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Resumo 

O presente trabalho, além de expor determinadas características sobre a literatura de 

cordel, visa enfocar em alguns cordelistas brasileiros, marcas identitárias como, por 

exemplo, a do porta-voz do povo sertanejo nordestino. Esse estudo será 

empreendido a partir de biografias, aqui consideradas como textos que, escritos por 

terceiros ou não, aparecem nas introduções dos livros de cordel e biografias 

propriamente ditas. Dados os textos biográficos referentes a três poetas de destaque 

no âmbito do cordel, a saber, Rodolfo Coelho Cavalcante, Leandro Gomes de Barros 

e Patativa do Assaré, mostra-se possível estabelecer aspectos que apontem os 

cordelistas como “legítimos” (como são interpretados pelos autores que os estudam, 

como Mark J. Curran, 1987, Gilmar de Carvalho, 2008, Sylvie Debs, 2000 e Eno 

Teodoro Wanke, 1983) representantes do povo sobre e para o qual escrevem. Além 

disso, serão apresentados fragmentos de textos desses autores que definem os 

cordelistas como representantes do povo – porta-vozes – para o qual escrevem. 

Como é postulado por Hall (2005), atualmente a ideia de se ter uma única identidade 

é uma fantasia, uma vez que o sujeito da contemporaneidade passa a assumir 

diferentes identidades em momentos distintos. A partir dessa afirmação torna-se 

necessário, portanto, dizer que o presente trabalho se propõe a estudar algumas das 

várias e possíveis identidades atribuídas a esses autores inseridos no universo da 

literatura oral brasileira. 

 

Palavras-chave: Cultura popular; Literatura de Cordel; Identidade; Intelectual; 

Cordelistas; Porta-voz.  

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The present study aims to focus on identity issues in some Brazilians cordel writers, 

for example, the spokesman of the North-Eastern Backlands people. In addition, 

some features of Cordel Literature will be presented. This study will be undertaken 

from biographies, considered here as texts written by others or not, that appear in the 

introductions of books about Cordel and biographies themselves. Given the 

biographical texts concerning three poets featured in the Cordel scenery, namely, 

Rodolfo Coelho Cavalcante, Leandro Gomes de Barros and Patativa do Assaré, it is 

possible to list the aspects that point the cordel writers as "legitimate" – as they are 

interpreted by Mark J. Curran (1987), de Gilmar de Carvalho (2008), Sylvie Debs, 

(2000) and Eno Theodoro Wanke (1983) – representatives of the people whom they 

write to and about. In addition, fragments of texts will be presented, showing that the 

cordel writers are representatives - the spokesmen - of the people for who they write. 

As is postulated by Hall (2005), nowadays the idea of having a single identity is a 

fantasy, since the contemporary subjects take on different identities at different times. 

From this statement it is necessary, therefore, to stress that the present work also 

aims to study some of the many and possible identities assigned to these authors 

who are into the world of Brazilian oral literature. 

 

Keywords: Popular culture, Cordel Literature, Identity, Intellectual; Cordel writers; 

Spokesman. 
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Os enfoques contemporâneos dados à literatura oral e à cultura popular, no 

meio acadêmico, têm resultado em opiniões diversas e, até mesmo, contrastantes. 

Stuart Hall (2009), em “Notas sobre a desconstrução do popular”, alerta sobre a 

dificuldade em se lidar com o termo “popular” que, ultimamente, tem se tornado tão 

complexo de ser definido quanto o termo “cultura”; e ainda completa afirmando que 

quando colocamos os dois termos juntos, as dificuldades podem se tornar tremendas 

(p. 231). Assim como postula Hall, Paul Zumthor (1997) confirma a ideia de que os 

termos folclore e cultura popular são bastante vagos e possuem mais de um 

significado, podendo até se tornar contraditórios. E ainda, Ivan Cavalcante Proença 

(1979), atentando para os paradoxos existentes entre os termos “literatura” e “oral” 

quando são direcionados à poesia popular em verso, ressalta que no folclore existe 

uma parte que é chamada literatura oral. Um paradoxo, porque literatura subentende 

letra, e oral é justamente o que não tem letra (p.23). De modo mais sucinto do que é 

afirmado pelos outros autores, Proença (1979) ainda classifica essas tensas 

definições da seguinte maneira: 

 

inicialmente, há duas linhas, maneiras de ser, da literatura oral. A 
popular, que, embora apresente características de poesia folclórica, é 
normalmente impressa, é moda, e não anônima. E a realmente 
folclórica, que independe de moda e já é anônima, caiu no patrimônio 
coletivo por esquecimento do nome de seus autores. (p. 37)  

  

Em meio às distintas constatações realizadas acerca dessas definições, os 

conceitos referentes às categorias de literatura oral e popular vêm sendo redefinidos 

e reorganizados, de modo a constituir um campo de discursos menos conflituoso. De 

forma similar ao que foi defendido por Proença, Jesús Martín-Barbero (2008) refere-

se ao assunto aqui em destaque de tal modo: 

 

há uma literatura que, ausente por inteiro das bibliotecas e livrarias de 
seu tempo, foi contudo a que tornou possível para as classes 
populares o trânsito do oral ao escrito, e na qual se produz a 
transformação do folclórico em popular. [...] Literaturas que 
inauguram uma outra função para a linguagem: a daqueles que, sem 
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saber escrever, sabem contudo ler. Escritura portanto paradoxal, 
escritura com estrutura oral. (p.148) 

 

Martín-Barbero (2008) ressalta algo que deve ser levado em consideração em 

toda a leitura desse trabalho. É imprescindível enfatizarmos que, a todo momento, 

estudaremos uma literatura oral paradoxal, já que sua estrutura de composição nos 

moldes da oralidade se mantém, mas também se adéqua a certos aspectos da 

escritura. Segundo Márcia de Abreu (2008), a literatura de cordel brasileira situa-se 

na encruzilhada entre o escrito e a oralidade, sendo impossível fixá-la de maneira 

definitiva em qualquer um desses pólos (p. 117). Embora a fixação na forma 

impressa não tenha eliminado a oralidade como referência para essas composições, 

é notória a imprecisão gerada ao uti lizarmos somente o termo “oral” para os poemas 

que se encontram escritos. Assim, no presente trabalho lidaremos com essa 

literatura popular como uma mediadora entre o oral e o escrito (ABREU, 2008, p. 

117), não tornando necessário retomar, ao longo dos estudos que aqui serão 

discorridos, o fato de os poetas registrarem seus textos sob a forma gráfica e 

manterem as convenções do discurso oral.  

De acordo com o que é enfatizado por Peter Burke (2003), em nosso mundo 

nenhuma cultura é uma ilha (p. 101), o que nos comprova a ideia de que todas as 

tradições, das mais diversas e distantes culturas existentes no mundo, estão em 

contato, direta ou indiretamente, umas com as outras. Assim, passam-se a entender 

as tradições como frutos de constante modificação, sempre sendo construídas e 

reconstruídas quer os indivíduos e os grupos que fazem parte dessas tradições se 

dêem ou não conta disso (BURKE, 2003, p. 102). A literatura de cordel, como parte 

de uma produção cultural específica e situada em contextos de constante renovação, 

também reflete o hibridismo das culturas e tradições, o que  é facilmente identificado 

nos versos dos poemas. Pode-se dizer que o discurso oral é produzido em um grupo 

social e a presença da coletividade na composição dos textos permite que haja uma 

leitura e compreensão da cultura à qual esse grupo se refere.  

Esclarecidas essas questões, vejo a necessidade de relacionar os pontos mais 

importantes referentes à minha trajetória com o tema debatido neste trabalho. Meu 
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primeiro contato com a literatura de cordel aconteceu no ano de 2006, enquanto 

ainda cursava o quinto período da graduação em Letras, na Universidade Federal de 

Viçosa/MG. Eu nunca tinha ouvido falar sobre este tipo de literatura e, a cada novo 

contato que eu fazia com os versos, me surpreendia, cada vez mais, com os temas 

tratados e a linguagem utilizada neles. Tenho certeza de que foi amor à primeira 

vista. Passei a comprar todos os livros publicados em editoras que encontrava, e 

lastimava o fato de, até aquele momento, não ter conseguido manusear os folhetos 

propriamente ditos. Optei por fazer a monografia da graduação sobre a literatura de 

cordel e, depois disso, não tive mais intenção em largá-la. Sendo de forma 

acadêmica ou não, o fato é que, há cinco anos, a literatura popular brasileira em 

versos ganhou a minha total atenção e, paralelamente aos meus gostos pessoais, 

também entrou em meus projetos de estudo. O presente trabalho dá continuidade 

aos meus objetivos de seguir pesquisando sobre ela e aprimorando os meus 

conhecimentos. 

Com a intenção de traçar um caminho diferente daquele realizado nos outros 

trabalhos que constam em minha trajetória acadêmica – que enfocam textos escritos 

pelos próprios cordelistas –, neste optei por trabalhar com textos que autores – não 

cordelistas – escreveram sobre aqueles poetas. Essa escolha se deve ao fato de 

almejar me debruçar sobre algo que ainda não tinha sido explorado por mim e que, 

igualmente aos estudos que eu havia feito anteriormente, também renderia muitas 

reflexões. Para tanto, foram escolhidos três cordelistas que viveram em diferentes 

épocas e que, apesar das semelhanças que os unem, colecionam diferentes 

atribuições a eles dirigidas. Entre tantos outros relevantes poetas da literatura de 

cordel, esses foram escolhidos, principalmente, por terem se destacado, perante o 

público e a crítica, por motivos específicos referentes a cada um deles.  

Antes de falar do foco principal deste trabalho, gostaria de ressaltar que nas 

folhas de rosto de todos os capítulos desta dissertação e em alguns trechos do 
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terceiro capítulo, foram utilizadas fontes específicas referentes ao universo do cordel, 

que podem ser encontrados na internet1, disponíveis para download.  

Leandro Gomes de Barros é considerado o patrono, o pioneiro da literatura de 

cordel brasileira. Apesar de não ter sido o primeiro a escrever ou a publicar versos, 

foi o que mais se destacou, principalmente pelos temas abrangentes de seus textos 

e por ter proposto a sistematização e a estruturação dos folhetos de cordel. Foi um 

dos primeiros poetas, de que se tem notícia, a acumular as funções de escrever, 

editar e vender seus folhetos. Com o tom satírico típico de sua poesia, também 

procurava explicitar questões referentes à desigualdade social vivida, principalmente, 

pelo público alvo de seus versos.  

Rodolfo Coelho Cavalcante foi escolhido por ter sido um grande líder de 

classes. Além de poeta, ele buscava mudanças no tratamento dado aos trovadores 

populares e violeiros da época em que vivera, os quais eram maltratados e privados 

de exercerem suas funções em praças públicas. O poeta também foi jornalista 

popular e, nos pequenos jornais que publicava, fazia questão de colocar as 

biografias e as poesias de seus amigos poetas. Rodolfo Coelho Cavalcante mostrava 

sua inquietude perante os problemas da sua classe de poetas populares em 

congressos e encontros que organizava com a intenção de dar visibilidade a esses 

profissionais e, também, buscando propor a melhoria da forma com que as 

autoridades policiais da época – por volta das décadas de 40 e 50 – tratavam seus 

companheiros.  

Patativa do Assaré, mesmo passados nove anos da data de sua morte, ainda é 

um dos poetas mais conhecidos do gênero. O alcance de sua poesia se deu em 

âmbitos diversos e, embora ela não tenha deixado de fazer parte do convívio do 

sertanejo nordestino, também passou a ser presença certa em instituições escolares, 

universidades, academias de literatura etc. Cantando a terra e sendo solidário aos 

sofrimentos do povo com o qual se identificava – nordestino, trabalhador rural, etc. –, 

Patativa do Assaré procurava denunciar certas injustiças – como o abandono de 

                                                 
1
 Disponível em <http://www.dafont.com/search.php?psize=m&q=cordel>. Acesso em 31 de outubro 

de 2011.  
2
 Artigo: Literatura oral e popular: passando em revista velhos temas . Disponível em 
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cidades do interior do Nordeste por parte de governantes e o abuso sofrido por 

trabalhadores rurais pelos donos das terras em que trabalhavam – e, ao mesmo 

tempo, tornar claro o seu anseio em agir, efetivamente, em prol dos menos 

favorecidos. 

O presente trabalho, desenvolvido no Programa de Mestrado em Teoria 

Literária e Crítica da Cultura e inserido na linha de pesquisa Literatura e Memória 

Cultural, visa evidenciar certas marcas da identidade desses poetas expostas em 

textos biográficos baseados em suas vidas e obras. O foco encontra-se, portanto, na 

exposição de fragmentos dos textos biográficos que caracterizam os cordelistas 

como porta-vozes e representantes do povo com o qual cada poeta se identificava – 

como, por exemplo, a classe dos poetas populares, os trabalhadores rurais, os 

nordestinos no geral, os semi-alfabetizados, entre outros. No primeiro capítulo, 

abordaremos conceitos referentes à cultura popular, literatura oral e literatura de 

cordel. Já no segundo capítulo, serão abordados conceitos de textos biográficos e 

identidade, e mostrados fragmentos encontrados nas biografias, que demonstram as 

possíveis identidades que podem ser remetidas aos poetas. E, finalmente, no 

terceiro capítulo, serão debatidos os conceitos de intelectual e apresentados trechos 

dos textos biográficos que podem definir os cordelistas como porta-vozes de uma 

determinada classe de pessoas.  
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Capitulo I 
 

Um passeio entre conceitos: 

 literatura oral e literatura de cordel  

FOLCLORE, MEU CAMARADA, 
OUVIMOS A TODA HORA, 

É HISTÓRIA DE ALMA PENADA 

DE LOBISOME E CAIPORA.  
PRESTE ATENÇÃO E DECORE, 
POIS, COM CERTEZA, FOLCLORE 

AINDA POSSO DIZER  
QUE É AQUELE BÚZIO DE OSSO 

QUE VOCÊ PÕE NO PESCOÇO 

DO FILHO PRA NÃO MORRER.  
 

PATATIVA DO ASSARÉ  

 





8 

 

1.1 – Popular, cultura popular e cultura de massa – um breve histórico 

 

A discussão sobre o popular é um tema permanente e recorrente entre os 

estudiosos. Popular é um termo que tem diversas definições as quais podem se 

tornar problemáticas, uma vez que pode sugerir distintos significados, como 

habitantes de um país, uma multidão de pessoas ou uma parte menos favorecida 

financeiramente da população em relação a uma dita mais “nobre”, esclarecida, de 

acordo com Idelette M. F. dos Santos (1995).  

A cultura popular corresponderia, basicamente, ao conjunto de hábitos, 

crenças, questões morais, estrutura política, organização social e religiosa de uma 

classe particular da sociedade, o povo. E a literatura popular seria, portanto, a 

produção cultural dessa classe que obtém seus valores a partir, primordialmente, da 

fala, da cultura oral. Porém, as controvérsias e complexidades residem na definição 

dos termos cultura popular e literatura popular tão amplamente debatidos, mas, ao 

mesmo tempo, tão capazes de gerar imprecisões e múltiplas significações. Para 

Renato Ortiz (1992), cultura popular é considerada como reduto da essência 

nacional; na luta contra a invasão e a colonização estrangeira, ela seria uma espécie 

de alimento na constituição da autenticidade nacional (p. 6). Embora a intenção do 

presente trabalho não seja a de se debruçar sobre a extensa rede de definições que 

abrange estes termos, é necessário nos atermos a algumas questões sobre o 

assunto. 

A Idade Média, para o Ocidente, implica em uma significativa mudança na 

perspectiva histórica sobre o termo popular. Segundo Martín-Barbero (2008), a Idade 

Média deixa de ser o tempo em que coexistiam lendas e abstrações para se 

transformar no espaço vivo em que conceitos como cidade, nação, estado, 

universidade, roupas, pessoas, consciência são criados e tornam-se realidades 

palpáveis e concretas. É nesse momento em que o popular se constitui como o 

produto do conflito e do diálogo provenientes, principalmente, da relação do próprio 

popular com o campo da religião. A partir do instante em que o clero, dono da cultura 

erudita, se defronta com a emergência da massa camponesa como grupo de pressão 
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cultural – gestor da “cultura folclórica” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p 100), há um 

choque entre o racionalismo maniqueísta da cultura clerical e a ambiguidade da 

cultura folclórica, cuja crença se equilibra em um estatuto movediço e variável 

(MARTÍN-BARBERO, 2008, p 100). 

O século XVII é o marco da mudança no mundo popular. Segundo 

Mascarenhas (2011)2, o início da Idade Moderna pode ser entendido como um 

divisor de águas no modo de organização da cultura na Europa, embora, a esse 

tempo, ainda seja atribuído o status de uma fase de transição. Martín-Barbero (2008) 

aponta que as guerras de religião provocadas pela cultura clerical – em oposição à 

cultura das massas camponesas –, responsáveis por reforçar a busca pelo 

“sentimento nacional” e promover a emancipação dos mercados, produziram o início 

da configuração do Estado moderno a partir da unificação do mercado e da 

centralização do poder; ou seja, visava-se acabar com as fragmentações que 

existiam no interior das sociedades, destruindo a pluralidade das mediações que se 

entrelaçavam à vida das diversas comunidades existentes. As imbricações entre os 

conceitos de popular e cultura popular não se deram somente através da tensão com 

a religião, mas também com a própria ideia de “nação”, já que aquele foi o momento 

em que se passavam a formar, com as tensões entre feudalismo e centralização, os 

Estados Nacionais. Assim, desde meados do século XVII, é produzida uma ruptura 

do equilíbrio político que tornava possível a coexistência de dinâmicas culturais 

diferentes (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 100), pondo em prática um movimento que 

propunha a “enculturação das massas” como um modelo geral a ser respeitado. 

Martín-Barbero (2008) elucida que 

 

o processo de enculturação não foi em nenhum momento um 
processo de pura repressão. Já desde o século XVII vemos pôr-se 
em marcha uma produção de cultura cujos destinatários são as 
classes populares. Através de uma “indústria” de narrativas e 
imagens, vai-se configurando uma produção cultural que ao mesmo 
tempo medeia entre e separa classes. Pois a construção da 

                                                 
2
 Artigo: Literatura oral e popular: passando em revista velhos temas . Disponível em 

<http://www.comissaobaianadefolclore.org.br/wp-content/uploads/artigos/ artigo5.pdf>. Acesso em 16 
de abril de 2011.  
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hegemonia implicava que o povo fosse tendo acesso às linguagens 
em que ela se articula. [...] Não há hegemonia – nem contra-
hegemonia – sem circulação cultural (p. 148). 

 

Essa construção de uma hegemonia implicava que o povo também tivesse 

acesso às linguagens articuladas pelas classes dominantes, na tentativa de enaltecer 

a cultura dessa classe mais favorecida e que houvesse mútuas influências entre as 

classes envolvidas nesse processo. Isso era possível de ocorrer já que a distância e 

a diferença entre nobre e vulgar ou culto e popular, não impediu que as classes 

“baixas” também “evoluíssem” – segundo uma visão hierarquizante das classes 

dominantes que consideravam as classes dominadas pouco evoluídas –, se 

modificassem e se fortalecessem, pois não é possível algo de cima que não implique 

algum modo de ascensão do de baixo (MARTÍN-BARBERO, 2008, p 148). É notável 

perceber que essa estratégia organizacional que propunha uma falsa inclusão, na 

verdade, constituía um processo implícito de exclusão. Assim, com relação à 

dificuldade do diálogo entre as classes dominadas e dominantes e a não aceitação, 

por parte dos mais favorecidos, dos costumes referentes às classes “subalternas”, 

Canclini (2008) coloca que esse povo ao qual se deve recorrer para legitimar um 

governo secular e democrático é também o portador daquilo que a razão quer abolir: 

a superstição, a ignorância, a turbulência (p. 208). Quanto à complexidade 

encontrada na definição do termo popular que se entende ao campo da literatura, 

Santos (1995) coloca que 

 

se Popular parece uma noção movediça, Literatura Popular herda 
desta imprecisão e a confronta com um termo  fortemente marcado 
social e culturalmente, um termo “enquartelado”, definido por uma 
língua, uma cultura e uma escritura: precisa saber ler, em primeiro 
lugar, adquirir depois o código cultural que permitirá decifrar a obra 
literária. (p. 33) 

 

A literatura popular, cuja definição é tão imprecisa quanto a de cultura popular, 

buscava propor uma compilação de manifestações tradicionais e costumes das 

comunidades, com um dos objetivos de salvaguardar, por meio da escrita, essa 
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prática cultural. Porém, a escrita ainda é vista como um aprisionamento da 

manifestação oral, o que geraria conflito entre os indivíduos habituados à prática da 

oralidade e aqueles que conheceram as poesias orais já em sua forma escrita.  

 Já em 1848, surgia a necessidade de rearticular os estudos da cultura popular 

a fim de organizar uma compilação de tudo que tange ao saber popular e as suas 

manifestações provenientes da tradição. De acordo com Ortiz (1992), nesse 

momento, a ideia de “cultura popular” foi inventada e, a partir daí, passou a ser 

progressivamente lapidada pelos intelectuais. Conforme afirma Mascarenhas  (2011),  

 

 

em se tratando de literatura, esses trabalhos hierarquizaram duas 
instâncias literárias: a popular, formada, sobretudo, por textos orais, 
considerados simples e espontâneos, produzidos por e para pessoas 
de gosto não refinado; e a erudita, vista como rebuscada e elaborada 
por escritores letrados e cultos dirigida a um público de igual status. 
Nesse entendimento, às categorias oral/escrito foram vinculadas a 
ideia de popular e erudito, atribuindo à oralidade traços legitimadores 
da supremacia da escrita (p. 6).  

 

Atribuiu-se à criação oral e popular definições como espontaneidade, pureza e 

anonimato, possibilitando que se compreendessem as produções orais como algo 

sem rebuscamento e que, por isso, fossem frutos das classes populares e das 

produções realizadas, principalmente, no meio rural.  Já o texto escrito era 

apreendido como resultado de processos de aprimoramento, erudição e técnica. 

Comumente, embora demonstrassem interesse em estudar as manifestações 

culturais e tradicionais das camadas populares, tais definições hierarquizantes eram 

realizadas por intelectuais de modo que reforçassem a valoração negativa que já era 

atribuída a essa prática cultural. Segundo Canclini (2008), 

 

o popular é nessa história o excluído: aqueles que não têm patrimônio 
ou não conseguem que ele seja reconhecido e conservado; os 
artesãos que não chegam a ser artistas, a individualizar-se, nem a 
participar do mercado de bens simbólicos “legítimos”; os 
espectadores  dos meios massivos que ficam de fora das 
universidades e dos museus, “incapazes” de ler e olhar a alta cultura 
porque desconhecem a história dos saberes e estilos (p. 205).  
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Embora classes nobres tenham adotado métodos de “silenciamento” com 

relação à cultura do povo – como tentativas de “esconder” ou apagar o que era dito e 

escrito por classes que não eram consideradas nobres –, abriu-se, ao longo do 

tempo, um espaço para que estes considerados “excluídos” também pudessem se 

expressar. Esse povo, que foi, por muito tempo, colocado à margem da cultura tida 

como erudita, passou a ser alvo de olhares curiosos que, resultando em estudos 

elaborados, ofereceram a oportunidade de compreender o que já foi quase apagado. 

Mas como a cultura popular é a arena do consentimento e da resistência (HALL, 

2009, p. 246), as forças opressivas direcionadas a ela também se depararam com 

lutas, empenho, engajamento e organização. Vale ressaltar que a cultura do povo 

não corresponde a um pólo específico, haja vista que os pólos popular e erudito são 

influenciáveis entre si e intercambiáveis; Hall (2009) expõe que a cultura popular não 

é, num sentido „puro‟, nem as tradições populares de resistência a esses processos, 

nem as formas que as sobrepõem. É o terreno sobre o qual as transformações são 

operadas (p. 232). 

No Brasil, o início dos estudos folclóricos demonstra a preocupação em focar a 

cultura popular para relacioná-la com o todo nacional. Segundo Ortiz (1992), Sílvio 

Romero quer desvendar as bases da nacionalidade brasileira; sua teoria raciológica 

procurava por uma identidade que nos distinguisse dos europeus (p. 66). Portanto, 

as pesquisas acerca da cultura popular brasileira têm como marco principal o livro de 

Sílvio Romero, intitulado Contos populares do Brasil, que foi publicado primeiramente 

em Portugal (1885) e, doze anos após, no Brasil. Já na introdução de sua obra, o 

autor demonstra o interesse em tentar estabelecer os agentes criadores da literatura 

oral e compreender as relações estabelecidas entre as ditas raças “superiores” e 

“inferiores”.  

A ausência de registros escritos dificultou a intenção de Romero em falar da 

existência e da transmissão da literatura africana e da indígena. De acordo com 

Mascarenhas (2011), a proposta de Romero era compreender a escavação do 

popular na busca da “essência nacional”, radicando as origens da nação em um 
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tempo longínquo em que existia um povo puro e criativo (p. 8). Nos textos dessa 

obra, não há referências aos contadores de histórias, atribuindo ao anonimato a 

produção das mesmas. Para Mascarenhas (2011), a diversidade de manifestações 

recorrentes da cultura popular resulta da impossibilidade de tratá-la como um 

construto homogêneo (p. 12), pois essas práticas culturais relativas à cultura popular 

ainda se encontram em momentos de reinvenção e transformação.  

Todavia, ao falarmos de cultura popular, é imprescindível que mencionemos os 

meios de comunicação de massa e a forma de cultura resultante dos processos 

relativos a eles. Segundo Canclini (2008), a noção de cultura massiva surge quando 

as sociedades já estavam massificadas (p. 256). Em meados do século XX, 

começam a existir estudos sobre a comunicação de massa, a qual corresponde ao 

ato de proporcionar o intercâmbio informacional entre pessoas a partir da utilização 

de diversos meios, como os tecnológicos que, atualmente, exercem esse papel de 

transmitir os conteúdos e valores neles veiculados. Já a cultura de massa seria 

originária do tráfego de mensagens que chegam a uma enorme parcela de indivíduos 

por meio dos diversos tipos de canais de comunicação. Esses meios de 

comunicação voltados para as massas tendem a padronizar, a homogeneizar as 

informações e determinados modelos de comportamento social, a fim de criar uma 

gigante rede de sujeitos que se despem de suas individualidades para pensar e agir 

de forma coletiva, unificada. Essa ideia foi defendida, principalmente, por Adorno e 

Horkheimer, pensadores da Escola de Frankfurt3. Ambos, ao defenderem que a 

massificação da cultura equivale a uma forma de “adestramento” e que provoca a 

                                                 
3
 A Escola de Frankfurt, fundada em 1924, foi uma escola de teoria social interdisciplinar neo-

marxista, associada à Universidade de Frankfurt, Alemanha. Inicialmente, a escola era constituída por 
cientistas sociais marxistas dissidentes que acreditavam que algumas ideias de Karl Marx tinham se 
tornado limitadas perante o conflituoso desenvolvimento de sociedades capitalistas no século XX. 

Com o intento de preencher as prováveis omissões do marxismo tradicional, os teóricos envolvidos 
nessa escola buscaram extrair questionamentos de outras escolas de pensamento, usan do ensaios 
de diferentes disciplinas, como os da sociologia antipositivista, da psicanálise, da filosofia 

existencialista, entre outras. Não é possível traçar uma única postura de análise crítica fundamentada 
na Escola de Frankfurt, uma vez que ela era composta por muitos estudiosos que se interessavam por 
múltiplas formas de pensamento. Theodor W. Adoro (1903 – 1969) e Max Horkheimer (1895 – 1973) 

foram dois dos principais teóricos envolvidos na Escola de Frankfurt e suas ideias se referi am, 
respectivamente, ao conceito de indústria cultural e a função da obra de arte e aos estudos da posição 
filosófica de todo o grupo de Frankfurt. 
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atrofia dos pensamentos dos indivíduos, demonstram, de maneira radical, que a arte, 

quando é veiculada para as massas, chega ao seu último estágio de degradação e 

repetição, tornando-se vazia.  

Para os pensadores, conforme é colocado por Martín-Barbero (2008), reduzida 

a cultura, a arte se fará “acessível ao povo como os parques”, oferecida ao desfrute 

de todos, introduzida na vida como um objeto a mais, dessublimado (p. 76), 

confirmando que os padrões culturais se impõem por essa cultura, reduzindo as 

artes ao status de objetos ocos e substituíveis.  

De forma menos pessimista que Adorno e Horkheimer, Walter Benjamin (1994) 

pensa a cultura de massa a partir da relação direta com os indivíduos e as cidades. 

Além de exaltar a pluralidade dos conceitos e usos da arte, negada pelos dois 

pensadores, Benjamin (1994) considera a “experiência”4 do povo para entendê-lo. O 

autor estudou, no início do século XX, as mudanças produzidas pela dinâmica 

cultural advindas das novas aspirações da massa e os novos meios tecnológicos de 

reprodução. Martín-Barbero (2008) coloca que 

 

antes, para a maioria dos homens, as coisas, e não só as de arte, por 
próximas que estivessem, ficavam sempre longe, porque um modo de 
relação social lhes fazia parecer distantes. Agora, as massas sentem 
próximas, com a ajuda das técnicas, até das coisas mais longínquas 
e sagradas. (p. 82) 

 
 

Benjamin (1994) constatou que pode haver um equilíbrio nos produtos gerados 

pela cultura de massas, pois a experiência social pode assumir tanto a face do 

empobrecimento profundo quanto a da criatividade e capacidade de crítica. Segundo 

Melo (1969), enquanto a cultura clássica e a cultura popular tiveram suas origens na 

                                                 
4
 Walter Benjamin (1994), em seu texto “O narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, 

considera que a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os 
narradores (p. 198), completando que se as experiências dos seres humanos estiverem em baixa, 

menor também será a capacidade desses indivíduos construírem histórias. Ele afirma, assim, que a  
faculdade de intercambiar experiências é imprescindível para aqueles que se predispõem a transmitir 
as narrativas. Em “Experiência e pobreza”, Benjamin (1994) afirma que determinados eventos, como 

as guerras mundiais de 1914 e 1938, provocam em seus participantes a falta de experiências 
comunicáveis e passíveis de serem compartilhadas, tornando a relação entre as pessoas cada vez 
mais fria e distante (p.115).  
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sociedade artesanal, a cultura de massas é um produto típico da sociedade pré-

industrial (p. 870), confirmando a diferença entre esses três distintos tipos de cultura 

– a clássica, a popular e a de massas. Embora a cultura popular também possa ser 

massificada, é imprescindível notarmos que a cultura massiva não necessariamente 

possui vínculos com as tradições populares oriundas da cultura popular. Nas 

palavras de Canclini (2008) 

 

a noção de popular construída pelos meios de comunicação, e em 
boa parte aceita pelos estudos nesse campo, segue a lógica do 
mercado.  “Popular” é o que se vende maciçamente, o que agrada a 
multidões. A rigor; não interessa ao mercado e à mídia o popular e 
sim a popularidade. Não se preocupam em preservar o popular como 
cultura ou tradição; mais que a formação da memória histórica, 
interessa à indústria cultural construir e renovar o contato simultâneo 
entre emissores e receptores (p. 259).  

 

De tal forma, o mercado e a mídia não se atêm a práticas tradicionais que 

poderiam perdurar mais e são mais estáveis e praticamente irretocáveis, como 

compete ao interesse das culturas populares. A lógica do mercado, em oposição à 

da cultura do povo, é a de não conservar tradições, crenças e hábitos. Torna-se 

obsoleto, rapidamente, qualquer produto que não se renova e não se modifica. A 

cultura de massas, portanto, explora o popular para transformá-lo em outro tipo de 

produto, provavelmente mais adequado aos meios onde será veiculado.  

 

1.2 - Uma introdução sobre a literatura oral 

 

Criada em 1881, por P. Sébillot, a expressão literatura oral dá margem a 

diferentes estudos e interpretações. Segundo Scholes e Kellogg (1977), a “invenção” 

da literatura pode ser ligada ao fato de que há um milhão de anos, o homem repetiu 

alguma expressão vocal que deu prazer a si mesmo e à outra pessoa. Esses autores 

ainda colocam que, embora o sentido etimológico da palavra literatura pressuponha 

que essa não ocorra sem a escrita, pode-se identificar uma forma de poesia 

essencialmente oral. O “texto oral” permaneceu por muito tempo fora do enfoque 
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teórico dos estudos literários, os quais tendiam a compreender essa criação como 

uma modalidade que só se concretiza na escrita. Foi a partir da década de 70 que se 

ampliaram as possibilidades de debates sobre literaturas orais, sendo que só em 

1981 e 1982, em Paris, que essas discussões ganharam mais força e espaço nos 

estudos literários. Paul Zumthor, estudioso da literatura medieval, foi um dos 

principais intelectuais engajados em fortalecer debates sobre oralidade. Seus 

estudos se voltam, principalmente, para as especificidades inerentes à natureza oral 

– referentes aos aspectos translinguísticos, como a linguagem corporal e impostação 

de voz –  que imprime maior realismo à própria escrita. 

No ano de 1936, surgiu a ideia, sugerida por J. Méier, de especificar a poesia 

oral. Parry (apud SCHOLES, 1977) afirma que a literatura composta oralmente 

distingue-se da literatura escrita mais à base de sua forma do que de seu conteúdo 

(p. 13). As diferenças entre texto escrito e oral podem ser entendidas da forma que 

Zumthor (1997) as cita: 

 
o texto escrito, já que subsiste, pode assumir plenamente sua 
capacidade de futuro: o escritor desconhecido, segundo o esquema 
romântico, se convence de que será conhecido dentro de um século. 
O poeta oral não pode fazê-lo por estar demasiadamente sujeito à 
exigência presente do seu público: por outro lado, ele desfruta da 
liberdade de retocar seu texto incessantemente, como mostra a 
prática dos cantadores. (p. 132)  

 
 

A escrita permanece e estagna, a voz multiplica. Uma se pertence e 
se conserva; a outra se expande e destrói. A primeira convence e a 
segunda apela. A escrita capitaliza aquilo que a voz dissipa; ela ergue 
muralhas contra a movência da outra. (p.297) 

 

Ao texto oral, segundo Zumthor (1997), é conferida a possibilidade de retoques, 

ajustes, recriações e até mesmo correções, pelo fato de essas constantes 

modificações serem marcas características do conjunto “aberto” em que consiste a 

performance oral. Pode-se considerar o texto escrito como dotado de uma maior 

“estagnação”, ao passo que o oral está sujeito a constantes modificações 

provocadas pela intensa e imprescindível participação do público no processo de 
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escrita da poesia. A partir do que nos mostra Zumthor (1997), ao traçar diferenças 

entre os textos oral e escrito, pode-se entender que o primeiro é marcado por uma 

instantaneidade e espontaneidade maiores que o do segundo. Um dos objetivos 

primordiais da poesia oral se refere ao funcionamento de seu discurso e à clareza 

dos pensamentos difundidos por ela, e não somente a sua estética, sua beleza, sua 

forma ou padronização – embora a preocupação com estes últimos recursos também 

estejam presentes na constituição da poesia oral. Zumthor (1997) completa seu 

pensamento afirmando que a frase poética se enuncia no imperativo, o poeta 

comanda o tempo, fala ao passado do futuro; seu lugar é o berço de seu povo (p. 

136), pois o indivíduo que tem o poder de propagar essa voz poética carrega consigo 

a responsabilidade de levar seu ouvinte a transitar entre diferentes tempos e 

espaços. 

Independentemente das peculiaridades presentes em cada cultura, pode-se 

afirmar que todas elas são impregnadas pelas tradições orais. É a presença da voz 

que estrutura em nós as primeiras experiências, pensamentos e sentimentos. A voz, 

que é entendida como a linguagem vocalizada, segundo Zumthor (1997), ultrapassa 

a palavra: a linguagem só existe com a voz. 

 
A enunciação da palavra ganha em si mesma valor de ato simbólico: 
graças à voz ela é exibição e dom, agressão, conquista e esperança 
de consumação do outro; interioridade manifesta, livre da 
necessidade de invadir fisicamente o objeto de seu desejo: o som 
vocalizado vai de interior a interior e liga, sem outra mediação, duas 
existências. (p. 15) 

 

Quando a palavra é enunciada oralmente, ela é capaz de indicar sentimentos e 

expressões os quais não ficam explícitos na escrita. Zumthor (1997) afirma que a voz 

informa sobre a pessoa, por meio do corpo que a produziu. Essa oralidade, tão 

recorrente e importante quanto a escrita, também é fonte para estudos sobre a 

linguagem. As reflexões acerca da cultura oral, realizadas há mais de um século, 

permitem várias interpretações distintas e até mesmo incompatíveis.  

Há diferenças entre as formas das narrativas oral e escrita, mas quanto ao teor 

cultural que está impregnado em cada uma não há diferenças significativas. 



18 

 

Correspondem a duas formas de literatura (oral e escrita), e não a duas espécies 

distintas de cultura. No que tange às semelhanças entre poesia oral e escrita, torna-

se relevante ressaltar que: 

 

poesia oral e escrita usam uma linguagem idêntica: mesmas 
estruturas gramaticais, mesmas regras sintáticas, mesmo vocabulário 
de base. Entretanto, nem a distribuição dos empregos nem as 
estratégias de expressão são as mesmas. A oralidade comporta, a 
este respeito, tendências próprias, que somos levados a presumir 
como universais. (ZUMTHOR, 1997, p. 143) 

 

Desse modo, tanto a literatura popular quanto a erudita possuem semelhanças 

entre si, como a necessidade de se recorrer às tradições, que não as tornam tão 

díspares uma da outra, como é constantemente salientado por certos autores. Como 

é colocado por Benjamin (1994), as melhores narrativas escritas são as que menos 

se distinguem das orais (p. 198). O autor também ressalta o fato de que as tradições 

escritas podem ser tão longevas quanto as orais; o que as difere é que estas são 

mais livres que as primeiras e  aderem muito mais à existência coletiva. Embora as 

sociedades contemporâneas tenham exigido menos presença da voz, caracterizando 

uma espécie de “fixação” pela escrita, essa não finda a importância da oralidade, de 

modo que certas práticas culturais e até mesmo o poder da autoridade recaiam sobre 

a voz. De fato, a oralidade e a escritura não precisam se anular; é possível que 

convivam harmonicamente uma com a outra, cada uma com suas peculiaridades, 

respectivos usos e importâncias, como nos garante Zumthor (1997): em cada época, 

coexistem e colaboram homens da oralidade e homens da escrita (p. 37). 

Já em se tratando de culturas que possuíam a oralidade como um dos meios 

mais viáveis de comunicação, pode-se dizer que essas possuem a memória como 

um dos principais fatores de coerência, a qual perde a sua importância social à 

medida que aumenta o uso da escrita. De tal modo, é inevitável afirmar que a 

memória é fator essencial para a propagação da poesia oral. O texto literário oral 

encontra-se, na maior parte das vezes, inserido em um discurso ou situação. Esse 

discurso, onde se encontra o texto literário oral, é feito num grupo social, e que 
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confere ao texto a ideia de coletividade, fazendo com que, a partir dos textos que 

efetuam um discurso sobre o passado, também possa se reconhecer os aspectos 

culturais que ali foram expostos e reativados. Com relação ao aspecto memorial 

encontrado em textos, principalmente, populares, Fares (2008) afirma que: 

 

nas narrativas orais, a alternância das histórias através de gerações 
também se perde. A versão contada hoje parece ser a mesma e 
assim sucessivamente. Sem registro, pouco se reconhece o processo 
de mudança, obliterando na transmissão oral do conto, que apaga 
suas próprias pegadas. As superposições textuais fazem esquecer a 
ocorrência do progresso e a fala originária, o último sempre parece 
mais vivo. (p. 10) 

 

Nos contos orais e nos folhetos populares, o esquecimento do cantador e/ou 

compositor pode se misturar ao enredo e proporcionar novos rumos à história, 

fazendo com que estes se perpetuem e sejam amplamente difundidos, de modo que 

se percam as versões anteriores às dessas modificações. Fica fácil afirmar que todo 

texto contribui tanto para a memória como para o esquecimento (FERREIRA, 2004, 

p. 78), uma vez que o texto não deve ser entendido como uma “realidade”, e sim 

uma das formas possíveis para reconstruí-la, contando tanto com a lembrança 

quanto com os modos fornecidos pelo esquecimento. 

As “normas” ou, simplesmente, as características constituintes da poesia oral 

variam de acordo com o seu objetivo, público e autor da mensagem, ou seja, com a 

performance do discurso. Essas convenções são compatíveis com o tempo, o lugar e 

os participantes da narrativa oral. A oralidade está presente na ação da voz e na 

expansão do corpo; os movimentos do corpo são integrados à poética. A expressão 

corporal é extremamente relevante, já que são os gestos que modalizam todo o 

discurso. Portanto, levando em consideração a questão dos gestos corporais, pode-

se afirmar que na prática da poesia oral, quem a executa ocupa uma diferente 

posição – sendo considerada “melhor” pelos próprios poetas intérpretes – do que 

quem a compõe.  

A memorização é o meio natural de conversação da poesia oral e fator 

essencial para a sua propagação. A história da poesia oral pode ser considerada 
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mais rica que a da escrita, pois aquela, a cada performance, busca, também, 

recuperar as nostalgias e experiências já vividas. Considera-se a ideia de que as 

narrativas poéticas podem ser corrompidas (modificadas, transformadas, alteradas) 

no seu curso de transmissão oral, uma vez que suscitando novos posicionamentos 

de diferentes intérpretes, todo o enredo pode ser alterado. O poema, na verdade, é 

aperfeiçoado através da experiência de cada cantador ou intérprete que, como 

coloca Zumthor (1997), é o indivíduo de que se percebe, na performance, a voz e o 

gesto, pelo ouvido e pela vista (p.225). E na prática da poesia oral, quem a executa 

passa a ocupar “melhor” – ou apenas diferente –  posição do que quem a compõe, 

uma vez que todo o conjunto da performance, ou seja, as características envolvidas 

no momento em que a poesia é lida e recebida, torna-se mais importante do que o 

próprio conteúdo do texto, pois são essas as principais responsáveis por conferir 

coerência e coesão ao que está sendo dito pelo poeta e aceito pelo público.  

De acordo com o pesquisador americano Milman Parry, fundador de um centro 

de pesquisa em oralidade da Universidade de Harvard (apud SCHOLES E 

KELLOGG, 1977, p. 14), os poetas orais não compõem senão mediante fórmulas, 

uma vez que até as improvisações desses são criadas a partir do uso de fórmulas 

convencionais e inscritas em sua tradição poética. As fórmulas pré-estabelecidas 

permitem que o poeta da oralidade se baseie em métricas já existentes para criar 

algo novo, fazendo com que seu ouvinte se identifique com essa poesia e esteja apto 

para memorizá-la. Conforme coloca Abreu (2008), a regularidade é um auxiliar 

mnemônico poderoso, assim, a existência de um padrão para a estrutura estrófica, 

rítmica e métrica é uma ferramenta fundamental (p. 87). Os padrões fixos ou 

fórmulas são, portanto, essenciais para a composição do poeta e para os ouvintes 

que encontram mais facilidade em compreender e memorizar poemas em que haja 

recorrências e repetições. Assim, a tarefa de conservação será mais facilmente 

desenvolvida por autores e por sua comunidade-alvo, visto que a regularidade 

fornece marcas, „pistas‟, sobre o caminho que a composição seguirá, não só para 

quem a apresenta mas também para quem a ouve (ABREU, 2008, p. 88).  
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Embora sempre existam muitas pessoas, seja no mundo acadêmico ou no 

universo dos leitores, que se interessam em conservar as características tradicionais 

dessa literatura tida como oral, não se pode falar que, hoje em dia, ela se mantém 

fiel aos aspectos mais tradicionais ligados aos seus primórdios. Pode-se afirmar que, 

apesar da tentativa de manter esse tipo de literatura popular aos propósitos iniciais 

por ele compostos, sua “modificação” é inevitável. Obviamente, há fatores culturais 

provenientes do passar dos anos que acarretam profundas modificações nos intuitos 

primeiros de quaisquer ciências e teorias, pois, segundo Martin-Barbero (apud 

GERNT; MORALES, 2009) se já não se escreve nem se lê como antes é porque 

tampouco se pode ver nem se expressar como antes (p. 6). 

A poesia popular é uma das manifestações da cultura oral, em que a 

receptividade do público é essencial para a construção da interpretação do poema. 

Essa participação do público torna-se mais evidente na oralidade do que na escrita, 

uma vez que naquela o público está em contato direto com o intérprete e/ou produtor 

do texto oral. Como uma prática que nunca poderá ser totalmente reiterável, a poesia 

oral se destaca por constituir um ato único; isto é, a mensagem poética, o público e 

todo o contexto do qual é produto nunca são repetidos identicamente pelo simples 

fato de esse conjunto se submeter, completamente, às “imprecisões” e espaços 

abertos fornecidos pela oralidade.   

Acerca da discussão sobre a literatura oral e popular, autores, como Paul 

Zumthor, falam da performance como uma parte imprescindível aos atos de 

enunciação da poesia. A performance é a ação que traduz a mensagem poética 

quando  essa é transmitida e quando é percebida. Dessa forma, locutor e 

destinatário têm suas “funções” aproximadas e intimamente relacionadas.  A poesia 

oral é, na maioria das vezes, anônima; já a performance nunca é anônima. Assim, os 

discursos não têm mais uma autoridade própria, possuindo a do indivíduo que os 

pronuncia. Segundo as definições de Zumthor (2007), o conceito de ouvinte depende 

inteiramente do de performance, que é entendida como: 
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as regras da performance – com efeito, regendo simultaneamente o 
tempo, o lugar, a finalidade da transmissão, a ação do locutor e, em 
ampla medida, a resposta do público – importam para a comunicação 
tanto ou ainda mais do que as regras textuais postas na obra na 
sequência das frases: destas, elas engendram o contexto real e 
determinam finalmente o alcance. (p. 30). 

 

Como pode ser entendido pela definição acima, a qualidade da performance é 

completamente vinculada à efetiva interação entre texto, intérprete e ouvinte. 

Zumthor (1997) chama a atenção para o fato de que o ouvinte faz parte da 

performance e ocupa um papel tão importante quanto o do intérprete. Além de 

receptor, ele assume a postura de co-autor, uma vez que sua interpretação passa a 

ser essencial para a construção no texto, interferindo ativamente no ins tante da 

apreensão do conteúdo. O ouvinte – com suas reações durante o momento da 

performance do poeta, como as pausas e hesitações, sua expressão facial e 

corporal, as interpelações feitas ao poeta e o seu nível de atenção ao que está sendo 

dito – contribui, portanto, com a produção da obra na performance. 

A performance consiste, logo, em um diálogo entre os participantes da ação, 

em que esses exercem papéis de mesma relevância; como é defendido por Zumthor 

(1993): diálogo sem dominante nem dominado, livre troca (p. 222). Segundo o 

medievalista suíço, o todo da performance é capaz de formar o locus emocional da 

obra, tornando-a arte e constituindo-a como obra viva. É possível constatar, então, 

que a comunicação oral não deve ser considerada um monólogo puro, pois o verbo 

poético exige o “calor do contato”, mesmo que esse co-autor da obra se reduza a um 

papel silencioso, de simples observação. Ainda sobre a obra poética como arte, o 

autor reitera suas afirmações dizendo que uma arte, tomando forma e vida social por 

meio da voz humana, só tem eficácia caso se estabeleça uma relação bastante 

estreita entre intérprete e auditório (ZUMTHOR, 1993, p. 227).  

Ao assumir o posicionamento de ouvinte-autor, o receptor da obra é tocado pelo 

que ouve, o que o leva à identificação imediata daquilo que é apreendido: o texto 

poético oral leva necessariamente o ouvinte a se identificar com o mensageiro das 

palavras sentidas em comum, até com as próprias palavras (ZUMTHOR, 1997, p. 
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247)5. Assim como salienta Zumthor, Proença (1979), ao afirmar que a poesia da 

literatura de cordel deve ser vista em seu contexto, através da tensão, 

relacionamento íntimo que existe entre criadores, meio ambiente (p. 57), evidencia a 

necessidade de se ter conhecimento de todos os fatores envolvidos no momento da 

leitura da poesia, atribuindo maior valoração à performance. Assim, locutor e 

destinatário têm suas funções aproximadas e “intimamente” ligadas, resultando em 

uma satisfatória apreensão do teor da poesia. 

Por conter uma série de aspectos que não se encaixam em um contexto 

exclusivamente verbal, como os gestos, a dicção e o estímulo causado pelas 

reações da plateia, o texto literário oral pode ser prejudicialmente afetado no 

momento em que é passado da modalidade oral para a escrita. Aspectos como 

silêncios, pausas e ruídos, os quais conferem ao texto mais expressividade e 

realismo, são passíveis de perderem seu espaço e sua significação quando deixam 

de pertencer exclusividade ao texto oral. Alcoforado (1999) afirma que  

 

a dificuldade de transferir-se para a escrita a diversidade de signos 
sonoros e gestuais, que se constelam no momento da performance, 
leva a simplificações de entendimento e a preconceitos de 
julgamento, quanto ao valor poético do texto oral, quase sempre 
confundido com a versão transcrita do texto gravado. (p.114) 

  

Percebe-se que o texto oral mantém uma relação íntima e próxima com as 

pessoas envolvidas no momento da performance, resultando em uma grande 

aproximação entre plateia e poeta e em uma certa distância da estrutura – mais 

fechada e menos suscetível a participações diretas do público – do texto escrito. O 

processo de criação do texto oral, em sua essência, difere-se da escritura por realçar 

a função da voz e ressaltar em primazia os aspectos performáticos da comunicação 

                                                 
5
 Vale ressaltar que, nesse momento do trabalho, fala-se de um ouvinte que se encontra frente a 

frente com o intérprete, e não das relações mediadas comuns nos tempos atuais, como pode ser 
encontrado em programas de televisão e rádio, revistas, livros e jornais . Atualmente, o ouvinte tem 
perdido parte de sua possibilidade de co-autoria,  já que o posicionamento que deve assumir já é pré-

estabelecido pela mídia, criando uma relação mais distanciada entre ouvinte e texto, e menos poética, 
como nas situações relatadas anteriormente em que a voz poética exigia interação e participação 
plena de seu receptor.  
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para darem mais subsídios à mensagem poética; aspectos que, por motivos óbvios, 

não são encontrados nos textos escritos. 

Em todas as épocas pode-se indicar a coexistência entre homens de escrita e 

de oralidade. Scholes e Kellogg (1977) afirmam que uma tradição oral pode 

sobreviver em estreita proximidade à escrita usada com outras finalidades (p. 19), 

explicitando que, embora se tratem de diferentes formas de transmissão da 

linguagem, a tradição que é veiculada por estas continua existindo e se renovando, 

pois, a oralidade e a escrita podem ser complementares. Em tempos passados, em 

que ainda não havia a predominância da escrita, era notável a presença de uma 

oralidade sem influências de outras variações da linguagem, denominada “pura”, por 

não ter sido afetada por outras formas linguísticas. Essa só desabrochou nas 

comunidades arcaicas que já estão desaparecidas há algum tempo. Com o passar 

do tempo, os autores de poesias orais também são influenciados pela escrita e pelos 

procedimentos linguísticos que lhe são inerentes: tanto em uma manifestação quanto 

em outra há variações das intertextualidades6 que dialogam com os temas 

trabalhados, sendo que essas diferenças são notadas de registro para registro. De 

acordo com Teles (1976): 

 

manifestando-se paralelamente à literatura erudita e muitas vezes 
com ela se misturando, impregnando-a de um conteúdo mais rico de 
elementos nacionais, a literatura oral reflete bem os aspectos da 
coletividade, perpetuando os acontecimentos sociais, as crises 
políticas e econômicas, os rigores da natureza, enfim, tudo o que – 
para o bem ou para o mal – interfere na vida do homem, exercendo 
sobre ele o seu poder de sortilégio. (p. 255) 

 

O autor ainda coloca que, devido à articulação de dois movimentos paralelos, 

esta separação entre literatura oral e erudita nunca pôde ser evitada. Além disso, 

completa dizendo que Câmara Cascudo ensina que todas as formas de expressão 

                                                 
6
  A noção de intertextualidade que é tomada aqui foi int roduzida na Teoria Literária por Julia Kristeva, 

em 1966. Essa noção foi influenciada pelo conceito de dialogicidade que já havia sido desenvolvido 
por Bakhtin.  Kristeva expande a noção trabalhada pelo linguista, a de que o texto está ligado com a 

tradição, e aplica-a à literatura. A partir do momento em que a literatura é entendida como resultado 
de uma intertextualidade desmitifica-se a ideia de que a obra literária seria absolutamente original.  
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folclórica seguem sua própria finalidade e acompanham o próprio homem em sua 

batalha pela cultura oficial (TELES, 1976, p. 255). Cria-se, portanto, uma espécie de 

barreira fluida entre a escrita e a oralidade, cujos limites de cada movimento em 

particular não são facilmente captados, encontrando-se, na maioria das vezes, 

dissolvidos entre suas características em comum. 

A mensagem poética que se integra à consciência cultural do grupo recorre, 

sempre, à sua oralidade. A narrativa oral nasce de um lugar que contém uma 

sequência de fatos culturais. Esta só tem relevância em um determinado grupo 

sócio-cultural definido, pois nenhum discurso é neutro e tenderá, sempre, a assimilar 

as leis de um comportamento social. Os valores culturais refletidos nos contos 

populares são produtos de tradições, possibilitando que essas narrativas sejam 

consideradas documentos do passado no presente, ou seja, que se mantêm 

constantemente atualizados. Porém, há de se ressaltar que essas tradições 

frequentemente retomadas nos textos não correspondem à realidade ou à verdade 

absoluta, pois não há uma história propriamente dita, mas uma verdade recriada pelo 

canto (ZUMTHOR, 1997, p. 144). 

Quanto às tradições contidas nos textos populares, é importante salientar que 

não devem ser compreendidas somente como portadoras de uma verdade 

indiscutível.  Chama-se de texto tradicional aquele que leva seus leitores a uma 

revisitação dos fatos passados, os quais são considerados específicos a uma 

determinada sociedade. Entende-se por tradição algo que foi naturalmente agregado 

à história de, por exemplo, certo país e, na maioria das vezes, passa a ser 

considerada algo que não deve ser alterado ou substituído, pelo simples fato de ser 

“tradicional”. Porém, é relevante compreender que o conceito de tradição que hoje 

conhecemos teve a sua acepção construída ao longo do tempo, a partir das 

mudanças de seu uso no cotidiano e do seu emprego, o que colaborou para uma 

série de ressignificações.  

Para o historiador britânico Eric Hobsbawn (1984), as tradições que parecem 

antigas são, em grande parte das vezes, recentes ou até mesmo inventadas com 

propósitos específicos para representar aquela nação ou sociedade a que se refere. 
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De acordo com o autor, o termo “tradição inventada” nos remete a tradições 

construídas, àquelas que são formalmente institucionalizadas ou àquelas cujos 

surgimentos são dificilmente localizados em um período de tempo. Assim, através da 

prática da “repetição”, o conjunto de aspectos embutidos nessas tradições passa a 

inculcar valores aos indivíduos. 

Por serem propositadamente inventadas, essas tradições estabelecem uma 

relação artificial com o passado a que se dirigem, o qual pode, realmente, ter existido 

e acontecido ou, pode ser da mesma forma que essas novas práticas, forjado. Eric 

Hobsbawn (1984), em A invenção das tradições, se refere à criação de rituais que 

buscam traçar uma continuidade com o passado (p. 9). Ao falar de um tipo de 

memória que funciona como um estoque de lembranças, chega à conclusão de que 

nem tudo o que ela abarca é, de fato, passado. Muitas dessas manifestações são, na 

verdade, resultantes de criações recentes e parecem para as pessoas como 

existente desde tempos imemoriais.   Segundo Ortiz (1992), a “tradição criada” 

confere a ilusão de perenidade, reabilitando o nexo entre o presente e o pretérito 

reconstruído (p 27).  

De acordo com Hobsbawn (1984), todos os lugares e tempos são marcados por 

essas invenções, o que também proporciona a dificuldade de se descobrir as suas 

origens. Há também a possibilidade de certas tradições serem reformuladas, em que 

elementos antigos são usados na elaboração de novas tradições inventadas, para 

fins bastante originais (p. 14); ou essas podem ser enxertadas nas mais antigas, com 

o propósito de atender demandas mais contemporâneas e diferenciadas.  

Assim como Hobsbawn (1984), o escritor mexicano Octavio Paz (1984) também 

acredita que as tradições são compostas por rupturas. O primeiro defende a ideia de 

que o próprio aparecimento de movimentos que defendem a restauração das 

tradições, sejam eles “tradicionalistas” ou não, já indica essa ruptura (1984, p.16), o 

que mostra que é inevitável haver ruptura da continuidade de uma determinada 

tradição a qual passa a ser disseminada em um local diferente ao que foi 

originalmente estabelecida. O segundo afirma que uma tradição é feita de 

interrupções, em que cada ruptura é um começo (1984, p.17), explicitando que a 
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modernidade em que vivemos é composta por inícios e fins, os quais delimitam a 

existência dessas tradições, isto é, elas são passíveis de transformações e 

adaptações, como também defende Hobsbawn (1984). Paz (1984) afirma que as 

tradições são plurais e heterogêneas e também ressalta que, ao mudarmos nossa 

imagem de tempo, passamos a encarar de forma diferente a tradição. Só somos 

incitados a questionar ou a negar uma tradição a partir do momento em que 

adquirimos a consciência desse momento histórico em que vivemos. Pois, como é 

colocado por Burke (2003), as tradições são como áreas de construção, sempre 

sendo construídas e reconstruídas, quer os indivíduos e os grupos que fazem parte 

destas tradições se dêem ou não conta disso (p. 102).  

Também se acredita na ideia de que as narrativas poéticas podem ser 

“corrompidas” no seu curso de transmissão oral. O poema, na verdade, é 

aperfeiçoado através da experiência de cada cantador. Sobre as diferenças entre 

texto escrito e oral e a maior flexibilidade do segundo com relação a intervenções e 

mudanças, Alcoforado (1999) ressalta que 

 

o texto da chamada literatura erudita tem uma autoria, uma vez que 
resulta da criação de uma individualidade. Ao contrário, o texto da 
literatura oral é fruto do trabalho de recriação que uma 

individualidade opera em um texto virtual, que traz na memória, 
atualizando-o a situações locais, por conceber que esse patrimônio 
cultural, armazenado na memória coletiva, não tem dono, é 
propriedade de todos. (p.112 – grifo do autor) 

 

Nesse processo de recriação coletiva do texto oral, o papel do cantador é 

totalmente diferente do papel do poeta, embora um seja tão importante quanto o 

outro no processo de “composição” do texto, tomando esse processo como a relação 

entre autores e interlocutores. Como o papel do cantador varia de acordo com a sua 

bagagem de experiências e contatos com a tradição da qual faz parte, todo o enredo 

que elabora é fruto do que conhece e do que já tem contato. Dessa maneira, seus 

textos não são fixos; cada um é resultado de um fato de criação específico. Quando 

o canto chega ao fim, o papel do cantador deixa de existir e essa permanência do 

canto se dá como decorrência da memorização dos que o ouvem. O cantador 
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assume o papel de intérprete e a maioria dos poemas compostos oralmente não é 

atribuída aos nomes de poetas individuais. 

Segundo Scholes e Kellogg (1977), a harmonia do poeta oral com sua cultura 

literária é total. [...] Sem cantos, a tradição morreria; sem a tradição, não haveria 

cantos (p. 13). O cantor oral pode ser visto como o “retrato” do talento individual e 

este possui ampla ligação com a tradição. Essa, que é a consequência dos contextos 

culturais, pode se modificar com o passar dos anos porque as mudanças do mundo 

cultural não se estacionam. Sobre o talento individual do poeta, T. S. Eliot (1985) 

acrescenta que nenhum poeta, nenhum artista, tem a sua significação completa 

sozinho. Seu significado e a apreciação que dele fazemos constituem a apreciação 

de sua relação com os poetas e os artistas mortos (p. 39), pois todo artista se 

relaciona com a tradição da qual faz parte, que se liga amplamente ao papel 

desempenhado pelos artistas e poetas que o influenciaram.  

Nesse ínterim, o papel do ouvinte é tão importante quanto o do intérprete, pois 

cada ouvinte “recebe” a poesia de uma forma distinta e única. Ele é receptor e co-

autor, porque também constrói o texto e tem o poder de interferir na interpretação 

dele. Na poesia oral, o ouvinte assume a função de co-autor, pelo fato de se 

relacionar diretamente com o mensageiro. Sobre a figura errante e persistente do 

poeta e mensageiro, Cascudo (1984a) ressalta: 

 

curiosa é a figura do cantador. Tem ele todo orgulho do seu estado. 
Sabe que é uma marca de superioridade ambiental, um sinal de 
elevação, de supremacia, de predomínio. [...] São pequenos 
plantadores, donos de fazendolas, por meia com o fazendeiro, 
mendigos, cegos, aleijados, que nunca recusam desafio, vindo de 
longe ou feito de perto. Não podem resistir à sugestão poderosa do 
canto, da luta, da exibição intelectual ante um público rústico, 
entusiasta e arrebatado. (p. 127 – grifo do autor) 

 

De acordo com a ideia proposta por Scholes e Kellogg (1977), que define o 

cantador7 como alguém que depende totalmente de sua tradição, pode-se dizer que 

                                                 
7
  No presente t rabalho, a palavra “cantador” se referirá não somente aos poetas populares que usam 

o canto no momento da recitação dos versos, mas também àqueles que os interpretam, podendo ser 
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esses indivíduos uti lizam da transmissão oral como veículo para narrar suas 

experiências e estas podem ter sido adquiridas através de viagens – ou podem ser 

obtidas por meio do poeta como um trabalhador manual, artesão e agricultor, que 

relaciona seus gestos às palavras –, o que Benjamin (1994) define como “narrador 

migrante”; ou pelas histórias tradicionais que conhece e as experiências dos outros 

que são passadas a este, conhecido como “narrador sedentário”. Sobre a relação 

entre o cantador e a tradição, Scholes e Kellogg (1977) ainda completam: 

 

o cantor oral ilustra a mais extrema forma do talento individual a 
serviço da tradição e talvez, também, a forma extrema da tradição a 
serviço do talento individual. Os dois são simplesmente aspectos da 
mesma entidade. (p.16) 

 

Segundo Benjamin (1994), a “verdadeira narrativa” (p. 200) é aquela que possui 

uma dimensão de sabedoria e essa utilidade pode ser constituída por ensinamentos 

morais, provérbios ou normas de vida; isto é, é aquela que possui o dom de dar 

conselhos. Esse tipo de narrativa se baseia na sabedoria com a qual o narrador 

formula seus conselhos, embasado no seu acervo de experiências próprias ou 

alheias a ele. Já em 1936, Benjamin (1994) concluía que essa sabedoria, o “pano de 

fundo” da arte de narrar, estava definhando e impedindo que narradores 

compusessem boas histórias e até deixassem de resgatar também as mais 

tradicionais.  

A literatura oral não se limita a provérbios, adivinhações, contos e orações e se 

mantém viva por ainda ser perpetuada pela transmissão oral e também pela 

apreensão dessas histórias tradicionais por parte do público. Segundo Cascudo 

(1984a), a literatura oral se mantém intacta no convívio dos falantes – embora as 

poesias e as tradições orais nunca deixem de ser renovadas e transformadas – 

sendo constantemente ativadas pela memória popular, paralelamente ao mundo 

                                                                                                                                                         
identificados também como intérpretes, contadores. Portanto, o cantador poderá ser compreendido 
aqui como aquele indivíduo que, durante a performance oral, estabelece um intercâmbio intenso entre 
o público, os versos e o seu próprio posicionamento. 
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composto pela literatura clássica e pelas produções contemporâneas. O povo torna-

se fiel à tradição e a conserva sempre atual, simultaneamente a outros elementos.  

Walter Benjamin (1994), assim como o estudioso brasileiro, também acredita 

que as histórias tradicionais bebem na relação complementar exercida entre 

narradores e leitores que, juntos, exercem a função de perpetuar uma literatura que 

pode se manter viva a par de outras manifestações mais formalizadas. A tradição 

oral, que é a fonte das narrativas orais, incorpora os fatos narrados às experiências 

dos ouvintes e, por tal motivo, adquirem a capacidade de se fortalecerem e se 

perpetuarem como uma história tradicional e peculiar a um certo grupo. Portanto, 

quanto maior o entrosamento do narrador com a história narrada, maior a 

probabilidade de seu ouvinte em assimilá-la, o que torna possível que este adquira a 

capacidade de contá-la novamente. O autor alemão mostra a importância exercida 

pela relação entre ouvinte e narrador, a qual é dominada pelo interesse em 

conservar o que foi narrado. Assim, como contar histórias sempre foi a arte de contá-

las de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas 

(BENJAMIN, 1994, p. 205), o fato de se memorizar uma narrativa equivale à ação de 

disseminá-la, preservá-la, passá-la adiante. Cada narrador é responsável por aplicar 

na narrativa uma marca peculiar sua. O narrador é o instrumento através do qual é 

possível que haja uma representação da tradição. Segundo Pellegrini Filho (1986): 

 
o comportamento do „contador de causos‟ é um aspecto que merece 
análises especiais: além de ter a capacidade de guardar 
cuidadosamente pormenores da história e dizê-los na sequência 
adequada, muitas vezes o agente social acaba representando certos 
trechos enquanto os narra, imita vozes de personagens humanos 
e/ou animais. Grita, gesticula, provoca ruídos, finge dormir etc. – 
enfim dramatiza a história, valorizando-a sobremaneira e 
conquistando sua plateia de crianças e de adultos. (p. 77) 

 

Da mesma forma que o grande narrador de Benjamin (1994) tem sempre suas 

raízes no povo (p. 214), aos poetas de cordel do Nordeste do país também são 

delegadas as funções de transmitir o que é entendido como próprio do povo, como 

as cantorias, as cantigas de roda, as orações, os poemas. A tradição não se estanca 
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e nem perece por ainda existir indivíduos que se comprometem a disseminar essas 

manifestações populares e a ensinar esse “ofício” às gerações posteriores. Assim, 

mesmo que as experiências contemporâneas ainda continuem em baixa, enquanto 

houver possibilidades de se inventar histórias ou de resgatá -las de algum passado 

remoto ou não, existirão pessoas dispostas a fazê-lo. Seja no interior de algum país, 

seja em grandes capitais.  

 

1.3 - A presença da literatura oral no Brasil 

 

Como já foi mostrado anteriormente, o gênero da literatura oral abrange o que 

foi feito para o canto, a declamação e leitura em voz alta e é rapidamente absorvida 

pelos ouvintes. Ela ainda possui elementos vivos na contemporaneidade, os quais 

representam o mundo e a sociedade de uma determinada região. A literatura oral, 

principalmente, é popular e caracteriza-se por não ser predominantemente 

contemporânea: apesar de poder retratar assuntos atuais, sua estrutura, na maioria 

das vezes, se prende aos modelos já consolidados em épocas anteriores. Na 

literatura oral, pode-se falar que há a retomada direta e indireta de histórias já 

existentes, mas que são reformuladas e adaptadas em contextos atuais. 

Assim como se pode dizer que a produção de versos não é contemporânea, 

pode-se afirmar também que é característica básica à literatura oral o anonimato da 

autoria dos versos, que define a produção popular a partir do instante em que esta 

resiste ao esquecimento e se rende “ao gosto do povo”. A persistência e a oralidade 

também a compõem, uma vez que é fruto da memória coletiva e dos aspectos 

ligados à imaginação popular. Segundo Cascudo (1984a), a literatura oral é 

constantemente ativada pela memória popular, pois o povo é fiel à tradição e a 

mantém viva, paralela a outros elementos. O autor afirma que: 

 
a literatura que chamamos oficial, pela sua obediência aos ritos 
modernos ou antigos de escolas ou de predileções individuais, 
expressa uma ação refletida e puramente intelectual. A sua irmã mais 
velha, a outra, bem velha e popular, age falando, cantando, 
representando, dançando no meio do povo, nos terreiros das 
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fazendas, nos pátios das igrejas nas noites de “novena”, nas festas 
tradicionais do ciclo do gado, nos bailes do fim das safras de açúcar, 
[...]; ao ar livre, solta, álacre, sacudida, ao alcance de todas as críticas 
de uma assistência que entende, letra e música, todas as gradações 
e mudanças do folguedo. (CASCUDO, 1984a, p. 27)  

 
 

A literatura popular age nas situações onde há manifestação da cultura do 

povo. Já a que é primordialmente ensinada nas escolas, e chamada “oficial”, não 

apresenta, com tanta frequência, o caráter de integração entre autor e “plateia”. 

Ricamente vasta, a produção literária oral não vai ao encontro dos interesses do 

autor, e sim aos anseios do público. Os ouvintes não se atêm ao nome do autor dos 

versos, e sim ao enredo, aos personagens e à ação inerentes ao teor da poesia. No 

ato da fala, o orador adota um papel no discurso e, ao fazê-lo, posiciona o ouvinte 

em um papel complementar, e espera que o ouvinte aceite esse papel. A questão da 

conservação de histórias por poetas e público se dá por meio da memória. A 

memória coletiva ajuda a manter as práticas culturais existentes as quais devem ser 

ressignificadas para serem conjugadas com as novas expressões da 

contemporaneidade.  

Quanto ao âmbito do Brasil, em meados do século XX, houve, por parte de 

grupos de estudiosos e alguns escritores, a tentativa de construir uma identidade 

nacional que se desvencilhasse das influências europeias e se ligasse aos 

constituintes identitários da sociedade brasileira. Mário de Andrade, como exemplo 

de um dos intelectuais engajados nessa causa, tentou encontrar a “verdadeira” 

cultura brasileira, mas nada se podia provar quanto aos ecos de outras que já nos 

influenciam há tanto tempo. Porém, a “verdadeira” cultura brasileira pode variar de 

acordo com os grupos sociais que a coletaram e a sistematizaram, como é 

confirmado por Ortiz (2006): 

 

a procura de uma „identidade brasileira‟ ou de uma „memória 
brasileira‟ que seja em sua essência verdadeira é na realidade um 
falso problema. A questão que se coloca não é de se saber se a 
identidade ou memória nacional apreendem ou não os “verdadeiros” 
valores brasileiros. A pergunta fundamental seria: quem é o artífice 
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dessa identidade e dessa memória que se querem nacionais? A que 
grupos elas se vinculam e a que interesse elas servem? (p. 139) 

 

Em meio a esses questionamentos quanto à identidade e à memória do país, o 

fato é que a busca por uma cultura popular brasileira, independentemente dos 

diferentes grupos que a sistematizam, continua existindo em estudos e, 

principalmente, na vida ativa das pessoas que convivem com ela. É importante 

considerar que a essência da brasilidade [...] é uma construção  (ORTIZ, 2006, p. 

138), podendo ser construída e reconstruída de acordo com os anseios dos grupos 

que a vivenciam e a experimentam. 

Embora seja arriscado falar em questões de influência ou origem, o fato é que 

literatura oral brasileira é a resultante da mistura de todas as manifestações da 

tradição popular, a qual engloba divertimento e expressões de outros âmbitos, como 

de cunho religioso. Ela é composta por elementos trazidos das raças indígena, 

portuguesa e africana – uma vez que não há como separar as raízes do nosso país 

com as culturas que para cá foram trazidas inicialmente – foram assimiladas pelo 

povo brasileiro. Essas influências consistem na base da construção da memória 

popular marcadamente brasileira. Os elementos de outras civilizações são 

notadamente compreendidos como uma espécie de “fonte”. Porém, as influências 

são confundidas à questão da tradição: a partir do momento em que várias 

características de tradições diferentes se inter-relacionam, torna-se difícil, ou 

praticamente impossível, saber qual é pertencente, primeiramente, a cada país.  

Essa mescla de influências ocorre porque não há povo que possua uma só 

cultura, entendendo-se por ela uma sobrevivência de conhecimentos gerais 

(CASCUDO, 1984a, p. 31). As cores locais são responsáveis por dar às tradições 

universais o aspecto primordialmente nacional ou regional. Segundo Cascudo 

(1984a), cada anedota ou história é constituída pelo encadeamento de elementos 

que constituem o enredo e o conteúdo que será retratado em cada um. São 

exemplos retirados de assuntos antigos e novos, que constituem uma ampla gama 

de tradições possíveis de serem recontadas e reavaliadas. Acerca desse tema, o 

autor salienta que: 
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a novidade consiste na forma tomada por esses elementos-temas 
para a combinação que faz a história, anedota, adivinha, ronda de 
menino. A disposição do enredo, com esse material infinito, dá uma 
fisionomia. O grau de aproximação, numa escala de parentesco entre 
os vários contos, resultante da maior ou menor coincidência do 
enredo geral ou de um e mais elementos formadores, vai batizando 
as variantes. Essas variantes são os mesmos enredos com 
diferenciações que podem trazer as cores locais, algum modismo 
verbal, um hábito, uma fase, denunciando, no espaço, uma região, e 
no tempo, uma época. (CASCUDO, 1984a, p.34) 

 
 

Como já foi citado, toda literatura oral é compreendida por elementos locais que 

são adicionados ao enredo central de um determinado gênero (conto, anedota etc.); 

com o passar do tempo, englobam novos elementos e se distanciam, cada vez mais, 

da significação primitiva que lhe era atribuída. Em todas as espécies de 

manifestação da literatura oral, como por exemplo, canto, dança, auto popular, mito, 

lenda, fábula, conto, rondas infantis, adivinhas e anedotas, é imprescindível a 

intervenção do ouvinte, do público; as tradições reavivam a noção de espírito coletivo 

e o interlocutor é responsável por participações espontâneas e essenciais para a 

complementação das histórias.  O público ajuda a construir a pintura de costumes da 

sociedade que é realizada pela literatura oral, em que são refletidos julgamentos e 

orientações inerentes ao povo.   

As literaturas portuguesa e brasileira possuem um canal de comunicação e 

influências e ambas possuem matéria que diz respeito ao coletivo, salvaguardadas 

as especificidades de cada uma dessas literaturas. Tanto em um país quanto no 

outro, uma manifestação de literatura popular impressa, denominada literatura de 

cordel, que será abordada posteriormente, provém de séculos passados e seus 

folhetos continuam sendo reimpressos para os seus leitores. Como qualquer outra 

manifestação poética oral, a portuguesa resulta do fundamento comum das histórias 

populares, da influência de livros de literatura popular, possuidores de elementos 

tradicionais e da capacidade individual do autor. Foram os contos populares de 

Portugal que trouxeram para o Brasil temas como o de religião ou de encantamento, 

como é descrito por Cascudo (1984a): 
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mesmo assim as nossas festas religiosas mais populares, dando 
maior impressão à literatura oral, a na infinidade de versos, cantos, 
ampliações lendárias, mentiras piedosas e milagres inidentificáveis, 
vieram, com as lendas, mais doces e comunicativas, de Portugal. Os 
nossos são os santos mais populares de Portugal, recebedores de 
festividades e especialistas na proteção inarredável a determinadas 
enfermidades (p. 177). 

 
 

Pode-se afirmar que as histórias populares têm a mesma base comum, mesmo 

sendo proveniente de países diferentes – que, apesar de serem diferentes, possuem 

ampla ligação entre suas culturas, uma vez que, além de o Brasil ter sido colônia de 

Portugal, há as trocas culturais que ainda são intercambiáveis entre os dois países e 

há o elo da língua em comum, que cria um imaginário coletivo e ntre ambos os 

países. As raízes estão espalhadas, mas a memória popular sempre está pronta 

para reativar as tradições. Os poetas populares encaram a função de conservar vivas 

as histórias e outros materiais mantidos pela tradição, para que, através de suas  

performances, levem o público a reviver e revisitar o passado.  

Apesar de o Brasil ter sido descoberto ainda no século XVI, seu 

desenvolvimento da vida literária só é realizado concomitante ao período de 

afirmação intelectual portuguesa, que se deu em meados do século XVII. A partir 

desse período de afirmação, o idioma e os gêneros literários de língua portuguesa 

tinham sido fixados na cultura dos países. As pessoas que vieram para o Brasil  

trouxeram seus costumes e hábitos, advindos de contatos culturais anteriores, para o 

processo de formação de um outro povo. Segundo Abreu (2008), a poética foi a 

forma mais popular trazida da Europa, principalmente a que envolvia ritmo e canto. 

Daí pode-se entender a origem de toda poesia popular ser cantada, isto é, de 

acrescentar a musicalidade a temas tradicionais, líricos ou de acontecimentos 

históricos.  

Em textos marcadamente populares, são incluídos elementos que fazem uma 

síntese da sabedoria popular, isto é, de caráter tradicional pertencente a 

determinados segmentos da sociedade que são marginalizados e excluídos do 
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sistema social e cultural brasileiro dominante. O poeta se ocupa em construir uma 

literatura que reencontra os fatores de uma identidade com a qual o seu público se 

reconheça. No Brasil, o narrador popular se coloca na função de amenizar os 

preconceitos que existem em torno das tradições orais, que são entendidas como 

“inferiores” ao estatuto da tradição letrada. É importante que o autor recupere as 

formas arcaizantes do falar popular, de forma que elas se oponham à força 

avassaladora do discurso hegemônico que tende à fixação de uma língua portuguesa 

culta, pasteurizada e neutra (BERND, 1995, p. 80). Também se pode falar que se 

tornam autênticos textos orais aqueles que se integram às histórias tradicionais. Os 

folhetos brasileiros – que representam uma das manifestações da literatura oral – 

contam histórias que continuam gravadas na memória da população nordestina. 

Conforme é ressaltado por Bernd (1995): 

 
 

a literatura popular brasileira, oral e escrita, em particular no 
Nordeste, não é composta de relíquias e vestígios, pacientemente 
recolhidos antes de desaparecer para sempre: é uma poesia viva e 
atual. Os cantadores estão nos bares dos bairros populares do Recife 
ou de São Paulo, ou nos estrados dos comícios eleitorais, em 
qualquer Estado do Nordeste, mas também estão em Amazonas ou 
Tocantins – o gosto pela cantoria permite testar com quase absoluta 
certeza a presença da “diáspora” nordestina no Brasil inteiro -; os 
cantadores também estão nos rádios onde continuam tendo seus 
programas, e na televisão. (p. 35) 

 
 

A vivacidade da literatura popular brasileira se deve à relação entre oral e 

escrito e à proporção que a memória adquire nesse gênero. A atualidade dessa 

manifestação artística se dá, principalmente, pelo fato de, independentemente do 

tempo em que está inserida, sempre existirem indivíduos interessados – como os 

poetas e o público – em manter sua vivacidade, renovando-a de acordo com os 

novos tempos, novos contextos. Contrariamente ao que ainda se diz sobre ela, a 

literatura popular não é exclusiva apenas de uma região do país e se encontra em 

vários e distintos ritos do povo de vários locais. 



37 

 

Cabe aqui ressaltar que as narrativas populares8 podem ser compreendidas 

como reflexos dos contextos histórico, social e cultural da sociedade em que se 

manifestam. Portanto, as interpretações que o narrador acrescenta a esses textos 

irão variar de acordo com o lugar em que serão lidas e apreendidas. Cada povo 

possui uma diferente forma de ver o mundo, portanto as leituras dos textos deverão 

assumir as diferentes facetas que cada povo adquire; é possível que uma 

determinada história cômica não tenha graça nenhuma numa comunidade que não a 

produziu. 

Pode-se afirmar que o texto oral, no momento de sua enunciação, não deve ser 

visto somente como um fato individual, fruto de um narrador/ enunciador que decide, 

por si, as variações que instaura em sua narrativa, mas como uma enunciação que 

tenta se adequar a um interlocutor real, que varia conforme o grupo, a hierarquia ou 

laços sociais/ familiares. (GUIMARÃES, 2001, p. 86). As condições de produção do 

texto oral, ou seja, o lugar em que foi produzido, as pessoas envolvidas nesse 

processo, a tradição sócio-histórica da região, contribuem para determinar o tipo de 

texto que será enunciado.  

 

A literatura oral brasileira, composta, mesmo que de forma desigual, 
de influências da tradição dos indígenas, africanos e portugueses, 
nos oferece um registro do saber não-oficial, o que faz com que 
represente, de maneira mais legítima, uma visão documental do que 
se vive, principalmente entre as classes populares, muitas vezes não-
alfabetizadas, ouvintes atentos do repertório popular. (GUIMARÃES, 
2001, p. 94)  

 
 
Pode-se inferir, desse modo, que embora as raízes da literatura pop ular 

brasileira tenham se fixado, primeiramente, no Nordeste brasileiro, hoje está 

presente em todas as partes deste país multicultural. É possível afirmar que há uma 

determinada flexibilidade do gênero popular a qual permite maior mobilidade na 

                                                 
8
 É válido explicitar que, no presente trabalho, expressões como narrativas populares, textos orais, 

literatura oral, narrativas orais e literatura folclórica correspondem a um mesmo produto, que abrange 
o conjunto de textos que, embora possam ser encontrados na forma escrita, foram elaborados 
baseados na oralidade.  
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construção de temas e personagens. Por isso, a produção literária popular promove 

uma constante reinvenção de temas, assuntos e ideias e que, atualmente, continua 

sendo ativamente revisitada pelo povo. 

 

1.4 – A literatura de cordel brasileira 

 

Apesar dos equívocos que sua existência ainda provoca a certos “defensores” 

absolutos dos cânones e de algumas crises enfrentadas por ela, a arte popular 

brasileira vigora de forma vivaz e contínua por muitos anos. Como é colocado por 

Ariano Suassuna em seu ensaio intitulado “A arte popular no Brasil”, a literatura 

popular brasileira também existe, bastando o fato de possuirmos, nos “folhetos”, o 

maior e mais variado Romanceiro vivo do mundo (p.152).  Os preconceitos e as 

complexidades que circundam os estudos da literatura popular podem ser explicados 

de várias formas, mas é compatível com o que está sendo aqui exposto, resumi-lo a 

algumas palavras do próprio Suassuna (2008): 

 

nós, aqui no Brasil, temos, à mão, um material muito mais vasto, rico 
e variado do que o Romanceiro ibérico [...]. Por causa da injusta 
discriminação a que já me referi, o Romanceiro Popular do Nordeste 
é deixado de banda nos estudos literários universitários do Brasil. 
Aqui, são criadas essas discriminações contra grandes artistas e 
escritores que, somente por não terem tido formação universitária ou 
informações e participação sobre „as conquistas da civilização 
industrial‟, ficaram como que estigmatizados e relegados a posições 
secundárias. (p.152) 

  

Muitas pesquisas a respeito do cordel são realizadas, mas, em alguns 

momentos, esses pesquisadores se encontram distantes da realidade a que 

estudam. E essa distância impede que os pesquisadores falem com mais seriedade 

e precisão sobre o universo que estudam. De modo geral, o cordel é uma prática 

cultural menosprezada pelas instituições do saber dominante e, apesar de não ser 

tão antiga no Brasil quanto é em alguns países da Europa, representa uma 

importante parte da nossa história cultural (QUINTELA, 2010). A cultura literária de 
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qualquer país deve se voltar, também, para as obras que não constam nas grades 

dos currículos escolares, ou seja, que não só são frutos das demandas de 

instituições dominantes. Essa cultura literária popular contribuiu para a formação de 

um público pouco ou nada escolarizado, proporcionando que a literatura saísse do 

campo escolar para todos os outros meios menos envolvidos com essa literatura 

oficial e letrada, atingindo maiores níveis de abrangência. Como afirma Quintela 

(2010), deve-se ressaltar a importância 

 

de uma história literário-cultural crítica e abrangente, que leve em 
conta, além das obras decorrentes do sistema literário oficial, a 
produção literária derivada das diversas práticas editoriais que 
concorrem para a constituição do campo literário no Brasil (p. 41).  

 

Na produção literária brasileira, o cordel se encontra em um “entre lugar 

cultural” por estar na fronteira entre a produção de consumo fácil e o cult, que é uma 

produção também popular, mas, por sua linguagem e sua forma de consumo 

distingue-se por já ter atingindo o nível de um “clássico cultural” (QUINTELA, 2010). 

O cordel é um sistema relativamente autônomo e, contemporaneamente, tende a se 

expandir para muito além daquela que foi a sua “mídia original”. A desqualificação da 

arte do cordel pode se dever ao fato de existir uma apreciação negativa que recai 

sobre os escritores e leitores, principalmente pela condição de classe e de domínio 

de bens simbólicos (BONFIM, 2010). A nova compreensão do cordel deve passar, 

necessariamente, pela revisão crítica da dicotomia erudito versus popular e pelo seu 

abandono, pois é a partir do momento em que se busca hierarquizar as práticas 

culturais que o popular acaba tendo um valor inferior (MELO, 2010).  Também é 

possível afirmar que a valoração pejorativa a respeito das características do cordel 

forma a concepção que a crítica literária insiste em formular sobre o cordel 

(LUCENA, 2010). 

A inserção do cordel no mundo contemporâneo acarreta a necessidade de essa 

prática cultural passar por uma revisão e adequação. Anteriormente, ao longo dos 

séculos XIX e XX, certos conceitos associados ao cordel – como os conceitos já 
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expostos aqui; cultura popular, literatura oral e literatura popular – foram 

sedimentados, adequados, tradicionalizados, isto é, conferidos a uma posição 

estática, o que afetou, diretamente, a concepção que a crítica literária ainda formula 

sobre essa prática. A formação discursiva que “aprisionou” o cordel e conferiu a ele o 

status de “dado natural” em vez de “formulação histórica” está ligada, principalmente, 

ao período em que ocorreu a Semana de Arte Moderna, de 1922, e o Movimento 

Regionalista, de 1926. O primeiro mostrou interesse em ressaltar as raízes mestiças, 

“autênticas” – nesse momento, os estudiosos ainda desconheciam a dificuldade e a 

impossibilidade de encontrar autenticidade de práticas culturais – e populares do 

Brasil, evocando uma nacionalidade a partir do primitivo e, o segundo, buscava se 

assenhorear do que se julgava ser seu, como as tradições feudais, ibéricas, rurais, 

populares as quais acreditava-se serem preservadas intactas na memória dos poetas 

e narradores. Gilberto Freyre e Câmara Cascudo foram dois dos pesquisadores 

desse viés Regionalista. Portanto, a “ameaça” do desaparecimento das tradições 

populares, diante dos avanços da industrialização e urbanização no Brasil, se 

dissiparia ante a figura protetora do intelectual (MELO, 2010, p. 95). O intelectual, 

nesse momento de formulação e reavaliação de conceitos, aparece como mediador 

simbólico na reconstrução dessa prática (ORTIZ, 2006). 

Apesar de a literatura de cordel9 não ter uma preocupação excessiva com certo 

padrão de rigor técnico comum a obras canônicas, ela também possui um conjunto 

de marcas, como a métrica e as rimas; ou seja, um “compromisso” com 

determinados padrões específicos que a identificam como popular.  Diferentemente 

do que ainda é escrito sobre ela, a literatura popular não se limita, somente, a 

evidenciar o fantástico, o imaginativo, o mágico; ela também se mostra atenta aos 

comentários críticos da vida cotidiana, às observações que são julgadas relevantes 

para ser passadas aos leitores10.  

                                                 
9
  A literatura de cordel é uma das mais recorrentes representações do gênero da literatura oral no 

Brasil e se caracteriza, principalmente, por abranger aspectos da espontaneidade contidos nas 
comunicações orais, constituindo-se, basicamente, como uma escrita com essência de linguagem 

oral.  
10

 Segundo Roberto Benjamin (apud LUYTEN, 1992), o público principal da literatura de cordel é ainda 
o seu publico tradicional (p. 67), o que corresponde dizer que os consumidores mais fiéis dos folhetos 
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A literatura de cordel nordestina se definiu no espaço oral, muito antes que a 

impressão representasse uma realidade possível. Os primórdios da literatura de 

cordel são inteiramente ligados à divulgação de histórias tradicionais e narrativas de 

antigas épocas, conservadas e transmitidas pela memória popular com o passar dos 

anos. Concomitantemente a esse desejo de se conservar os aspectos mais 

tradicionais e seculares relacionados a diferentes culturas, também passou a surgir 

nesse tipo de poesia a necessidade de se transmitir fatos recentes e acontecimentos 

sociais que prendiam a atenção do povo. Como é afirmado por Diégues Jr. (1986), 

antes que o jornal se espalhasse, a literatura de cordel era a fonte de informação 

(p.31). Como um dos intuitos primeiros dos folhetos de cordel, a poesia como fonte 

de informação se popularizou rapidamente entre uma grande parte da população que 

não era alfabetizada e dependia da leitura de outras pessoas para se informarem 

acerca dos fatos referentes ao Brasil e ao mundo.  

Segundo Abreu (2008), a transmissão oral dos versos teve como precursor 

Agostinho Nunes da Costa, nascido no estado da Paraíba, que viveu entre os anos 

de 1797 a 1858. Provavelmente já existiam cantadores antes dele, mas seu nome 

continuou sendo conhecido como o iniciador. Na Serra da Teixeira, na Paraíba, 

aonde nasceu, surgiu um grupo de cantadores, chamado “Grupo do Teixeira”, que foi 

responsável pelas primeiras composições de que se reconhece a autoria. Leandro 

Gomes de Barros e Francisco das Chagas Batista, dois dos mais destacados nomes 

do pioneirismo da impressão de folhetos, também faziam parte do grupo que 

incorporava as tradições locais aos versos cantados. Abreu (2008) afirma que 

 

estes cantadores apresentavam-se nas casas-grandes das fazendas 
ou em residências urbanas, em festejos privados ou em grandes 
festas públicas e feiras. Alguns permaneciam nos locais em que 
residiam – suas “ribeiras” – aguardando a chegada de um oponente; 

                                                                                                                                                         
ainda é o povo que frequenta feiras de pequenas e médias cidades do interior do Nordeste, migrantes 
nordestinos e analfabetos, a quem as histórias são passadas oralmente. No entanto, o público do 
cordel vem se modificando desde o momento em que os folhetos entraram em salas de aulas de 

colégios e universidades, fazendo com que estudantes também tornassem parte da nova clientela do 
cordel, além de turistas que demonstram interesse em conhecer a cultura à qual o folheto está 
vinculado.  
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outros percorriam o sertão, cantando versos próprios ou alheios, 
apresentando-se sozinhos ou em duplas. (p. 75)  

  

Também houve um grupo de poetas andarilhos, já por volta das décadas de 

1930 a 60, que eram uma espécie de promotores da cultura do seu povo, portadores 

do saber coletivo. Nômades, “perseguidores de um destino melhor”, trovadores 

rebeldes e firmes em suas convicções adotavam a prática da cantoria como uma 

espécie de auxílio para a sua busca por diferentes modos para as suas vidas (DINIZ, 

2010). As supostas raízes da cantoria nordestina são difíceis de serem encontradas, 

mas é importante classificá-la como uma relevante prática cultural que se insere na 

dinâmica social brasileira. A performance dos poetas e as relações destes com o 

público reforçam o sentimento de coletividade, de construção de histórias em 

conjuntos, pois  no Nordeste, é a presença do corpo social, histórico e cultural – esse 

encontro e relação com o outro – que fundamenta as bases do nosso saber 

comunitário, da nossa relação com o mundo (DINIZ, 2010, p. 120).  

Embora muitos autores acreditem que a literatura de cordel brasileira seja 

diretamente proveniente da portuguesa, há, também, os que defendam o contrário. 

Márcia de Abreu, em História de cordéis e folhetos, é categórica ao afirmar que 

compreender a literatura de cordel brasileira como um “desdobramento”, “recriação” 

ou “adaptação” da portuguesa corresponde a um equívoco, já que as duas criações, 

a brasileira e a portuguesa – neste caso específico e referente ao âmbito da literatura 

de cordel –, não possuem características plausíveis que as aproximem, exceto por 

sua materialidade, isto é, pelo fato de que ambas são impressas em folhas dobradas 

ao meio11·. Sobre essa questão, a autora coloca que publicar pequenas brochuras, 

em papel barato, parece ser a melhor solução quando não se possuem recursos 

para edição de livros (ABREU, 2008, p. 134), deixando claro que este não pode ser 

considerado um fator de aproximação de ambos os tipos de textos produzidos em 

                                                 
11

 Segundo Roger Chartier (Textos e edições: a literatura de cordel, In: A História cultural: entre 
práticas e representações. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 1990), os pliegos de cordel espanhóis, 
os chapbooks ingleses e até mesmo os livretos de cordel portugueses apresentam semelhanças 

somente quanto à fórmula editorial empregada em todas essas composições; isto é, a presença de 
uma uniformidade do padrão editorial de configuração material dos livros, fazendo com que eles 
pudessem ser editados e vendidos por preços mais baixos.  
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locais distintos. A respeito das características peculiares das composições em 

Portugal e no Brasil, Abreu (2008) correlaciona uma série de diferenças aqui 

explícitas: 

 

aqui, haviam [sic] autores que viviam de compor e vender versos; lá, 
existiam adaptadores de textos de sucesso. Aqui, os autores e 
parcela significativa do público pertenciam às camadas populares; lá, 
os textos dirigiam-se ao conjunto da sociedade. Aqui, os folhetos 
guardavam fortes vínculos com a tradição oral, no interior da qual 
criaram sua maneira de fazer versos; lá, as matrizes das quais se 
extraíam os cordéis pertenciam, de longa data, à cultura escrita. Aqui, 
boa parte dos folhetos tematizavam o cotidiano nordestino; lá, 
interessavam mais a vida de nobres e cavaleiros. Aqui, os poetas 
eram proprietários de suas obras [...]; lá, os editores trabalhavam 
fundamentalmente com obras de domínio público. (p. 104)  

 

Além do que foi exposto, a autora também cita a métrica rigorosa do cordel 

brasileiro em oposição à falta de uniformidade dos livretos portugueses: nisto reside 

a característica fundamental dos folhetos nordestinos, que se pautam por regras 

rigidamente estabelecidas quanto à rima, à métrica e à estruturação dos versos, 

regras estas conhecidas pelos autores e pelo público (ABREU, 2008, p. 108). 

Embora sejam nítidas as diferenças entre os dois tipos de formações literárias, é 

imprescindível lembrar que os livretos de cordel portugueses, em meados do século 

XVIII, constituíram o primeiro contato do brasileiro com esse recém-criado e recém-

utilizado formato de obra literária, já que, como colônia, nosso país era submetido às 

influências de seu colonizador. Portanto, não se pode descartar completamente o 

impacto causado no Brasil por essas obras que eram trazidas de Portugal e as 

possíveis consequências que a leitura delas podia gerar aqui, mas também se torna 

relevante considerar uma certa independência brasileira quanto à formulação de 

seus próprios folhetos. 

Para Abreu (2008, p. 23), a “fórmula editorial”12 comum uti lizada é a 

                                                 
12

 Conceito formulado por Roger Chartier (A história cultural: entre práticas e representações. Rio de 

Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 1990). O autor afirma que essa fórmula editorial utilizada em textos 
populares publicados em pequenos livretos de uma ou duas folhas foi inventada pelos Oudot, em 
Troyes, França, no século XVII. O fenômeno não foi exclusivamente francês e também encontrou 
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responsável por unificar materiais provenientes de distintas culturas. Portanto, assim 

como a literatura de cordel portuguesa e a brasileira, os chapbooks ingleses, a 

littérature de colportage francesa e os pliegos sueltos espanhóis se assemelham nas 

questões que tangem ao formato dos livretos, à circulação e divulgações destes 

através das vendas ambulantes, do baixo custo de produção e do baixo preço de 

venda. Segundo a autora, as semelhanças entre textos distintos tratam-se de uma 

preocupação editorial que visa encontrar determinadas maneiras de fazer com que 

os textos populares se adéquem à divulgação para grandes públicos. Uma vez tendo 

obtido êxito, eles continuam a ser produzidos e copiados, como aconteceu com as 

produções europeias que são muito anteriores às brasileiras. 

A transmissão de antigas narrativas ou de acontecimentos recentes é 

incorporada à memória popular, tornando-se marca peculiar do espírito da 

sociedade. Como é explorado por Diégues Jr. (1986), na literatura de cordel do 

Nordeste pode ser verificada a manifestação da própria sociedade na poesia e é 

devido a isso que a memória popular conserva os fatos narrados, acrescentando-

lhes os mais recentes, que também traduzem as características  particulares de um 

determinado povo. Vale ressaltar que todos os tipos de histórias, tanto as recentes e 

as antigas, quanto as mais locais e as universais, têm seu espaço reservado no 

âmbito da poesia oral folclórica, pois, como afirma Cascudo (1984a), todos os 

demais gêneros da literatura oral se encontram entre o plano da tradição e o da 

novidade. 

O processo de transição dos cordéis, da oralidade para escrita, foi percebido 

não só por cantadores e poetas, mas também por ouvintes e leitores. Francisca 

Pereira dos Santos (apud LUCENA 2010, p. 53) cita os principais motivos para a 

emergência do novo contexto poético de editoração no Brasil e o fato de os folhetos 

terem se fixado no Nordeste, que seriam a existência já amadurecida da prática de 

uma poética cantada; presença das tipografias no Nordeste e apropriação dos 

poetas cantadores a essas novas tecnologias de informação e comunicação. 
                                                                                                                                                         
adeptos nas publicações da Inglaterra e Espanha, entre os séculos XVII e XVIII. Por ser uma prática 
que exigia mão de obra mais barata e ter tido aceitação do público, continuou sendo intensamente 
usada pelas camadas populares e também pelas urbanas.  
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Portanto, a introdução das primeiras tipografias no Nordeste do Brasil, em fins do 

século XIX, modificou, radicalmente, as relações tradicionais existentes nas 

comunidades tradicionais de tradição oral, conforme afirma Diniz (2010): 

 

quando as primeiras tipografias chegaram às cidadezinhas do interior, 
os poetas presenciaram essa lenta e progressiva marcha da 
modernidade se impor, obrigando-os a se renovarem, a se adaptarem 
ao novo mundo tipográfico que devorava ferozmente práticas 
tradicionais comunitárias de ser e fazer de sua gente (p. 107).  

 

Com as modificações acarretadas pela vinda das novas tipografias no 

Nordeste, no fim do século XIX, as relações já solidificadas nas comunidades foram 

transformadas, fazendo com que as pessoas, principalmente os poetas, se 

rendessem aos adventos da modernidade, se renovando e se adaptando aos novos 

modos de transmitir suas práticas culturais. Os folhetos emergem de fatores 

específicos, como os processos de “evolução” – que corresponderia à passagem da 

oralidade para a escritura –, os de apropriação – provenientes do contato dos poetas 

com as tecnologias – e os de criação – nova poética é criada com base na oralidade. 

No campo estético, a poesia oral e a escrita se entrecruzam, sendo que a segunda 

pode ser vista como continuidade da primeira. No campo mercadológico, há o 

distanciamento das duas práticas, já que os folhetos têm diferentes regras de 

produção, circulação e comercialização (LUCENA, 2010, p. 53).  

 Com relação ao cordel, houve uma mudança de suporte da voz para o folheto. 

A poesia deixou de circular somente e pelo corpo do poeta para mover-se através do 

folheto, o que só foi possível através da invenção da imprensa que chegou ao Brasil 

com a vinda da Família Real e da criação da Imprensa Régia, por volta de 1808. As 

tipografias e a impressão dos folhetos conferiram ao poeta maior versati lidade, pois 

ampliaram a fonte de renda dos poetas que, a partir daquele momento, podiam ter 

tanto suas poesias cantadas quanto impressas para serem vendidas.  A apropriação 

de recursos editoriais, como a homogeneização e padronização dos folhetos, e 

linguagem própria das narrativas popularizadas sugere um perfil de leitor específico.  
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 A partir da década de 1930, é João Martins do Athayde13 que desempenha um 

papel decisivo na consolidação do sistema literário do cordel, o que passa a conferir 

mais prestígio e valoração aos poetas que, embora fossem prestigiados entre eles, 

não possuíam recursos ou popularidade fora desse âmbito para que construíssem 

uma carreira autônoma – ou seja, que fosse sólida e não tão incerta quanto era 

anteriormente à adesão aos novos padrões criados naquele momento. Coube a 

Athayde a função de dar continuidade à produção de seus antecessores e atualizá-la 

de acordo com as exigências dos novos públicos que passariam a comprar os novos 

tipos de cordéis. Editores como Manoel Camilo dos Santos, Rodolfo Coelho 

Cavalcante e José Bernardo da Silva14 deram continuidade à tradição editorial 

previamente padronizada, divulgada e solidificada por Athayde, que durante a sua 

atuação, no século XX, já havia chegado ao seu auge.  

Portanto, uma das mais notáveis alterações sofridas nos pontos que englobam 

a literatura popular, focando-nos, principalmente, na sua propagação no Brasil, diz 

respeito ao modo de transmissão das poesias populares. Em seu início, em meados 

do século XIX, a literatura de cordel era produzida para ser declamada, pois seu 

contexto de produção e circulação demandava o predomínio da audição em 

detrimento da leitura. É importante considerar que, como uma grande parte da 

população, até por volta dos primeiros anos do século XX, era analfabeta e os serões 

familiares constituíam uma prática comum nos povoados. A prática da cantoria ou 

declamação de poesias, como por exemplo, se fixou entre os que tinham 

necessidade de se instruírem, se informarem e se divertirem com o que estava 

sendo cantado; reiterando, por sua vez, a afirmação feita por Antonio Candido (apud 

                                                 
13

 João Martins de Athayde viveu de 1880 a 1959, tendo vivido nos estados da Paraíba e de 
Pernambuco. Foi o primeiro editor-proprietário de grande importância no universo do cordel 

nordestino. Segundo Abreu (2008), Athayde introduziu significativas alterações na impressão de 
folhetos, através de reformulações gráficas, de sistematização das edições e do estabelecimento de 
revendedores em grandes cidades. 
14

 Manoel Camilo dos Santos (Paraíba, 1905 – Rio de Janeiro, 1987), Rodolfo Coelho Cavalcante 
(Maceió,  1919 – Bahia, 1987) e José Bernardo da Silva (Alagoas, 1901 – Ceará,  1972) foram 
reconhecidos editores populares que deram seguimento ao trabalho de João Martins de Athayde, 

ajudando, também, a perpetuá-lo. José Bernardo da Silva comprou, em 1950, todos os direitos 
autorais de João Martins do Athayde, e estabeleceu em Juazeiro do Norte (CE), com a Tipografia São 
Francisco.  
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LUYTEN, 1992) a nossa literatura é mais para ser ouvida do que lida: o Brasil é um 

grande auditório. [...] A literatura de cordel, embora impressa, é literatura oral  (p.18). 

As constantes marcas da oralidade representadas pela linguagem simples dos 

folhetos evidenciam a não prioridade dos autores na conversão de seus poemas 

para a escrita, comprovando a ideia de que a publicação dos folhetos não era a 

primeira intenção os poetas.  A linguagem menos sofisticada dos poetas populares 

pode ser encontrada em poemas como o seguinte: 

 

O vaquêro15 –  

Patativa do Assaré 
 
Eu venho dêrne menino, 

Dêrne munto pequenino, 
Cumprindo o belo destino 

Que me deu Nosso Senhô. 
Eu nasci pra sê vaquêro, 
Sou o mais feliz brasilêro, 

Eu não invejo dinhêro, 
Nem diproma de dotô. 

 
Sei que o dotô tem riqueza, 
É tratado com fineza, 

Faz figura de grandeza, 
Tem carta e tem anelão, 

Tem casa branca e jeitosa 
E ôtas coisa preciosa; 
Mas não goza o quanto goza 

Um vaquêro do sertão. 
 

Da minha vida eu me orgúio, 
Levo a jurema no embrúio 
Gosto de vê o barúio 

Dos barbatão a corrê, 
Pedra nos casco rolando, 

Gaios de pau estrelando, 
E o vaquêro atrás gritando, 
Sem o perigo temê. 

[...] 

                                                 
15

 Este poema encontra-se no livro Patativa do Assaré: Antologia Poética, com organização e prefácio 
de Gilmar de Carvalho, 2007. p. 57-61.  
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Vivo do currá pro mato, 

Sou correto e munto exato, 
Por farta de zelo e trato 

Nunca um bezerro morreu. 
Se argúem me vê trabaiando, 
A bezerrana curando, 

Dá pra ficá maginando 
Que o dono do gado sou eu. 

 

A respeito de algumas das várias alterações ocorridas na literatura de cordel, 

Luyten (2005) explica, com clareza: 

 

essa poesia, a literatura de cordel, ao longo dos anos, sofreu uma 
mudança, não na sua estrutura, mas na sua essência. Antigamente, 
era portadora de anseios de paz, de tradição, e veículo único de lazer 
e informação. Hoje é portadora, entre outras coisas, de reivindicações 
de cunho social e político. Não somente para os nordestinos e 
descendentes, mas para todos os habitantes do Brasil. Por isso ela 
continua importante, pois os poetas populares, por meio dela, 
mostram a verdadeira situação do homem do povo. (p. 70)  

 

Alguns estudos sobre a literatura de cordel ainda recaem, erroneamente, sobre 

o viés do “resgate de raízes”. Mas como pensar em raízes se, em tempos de 

constantes migrações, elas já estão dispersas e fora do lugar de origem? A tradição 

é algo que, depois de desenraizada, ou seja, após ter saído do lugar de onde se 

originou, renasce e se refaz em outros ambientes. Portanto, há a impossibilidade de 

se falar em resgate de algo que não possui raiz ou, por outro lado, possui inúmeras 

delas (SANTOS, 2010), o que torna viável falar em “problematização destas raízes”.  

De acordo com Hall (2008), a migração e os deslocamentos dos povos têm 

constituído mais a regra que a exceção, produzindo sociedades étnicas ou 

culturalmente “mistas” (p. 52). Assim, não há como falar em misturas de povos puros, 

e sim de inter-relações entre diferentes costumes sociais. Em meados do século XIX, 

houve grande movimentação geográfica de pessoas do Nordeste do país com 

destino ao Sudeste. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro passaram a ser 

“multiculturais”, já que nesses locais, diversas e distintas comunidades culturais se 

encontram e, tentando construir uma vida em comum, também buscam rever suas 



49 

 

identidades referentes ao seu lugar de origem. Nesses novos ambientes e com suas 

novas condições de vida, os poetas migrantes produziram folhetos que relacionavam 

suas tradições com as características do novo espaço. Sua escrita passa a ter 

vívidas as marcas daquele sujeito não pertencente ao local de onde fala. Os poetas, 

embora estando em locais diferentes ao seu de origem, não deixam de se relacionar 

com os novos espaços em seus textos. O poeta não se limita apenas à 

rememoração de seu passado, mas mistura, funde os dois tempos e os dois espaços 

(SANTOS, 2010, p. 81). Na maioria dos folhetos produzidos nesse momento da 

vivência do poeta, é comum que ele trace o seus momentos de partida e de 

chegada, sem que saia do lugar onde se encontra naquele instante. Enquanto sujeito 

não pertencente a um determinado local, o poeta adota a temática da migração como 

uma das mais constantes em seus versos, como pode ser exemplificado através da 

leitura do poema de cordel abaixo: 

 

O nordestino em São Paulo16 –  
Patativa do Assaré 

 
Em consequência de uma seca horrível, 
Para São Paulo o nordestino vai 

Leva no peito uma lembrança incrível 
Da boa terra onde morreu seu pai 

 
Vai pensativo pela sua estrada 
Contra o destino na cruel campanha, 

Chega em São Paulo sem saber de nada 
Entre os costumes de uma gente estranha 

 
E passa a vida sem gozar sossego 
Sem esquecer o seu torrão natal, 

Com o salário de um mesquinho emprego 
Sua família vai passando mal 

 
Quando notícia do Nordeste tem 
Com um inverno de mandar plantar 

Maior saudade no seu peito vem, 
Escravizado sem poder voltar. 

                                                 
16

 Este poema encontra-se no livro Aqui tem coisa, São Paulo: Hedra, 2004. p. 57.  
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Só é possível entender o cordel produzido nos espaços de migração quando o 

entendemos e o identificamos como desenraizado, uma vez que seria incoerente 

procurar uma cultura enraizada em um espaço composto por comunidades 

deslocadas. As tradições se entrecruzam e se renovam; ela não se gasta, mas, ao 

contrário, se refaz (SANTOS, 2010, p. 89). É necessário compreendermos, portanto, 

que estudar a literatura de cordel é ter como pressuposto que as tradições não têm 

uma linha firme, inquebrantada, que não se pode ultrapassar; ao contrário disso, as 

tradições se refazem, se reorganizam e se reinventam (SANTOS, 2010, p. 87). As 

tradições se reorganizam e se reinventam a cada tempo e a cada espaço aos quais 

passa a se referir. 

A incorporação de novos padrões que conferem vitalidade, modernidade e 

inovação ao cordel – como o contato com outras mídias – permite que os poetas 

também se adaptem aos novos contextos e produzam poesias coerentes com 

algumas características inerentes à modernidade, como é afirmado por Rosilene 

Alves de Melo (2010): 

 
esse acontecimento, recente na história do cordel no Brasil, 
demonstra o quanto a poética do cordel retira sua vitalidade como 
linguagem do estabelecer conexões com o presente, com as 
inovações técnicas, com as mudanças de comportamento do público 
e do mercado. A partir da repetição de uma estrutura de versificação 
rígida, o cordel incorpora novos padrões editorais. Não se trata de um 
ser poético, uma essência poética que caracteriza o cordel, mas um 
fazer poético (GONÇALVES, 2007), cotidiano, ordinário, situado na 
audição das histórias do rádio, a na leitura dos jornais, nos programas 
de televisão, na conversa do mercado, na participação em partidos 
políticos, em academias de cordel, nos cursos universitários, em 
bandas de rock, em sites e blogs na internet (p. 97).  

 

No Nordeste brasileiro atual, é de senso comum perceber que ainda vivem 

poetas analfabetos, como há, também, os outros que sabem ler e escrever ou até os 

que enviam pela internet os seus poemas. Hoje em dia, é possível reconhecermos a 

coexistência de diversos tipos de poetas que incorporam ou não os novos adventos 

da modernidade. Segundo Ria Lemaire (2010), como já foi feito na época em que a 

chegada da tipografia acarretou em inúmeras e diferentes adaptações por parte dos 
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poetas e de seu público, hoje em dia, esses narradores populares conseguem 

apropriar-se de novas tecnologias, como aqueles que usam a internet para divulgar 

suas cantorias e pelejas virtuais. A autora completa que, mais uma vez, uma tradição 

se refaz e mostra a imensa vitalidade e dinamismo de uma tradição poética que veio 

das civilizações da oralidade, se manteve e se mantém, apesar de um discurso 

acadêmico que já a declarou morta há mais de cem anos (LEMAIRE, 2010, p.29). 

As reinvenções ocorrem a partir das séries de repetições de determinados 

modelos e características, que vão se especificando e se inovando. Um caráter 

diaspórico pode ser conferido ao cordel e não se limita a uma espacialidade ou a um 

só tempo. Atualmente, é possível constatar que não existem condições naturais que 

criam um ambiente propício para o cordel, pois, diferentemente do que foi postulado 

por Manuel Diégues Jr. (1984); todas as condições são contemporâneas em seus 

próprios tempos e locais. O cordel é afetado pelos discursos que envolvem os 

poetas, os consumidores e os pesquisadores – os quais definem a legitimação social 

dessa linguagem – dessa prática. É híbrido por agrupar, em si, a capacidade de 

retomar tradições e se abrir às práticas da contemporaneidade. É uma poética que 

se relaciona e se envolve, diretamente, com as informações culturais de seu tempo, 

seja ela qual for.  

Quanto ao público da literatura de cordel, também são completamente 

perceptíveis as diferenças ocorridas ao longo dos anos. Se esse tipo de poesia 

exigia a viva atuação do ouvinte, colocando-o no lugar de co-autor, é de 

compreender que as modificações ocorridas na classe dos ouvintes e leitores 

alterem o todo da constituição poética. As inovações tecnológicas e mudanças nos 

contextos sociais, econômicos e culturais propiciaram drásticas e consideráveis 

mudanças no público desse tipo de literatura. Além disso, o fato de os cordéis serem 

publicados por editoras e organizados em antologias faz com que pessoas que não 

pertençam ao universo onde são produzidos os cordéis também tenham acesso a 

eles. Gilmar de Carvalho (2007), ao afirmar que selecionar é tomar um partido (p.9), 

defende a postura ideológica contida na, aparentemente, simples ação de se 

selecionar textos de outrem. Até mesmo o olhar do acadêmico sobre seu objeto de 
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estudo o caracteriza como um outro tipo de público, tão diferenciado das classes 

analfabetas que constituíram os primeiros grandes e assíduos ouvintes das poesias. 

Como é citado por Roberto Benjamin (apud LUYTEN, 1992): 

 
o público principal da literatura de cordel é ainda o seu público 
tradicional. A gente do povo que frequenta feiras das pequenas e 
médias cidades do interior do Nordeste e os moradores dos 
subúrbios. [...] O interesse despertado pelos estudos sobre a 
literatura de cordel e as numerosas reportagens culturais, em 
suplementos dos grandes jornais do país, filmes curtos e reportagens 
pra televisão vêm formando um novo público para os folhetos 
populares, constituído por estudantes universitários e profissionais 
liberais de classe média. (p.68) 

  

Apesar de o homem do povo ainda ser o maior consumidor e apreciador da 

literatura oral, outras classes, como a de estudantes e a de turistas, também 

passaram a ser influenciadas por esse espírito ora regional, ora global descrito nos 

versos populares. Além do mais, atualmente, as informações percorrem uma via 

quase imediata de apreensão de seus receptores, não mais delegando à literatura de 

cordel a função jornalística, embora os folhetos tenham sido, por muito tempo, a 

principal fonte de informação do povo. De acordo com Luyten (2005), conta-se a 

história que, no dia da morte de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, os cordéis sobre 

o assunto chegaram às feiras nordestinas apenas quatro horas depois do 

acontecido, se fixando, assim, como o principal meio pelo qual se tornou possível 

apreender o fato. Sobre o assunto e como exemplo do modo que o público da 

literatura de cordel creditava grande importância ao que nessa era veiculado, 

Suassuna (2008) afirma: quando os astronautas americanos chegaram à Lua, a 

única coisa realmente boa como Literatura que li foi um folheto nordestino publicado 

sobre o assunto: o resto eram as coisas mais convencionais e sem imaginação que 

já vi (p. 158). Assim, os poetas populares de cordel passam a traduzir o que o povo 

pensa, comportando como porta-vozes e o papel do porta-voz é trazer consigo, levar 

a voz àqueles que não a detêm, mas que participam da construção da poesia 

cantada (DINIZ, 2010, p. 109).  

1.5 – Xilogravura: a arte de contar histórias em desenhos 
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Os folhetos nordestinos, principalmente os mais tradicionais e produzidos a 

partir de 1930, chamam a atenção de seus leitores antes mesmo que esses tenham 

acesso aos versos. As ilustrações das capas, chamadas xilogravuras, também são 

relevantes para a leitura do texto que será realizada após o primeiro contato com os 

desenhos. Isso ocorre porque as xilogravuras – gravuras cuja matriz é a madeira – 

são, na maioria das vezes, compostas por temas condizentes com o conteúdo que 

será desenvolvido no folheto. Pontual (1970) ressalta que  

 

importa ver na genuína xilogravura popular seu caráter 
essencialmente utilitário – veículo de ilustrações das estórias 
narradas em prosa e verso – de resto comum a todo exercício de 
criação que compõe o campo de arte vinda do povo (p. 56).  

 

A exposição da xilogravura nos folhetos de cordel corresponde à necessidade 

de relacionar os versos a ilustrações. Como afirma Luyten (2005), antigamente, as 

capas dos cordéis eram feitas com simples recursos tipográficos, como vinhetas, 

arabescos usados em pequenas tipografias do interior nordestino e outros pequenos 

enfeites. A partir de 1930, surgiram os folhetos trazendo imagens clichês de artistas 

de cinema, fotos de cartões postais e imagens de figuras relevantes da cultura 

nordestina, como Padre Cícero e Lampião. 

Segundo Carvalho (2001), a xilogravura é esta técnica milenar, cujas raízes se 

perdem no tempo e no espaço (p. 22). Porém, de acordo com os historiadores, é 

possível afirmar que essa arte de gravar desenhos em madeira é de provável origem 

chinesa, uti lizada desde o século XVI. Também era utilizada na Europa, no século 

XV, para ilustrar cartas de baralho e imagens sacras. Em 1808, essa manifestação 

chegou ao Brasil por intermédio da Imprensa Real Portuguesa. Carvalho (2001) 

enfatiza que a partir daí a xilogravura tem um papel a cumprir que ganha importância 

a partir do momento em que a imprensa se dissemina no país (p. 22). Essa 

maquinaria obsoleta trazida pelos portugueses fixa-se, principalmente, do Nordeste. 

No Brasil, o início da propagação dessa arte se deu com o gravador popular e 
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entalhador de estátuas Inocêncio da Costa Nick, mais conhecido como Mestre Noza 

que, na primeira metade do século XX, em Juazeiro do Norte, passou a cortar 

pequenas tábuas para servirem de ilustração nas capas dos folhetos. Como a 

aceitação foi imediata, diversos gravadores, como Gilvan Samico (Recife), Abraão 

Batista (Ceará) e J. Borges (Pernambuco), se dedicaram a construir esses desenhos 

que se tornaram uma forte modalidade artística popular. Seus trabalhos no âmbito da 

xilogravura podem ser vistos através dos exemplos: 

 

 

 

 
Xilogravura de Gilvan Samico – “João Maria e o pavão azul” 

17
 

 

                                                 
17

 Disponível em <http://publica.opovo.com.br/page,528,109.html?i= 2119159>. Acesso em 17 de out. 
de 2011.  
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Xilogravura de Abraão Batista – “Briga de galo” 
18

 

 
Xilogravura de J. Borges – “Moça roubada” 

19
 

 

 

Sobre a importância da xilogravura, Gilvan Samico (apud LUYTEN, 1982) 

expõe que 

 

                                                 
18

 Disponível em <http://hhenkels.blogspot.com/2010/12/o-galinho-hercoles.html>. Acesso em 17 de 

outubro de 2011.  
19

 Disponível em <http://jeffcelophane.wordpress.com/tag/xilogravura/>. Acesso em 17 de outubro de 
2011. 
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admirou a genuína expressão da criatividade do nosso artista 
primitivo: as soluções plásticas sintéticas, o traço forte, incisivo, a 
rude e bela expressividade dos desenhos, o mundo fantástico dos 
seres míticos e mágicos das concepções ingênuas. Ao lado de sua 
literatura, essas xilogravuras do cordel refletiam ideais, anseios e 
sonhos do homem nordestino. (p. 262) 

 

As xilogravuras começaram a ficar conhecidas e cobiçadas no Brasil, 

paradoxalmente, como afirma Luyten (2005), depois de uma exposição que 

aconteceu em Paris, no ano de 1965. Foi a partir dessa data que as pessoas 

passaram a conhecer, admirar e compreender essa arte que, como o teor temático 

contido nos versos, também se refere ao povo e aos costumes referentes a esse. A 

xilogravura se firmou como a melhor solução para a ilustração dos folhetos uma vez 

que seu processo de composição era ágil, assim como exigia a sua demanda, e 

requeria mão-de-obra barata.  

Atualmente, essa prática continua sendo exercida, embora se adéque aos 

novos contextos em que esses xi logravadores se inserem. Carvalho (2001, p. 33) 

ressalta o fato de que os principais nomes dessa atividade não vivem exclusivamente 

dela; para esses, a xilogravura corresponde a uma forma de expressão e um ofício 

de extrema relevância, pois é através dela que conseguem se estabelecer além da 

tradição. A perpetuação das tradições, assim como a perpetuação da prática da 

xilogravura, é um dos principais focos da cultura popular, a qual se atém também às 

perplexidades e anseios do tempo em que vivemos. Sobre os responsáveis por 

essas composições, o autor elucida que 

 

continuam com a tipografia como referência e são rigorosos porta-
vozes de um novo tempo, com propostas de uma nova xilogravura 
que dê conta da dinâmica social e não caia no imobilismo de uma 
visão anacrônica e passadista. (CARVALHO, 2001, p. 33)  

 

É possível constatar que os xilogravadores mais recentes se adaptam a um 

novo quadro de possíveis leituras e influências que englobam desde uma aceitação 

menos ingênua das leis do mercado quanto a função social da arte e o papel que 

deve ser assumido pelo poeta. Com habilidade e criatividade, esses artistas 
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inventam ou renovam temas que, hoje, equivalem a um tipo de representação da 

cultura onde foram produzidas. Os desenhos das xilogravuras são possíveis de 

serem encontrados, hoje, em peças de vestuário, objetos de decoração e em outros 

produtos, o que só vem a reforçar essa produção como uma forte e importante 

manifestação artística cultural. 
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Capitulo II 
 

Cordelistas: biografias e identidades  

O POBRE NASCE EM UM PRÓLOGO, 

CRIA-SE SEMPRE LUTANDO, 

APRENDE QUASE CORRENDO 
E MORRE AINDA ESPERANDO, 
PLANTA FEIJÃO EM JANEIRO, 

PLANTA MILHO EM FEVEREIRO, 

NA FÉ DE MATAR A FOME, 

TRABALHA QUE SECA O BRAÇO, 

CHEGA-LHE A LAGARTA EM MARÇO, 

TUDO QUE ELE PLANTOU, COME . 

 
LEANDRO GOMES DE BARROS 
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2.1 - Construções biográficas 

 

Conforme dito, o trabalho a ser desenvolvido também tem o objetivo de estudar 

textos biográficos referentes a três cordelistas brasileiros, Leandro Gomes de Barros, 

Rodolfo Coelho Cavalcante e Patativa do Assaré, para que, a partir do que é escrito 

sobre eles, analisar o papel que lhes é imputado como de porta-vozes do povo de 

sua região. Também serão utilizados, em alguns momentos, folhetos de cordéis 

escritos por estes poetas para que, a partir deles, também possamos compreender 

como características referentes à figura do sertanejo nordestino são trabalhadas e 

divulgadas pelos cordelistas. Além disso, será analisada, principalmente, a postura 

dos biógrafos que tendem a enaltecer esses poetas, uti lizando expressões e 

representações que evidenciam os cordelistas como “autênticos heróis populares”, 

os quais se tornam dignos de mérito por não ter se envolvido em atividades 

criminosas, por exemplo, como o do cangaço.  

A seguir, serão apresentados fragmentos da vida e carreira desses cordelistas, 

escritas por seus biógrafos. 

 

2.1.1 – Leandro Gomes de Barros, o Paraibano 

 

Leandro Gomes de Barros nasceu no município de Pombal, no Estado da 

Paraíba, em 1865 e faleceu no Recife, Pernambuco, em 1918. Começou a escrever 

em 1889, a partir do convívio com grandes violeiros nordestinos de sua região natal, 

como lnácio da Catingueira, Romano da Mãe d'Água, Bernardo Nogueira e Ugulino 

Nunes da Costa e, sobrevivendo de folhetos, sustentou uma numerosa família. Foi 

um dos primeiros a escrever e imprimir folhetos sobre a tradição oral com a qual 

tinha contato, e um dos mais importantes e engajados representantes do cordel 

brasileiro. Segundo Joseph M. Luyten (2005), não há provas concretas do número 

real de cordéis escritos pelo autor, embora existam evidências de que foram 

compostos cerca de mil folhetos diferentes. No entanto, Luyten (1992) afirma que 

seria impossível que o poeta tivesse escrito esse grande número de folhetos, já que 
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a impressão era bastante primitiva na sua época e que ele era tanto autor quanto 

impressor e distribuidor de suas obras (p. 87).  

A multiplicação das tipografias no Nordeste, em fins do século XIX, despertou a 

atenção de alguns poetas interessados em, além de continuar realizando a 

declamação de seus versos, fazer as poesias para imprimi-las e vendê-las. Leandro 

Gomes de Barros, já conhecido por ser o cronista popular da realidade brasileira 

(CURRAN, 2003), foi responsável por consolidar uma forma específica de literatura 

popular em verso (MEYER, 1980). A partir dessa consolidação, outros poetas 

passaram a imprimir seus folhetos nas tipografias já existentes e, com a repercussão 

positiva gerada por essa prática, possibilitou-se que fossem criadas, por esses 

próprios poetas, oficinas especializadas na produção de folhetos. 

É, portanto, em meados da década de 1890 que Leandro Gomes de Barros dá 

início ao processo editorial do cordel, fixando-se como patrono dessa literatura 

popular em verso brasileira (MENDES, 2009) e acumulando várias funções, como a 

de escrever, editar e vender. Poetas como João Martins do Athayde, Francisco das 

Chagas Batista e João Melchíades Ferreira da Silva (MEYER, 1980) foram alguns 

dos principais que seguiram os caminhos pioneiramente trilhados por Leandro 

Gomes de Barros na função de editoração, produção e venda dos folhetos. Segundo 

Abreu (2008), apesar de confirmar em um de seus folhetos editados em 1907 que 

escrevia as poesias desde 1889, o mais antigo folheto impresso pelo poeta de que 

se tem notícia é do ano de 1893. Anteriormente a esta data, tanto Leandro Gomes de 

Barros quanto outros poetas costumavam anotar suas composições em tiras de 

papel ou em cadernos, pois, apesar de não demonstrarem, até esse momento, 

intenção em editar e vender seus poemas, esses papéis serviam como forma de 

registro dos versos produzidos. 

Assim como qualquer outro poeta, Leandro Gomes de Barros se encontrava em 

lugares onde podia recitar e vender suas poesias com mais facilidade, como feiras, 

cafés e locais de transporte público, além de viajar intensamente para vender seus 

folhetos e coletar notícias que virariam temas para seus cordéis. Como é reforçado 

por Mark J. Curran (1986), um resumo de sua vida nos indica muito da vida de 
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qualquer poeta popular (p. 316), uma vez que Leandro Gomes de Barros, como a 

maioria dos poetas populares, sentia necessidade, ou até mesmo certa obrigação, de 

criticar as injustiças sociais da época e de oferecer soluções. Francisco das Chagas 

Batista (apud DIÉGUES JR, 1986, p. 317) referia-se ao cordelista como 

 

O maior poeta popular de seu tempo, o que mais contribuiu para o 
folclore nordestino [...] Espírito jocoso, sabia como ninguém traduzir 
os anseios populares e satirizar em versos, como um Gregório de 
Matos sem gramática, os preconceitos e mazelas sociais, reinantes 
em sua época. Os versos de Leandro não envelhecem. Todos eles 
estão cheios de uma profunda filosofia popular.  

 
 

A filosofia popular, que era matéria dos versos de sátira e crítica social de 

Leandro Gomes de Barros, representava a figura a ele atribuída de homem de ideias, 

ou seja, de sua ideologia, de sua importância enquanto poeta do povo e seu papel na 

sociedade como o representante das massas nordestinas (CURRAN, 1986, p. 347). 

Luyten (1992) afirma que o poeta, além de transformar histórias tradicionais de sua 

época em poesia popular, trabalhou principalmente como repórter – do povo para o 

povo – sem deixar de colocar em toda sua obra sua marca de crítico social (p.88). De 

acordo com Curran (2003), Leandro Gomes de Barros escreveu seus versos 

impregnados pela tradição oral do duelo poético – conhecida, no Nordeste do país, 

como peleja – e influenciados pela literatura de cordel portuguesa, principalmente 

pelos poemas longos chamados de romances ou histórias. Além disso, também criou 

novas histórias modeladas nos temas e poemas antigos e ficou famoso pelo estilo 

jocoso exibido em versos de comentário social e de época (CURRAN, 2003, p. 43). 

Sua vasta obra, de acordo com as categorias dispostas por Curran (1986), é 

dividida em ciclos que correspondem, basicamente, aos seguintes temas: 1. Tempos 

Difíceis; 2. Os estrangeiros no Brasil; 3. O governo, a política e a guerra; 4. A mulher, 

o casamento e a sogra; 5. O jogo do bicho; 6. A religião; 7. A cachaça e a 

aguardente; 8. O cangaço e Antônio Silvino. Seja com toques de humor, apelo à 

religiosidade ou sérias críticas contra as mazelas sofridas por seu povo, o poeta se 

destacou como um dos primeiros a levar para a arte popular a preocupação de se 
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olhar para os problemas de um povo muitas vezes esquecido por sociedades alheias 

a essa cultura. Para exemplificar os tipos de poemas compostos por Leandro Gomes 

de Barros, serão expostos fragmentos de dois poemas pertencentes ao ciclo 4 e ao 

8, respectivamente. 

 

O casamento 20 –  

Leandro Gomes de Barros 
 

Quem é que casa-se agora, 
Vendo o mundo como está? 
Tudo ficou às avessas, 

De dez anos para cá: 
Farinha de mil e quinhentos, 

Feijão de mil e duzentos, 
Carne a dez tostões o quilo; 
Pois não há quem não se vexe, 

No rio não há mais peixe, 
Caça no mato? Nem grilo! 

 
Case-se num tempo desse, 
Vá constituir família, 

Logo o que primeiro compra 
É a roupa e a mobília; 

Há de preparar a casa 
Que é onde o pobre se arrasa: 
É preciso fingir-se nobre, 

Dizem, e eu certifico, 
Que não há defunto rico 

Nem pode haver noivo pobre. 
 
Casar-se, fazer-se chefe 

De um exército incorrigível! 
Fazer cruz, cravar-se nela, 

Lutar como gênio impossível! 
Trabalhar, lutar com a sorte, 
Cativar-se até à morte; 

Isso é o que acho cascudo, 
Acho bom que o povo diga: 

Não és mestre de bexiga, 

                                                 
20

 Este poema encontra-se no livro No reino da poesia sertaneja, de organização de Irani Medeiros, 
2002. p. 201-203.  
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Como agüentas o canudo? 

 
Casamento é um ato sério 

Que tem o que analisar, 
Sustentar uma mulher 
Do que ela precisar; 

Fazer compras no mercado 
Comprar-lhe roupa e calçado, 

Leque, chapéu e extratos, 
E agora ninguém fale 
Em festa de igreja e baile 

Reuniões e teatros. 
[...] 

 

Como Antônio Silvino fez o Diabo chocar21 –  

Leandro Gomes de Barros 
 
Eu tive a vida tranqüila –  

Como qualquer inocente, 
Pegaram-no aperrear 

Tornei-me assim imprudente, 
O boi manso aperreado 
Arremete certamente. 

 
Um cabra matou meu pai 

E ficou bem descansado, 
Disse a um irmão que eu tinha 
- meu pai há de ser vingado, 

Inda o cabra lá no inferno 
Lá mesmo é esquartejado. 

 
Meu irmão não foi comigo, 
Eu fui à povoação 

Matei esse dito cabra, 
Atirei-lhe num irmão, 

Dei em dois cunhados dele 
Botei-lhe a casa no chão. 
[...] 

Voltei, disse a meu irmão: 
Não fiz mais porque não pude, 

Para vingar a meu pai 

                                                 
21

 Este poema encontra-se no livro No reino da poesia sertaneja, de organização de Irani Medeiros, 
2002. p. 173-178.  
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Só quero que Deus me ajude. 

O sangue que derramei 
Dava pra encher açude. 

 
Dali em diante a polícia 
Tomou comigo cuidado 

Eu também abri o olho, 
Vivo sempre preparado, 

Pode ela um dia apanhar-me 
Mas é de corpo fechado 
[...] 

Não tem mais um só lugar 
Que eu não tenha experimentado 

Em toda parte do mundo 
Tenho defunto plantado, 
Falta o céu, mas o inferno 

Já foi por mim explorado. 
 

O diabo perguntou-lhe 
- o sr. de onde vem? 
Quem é e como se chama? 

Que profissão é que tem? 
Eu sou Antônio Silvino 

Que não respeita ninguém. 
[...] 

 

Tanto no poema em que fala de sua opinião com relação aos casamentos em 

geral, quanto no poema em que narra a história do cangaceiro Antônio Silvino – em 

primeira pessoa –, Leandro Gomes de Barros expõe suas opiniões e seu 

posicionamento, usando, em alguns momentos, a sátira e a ironia, que constituem 

elementos comuns em toda a sua obra. Como pode ser visto nos fragmentos do 

primeiro poema, Leandro Gomes de Barros, que produziu sua obra entre o final do 

século XIX e o início do século XX, expressa muitas críticas ferozes ao casamento, 

buscando ressaltar os infortúnios que ele acredita que ocorrem na vida do homem 

casado. As críticas do autor acabam se estendendo às mulheres casadas, um dos 

alvos principais de ataques depreciativos. Já sobre o cangaceiro Antônio Silvino, o 

poeta não é tão crítico, mostrando-se, em alguns momentos, “solidário” às 

dificuldades passadas pelo cangaceiro, como na ocasião da morte de seu pai.  
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2.1.2 – Rodolfo Coelho Cavalcante, o Alagoano 

 

Rodolfo Coelho Cavalcante nasceu em 1919, no município de Rio Largo, 

Alagoas, e morreu em 1986, em Salvador, Bahia. Eno Wanke (2000), responsável 

pela biografia do autor intitulada Vida e luta de Rodolfo Coelho Cavalcante, publicada 

em 1983, afirma que os anos em que o poeta se dedicou ao cordel consistiram em 

uma luta constante contra o ambiente hostil em que se encontrava. Fazendo menção 

direta a uma das possíveis e várias figuras do nordestino que se revolta contra suas 

condições e se liga a algum tipo de atividade criminosa, o biógrafo do cordelista 

colocou o seguinte questionamento:  

 

Minha grande curiosidade era saber como uma pessoa nascida em 
condições tão desfavoráveis, sem muitas oportunidades, pôde 
alcançar ser o que ele foi: respeitado escritor de cordel, líder de sua 
classe, ouvido atentamente até em salas universitárias e autor de 
tantas obras renomadas. [...] Confidenciei a Rodolfo, na amizade que 
nos unia: - Meu caro, você poderia ter sido, não um intelectual da 
poesia popular, mas um cangaceiro, um bandido! Ele riu e concordou.  
(WANKE, 2000, p.9) 

 
 

Filho de operários humildes, Rodolfo Coelho Cavalcante começou a trabalhar 

aos onze anos de idade para ajudar a renda familiar que havia sido abalada com a 

perda de emprego de seu pai. Durante a juventude, em meados da década de 30, 

chegou a passar por muitos Estados, como Sergipe, Ceará, Piauí, em busca de 

empregos e condições melhores para produzir sua poesia. Nesse último, o poeta 

passou a lecionar para a Prefeitura na cidade de Luzilândia (PI), embora não tivesse 

completado o primário. Ao voltar para o Ceará, chegou a ser preso vendendo seus 

folhetos em uma feira, mas logo foi solto por ter se deparado com um delegado que 

admirava a poesia popular nordestina. Em 1945, se estabeleceu definitivamente em 

Salvador, onde conseguiu se firmar como cordelista, já que os soteropolitanos, 

naquele momento vivido pelo poeta, se mostravam grandes consumidores da 

literatura de cordel. Segundo Wanke (2000), um dos primeiros êxitos de Rodolfo 

Coelho Cavalcante na poesia popular foi através do poema “A volta de Getúlio”, que 
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passou a ser vendido dois dias após a queda do presidente Getúlio Vargas e teve 

seu primeiro milheiro esgotado em apenas dois dias. 

Além de editor e folheteiro, o poeta alagoano foi decisivo como defensor e líder 

da classe de compositores e mercadores de cordel, da qual fazia parte. Embora não 

tenha diminuído seus intentos em lutar por melhores condições para a sua classe, o 

incêndio de 1984 do Mercado Modelo, em Salvador, prejudicou sua atividade de 

poeta e folheteiro, fazendo com que ele tivesse seu ponto destruído pelo fogo e sua 

extensa freguesia se dispersado22. Foi fazendo um jornalismo popular e defendendo 

seus companheiros de profissão que Rodolfo Coelho Cavalcante se tornou um dos 

maiores nomes da poesia popular nordestina, segundo Curran (1986) e a maioria de 

seus biógrafos. Para Wanke (2000): 

 

Rodolfo produziu muito, mas não é sua atividade pessoal como autor 
e comerciante de folhetos que o torna tão importante para o 
movimento cordelista. Tampouco seu trabalho na indústria do cordel, 
que já estava bem firmada quando ele apareceu. Nunca, aliás, 
possuiu impressora própria. Sempre mandou fazer seus folhetos. 
Sua ação foi a favor da classe sofrida dos folheteiros, que, em grande 
número, viviam – e vivem – em feiras, mercados, praças e locais de 
peregrinação a escrever e vender seus folhetos, para ganhar a vida e 
sustentar, às vezes, família numerosa. (p. 35) 

 

 

Rodolfo Coelho Cavalcante escreveu e publicou folhetos por quase cinquenta 

anos e só encerrou suas atividades no ano de sua morte, em 1986. Segundo Curran 

(2003), seus mais de 1700 títulos originais o converteram no mais divulgado poeta do 

gênero, do qual foi o porta-voz no cenário nacional (p. 111). Como já foi dito, apesar 

de o poeta ter produzido muitos folhetos, sua principal ação foi a favor da classe dos 

folheteiros que viviam nas feiras, em condições precárias, em busca pelo sustento de 

suas famílias numerosas. Segundo Wanke (2000) 

                                                 
22

  Rodolfo Coelho Cavalcante possuía uma banca no Mercado Modelo desde os primeiros anos em 
que chegou na Bahia, em meados de 1940, até a década de 80. Em 10 de Janeiro de 1984, no 
Mercado Modelo, localizado no bairro do Comércio, em Salvador (BA), ocorreu o quinto e último 

grande incêndio em suas dependências (assim como já havia ocorrido nos anos de 1917, 1922, 1943 
e 1969). O incidente conduziu a uma extensa reforma do mesmo, permitindo a sua reinauguração 
ainda no ano de 1984.  
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Publicando artigos no jornal, fazendo contatos com as autoridades 
(Otávio Mangabeira em 1946, Café Filho em 1955 e Ademar de 
Barros em 1960, por exemplo), organizando congressos 
(principalmente os eventos de 1955 em Salvador e o de 1960 em São 
Paulo), fundando associações e agremiações de classe, Rodolfo 
conseguiu modificar tal situação, dando dignidade e 
representatividades aos cordelistas. (p. 35) 

 

No momento em que Rodolfo Coelho Cavalcante surgiu como poeta e 

representante dos outros folheteiros – em Salvador, a partir da década de 40 –, a 

vida dos cordelistas era marcada pela intolerância de autoridades policiais, que não 

desejavam sua presença nas praças públicas e agiam violentamente, com maus 

tratos e prisões.  

Alguns problemas enfrentados quando ainda era criança – como o alcoolismo 

do pai e as agressões que sofria em consequência dessa doença do mesmo –, o fato 

de ter começado a trabalhar aos onze anos e as andanças provocadas pela carreira 

circense de Rodolfo Coelho Cavalcante não impediram que ele se dedicasse 

seriamente à literatura de cordel. O poeta também se tornou um ávido militante na 

defesa da literatura popular como pertencente de uma ampla corrente – que incluía 

os periódicos publicados e todos os congressos realizados por ele – em prol da 

valorização da cultura popular do Brasil, a qual denominava como movimento cultural 

brasileiro.  Ao afirmar que foi Rodolfo mais do que qualquer outro, que criou 

condições de projeção, em escala nacional, dos poetas populares de cordel , Curran 

(1987, p. 287) salienta que o cordel seria muito menos conhecido e prestigiado se 

não fosse a participação ativa do cordelista no processo de construção dessa 

literatura como um aspecto importante para a cultura brasileira. A seguir, serão 

expostos fragmentos de duas poesias escritas por Rodolfo Coelho Cavalcante. 

 

Origem da literatura de cordel e a sua expressão de cultura nas letras de nosso 
país23 –  

                                                 
23

 Este poema encontra-se no livro Rodolfo Coelho Cavalcante. Introdução de Eno Theodoro Wanke. 
São Paulo: Hedra, 2000. p.37 – 45.  
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Rodolfo Coelho Cavalcante 

 
Cordel quer dizer barbante 

Ou senão mesmo cordão, 
Mas cordel-literatura 
É a real expressão 

Como fonte de cultura 
Ou melhor poesia pura 

Dos poetas do sertão. 
 
Na França, também na Espanha 

Era nas bancas vendida, 
Que fosse em prosa ou em verso 

Por ser a mais preferida, 
Com o seu preço popular 
Poderia se encontrar 

Nas esquinas da avenida. 
 

Era em pequeno volume 
A edição publicada, 
Tamanho 15 por 12 

Pra melhor ser consultada, 
Isso no século XVIII 

Depois de noventa e oito 
Foi aos poucos desprezada. 
 

No Brasil é diferente 
O cordel-literatura 

Tem que ser todo rimado 
Com sua própria estrutura 
Versificado em sextilhas 

Ou senão em setilhas 
Com a métrica mais pura. 

[...] 
De tudo que acontecia 
No país ia escrevendo... 

Padre Cícero, Lampião, 
Ia o povo tudo lendo. 

Criou hábito no povo 
De ler um folheto novo 
Para a notícia ir sabendo. 

 
O chamado trovador 

Ou poeta popular 
Era semi-analfabeto 
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Porém sabia rimar, 

Seus folhetos escrevia 
E os sertanejos os liam 

Por ser o seu linguajar. 
 
Como o MOBRAL, no Nordeste, 

Muito alfabetizou 
Nesses mesmos trovadores 

A gramática melhorou, 
Havia vates letrados 
No Nordeste consagrados 

Isso a história registrou. 
[...] 

 
Cuíca de Santo Amaro: O poeta popular que conheci24 –  
Rodolfo Coelho Cavalcante 

 
Na “Baixa dos Sapateiros” 

Entrada do Taboão 
Eu e Cuíca fizemos 
Um pacto na profissão, 

Quando um morresse primeiro 
Versaria o derradeiro 

A História do seu irmão. 
 
Mil Novecentos e Quarenta 

Conheci a vez primeira 
Cuíca de Santo Amaro 

Vendendo Livros na feira, 
“O homem que inventou 
O trabalho” ele versou 

De engraçada maneira. 
 

Quarenta e Cinco voltando 
A morar em Salvador 
Cuíca já tinha fama 

Na vida de Trovador, 
Quando ele ainda novo 

Era o Poeta do Povo 
Popular versejador. 
 

Era baiano da gema 

                                                 
24

 Este poema encontra-se no livro Rodolfo Coelho Cavalcante. Introdução de Eno Theodoro Wanke. 
São Paulo: Hedra, 2000. p.73 – 81.  



70 

 

Pois em Salvador nasceu, 

Se chamava José Gomes. 
Porém o apelido seu 

Ficou sendo muito claro: 
“Cuíca de Santo Amaro” 
Nome que ele mesmo o deu. 

[...] 
Passou ele seus vexames 

Só por versar a verdade, 
Foi Cuíca em Salvador 
O Poeta da Cidade, 

Morreu pobre esquecido, 
De ninguém foi protegido, 

Hoje o povo tem saudade. 
[...] 
Respeitava as famílias 

No lugar onde passava. 
Somente nos seus folhetos 

Cuíca pilheriava, 
Era assim que ele vivia 
Pelas ruas da Bahia 

No labor que tanto amava. 
 

Era demais esforçado 
Na luta do ganha-pão, 
Se alguém dele criticasse 

Nunca ligava atenção, 
Era um repórter inteirado 

Conhecido em todo o Estado 
Com sua pena na mão. 
[...]  

Cuíca, caro Colega, 
Nosso trato foi cumprido, 

Desculpe ter demorado 
Mas você não é esquecido, 
Deus o tenha em sua glória 

E receba esta história. 
Conforme meu prometido. 

 
No primeiro poema, Rodolfo Coelho Cavalcante, metalinguisticamente, fala da 

literatura de cordel brasileira e de sua relação com a literatura popular francesa ou 

espanhola. Assim como é defendido por Abreu (2008), o poeta ressalta o fato de a 

literatura de cordel brasileira ter estrutura diferente das estrangeiras, além de frisar 
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que muitos e variados tipos de conteúdos eram veiculados nos versos para que 

fossem utilizados como fonte de informação pelos leitores. No segundo poema, o 

cordelista enaltece José Gomes, mais conhecido por Cuíca de Santo Amaro e por ter 

sido famoso trovador-repórter, que circulava pela capital da Bahia entre os anos de 

1925 e 1964. Rodolfo Coelho Cavalcante realiza, nesse poema, uma espécie de 

homenagem ao amigo com quem conviveu em Salvador, de meados de 1940 até o 

início da década de 60. Nos dois poemas que foram expostos, é possível 

apreendermos o que o poeta fez ao longo de sua carreira, que compreendia em 

exaltar a literatura de cordel brasileira e elogiar seus companheiros de versos, 

através da exposição das obras e das biografias dos mesmos. 

 

2.1.3 – Patativa do Assaré, o Cearense 

 

Antônio Gonçalves da Silva nasceu na Serra de Santana em 1909, situada a 

dezoito quilômetros do município cearense de Assaré, o qual inspirou seu nome mais 

conhecido: Patativa do Assaré. Até a data de sua morte, em 2002, Patativa do 

Assaré, segundo Luiz Tadeu Feitosa (2003), se tornou um produto cultural, regido 

por regras próprias, e configurado em um tempo e espaço específico (p. 11). O poeta 

fez nascer e viver em seus poemas a língua, os personagens, o cotidiano do mundo 

rural e sertanejo, as aspirações sociais, as reivindicações políticas e econômicas da 

realidade à qual estava veiculado desde criança. Patativa do Assaré, como a maioria 

dos poetas populares, começou a trabalhar quando ainda era criança e só 

frequentou a escola por seis meses, quando já tinha 12 anos, na Serra de Santana. 

Perdeu a visão de um dos olhos, por consequência de uma doença, aos quatro anos 

e ficou órfão de pai aos oito; daí surgiu a necessidade de abandonar os estudos para 

ajudar na subsistência familiar, já que era um dos filhos mais velhos e responsáveis 

pela criação dos outros. Sylvie Debs (2005) aponta Patativa do Assaré como um 

herdeiro da tradição nordestina25 pois, logo aos dezesseis anos, ao ser presenteado 

                                                 
25

 Sylvie Debs aponta a tradição nordestina como um conjunto de características diversas próprias da 
região do Nordeste, como o conjunto de lendas e mitos específicos das cidades pertencentes a essa 
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com uma viola, passou a se dedicar à composição de versos da poesia oral popular.  

Como é ressaltado por seus biógrafos, seus versos eram frutos do seu 

cotidiano na roça, com seus familiares e amigos trovadores, nunca deixando de 

retratar, com seriedade e indignação, as injustiças e preconceitos sofridos pelo povo 

que vivia em pequenas e esquecidas comunidades rurais. Como o próprio poeta fala 

em uma espécie de autobiografia26, ele continuou sendo um sertanejo como todos os 

outros com quem convivia e, apesar de sempre ter apresentado vocação para as 

letras, não deixou de trabalhar na agricultura para manter o sustento de sua 

numerosa família. Com base na identidade de poeta e sertanejo construída pelos 

textos biográficos sobre o cordelista, Gilmar de Carvalho (2008) faz o seguinte  

questionamento: 

 

O que levaria um menino nascido no meio do mato, longe dos 
grandes centros, portador desde os quatro anos de deficiência visual, 
com poucos meses de escola formal a se transformar num dos 
nomes mais vigorosos da poesia brasileira? (p. 7)  

 
 

Carvalho (2008) afirma que o poeta é a mais perfeita tradução de um clássico 

construído pelo povo e voltado para o povo (p. 10).  Patativa do Assaré ganhou o 

respeito dos que o conheceram pessoalmente ou que o fizeram através de seus 

poemas. Por essas pessoas, o poeta passou a ser considerado como um exemplo 

de superação de dificuldades de toda ordem para a poesia se fazer presente e 

interferir na realidade contraditória e diversa (CARVALHO, 2008, p. 11). 

A força atribuída, por seus admiradores, às palavras de Patativa do Assaré não 

se limitava à transmissão oral, pois não tardou para que seus versos fossem 

organizados em folhetos, livros e até mesmo transmitidos através de estações de 

rádio. Sua popularidade não ficou restrita a pequenas comunidades rurais e chegou 

a lugares por ele não imaginados, como cátedras universitárias e a Europa. O poeta 

obteve reconhecimento em níveis nacional e internacional, o que lhe proporcionou 

                                                                                                                                                         
região, os problemas sociais, a vivência no sertão e o gosto pela cultura popular.  
26

 ASSARÉ, Patativa do. Digo e não peço segredo. (Org. Guirlanda de Castro e Danielli de Bernardi).  
Produzido por Acesso Produções Culturais Ltda.  
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diversas premiações, títulos e homenagens, chegando a ser nomeado por cinco 

vezes Doutor Honoris Causa em diferentes instituições brasileiras27. Apesar de ter 

sido considerado um mito ou herói e de ter rejeitado a ideia de dom ou missão, 

afirmava que nunca havia buscado a fama, bem como nunca desenvolveu a intenção 

de fazer profissão a partir da carreira de poeta. A fama não impediu que Patativa do 

Assaré exercesse sua profissão de agricultor e de morar na mesma região onde se 

criou, no interior do Ceará. Seu trabalho se distingue pela marcante característica da 

oralidade. Os seus poemas eram feitos e guardados na memória, para depois serem 

recitados. O impressionante poder de sua memória fazia com que continuasse sendo 

capaz de recitar qualquer um de seus poemas, mesmo após os noventa anos de 

idade. Sobre isso, Patativa do Assaré (apud DEBS 2005) dizia que: 

 

A poesia sempre foi e ainda está sendo a maior distração da minha 
vida. O meu fraco é fazer verso e recitar para os admiradores, porém 
nunca escrevo meus versos. Eu os componho na roça, o manejar a 
ferramenta agrícola e os guardo na memória, por mais extenso [sic] 
que seja. (p.16) 

 
 

De acordo com o que é salientado por Carvalho (2008), o cordelista tinha 

conhecimento do uso das palavras como instrumento de denúncia e combate contra 

as injustiças. O poeta sabia que sua performance 28 era comovente e que conseguia 

fazer com que a realidade sertaneja fosse conhecida e reconhecida por pessoas que 

não compartilhavam desse contexto. O fato de ele acreditar que a simplicidade de 

seu vocabulário não podia ser comparada aos poetas da Academia não impediu que 

sua relevância fosse notória em qualquer classe e em qualquer tempo. Na introdução 

do livro Cante lá que eu canto cá, como é colocado por Plácido Cidade Nuvens 

(1992), a realidade local emerge com toda sua vitalidade na poesia de Patativa. Não 

                                                 
27

 Em 1989, recebeu o t ítulo de Doutor Honoris Causa da Universidade Regional do Cariri  (Urca). Em 
1999, recebeu-o, novamente, da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e, no mesmo ano, foi 

agraciado com esse título pela  da Universidade Federal do Ceará (UFC).  
28

 Fala-se em performance no presente trabalho a partir das concepções de Paul Zumthor. Para o 
autor, ela consiste em um diálogo entre os participantes da ação, em que estes exercem papéis de 

mesma relevância. Nesta, todo o contexto em que a poesia está inserida interfere na apreensão do 
poema, como o posicionamento do intérprete, sua postura, a “entrega” do ouvinte, além de fatores 
externos, como tempo e época.  
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apenas na candura lírica do seu telurismo acendrado. Mas numa configuração social 

bem delineada (p. 14), evidenciando o fato de o cordelista cearense não visar 

somente o entretenimento de seus leitores, e sim também ter a intenção de passar 

uma visão do seu mundo. De acordo com seus biógrafos, Patativa soube tratar até 

de assuntos polêmicos e já muito trabalhados, como  a vida no sertão, política e 

religião, de forma envolvente e clara, como pode ser observado nos trechos dos 

poemas a seguir. 

 

Caboclo roceiro29 –  

Patativa do Assaré 
 
Caboclo roceiro das plagas do norte, 

Que vives sem sorte, sem terras e sem lar, 
A tua desdita é tristonho que canto, 

Se escuto o teu pranto, me ponho a chorar. 
 
Ninguém te oferece um feliz lenitivo, 

És rude, cativo, não tens liberdade. 
A roça é teu mundo e também tua escola, 

Teu braço é a mola que move a cidade. 
 
De noite, tu vives na tua palhoça, 

De dia, na roça, de enxada na mão, 
Julgando que Deus é um pai vingativo, 

Não vês o motivo da tua opressão. 
 
Tu pensas, amigo, que a vida que levas, 

De dores e trevas, debaixo da cruz 
E as crises cortantes quais finas espadas, 

São pernas mandadas por Nosso Jesus. 
 
Tu és, nesta vida, um fiel penitente, 

Um pobre inocente no banco do réu. 
Caboclo, não guardes contigo esta crença, 

A tua sentença não parte do céu. 
 
O Mestre Divino, que é Sábio Profundo, 

Não fez, neste mundo, o teu fado infeliz. 

                                                 
29

 Este poema encontra-se no livro Patativa do Assaré: Antologia Poética, com organização e prefácio 
de Gilmar de Carvalho, 2007. p. 146 - 147.  
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As tuas desgraças, com tuas desordens, 

Não nascem das ordens do Eterno Juiz. 
 

A Lua te afaga sem ter empecilho, 
O sol e o seu brilho jamais te negou, 
Porém, os ingratos, com ódio e com guerra, 

Tomaram-te a terra que Deus te entregou. 
 

De noite, tu vives na tua palhoça, 
De dia na roça, de enxada na mão. 
Caboclo roceiro, sem lar, sem abrigo, 

Tu és meu amigo, tu és meu irmão. 
 

 
Inleição direta 8430- 
Patativa do Assaré 

 
Bom camponês e operaro 

A vida ta de amargá 
O nosso estado precaro 
Não há quem possa agüenta 

Neste espaço dos vinte ano 
Que a gente entrou pelo cano 

A confusão é compreta 
Mode a coisa miorá 
Nós vamo bradá e gritá 

Pelas inleição direta. 
 

Camponês, meu bom irmão 
E operaro da cidade, 
Vamo uni as nossas mão 

E gritá por liberdade 
Levando na mesma pista 

Os estudante, os artista 
E meus colega poeta 
Vamo todos reunido 

Fazê o maió alarido 
Pelas inleição direta. 

 
Vamo cada companhêro 
Com nosso potresto forte 

Por este país intero, 

                                                 
30

 Este poema encontra-se no livro Patativa do Assaré: Antologia Poética, com organização e prefácio 
de Gilmar de Carvalho, 2007. p. 221 - 224.  
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Leste, oeste, sul e norte 

Com as inleição direta 
Nós vamo por outra meta 

De uma forma deferente, 
Esta marcha ta puxada 
E esta canga ta pesada 

Não cangote que agüente. 
 

Senhora dona de  casa 
Lavadêra e cozinhêra, 
É preciso mandá brasa, 

Ingrossá nossa filêra, 
Vamo abalá toda massa 

Dêrne o campo até a praça. 
Agora ninguém se aqueta, 
Vamo luta fortimente 

E elegê um presidente 
Com as inleição direta. 

[...] 
 
 

Na primeira poesia, Patativa do Assaré fala do caboclo roceiro ao qual chama 

de “irmão”, mostrando a sua identificação com os sofrimentos passados por esse 

trabalhador do campo; esse tema é um dos mais recorrentes na obra do cordelista. 

Já no segundo, Patativa do Assaré se posiciona com relação a um assunto de 

grande importância no contexto de todo o Brasil, as “Diretas Já” – que  foi um 

movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no país, ocorrido 

em 1983 e em 1984. Nesse segundo poema, assim como se pode notar em outros, o 

cordelista mostra seu posicionamento político e chama os seus leitores para 

tomarem a atitude que foi proposta por ele. 

Como foi brevemente exposto, os três poetas citados aqui, que são o foco 

dessa pesquisa, são apresentados por seus estudiosos e biógrafos como 

representantes de uma realidade muitas vezes esquecida por autoridades e 

governos. Além de seu posicionamento enquanto sertanejos e/ou trabalhadores 

rurais, eles seguiram o caminho da literatura popular que, assim como o contexto do 

qual faziam parte, foi e, em algums momentos, também continua sendo alvo de 

preconceitos.  
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2.2 – Textos biográficos: 

 

No presente trabalho, chamaremos de textos biográficos todos os relatos 

construídos a partir da vida dos cordelistas em questão, sejam eles biografias 

propriamente ditas (tradicionais) ou não. Conforme coloca Levi (2006), as biografias 

se encontram no centro das preocupações de muitos estudiosos e abarcam 

ambiguidades quanto a sua definição. Para Levi (2006), a biografia tradicional pode 

distorcer seu sujeito e os fatos relatados por este ao tentar propor uma observação 

totalmente objetiva do que foi dito, gerando uma série de possíveis controvérsias 

entre o autor da biografia e o seu personagem.  

Levi (2006) ainda afirma que a própria complexidade da identidade, sua 

formação progressiva e não-linear e suas contradições se tornaram os protagonistas 

dos problemas biográficos com que se deparam os historiadores (p. 173). Nas 

biografias, somos sustentados pela ilusão de que há um sujeito com uma identidade 

específica, coerente, sem contradição, o que, na verdade, trata-se apenas de uma 

máscara que fora vestida para aquele relato oficial, uma vez que as identidades são 

instáveis, fragmentadas e múltiplas. Conforme afirma Bourdieu (2006) 

 

Tentar compreender uma vida como uma série única e por si 
suficiente de acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não 
a associação a um “sujeito” cuja constância certamente não é senão 
aquela de um nome próprio, é quase tão absurdo quanto tentar 
explicar a razão de um trajeto de metrô sem levar em conta a 
estrutura da rede, isto é, a matriz das relações objetivas entre as 
diferentes estações. (p. 189) 

 

O autor salienta que os acontecimentos biográficos são colocações e 

deslocamentos no espaço social, que compreendem as diferentes etapas sucessivas 

da vida do indivíduo. Portanto, não é possível compreendermos uma trajetória sem 

que tenhamos previamente construído essas etapas sucessivas do campo no qual o 

percurso relatado na biografia se desenrolou. Deve-se levar em consideração que o 

real é descontínuo, formado de elementos justapostos sem razão, imprevistos e 

aleatórios. 
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É importante ressaltar que, de acordo com as definições de Arfuch (2010), há 

diversas possibilidades dentro dos padrões biográficos: há biografias que traduzem a 

relação reverencial do biógrafo com relação ao biografado e aquelas que denigrem 

ou ridicularizam seus sujeitos, buscando retratar uma notícia ou um relato que 

desperte curiosidade. Aqui, tratamos de textos que se encaixam, primordialmente, na 

primeira opção. 

Eno Teodoro Wanke, em Vida e luta do trovador Rodolfo Coelho Cavalcante 

(1983), tenta expor, ao longo da obra, o aspecto humanista do cordelista, se atendo 

mais às características biográficas deste e menos aos aspectos estruturais de sua 

obra. Logo na introdução de seu livro, Wanke (1983) pergunta como Rodolfo Coelho 

Cavalcante, cuja carreira de trovador já havia passado de quarenta anos, conseguiu 

se projetar não só como cordelista, mas como líder e porta-voz de sua classe sofrida, 

não só na Bahia, o Estado onde vive, mas em todo o país? (p. 8). A essa questão, 

ele responde citando alguns objetivos do livro: 

 

É o que o presente livro procura responder, através de uma biografia-
reportagem-pesquisa que mostra, primeiro baseado nas narrativas do 
próprio Rodolfo, sua trajetória desde sua origem humilde numa vila 
operária alagoana, até se firmar como folheteiro na Praça Cairu em 
Salvador, aos pés do Elevador Lacerda, depois sua escalada como 
divulgador e defensor dos seus colegas profissionais do verso aí 
então já baseado em pesquisas documentais. (p. 8) 

 

Wanke (1983) busca, através da categoria que denomina “biografia-

reportagem-pesquisa”, levantar pontos da personalidade do autor, procurando 

relacioná-los com os aspectos da obra que produziu ao longo de quarenta anos e 

com o papel de “porta-voz” desempenhado por Rodolfo Coelho Cavalcante em meio 

aos seus colegas de profissão. O biógrafo afirma que seu livro foi escrito em meio a 

pesquisas paralelas que também se dedicavam a Rodolfo Coelho Cavalcante, como 

a pesquisa do professor americano Mark J. Curran – cuja obra também será utilizada 

no presente trabalho – e a tese da professora Martine Kunz – intitulada Rodolfo 

Cavalcante: Poète populaire du Nord-Est brésilien, defendida em 1982, na 

Universidade da Sorbonne (França). Porém, Wanke (1983) explicita a sua tentativa 
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de não se focar na obra propriamente dita de Rodolfo Coelho Cavalcante, como foi 

feito pelos outros pesquisadores: 

 

Eu procurei fazer o contrário. Partir do homem, pois não poderia 
examinar sua obra a fundo, já que não sou especialista em literatura 
de cordel. Apenas, fascinado pela figura de Rodolfo, tentei “aproveitar 
a oportunidade”, escrevendo um livro não-livresco, algo tirado 
diretamente da vida de um homem simples, mas ao mesmo tempo 
muito complexo. Não sei se outra pessoa suportaria com tanta 
paciência a incessante corrente de perguntas com o que o 
bombardeei durante tanto tempo, ou seja, de 1979 a 1982. (p. 291)  

 

Ao citar a tentativa de construir um “livro não-livresco”, Wanke (1983) situa a 

biografia escrita por ele numa outra categoria de biografias diferente das já 

trabalhadas e consagradas, uma vez que deixa claro o fato de ter realizado um 

trabalho repleto de características de outras categorias, como as que referem à 

reportagem e à pesquisa acadêmica. De acordo com Arfuch (2010), a biografia se 

encontra em uma espécie de “areia movediça” que envolve outras categorias 

similares entre si, como o testemunho, o romance e o relato histórico, já que todas 

estas se caracterizam por conter o ajuste a uma determinada cronologia, uma 

invenção do tempo narrativo e uma interpretação minuciosa de documentos, entre 

outros.  Ela afirma que: 

 

A simples menção do “biográfico” remete, em primeira instância, a um 
universo de gêneros discursivos consagrados que tentam apreender 
a qualidade evanescente da vida opondo à repetição cansativa dos 
dias, aos desfalecimentos da memória, o registro minucioso do 
acontecer [...]. Mas, na trama da cultura contemporânea, outras 
formas aparecem disputando o mesmo espaço: entrevistas, 
conversas, perfis, retratos, anedotários, testemunhos, histórias de 
vida. (ARFUCH, 2010, p. 15) 

 

 
Atualmente, pode-se, portanto, falar em biografias sob outras formas que não 

sejam somente aquelas já consagradas. Entrevistas ou conversas mais informais 

também se encaixam nesse padrão contemporâneo de relato pessoal de vida. 

Assim, a autora classifica como espaço biográfico o local em que é possível dar vida 
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às diversas formas de narração de histórias. É nesse determinado espaço em que 

são trazidos à tona os fatos que, a partir dali, são tomados e entendidos como 

verdadeiros. No espaço biográfico, o público e o privado não são categorias 

estanques e, sim, dialógicas, capazes de se entrelaçarem de tal maneira que não 

seja possível definir, precisamente, os limites de cada uma. Wanke (1983), nas notas 

finais de seu livro, busca deixar c laro o fato de não ter deixado seu texto se 

influenciar por sua postura de profundo fã e admirador da obra de seu biografado, 

embora, em vários momentos, revele aos seus leitores a sua imparcialidade sobre 

Rodolfo Coelho Cavalcante, seu biografado e admirado: [...] Rodolfo me forneceu as 

pedras, mas eu fiz o monumento. Logo, não culpem a ele, mas sim a mim, se a 

estátua não corresponde à nobreza e à profundidade do modelo (p. 292). Sobre seu 

texto e o posicionamento de Rodolfo Coelho Cavalcante, Wanke (1983) coloca que 

 

Rodolfo não me encomendou sua biografia, muito menos a pediu e 
menos ainda a insinuou. Não me impôs nada. Pelo contrário, fui eu 
quem insistiu, embora deixando claro que a iria fazer como achasse 
melhor. Não seria um panegírico bajulador, nada disso, avisei-o no 
início de nossa tarefa que gostaria de produzir um livro com pelo 
menos duas qualidades: interessante (que de livros chatos o mundo 
está cheio) e verdadeiro, isto dentro do que me fosse possível. Mas o 
livro seria meu. A estrutura, o estilo, os comentários, o julgamentos 
etc. – eu teria inteira liberdade de fazer como quisesse. (p. 292) 

 

O caráter de curiosidade e o de modelização são dois dos principais pólos de 

interesse existentes acerca da biografia. O relato de vidas “célebres” ou de “comuns”, 

segundo Arfuch (2010) são capazes de, através da curiosidade proporcionada em 

busca de conhecimento da vida do outro, promover a possibilidade de 

autorreconhecimento e identificação que atraem os olhos dos leitores para essas 

narrativas. Já a modelização traz a noção de que se deve aprender a viver através 

dos relatos alheios mais do que pela nossa experiência, acarretando na maior 

visibilidade do privado e no apagamento das fronteiras entre particular e público. Dos 

vários tipos possíveis de biografia listados por Levi (2006), a biografia modal é a que 

se encaixa mais precisamente nos textos uti lizados no presente trabalho, uma vez 
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que nestas os indivíduos biografados reúnem características de um grupo, ilustrando 

comportamentos e aparências ligadas às condições sociais mais frequentes.  

Arfuch (2010) afirma que a multiplicidade das formas que integram o espaço 

biográfico oferece um traço comum: elas contam, de diferentes modos, uma história 

de experiência de vida (p. 111 – grifo da autora), encaixando-as no âmbito da 

narrativa, em que pressupõe uma estruturação da vida, composta pela disposição 

dos acontecimentos, de forma linear ou não, no eixo da temporalidade. Mark J. 

Curran, em A presença de Rodolfo Coelho Cavalcante na moderna literatura de 

cordel, de 1987, revela, logo no prefácio, alguns dos métodos com os quais realizou 

sua pesquisa: 

 

Esta pesquisa efetivamente começou em novembro de 1966, quando 
entramos em contato com Rodolfo Coelho Cavalcante pela primeira 
vez. A correspondência com o poeta e a leitura e estudo de seus 
versos nos levariam a publicar um artigo sobre ele em 1976. Aí houve 
um hiato de quatro anos. Voltamos à ideia de preparar um livro sobre 
Rodolfo e sua obra em 1980, quando, de novo, mergulhamos no 
assunto por meio de leituras, questionários e nova correspondência. 
(p. 10) 

 

Curran (1987), através de entrevistas e cópias dos folhetos do trovador, 

organizou seus materiais e passou a escrever sobre a obra de Rodolfo Coelho 

Cavalcante. Durante o tempo em que estava na organização, escrita e correção de 

seu texto, recebeu o livro recém-terminado de Eno Teodoro Wanke (1983), com 

quem ele já se correspondia, a fim de evitar duplicações entre as duas obras. 

Segundo a obra de Wanke (1983), Curran (1987) afirma que  

 

Resulta que a abordagem dele foi diferente; a dele biográfica, a 
nossa, mesmo com alguns detalhes biográficos, um estudo sobre o 
cordel, isto é, o processo poético e os textos. Mas achamos que tudo 
deu certo, que a bem feita biografia de Eno T. Wanke “preparou o 
caminho” para o nosso trabalho. Recomendamos a leitura do livro 
dele de todo coração. (p. 10) 

 

A excessiva publicação de biografias, atualmente, revela sua resistência ao 
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tempo e aos novos posicionamentos críticos realizados acerca do trabalho ficcional. 

Através dessa grande valoração das biografias, também é possível identificar a 

procura do público por um “algo mais” que melhor i lumine o contexto da figura já 

conhecida, uma vez que, raramente, os leitores buscam biografias de personagens 

desconhecidos. Diferentemente dessas biografias que procuram se ater à realidade 

dos fatos, há, também, as romanceadas, que são aquelas as quais não possuem 

tanto compromisso com a veracidade, podendo realizar narrativas ficcionais e 

fantasiosas até mesmo sobre personagens históricos que realmente existiram.  

Luiz Tadeu Feitosa, em Patativa do Assaré: a trajetória de um canto, de 2003, 

realizou um “trabalho investigativo” sobre a vida e a obra de Patativa do Assaré, em 

que toma como ponto de partida a leitura e as referências feitas ao poeta que são 

encontradas na mídia, como por exemplo 

 

[...] os aspectos biográficos recorrentes e as referências a certas 
poesias de sua obra que podem também ser encontrados nos 
discursos de muitos de seus fãs e nos discursos de seus biógrafos. 
Não raro, as matérias jornalísticas, os programas de televisão e os 
documentários sobre o poeta o retratam como um “gênio”. Os 
desdobramentos dessa definição seguem, na mídia, uma série de 
classificações que usam e abusam de estereótipos e/ou preconceitos. 
(p. 8) 

  

Feitosa (2003) procurou abarcar em seu livro determinados discursos sobre 

Patativa do Assaré que relatam fatos relevantes, ou seja, que realçam certas 

particularidades da vida e da obra do poeta, explicitando, também, discursos que 

acabam [...] criando acontecimentos que de fato não existiram ou não ocorreram da 

forma como difundida pelos meios de comunicação (p. 8).  Para esse trabalho, o 

autor se baseou em discursos midiáticos, biografias e em entrevistas com o próprio 

poeta, conseguindo criar um perfil amplo e rico de características pertinentes à obra 

de Patativa do Assaré.  

Na tentativa de entender o foco de sua pesquisa como um produto cultural, 

regido por regras próprias e configurado em um tempo e em um espaço específicos, 

Feitosa (2003) analisou as inferências da obra e da biografia do poeta na construção 



83 

 

desse produto e a forma como essas três instâncias interferem umas nas outras, 

influenciam-se mutuamente e acabam construindo vários discursos que se mesclam 

(p. 11). Em seu livro, o autor demonstra que a figura do Patativa do Assaré, 

conhecida pela maioria das pessoas – como homem, poeta e mito – é construído 

simbolicamente nas páginas de jornais e revistas, nas produções midiáticas, nos 

seus desdobramentos na indústria cultural, mas essa construção simbólica deriva 

também de sua produção poética (p. 12), comprovando que o Patativa do Assaré é, 

na verdade, reflexo da leitura que a mídia – e, consequentemente, o público que tem 

acesso à obra da poeta, através dos veículos de comunicação – reedita e refaz sobre 

ele. Segundo Feitosa (2003), as colocações feitas acerca do poeta transformaram-

no, pode-se dizer que Patativa deixou de ser do Assaré para ser do mundo (p. 298) 

Vale salientar que o espaço biográfico remete a um espaço da coletividade, já 

que o sujeito é indissociável do seu contexto sócio-histórico cultural, que pode ser 

aquele no qual suas histórias foram vividas ou um do momento atual, em que estas 

são objetos de rememoração. Bakhtin (1992) afirma que o valor biográfico pode ser o 

princípio organizador da narrativa que conta a vida do outro, mas também pode ser o 

princípio organizador do que eu mesmo tiver vivido, da narrativa que conta a minha 

própria vida (p. 166), possibilitando que o leitor da biografia dê forma ao discurso que 

possui sua própria vida a partir do que foi apreendido e captado acerca da vida do 

outro. De acordo com Bakhtin (1992, p.167), o leitor não se separa valorativamente 

do mundo dos outros, mas se percebe dentro de uma coletividade, família, nação. 

Segundo Levi (2006), a relação entre biografias e contexto se dá pelo fato de as 

histórias serem ambientadas em um determinado contexto, explicadas por ele e 

possíveis por causa dele; mas não o modificam e não agem sobre ele. 

 
 

 
 
2.3 – Os poetas e suas marcas identitárias 
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O antigo modo através do qual as velhas identidades eram analisadas está em 

declínio, possibilitando que se tornem mais aparentes o surgimento de novas 

identidades e a fragmentação do indivíduo pós-moderno, visto, até então, como um 

sujeito unificado. As mudanças estruturais do final do século XX transformaram as 

sociedades modernas e alteraram os sólidos valores de outros tempos, referentes 

aos indivíduos sociais pertencentes a tempos anteriores a esse momento. Portanto, 

as identidades pós-modernas acompanham as mudanças dos valores e também se 

tornam “descentradas”, deslocadas ou fragmentadas. Bauman (2005) ressalta que as 

identidades ganharam livre curso, e agora cabe a cada indivíduo, homem ou mulher, 

capturá-las em pleno vôo, usando os seus próprios recursos e ferramentas (p. 35). 

A chamada “crise de identidade” é reflexo do deslocamento do indivíduo do seu 

mundo social e cultural de costume, tirando-o de algo fixo, coerente e estável para 

uma experiência de dúvida e incerteza. Tanto o atual momento da pós-modernidade 

quanto o indivíduo estão sendo modificados e essas transformações de ambos se 

interrelacionam, se afetam e, constantemente, se transformam. 

Segundo Hall (2005), há três possíveis diferentes concepções de sujeitos e 

identidades: o sujeito do Iluminismo, que é aquele centrado em seu próprio núcleo, 

de natureza autônoma; o sujeito sociológico, que é o responsável por mediar a 

relação entre diversas e distintas culturas, praticando o conceito de interação e 

diálogo contínuo entre os mundos culturais “exteriores”; e o sujeito pós-moderno, que 

é sem identidade fixa, fragmentado e formado por inúmeras identidades.  

De acordo com Hall (2005), aquele sujeito que era previamente vivido como 

tendo uma identidade única e estável, está se tornando fragmentado, composto de 

várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. O sujeito, 

portanto, passa a assumir diferentes identidades em momentos distintos. Todas 

essas não são centralizadas mais em torno de um único “eu”, pois já se tornou um 

“mito” a idéia de uma identidade única, já que o admirável mundo novo das 

oportunidades fugazes e das seguranças frágeis, as identidades ao estilo antigo, 

rígidas e inegociáveis, simplesmente não funcionam  (BAUMAN, 2005, p. 33). Essa 

situação de fragmentação e hibridismo ocorre pelo fato de as sociedades modernas 
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não possuírem nenhum centro e também possuírem, apenas, estruturas deslocadas 

e fragmentadas.   

Em tempos anteriores à pós-modernidade, acreditava-se que as estruturas 

eram estabelecidas por uma força divina e, por isso, não estavam aptas para serem 

modificadas. À medida que as sociedades foram se tornando mais complexas, 

passou a ser exigido dos indivíduos uma postura mais coletiva, social e, 

consequentemente, menos autônoma e individualista. De acordo com Harvie 

Ferguson (apud Bauman, 2001): no mundo pós-moderno todas as distinções se 

tornam fluidas, os limites se dissolvem, e tudo pode muito bem parecer seu contrário; 

a ironia se torna a sensação perpétua de que as coisas poderiam ser um tanto 

diferentes (p. 102). Nesse mundo, o cuidado com as identidades, que são 

inteiramente pessoais, tende a adquirir um brilho inteiramente novo.  

Ter a consciência de que somos dotados de distintas formas de identidade não 

impede que os próprios indivíduos ainda criem expectativas fantasiosas com relação 

a uma única moldura, em que possamos nos encaixar completa e perfeitamente, de 

modo que não seja necessário nos adaptarmos a outros tipos de quadros. Hall 

(2005) afirma que [...] embora o sujeito esteja sempre partido ou dividido, ele vivencia 

sua própria identidade como se ela estivesse reunida e “resolvida”, ou unificada, 

como resultado da fantasia de si mesmo como uma “pessoa” unificada (p. 38).  

Hall (2005) ainda afirma que [...] a identidade é realmente algo formado, ao 

longo do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 

consciência no momento do nascimento [...] (p. 38), uma vez que ela permanece 

sempre incompleta, “em processo”, sempre “sendo formada”. Com relação aos 

critérios de definição e denominação, em vez de falar em identidade, passa a ser 

mais coerente falar em identificação e vê-la sempre como um processo em 

andamento. Por meio de diferentes modos – como através da busca pela 

identificação com relação ao seu tempo, com as pessoas com as quais se tem 

contato ou com determinados ideais nos quais se acredita –, a maioria dos indivíduos 

continua na procura da “identidade”, construindo, assim, biografias que conciliam as 
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diferentes partes de todos os possíveis eus fragmentados numa unidade, por ainda 

buscarem recapturar a ideia fantasiosa de uma identidade apenas.  

De acordo com Bauman (2001), todos os indivíduos desenvolvem a tendência 

de ver a vida dos outros como obras de arte, embora isso possa se tratar de uma 

ilusão. E, como as vemos assim, buscamos fazer o mesmo com as nossas. O autor 

coloca que 

 

Essa obra de arte que queremos moldar a partir do estofo quebradiço 
da vida chama-se identidade. Quando falamos de identidade, há, no 
fundo de nossas mentes, uma tênue imagem de harmonia, lógica, 
consistência: todas as coisas que parecem – para nosso desespero 
eterno – faltar tanto e tão abominavelmente ao fluxo de nossa 
experiência. (2001, p. 97) 

 
 

Conforme postula o autor, a busca da identidade corresponde a uma busca 

contínua e falível para dar forma a algo disforme, de solidificar o fluido. Embora não 

queiramos assumir a fluidez existente abaixo da aparente e ilusória camada de algo 

sólido, não podemos escapar do caráter movediço e desfigurado das identidades. 

Tentar enquadrar a identidade e torná-la única torna-se praticamente impossível a 

partir do momento em que lidamos com objetos de natureza fragmentários e 

fragmentados (BAUMAN, 2001, p. 97).  

A identidade experimentada, vivida, só pode se manter unida com o adesivo da 

fantasia, através do “sonhar acordado”. Como a volatilidade e instabilidade são 

características intrínsecas de todas ou quase todas as identidades, temos a 

capacidade de nos sentirmos livres para fazer e desfazer delas à vontade, uma vez 

que essas não dispõem de forma fixa e sólida. Na sociedade de consumo, por 

exemplo, temos a liberdade de lidar com nossas identidades a nosso bel prazer, da 

forma que achamos adequada para cada momento e de acordo com a exigência de 

cada situação na qual estivermos inseridos. Bauman (2001) conclui que 

 

As identidades parecem fixas e sólidas apenas quando vistas de 
relance, de fora. A eventual solidez que podem ter quando 
contempladas de dentro da própria experiência biográfica parece 
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frágil, vulnerável e constantemente dilacerada por forças que expõem 
sua fluidez e por contracorrentes que ameaçam fazê-la em pedaços e 
desmanchar qualquer forma que possa ter adquirido. (p. 98)  

 
  

Os velhos sentidos atribuídos às identidades podem se referir tanto a pessoas 

como a coisas, pois ambos perderam sua solidez, sua definição e sua continuidade 

na sociedade moderna. Vivemos uma era de conviver, somente, com os “ornamentos 

simbólicos das identidades”, um momento de contínuo “desmanchar dos sólidos” 

(BAUMAN, 2001). Pode-se dizer, portanto, que vivemos em um mundo em que as 

coisas deliberadamente instáveis são a matéria-prima das identidades, que são 

necessariamente e igualmente instáveis: é preciso manter uma própria flexibilidade 

capaz de ceder a reajustes em relação aos padrões altamente mutáveis do mundo 

exterior. 

Pelo fato de as identidades serem oscilações contínuas, a constante construção 

e reconstrução da identidade é planejada e necessária. De acordo com o que 

Bauman (2001) postula, mudar de identidade pode ser uma questão privada, mas 

sempre inclui a ruptura de certos vínculos e o cancelamento de certas obrigações. 

Porém, para aqueles indivíduos que estão do lado oposto dos valores e ideais 

hegemônicos dominantes, é comum que quase nunca sejam consultados e, menos 

ainda, que tenham a chance de exercitar sua liberdade de escolha. 

Ao falarmos sobre a questão da identidade, é indispensável enfocá-la no âmbito 

da coletividade. Antes mesmo que os homens passassem a usar seus cérebros para 

criar um melhor código de convívio exigido pela sua razão pessoal, eles já 

desenvolviam uma história coletiva e costumes, também coletivamente seguidos. A 

identidade, portanto, entra em ação quando o conceito de comunidade entra em 

colapso. Embora as pessoas tenham que escolher entre diferentes grupos de 

referência de identidade, suas escolhas tendem a levá-las a seguir, obrigatoriamente, 

o caminho das imposições do grupo específico a que “pertencem”.  

 Se não há condições semelhantes para todos, os indivíduos tidos como mais 

fragilizados e não pertencentes aos grupos dominantes, procuram a força do 

número, expressa pelos outros membros de sua comunidade, para compensar sua 
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impotência e incapacidade individuais – o desejo de comunidade é defensivo. Passa 

a ser equivalente a uma lei universal em que o “nós” pode ser usado como defesa 

contra a confusão e o deslocamento . Segundo Spivak (2010)31, a tarefa do intelectual 

pós-colonial deve ser a de criar espaços por meio dos quais o sujeito subalterno 

possa falar para que, quando ele o faça, possa ser ouvido. Para a autora, não se 

pode falar pelo subalterno, mas pode-se trabalhar “contra” a subalternidade, criando 

espaços nos quais o subalterno possa se articular e, como conseqüência, possa 

também ser ouvido. A solução do intelectual não é a de se abster da representação 

e, sim, a de buscar melhores formas para realizar essas representações, e para fazê-

lo, os intelectuais devem tentar revelar e conhecer o discurso do Outro na sociedade 

(SPIVAK, 2010, p. 22). 

Antigamente, era comum atribuir à comunidade uma imagem de estabi lidade, 

semelhante a  uma ilha de tranqüilidade e agradável, rodeada por um mar de 

turbulência e hostilidade (equivalente ao mundo “externo” à comunidade). Ela era 

tentadora e sedutora, a ponto de impedir que seus admiradores a examinassem 

muito de perto. Essa ilha de tranquilidade passa a ser o único abrigo dos indivíduos 

que não querem mais se relacionar no mar de valores imprevisíveis, mutáveis e 

voláteis.  

Bauman (2005) afirma que a ideia de „identidade‟ nasceu, principalmente, da 

crise do pertencimento e do esforço que esta desencadeou no sentido de transpor a 

brecha entre o „deve‟ e o „é‟ e erguer a realidade ao nível dos padrões estabelecidos 

pela ideia – recriar a realidade à semelhança da ideia (p. 26.) De acordo com as 

definições do autor, o “pertencimento” e a “identidade” não têm a solidez de uma 

rocha e, por isso, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e 

revogáveis. As decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a 

maneira como age são fatores cruciais para o “pertencimento” e a “identidade”. 

                                                 
31

 Embora o contexto estudado por Spivak (2010) –que se refere aos intelectuais pós -coloniais da Ásia 

e da África, por exemplo – seja distinto daquele vivido pelos cordelistas aqui estudados, é possível 
que utilizemos as postulações da autora nesse trabalho uma vez que os cordelistas, além de falarem 
em nome dos subalternos, também o são.  
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Todos esses prováveis questionamentos acerca da identidade correspondem ao fato 

de essa representar uma série de problemas e não uma campanha de tema único.  

As “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras 

infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta 

constante para defender as primeiras em relação às últimas (BAUMAN, 2005, p. 19). 

De fato, a identidade só nos é revelada como algo a ser inventado, e não descoberto. 

A fragilidade e a condição eternamente provisória da identidade não podem mais ser 

acobertadas, escondidas. Atualmente, a “identidade” é um assunto de extrema 

importância e totalmente em evidência. Como indivíduos dessa era líquido-moderna 

(BAUMAN, 2005, p. 18), nós somos diferentes e buscamos construir identidades 

também em movimento para nos juntarmos aos grupos igualmente móveis e velozes 

que procuramos, construímos e tentamos manter vivos por um momento que, como 

característica do mundo atual, só sobrevivem por um curto período de tempo. 

Já que uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente construída seria 

um fardo, uma repressão, uma limitação da liberdade de escolha (BAUMAN, 2005, p. 

60), o anseio pela definição de uma identidade provém, principalmente, do desejo de 

segurança, que, como a identidade, também corresponde a um sentimento ambíguo. 

Bauman (2005) ressalta que embora possa parecer estimulante no curto prazo, com 

muitas promessas e premonições vagas de uma experiência ainda não vivenciada, 

estar a mercê de um espaço pouco definido, em um “nem-um-nem-outro” 

caracterizado por não ter apoio, torna-se a longo prazo uma condição produtora de 

ansiedade. Por outro lado, nos prendermos a uma posição fixa dentro de uma 

infinidade de possibilidades também não é uma perspectiva atraente. É possível, 

portanto, identificar que, em nossa época líquido-moderna, na qual o indivíduo é 

livremente flutuante, desimpedido, e não possui um “estar fixo”, ser “identificado” ou 

ser tachado por uma única definição, de modo inflexível e sem alternativa, pode ser 

algo cada vez mais malvisto. 

A identidade é uma ideia ambígua, uma “faca de dois gumes”, a qual pode agir 

em defesa de línguas, memórias, costumes e hábitos locais, tidos como “menores”, 
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contra os propósitos de uma cultura mais universal, que promovia a homogeneidade 

e exigia uniformidade. Bauman (2005) coloca que 

 

Em nosso mundo fluido, comprometer-se com uma única identidade 
para toda a vida, ou até menos do que a vida toda, mas por um longo 
tempo à frente, é um negócio arriscado. As identidades são para usar 
e exibir, não para armazenar e manter. (p. 96) 

 

Por ser um conceito altamente contestado, a palavra identidade nos remete ao 

campo de batalha, que é o “lar natural” da identidade. A construção da identidade 

corresponde a um processo interminável de experimentação, que jamais termina. Um 

indivíduo pode assumir uma identidade num momento mas, em outro momento, há 

aquelas que ainda não foram testadas e estão à espera de serem escolhidas. 

Inúmeras outras identidades não sonhadas ainda estão por vir para serem 

inventadas e cobiçadas durante a vida de qualquer um. O indivíduo jamais saberá se 

a identidade que assume em um determinado momento é a melhor que pôde obter 

ou se é a que lhe provoca maior satisfação. 

No mundo pós-moderno, pode-se falar da existência das chamadas 

“comunidades guarda-roupa” as quais são invocadas a existir, mesmo que seja só na 

aparência, por serem o espaço em que os indivíduos penduram seus problemas. 

Essas comunidades só existem durante o tempo de uma ação e desfeitas quando 

essa ação se encerra. Assim como roupas que são usadas em diversos momentos e, 

são guardadas no momento em que não estão sendo utilizadas, a identidade 

escolhida e preferida é contraposta às sobras das identidades antigas, abandonadas, 

abominadas, escolhidas no passado. 

Fazer da “identidade” uma tarefa é o objetivo do trabalho de toda uma vida e 

representa uma libertação da inércia dos costumes tradicionais, das autoridades 

imutáveis, das rotinas pré-estabelecidas e das verdades inquestionáveis. 

As “comunidades guarda-roupas” traduzem a acelerada liquefação  das 

estruturas  e instituições sociais; por estarmos passando da fase „sólida‟ para a 

„fluida‟, os fluidos não conseguem manter a forma por muito tempo. Num ambiente 
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fluido, pode ocorrer a seca ou a enchente, fazendo com que não esperemos que as 

estruturas disponíveis no momento durem por muito tempo, significando que, com 

muito pouco tempo, as estruturas poderão estar encharcadas, amolecidas e 

deformadas.  

 

Autoridades hoje respeitadas amanhã serão ridicularizadas, 
ignoradas ou desprezadas; celebridades serão esquecidas; ídolos 
formadores de tendências só serão lembrados nos quizz shows da 
TV; novidades consideradas preciosas serão atiradas nos depósitos 
de lixo; causas eternas serão descartadas por outras com a mesma 
pretensão à eternidade (BAUMAN, 2005, p. 58).  

 

Assim como as pessoas e objetos, poderes indestrutíveis também se 

enfraquecerão e se dissiparão. Atualmente, a sociedade não dá mais ordens sobre 

como se viver; ela apenas mostra que você deve continuar no “jogo” e que tenha 

fichas suficientes para permanecer jogando. Bauman (2005) postula acerca do 

significado da palavra cultura que, como algo antônimo à natureza – produtos, 

resíduos ou efeitos colaterais das escolhas feitas pelos seres humanos –, 

corresponde a práticas culturais que são construídas pelo homem e, teoricamente, 

permitem ser desfeitas por ele. O autor coloca que a velocidade da mudança dá um 

golpe mortal de durabilidade: “antigo” ou “de longa duração” se torna sinônimo de 

fora de moda, ultrapassado, algo que “sobreviveu à sua utilidade” e portanto está 

destinado a acabar em breve numa pilha de livro (2005, p. 80), fazendo com que as 

coisas devam estar prontas pra consumo imediato. 

A partir do momento em que somos consumidores numa sociedade de 

consumo e estamos dentro do mercado, sendo, ao mesmo tempo, clientes e 

mercadorias, estamos submetidos à lógica transitória, efêmera e adepta da rápida 

obsolescência de seus produtos que rege a prática do mercado. Assim, o uso e o 

consumo das relações humanas também obedecem a essa lógica, fazendo com que 

as identidades também correspondam a um ciclo constante e veloz de aquisição e 

depósito de supérfluos. 

Vale ressaltar que se torna incoerente falar em “falsas identidades”, pois seria 
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pressupor que haja “identidades verdadeiras”, o que não confere com a realidade, já 

que as pessoas estão sempre correndo atrás de „modismos‟ passageiros e 

obrigatórios. Acerca de todos os comentários tecidos sobre as identidades, é 

importante salientarmos a não-existência de uma receita infalível para lidar com 

esses questionamentos e os problemas ocasionados por eles, nem consertos 

rápidos ou fórmulas mirabolantes para lidar com isso. É provável que os indivíduos 

sempre se encontrem em uma posição de estar divididos entre a identidade que 

escolheram e as outras que foram preteridas a partir dessa escolha. No presente 

trabalho, tratamos de alguns vieses das identidades dos cordelistas, deixando clara a 

incapacidade de reunirmos e analisarmos todas as possíveis identidades atribuídas a 

eles.  

Como é possível apreendermos a partir da leitura das biografias baseadas nas 

vidas e obras dos cordelistas, há diversas possibilidades de encontrarmos outras 

identidades que se interrelacionam e as quais também colaboram para o surgimento 

e amadurecimento da identidade de porta-voz – que é foco do presente trabalho. A 

partir dos fragmentos que serão colocados a seguir, evidenciaremos algumas 

identidades menos expostas desses cordelistas, como as que se referem ao seu 

relacionamento com suas respectivas famílias e ao caminho que os levaram ao 

desenvolvimento do papel de porta-voz.  

A respeito do poeta Leandro Gomes de Barros, apesar de haver muito o que se 

falar sobre sua trajetória, existem poucos registros escritos sobre ela. É senso 

comum, entre os autores que escrevem sobre o poeta, ressaltarem o fato de ele ser 

o “patrono da literatura popular brasileira”, por ser o pioneiro a consolidar a estrutura 

dos folhetos impressos que, até hoje, ainda é utilizada. Wanke (1983) afirma que 

Leandro Gomes de Barros não inventou o gênero, não foi o primeiro autor e editor de 

folhetos, mas é creditada a ele a popularidade que adquiriram os folhetos de cordel 

no Nordeste.  

De acordo com Sandileuza Pereira da Silva Mendes (2009), é a partir de 1893 

que o autor dá início ao processo editorial do cordel, consolidando-se como o 

patrono dessa prática o qual acumula as funções de escrever, editar e vender. 
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Porém, como afirma Edivânia Alexandre da Silva (2007), dizem pouco sobre os 

modos de ser e ver o mundo de um dos maiores poetas populares dessa época, 

homem de posturas e opiniões contundentes, expressas nas histórias que contava 

suas narrativas (p. 28). Embora seja notória a escassez das fontes referentes ao 

poeta – o que dificulta o processo de seleção de comentários e fragmentos 

pertinentes ao foco deste trabalho –, é possível fazermos um apanhado das 

características mais comumente atribuídas a Leandro Gomes de Barros. É comum, 

por exemplo, exaltar a boa relação existente entre o poeta e seu público, deixando 

clara a facilidade que Leandro Gomes de Barros possuía para coexistir em diferentes 

grupos de leitores. 

 

Leandro representa o entretenimento do povo nordestino de sua 
época, autor que emocionava seu público independentemente da 
classe social que ocupava. Sua poesia atingia desde a camada 
popular sofrida do sertão à natureza traduzida pela forma de poder 
como políticos, coronéis e cangaceiros. (MENDES,  2009, p. 65)  

 
É ainda o mais lido de todos os escritores populares. Escreveu para 
sertanejos e matutos, cantadores, cangaceiros, almocreves, 
comboieiros, feirantes e vaqueiros. É lido nas feiras, nas fazendas, 
sob os oiticicas nas horas do “rancho”, no oitão das casas pobres, 
soletrado com amor e admirado com fanatismo. (CASCUDO, 1984b, 
p. 319) 

 

Leandro Gomes de Barros, embora tenha composto muitos folhetos – não há 

precisão quanto ao número exato de sua produção – e tenha se destacado enquanto 

poeta popular, foi o seu papel de editor que o destacou no âmbito da literatura de 

cordel. Segundo Maurílio Antônio Dias (2010), a atividade editorial é responsável por 

conferir uma maior autoridade ao poeta, já que o posto de editor é encarado pelos 

poetas como uma posição privilegiada perante os poetas populares. Dias (2010) 

coloca que os poetas-editores populares, principalmente os contemporâneos a 

Leandro Gomes de Barros, não se apoiavam em nenhum projeto idealista e sua 

força de expressão e capacidade de atingir um grande público eram provenientes do 

seu próprio dinamismo enquanto poeta popular. A identidade de editor é ressaltada 

em fragmentos como os seguintes: 



94 

 

 

[…] sua aptidão para a poesia, concretizada através da decisão em 
investir na produção, comercialização e veiculação de folhetos como 
alternativa da qual se tornou o primeiro a viver exclusivamente. [...] 
Aproveitou a presença das tipografias na região, criando um tipo de 
mídia diferenciada, que alcançaria todo o Nordeste do Brasil. (SILVA, 
2007, p, 27) 

 
Leandro Barros […] entreviu a possibilidade de unir dois 
empreendimentos dos quais se aproximara: a poesia – uma aptidão – 
e a impressão, uma possibilidade de reproduzir sua obra e distribuí-la 
para lugares cada vez mais longínquos.(SILVA, 2007, p, 30)  

 
Autor, editor, proprietário, desenvolvia suas histórias em mais de um 
folheto, ou publicava várias num folheto só, inventando todos os 
meios materiais para aumentar seus proventos. Ao mesmo tempo, 
lançava as bases de uma nova forma literária: multiplicava temas e 
modos de contar. (MEYER, 1980, p. 9) 

 

Leandro Gomes de Barros, por ter sido o responsável pelo início da publicação 

sistemática dos folhetos de cordel e por ter chamado a atenção de um público amplo 

e diverso, é considerado o maior autor do “cordel antigo32”. A ele, as identidades de 

pioneiro e editor serão sempre conferidas, deixando de lado questões que 

abrangessem sua vida particular. Ainda há registros insuficientes sobre a vida do 

poeta-editor, embora existam um bom número de textos que se propõem a estudar 

sua obra.  

Na maioria das biografias dos cordelistas aqui enfocados, fala-se da questão do 

“destino” ou “sina”. Os poetas são encarados, por estes biógrafos, como indivíduos 

que eram dotados de todas as características necessárias para assumirem outras 

funções, porém, foram de encontro a os seus possíveis destinos e, desafiando esses 

prováveis trajetos – entendidos, até, como mais “fáceis” de serem seguidos –, se 

tornaram poetas. A respeito da “sina” de Rodolfo Coelho Cavalcante, Wanke (2000) 

coloca que: 

                                                 
32

 Mark Curran, em História do Brasil em cordel (São Paulo: Edusp, 2003), define o cordel antigo como 
aquele que foi produzido entre o final do século XIX e o início do XX. A dificuldade em descrevê -lo 

reside no fato de não haver muitos registros que pudessem ajudar a caracterizá -lo, uma vez que já se 
passou mais de um século desde as primeiras publicações e, naquele momento, houve uma 
catalogação precária e insatisfatória. 
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A vida de Rodolfo foi uma luta constante contra o ambiente hostil, 
contra tudo e contra todos. […] Confidenciei a Rodolfo, na amizade 
que nos unia: 
- Meu caro, você poderia ter sido, não um intelectual da poesia 
popular, mas um cangaceiro, um bandido! 
Ele riu e concordou. (p.9) 

 

Sobre o “destino” ou a “sina” dos poetas populares, é possível encontrarmos 

comentários baseadas em Patativa do Assaré do tipo: 

 

O que levaria um menino nascido no meio do mato, longe dos 
grandes centros, portador desde os quatro anos de deficiência visual, 
com poucos meses de escola normal a se transformar num dos 
nomes mais vigorosos da poesia brasileira? (CARVALHO, 2008, p. 7)  

 
 

Antônio Gonçalves da Silva teria a mesma sina de tantos outros que 
trabalharam a terra, casaram, tiveram filhos e deixaram poucas 
marcas, não fosse a excelência de uma produção poética 
surpreendente, pela possibilidade de novas descobertas e 
angulações. (CARVALHO, 2008, p. 17) 

 
 

Biógrafos como Gilmar de Carvalho (2008) tendem a ressaltar, já nas primeiras 

páginas de seus textos, a importância que deve ser direcionada a indivíduos que, 

como Patativa do Assaré, não deram continuidade aos destinos que foram traçados 

para eles, até antes mesmo de nascerem. A “única” distinção entre o poeta e os 

outros que tiveram sua mesma sina se refere às proporções tomadas por sua obra 

poética. Cláudio Henrique Sales Andrade (2004) ressalta o mesmo ponto 

evidenciado por Carvalho (2008), também no início de sua obra, ao expôr a 

identidade que poderia ter sido única e exclusivamente seguida por Patativa do 

Assaré – agricultor – e a identidade que realmente assumiu – a de poeta: 

 

Ao recém-nascido estaria reservado um destino, em grande parte, 
semelhante ao de seus pais, a sobrevivência por meio do trabalho na 
roça, e um baixo nível de escolaridade. Tudo fazendo prever um 
futuro modesto, projeção no amanhã das mesmas condições de vida 
básicas da classe camponesa. E, de fato, Antônio Gonçalves sempre 
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precisou manusear as ferramentas agrícolas para enfrentar a lida da 
roça de onde extraiu os recursos para a própria subsistência. Nos 
altiplanos da serra, assim como à margem das ribeiras que cortam o 
município, ficam os terrenos que se prestam especialmente para a 
agricultura, em contrapartida às terras do sertão que se desdobram 
no sopé da serra onde predomina a pecuária. Morando na serra, 
Antônio planava, segundo o padrão vigente das redondezas, culturas 
de subsistência associadas ao cultivo comercial do algodão. 
(ANDRADE, 2004, p. 25) 

 
Antônio, tendo nascido num meio rural, pouco desenvolvido e no seio 
de uma família pobre, não teve acesso a uma formação escolar que 
lhe abrisse horizontes para outras perspectivas de trabalho diferentes 
de que herdou de seus pais. Nem por isso deixaria de ser um grande 
poeta. O talento, ou o dom, como gostava de dizer, com que nasceu, 
levou-o à criação de uma obra que se destaca no contexto da poesia 
popular brasileira neste século. (ANDRADE, 2004, p. 26)  

 

Quanto à questão desse destino que poderia ter sido traçado pelo poeta, 

também é citado o fato de Patativa do Assaré nunca ter se desvenci lhado, 

completamente, da sua lida na roça. O papel de agricultor se estende para o seu 

trabalho com as palavras, fazendo com que fosse possível comparar a realização de 

funções feita em ambas as profissões. Os trechos seguintes explicitam como 

Patativa do Assaré misturou o “ser agricultor” com o “ser poeta”, a ponto de fazer 

dessa correlação uma das marcas mais notórias de seus versos. 

 

A poesia de Patativa brotava com o vigor de um pé de milho que ele 
roçava, em sua Serra de Santana. Para ele, trabalho manual e 
produção intelectual não eram conflitantes, antes era no eito que ele 
formulava suas composições, como o desdobramento de uma mesma 
atividade. (CARVALHO, 2008, p. 88) 

 
A sua compreensão de cultura se confundia com o seu cotidiano e 
dos companheiros agricultores: arar, lavrar, semear e colher, rimavam 
com fazer poemas, outra forma de semeadura, com resultados 
imprevisíveis, em terrenos nem sempre propícios. (CARVALHO, 
2008, p. 89) 

 

Um homem da terra e um poeta do mundo. Patativa nasceu da 
mesma terra de onde brotam seus poemas. Seu local de nascimento 
funciona como uma matriz memorial, onde ele se ressignifica a cada 
colheita e de onde brota sua cultura poética e de onde se alimenta 
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sua tradição oral. (FEITOSA, 2003, p. 95) 

 

O poeta Patativa do Assaré é proveniente do sertão e consciente dos 

problemas do povo com o qual convive e com o meio em que se insere. A partir da 

íntima relação com as características do povo e de todo esse contexto que vivencia, 

torna vívidas em seus versos determinadas características particulares do sertanejo. 

Patativa do Assaré, de acordo com seus biógrafos e com o que pode ser apreendido 

a partir, até mesmo, de uma leitura breve de seus poemas, sempre fez questão de 

exaltar a natureza que fazia parte da sua vida de agricultor e, consequentemente, do 

seu fazer poético. O sertão aparece, na obra de Patativa, como algo inerente ao seu 

cotidiano e à própria estrutura que lhe fornece subsídios para escrever. Segundo 

Carvalho (2002), ele é autor de um único e interminável poema que flui e se 

confunde com sua própria vida. Natureza e cultura se imbricam  (p. 6). Nos 

fragmentos a seguir, assim como nos trechos anteriores, é notória observação da 

forma com a qual os biógrafos tendem a enfatizar a questão do sertão e da natureza 

nos versos do poeta, endossando como Patativa do Assaré não se desvencilha da 

identidade de sertanejo assumida em sua vida particular. 

 

Assim, para a compreensão desse mundo de Patativa, é preciso 
situá-lo no seu campo natural: o sertão, que lhe inspira e lhe insere 
uma identidade, ora criada por ele e disseminada em seus cantos, 
ora lhe imputada pelos sistemas ordenadores da cultura e recusada 
por sua experiência. Qualquer um de seus livros e poemas funcionam 
como um código que impõe respeito às identidades próprias de sua 
gente […]. Para Patativa, o sertão é a sua fonte inspiradora. Não 
existiria o sertão cantado por ele se não existisse o cimento que 
ergue esse sertão e que nada mais é do que a memória desse poeta 
magistral, onde as coisas, segundo ele, estão petrificadas. (FEITOSA, 
2003, p. 96) 

 
Ao cantar o sertão, seus problemas e seus prazeres, Patativa canta o 
homem e o mundo. A poesia refere-se ao universal. Portanto, 
Patativa é universal. Ele reata o particular – sertão e sertanejo – ao 
universal – homem e mundo. E canta um mundo e um sertão 
dinâmicos. Que mudam e que precisam mudar, porque as coisas 
mudam. Ao apresentar os problemas o que ele quer não é mostrar-se 
sofredor para ganhar a piedade dos outros, mas denunciar aos 
descalabros e chamar a todos para a luta pela vida digna. Ele não 
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afronta as autoridades. Nunca o fez. O que sempre fez foi dizer a 
verdade. Diz a Natureza bela, mostrada pelo sertão verdejante. Diz a 
Natureza impiedosa, mostrando a sequidão da terra. Diz o sertanejo 
puro e trabalhador, o sertanejo sofrido e fugitivo em busca de outras 
terras. Mas diz também a incompetência os homens do poder. 
(FEITOSA, 2003, p. 97).   

 
Para dizer a Natureza e por extensão dizer o mundo; para dizer o 
sertão e por extensão o sertanejo; para dizer o Nordeste e por 
extensão as adversidades sociais, Patativa se apropria da Natureza, 
aquela que lhe criou e de onde ele provém e à sua própria natureza, 
a natureza da sua alma de ser pensante, ser sábio, ser mítico. 
(FEITOSA, 2003, p. 98)  

 
Preocupado com as coisas do seu cotidiano, Patativa interagia com a 
natureza, „naturalizando-se‟ e ao mesmo tempo „humanizando-a‟. 
Vislumbrava-se um interlocutor da natureza e do social. Almejava a 
correção desse social e apresentava os valores para isso. Valorizava 
a terra com outro valor: o trabalho. (FEITOSA, 2003, p. 116) 

 
O sertão em Patativa extrapola as divisões políticas ou geográficas. É 
um texto metafórico, ao mesmo tempo real e imaginado, universal e 
regional. É um sertão que extrapola a dualidade sertão/mar, ainda 
que o próprio Patativa lance mão dessa dualidade cultural para se 
reportar sobre ele. O sertão dual em Patativa serve como parâmetro 
para os objetivos de sua dizibilidade. Quando deseja reivindicar, 
assume o discurso piegas. Quando acuado pelas dizibilidades 
“deturpadas” – termo muito usado por Patativa para definir as falsas 
interpretações sobre sua poética – assume sua condição de bravura 
e de um sertão de “cabra-macho”. (FEITOSA, 2003, p. 161)  

 

 

A Patativa do Assaré também é facilmente atribuída a identidade de cantador. A 

partir das biografias elaboradas sobre ele, temos conhecimento sobre o início de sua 

carreira de poeta. Ainda adolescente, Patativa do Assaré iniciou a compor seus 

versos oralmente e passou a divulgá-los através da prática da cantoria. Carvalho 

(2008) coloca que aos 16 anos, o garoto convenceu a mãe a vender uma ovelha 

para comprar a primeira viola. Foi o momento inaugural de sua trajetória. De viola em 

punho, Antônio buscaria os parceiros para suas apresentações (p. 22). Segundo 

Sautchuk (2010), a cantoria, ou também conhecida como repente, é uma arte poética 

musical comum, principalmente, no Nordeste brasileiro, assim como em outros 

Estados brasileiros que receberam grandes contingentes de migrantes nordestinos. 
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Seus poetas são chamados de cantadores, repentistas ou violeiros, e atuam sempre 

em duplas. Os dois cantadores, portanto, se alternam no canto de estrofes 

compostas sob regras rígidas de rima, métrica e coerência temática.  

A característica fundamental da cantoria é o improviso, ou seja, a criação dos 

versos no momento da apresentação. Aos cantadores é cobrada a habilidade de 

sustentar o diálogo poético em apresentações que podem durar horas, já que os 

cantadores se posicionam com relação aos seus parceiros e ao público, 

respondendo às estrofes propostas por sua dupla e aos pedidos dos ouvintes. 

Segundo Andrade (2004), a cantoria trata-se, basicamente, de uma disputa poética 

entre dois repentistas onde cada um procura superar o outro, ora pela criação de um 

verso mais inspirado, fecundo e contundente, ora por atirar ao adversário perguntas 

difíceis, enigmáticas (p. 68). De acordo com Sautchuk (2010), é possível 

compreendermos que o improviso, apesar de sugerir o contrário, requer método e 

planejamento. Ao improvisar, o cantador se coloca em relação com um conjunto de 

referências culturais e modelos estéticos. O ritmo – importante aliado das 

improvisações – é incorporado ao verso cantado e predomina como fundamento 

prático do improviso sobre as normas enunciadas da poesia. A identidade do 

cantador de Patativa do Assaré também é comumente abordada nas biografias:  

 

Nesse período, de 1930 a 1955, pode-se afirmar que a poesia de 
Patativa foi difundida pela transmissão oral. Não se deve perder de 
vista a importância das cantorias que fazia, dos parceiros que subiam 
a Serra apenas para encontrá-lo e da semente da comunidade 
poética que ele plantou e florescia tempos depois.  

 
Ele se referia, sem muito entusiasmo, a suas exibições com os 
cantadores, rejeitava as histórias de que bebia para animar a 
apresentação […]. Falava na necessidade de vestir um paletó […] e 
exibir uma vistosa gravata. Na verdade, esse andar pelos sítios da 
região, montado no cavalo Ventania, tinha muito dos trovadores e 
menestréis e implicava na difusão de conteúdos que fizeram com que 
sua poesia ficasse cimentada na memória de sua gente, até poder 
ser recuperada, na forma de impresso. (CARVALHO, 2008, p. 30)  
 
De posse do instrumento [viola], cresce o seu entusiasmo com as 
cantorias e naturalmente a sua desenvoltura nesta arte. Os convites 
para apresentações, tornam-se mais frequentes, partindo sempre de 
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localidades não muito distantes. São sítios do mesmo município, ou 
cidades vizinhas para onde o poeta se dirige de viola nas costas e 
cavalo.  

 
Apesar do gosto que sente por estas apresentações, não encara a 
arte da viola como uma futura profissão. Cantava por esporte, é o que 
costuma dizer. […]  

 
Sua vida mostra um equilíbrio entre viajar e permanecer. […] Mas 
todas essas viagens, com suas partidas e retornos, só aconteceram 
como consequência da sua condição de poeta, amado e solicitado, 
cada vez mais. (ANDRADE, 2004, p. 31) 

 
 

Os dados biográficos referentes aos poetas não deixam de evidenciar a relação 

destes com suas respectivas famílias. Assim como há a importância direcionada ao 

tratamento do poeta com o seu povo, também há a necessidade de enfocar o 

convívio dos poetas em seu âmbito particular. O relacionamento do poeta com sua 

família revela traços que podem chamar a atenção de possíveis leitores que, até 

então, não têm conhecimento da privacidade daquele. Na maioria das vezes, os 

biógrafos tendem a colocar dados pessoais do poeta, mas sempre os relacionando 

com o fazer poético. O poeta familiar, portanto, é exposto em fragmentos como os 

seguintes: 

 

A orfandade abreviará a infância, ao obrigar Antônio e seu irmão 
José, ainda crianças, ao trabalho da roça para ajudarem a mãe na 
criação dos irmãos menores. Dois anos depois do falecimento de 
Pedro Gonçalves, a viúva e os filhos passam fome por causa de uma 
seca. […] Estes episódios ocorrem antes de completar os dez anos 
de idade. As tais experiências de perda, virão juntar-se outras de 
significação positiva, como a descoberta da poesia nos folhetos de 
cordel e, logo em seguida, a alfabetização que lhe abrirá as portas 
para um mundo novo através da leitura. (ANDRADE, 2004, p. 26) 

  

Outras informações dos filhos dão conta de que Sinhozinho era um 
pai enérgico. Quando estava fazendo poesia, nenhum deles se 
aproximava. Em seus depoimentos, os filhos falam de um ambiente 
de respeito. O pai brincava pouco com os filhos, apenas quando não 
estava de lundu, quando recitava quadrinhas engraçadas para os 
meninos. (FEITOSA, 2003, p. 143) 
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Uma das identidades mais debatidas e evidenciadas nos textos dos biógrafos é 

a que se refere ao tratamento do poeta como mito. Quando se fala em mito, logo 

somos remetidos à questão da coletividade. O mito, ao fazer um discurso sobre o 

mundo, é um dos responsáveis por dar coerência ao grupo e atribuir um sistema de 

valores à sociedade. Como já foi dito, o mito só existe em uma dimensão coletiva. 

Situando o mito e a sua recorrência nos textos literários, ressalta Brunel (1998):  

 
[...] na literatura será considerado “mito” um relato (ou uma 
personagem implicada num relato) simbólico que passa a ter valor 
fascinante (ideal ou repulsivo) e mais ou menos totalizante para uma 
comunidade humana mais ou menos extensa, à qual ele propõe a 
explicação de uma situação ou uma forma de agir. (BRUNEL, 1998, 
p. 731 – grifos do autor) 

 
Dentro do âmbito literário do cordel, a relação de dependência entre mito e 

coletividade também é frequente, e é descrita pela coexistência entre escritor e mito: 

este será a matéria da obra daquele. Portanto, pode-se concluir que o mito só pode 

conceber-se através de uma dimensão coletiva, enquanto que em literatura o mito é 

obrigatoriamente uma história contada por um determinado autor (MACHADO, 1989, 

p. 129). O escritor busca no mito a matéria de sua obra, pois através dele pode se 

fazer uma interpretação histórico-cultural do grupo. 

Um “simples” tema literário passa a ter valor mítico a partir do momento em que 

expressa esse grupo social. Quanto ao público dos textos míticos literários, pode-se 

dizer que ele deixa de ser restrito para representar o todo do coletivo a partir da 

análise da receptividade e da aceitação desse texto na sociedade; como por 

exemplo: número de vezes em que o tema mítico é retomado, tiragens editoriais, 

reações a diferentes públicos, entre outros. Patativa do Assaré é considerado 

“homem-mito” por seus biógrafos justamente por ter atingido vários e distintos graus 

de abrangência, uma vez que a leitura de seus poemas e o interesse por sua vida 

não se limitaram a um restrito grupo de pessoas com características semelhantes, 

como é evidenciado nos fragmentos abaixo: 

 

Sendo o mito indispensável à cultura e sendo esta um processo em 
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andamento, o mito nasce e renasce conforme a própria dinâmica da 
cultura vai sendo alterada. A função mítica de Patativa seria a 
mediação entre o passado e o futuro, entre o tradicional e o moderno, 
entre sua juventude e sua velhice, entre o erudito e o popular.  

 
O mito é definido pela função que cumpre nas sociedades humanas. 
Assim sendo, o mito de que se fala aqui é a figura humana de 
Patativa, misto de herói e profeta, de oráculo e mediador, o que o 
aproxima ainda mais do universo mediador da mídia, que atualiza 
essas marcas míticas nos conteúdos de seus produtos midiáticos. 
Patativa se configura como mito porque busca seu caráter de 
permanência no imaginário das pessoas. Não é à toa que ele elegeu 
os campos temáticos e os conteúdos narrativos mais ligados aos 
valores cristãos, espécie de função poética libertadora, conselheira e 
educadora e engajada nos postulados cristãos, tão caros a ele. 
Patativa deseja permanecer no imaginário das pessoas como o 
responsável por uma poesia ética e „correta‟. (FEITOSA, 2003, p.249)  

 
Uma espécie de saga poética foi associada ao labor na narrativa 
sobre Patativa do Assaré. Uma saga cheia de intempéries e de 
mistérios, onde natureza e cultura se mostravam ao mesmo tempo 
adversas e provedoras. A trajetória de Patativa do Assaré é hoje 
contada como saga de um herói, que suportou todas as dificuldades e 
hoje é condecorado pelos seus „feitos‟. Ditos feitos e acontecimentos 
precisam estar carregados de sentido e de significados que produzam 
– na percepção de quem os recebe – um impacto também 
„primordial‟. (FEITOSA, 2003, p.253)  

 
A existência de um mito pressupõe que este enfrente acontecimentos 
primordiais mediante os quais ele promova grandes feitos e estes 
sejam relacionados a algum tipo de habilidade e competência 
também primordiais. Aspectos relacionados à bravura, a destemor, a 
sofrimento e à luta também compõem o substrato simbólico das 
performances dos mitos. Na narrativa que „constrói Patativa do 
Assaré‟, esses feitos quase sempre estiveram ligados à sua 
capacidade poética, em contraponto aos meios que poderiam 
justificar essa habilidade, pelo fato de eles terem passado ao largo da 
vida sofrida do agricultor pobre que sempre foi. (FEITOSA, 2003, p. 
252) 
 
Quando se fala tanto do poeta seria o caso de se perguntar quem foi 
Patativa do Assaré? Até que ponto o mito soterrou o homem e 
Antônio Gonçalves da Silva passou a ser uma personagem? 
Descontraído, quando estava entre amigos, deixava aflorar o espírito 
brincalhão, capaz do improviso mais ágil e da recitação do poema 
que surpreendia e emocionava as pessoas. 

 
Outras vezes, quando recebia visitas, o mito se presentificava. 
Patativa não frustrava as expectativas do grupo de visitantes e dizia o 
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discurso pronto, preparado para os pouco exigentes, que se 
satisfaziam, com o óbvio. Era a hora das fotografias, dos vídeos 
caseiros, dos autógrafos e todos saíam felizes de terem sidos 
recebidos na casa do poeta. 

 
Depois se fechava, como se só os iniciados tivessem o direito de vê-
lo sem a persona severa com que se defendia do assédio. Assim ele 
se protegia, na solidão do bodejado dos versos que poucos ou 
ninguém compreendia, sozinho, na cadeira de balanço, recortado na 
contraluz do fim do corredor longo, com a silhueta se projetando em 
nossas retinas para sempre. (CARVALHO, 2008, p. 70) 

 

O mito não é um simples tema simbólico: ele possui uma estrutura dinâmica 

composta por episódios, personagens e situações que, combinados entre si, 

compõem uma dialética que é mantida constantemente original. Mas não podemos 

separar do mito a linguagem simbólica, já que tudo aquilo que dá sentido e valor ao 

homem existente e que o expressa é representante dessa linguagem. Conclui -se, 

portanto, que a verdade do mito é uma verdade simbólica, pois ela propõe para o 

mundo, para a vida e para as relações humanas um sentido que é próprio do mito e 

o fascínio que esse exerce pode nos atingir ou pode não causar nenhum tipo de 

impacto.  

É importante ressaltar que, segundo Brunel (1998): 

 
Na medida em que determinada figura mítica revele-se viva e 
fascinante para uma dada coletividade, significa que ela exprime para 
essa comunidade algumas de suas razões de viver, uma maneira de 
compreender o universo, bem como sua própria situação em tal 
contexto histórico. (BRUNEL, 1998, p. 734). 

 

Compreender a coletividade é essencial para se buscar o significado do que é 

inerente à sociedade na qual um determinado grupo se insere. É por isso que temos 

contato com uma série de mitos passados de culturas diferentes da nossa ou mais 

antigas a ela que podem ou não representar algo completamente essencial e 

importante na nossa vida atual.  

Do mesmo modo que o mito dá coerência ao grupo, ele também dá ao texto. O 

estudo não só literário, mas cultural do mito abarca a influência do mito na 
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sociedade, analisando a relevância dos momentos históricos, sociais e culturais na 

coletividade. A produção literária é um dos campos em que o mito pode exprimir-se. 

Como o mito é elemento de um todo, é através da análise textual que se 

compreende o alcance individual e o coletivo do texto mítico. 

Já sobre Rodolfo Coelho Cavalcante, outros tipos de identidades são 

ressaltadas por seus biógrafos, como é exemplificado no quadro traçado por Eno 

Teodoro Wanke (1983): 

 
Daí em diante [a partir de 1945], Rodolfo será, sucessiva e às vezes 
cumulativamente: 
a) Folheteiro profissional, editando e vendendo o seu produto poético;  
b) Jornalista e editor de jornais e revistas; 
c) Líder de sua classe, fundador de associações, promotor de 
congressos, representante dos de sua profissão perante a opinião 
pública e as autoridades; 
d) Mestre dos seus pares folheteiros, incentivando os novos através, 
inclusive, da edição de seus trabalhos, e orientando os antigos, não 
permitindo que se prejudiquem perante às autoridades (por exemplo, 
com folhetos licenciosos) e coordenando e direcionando suas 
atividades poéticas; 
e) Porta-voz da própria literatura de cordel, junto a imprensa, em 
universidades e entidades culturais, onde faz palestras e 
conferências, e onde também discute com os estudiosos do cordel, 
ou seja, daquilo que é sua profissão; 
f) Trovador e poeta no sentido literário, também; 
g) Repentista, “show man”, comunicador, cativador de plateias; […] 
(WANKE, 1983, p. 106) 

 

O poeta, nos mais de quarenta anos de atuação, se fixou como um dos poetas 

mais engajados na luta pela melhoria dos direitos da classe na qual se encaixava. Ao 

contrário de Patativa do Assaré, não permaneceu em um só lugar durante toda a sua 

vida: foi um poeta migrante, saindo em busca do conhecimento a respeito dos outros 

trovadores populares, averiguando a vida, a produção e as dificuldades vividas por 

estes. A partir do momento em que mergulha, cada vez mais, no universo dos 

poetas, Rodolfo Coelho Cavalcante desenvolve a necessidade de efetivar sua luta 

por cada um dos trovadores populares, iniciando a carreira de líder de classe. 

Porém, sua carreira de poeta popular começou de forma indireta. Em uma das várias 

vezes que fugiu de casa para escapar dos maus tratos do pai alcoólatra, ainda 
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criança, começou a trabalhar de camelô ou propagandista33, o que lhe deu subsídios 

para se fortalecer enquanto comunicador. Nas outras vezes em que saiu de casa, o 

poeta e seu irmão mais velho ingressaram na carreira do circo, fugindo com as 

“trupes” e também exercitando, desde então, a capacidade de prender a atenção do 

público e a de diverti-lo. Seus biógrafos enfocam os fatos de ter sido propagandista e 

artista de circo como forma de corroborar a ideia de que ambos foram essenciais 

para Rodolfo Coelho Cavalcante optar pela carreira de poeta, como é exposto e 

comprovado nos trechos a seguir: 

 

Esta nova profissão de propagandista de lojas comerciais – também 
chamada de “camelô” – exerceu-a Rodolfo com entusiasmo e para 
ela voltou, diversas vezes depois […]. Divulgador nato, não gritava 
simplesmente as virtudes das lojas comerciais que apregoava. De 
certo momento em diante, dava vazão à sua criatividade, “tirando” 
letras em cima de canções conhecidas […].  (WANKE, 1983, p. 31)  
 
Iniciava-se, aos poucos, na vida de comunicador jogralesco, 
familiarizando-se cada vez mais com as pessoas, e o povo dos 
sertões sofridos do Nordeste. (WANKE, 1983, p. 48) 
 
O jovem palhaço era uma presença sempre agradável, onde quer que 
estivesse – como até hoje o é. Não perdia ocasião de contar histórias, 
improvisar versos, cantos etc. Além do que, era um excelente rapaz. 
Trabalhador, “cavador”, sempre em movimento. Não bebia – talvez 
tendo em vista o exemplo do pai. Fumava, infelizmente, desde os 
treze anos. […] Cuidava da aparência pessoal, procurando 
apresentar-se sempre engravatado e enternado, às vezes até usando 
óculos para realçar-se... (WANKE, 1983, p. 61) 
 
O estilo e o talento foram bem aparentes, coisa especial de Rodolfo. 
O poeta sabe fazer mais do que “cantar” seus folhetos. Ele faz uma 
verdadeira performance dramática, algo mais de ator do que de 
humilde poeta de feira. Anos depois da carreira circense, usaria a 
mesma “dramaturgia” em discursos, entrevistas, solenidade de 
congressos, apresentações e palestras sobre a literatura de cordel. É 
devido em grande parte a esta capacidade de homem público, com o 
dom de discursar, que Rodolfo chegou ao ponto de ser um sucesso 
na praça e o maior líder do cordel. (CURRAN, 1987, p. 21)  

                                                 
33

 No contexto da época em que vivera Rodolfo Coelho Cavalcante, na década de 30, os camelô ou 

propagandistas de lojas eram as pessoas que saíam pelas ruas chamando a atenção para os 
produtos a serem vendidos. O poeta fazia versos e saía pelos bairros da cidade – no caso, Fortaleza 
(CE) – a fim de divulgar a loja a qual representava.  
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O poeta Rodolfo Coelho Cavalcante possuía um nível baixo de escolaridade 

formal. Segundo Wanke (1983), sua instrução se baseou em até os oito anos, 

alfabetização na Escola de ABC de Dona Belinha. Mais um ano ou um ano e meio na 

Escola Pública de Dona Lídia, em Maceió. Por fim, mais um ano e meio na Escola de 

Gustavo Paiva, com o professor Ferreira (p. 30). Porém, mesmo com uma formação 

escolar pífia, em 1938, na cidade de Porto Alegre do Piauí (PI), foi considerado, pelo 

prefeito da cidade, apto para lecionar em um novo prédio escolar que acabava de ter 

sido inaugurado. Ser professor e lidar com os alunos – assim como na época em que 

fora propagandista e lidava com os clientes ou quando era artista circense e se 

conectava com o público – também ajudou a construir a identidade de Rodolfo 

Coelho Cavalcante poeta. 

Rodolfo Coelho Cavalcante, desde o início de carreira de trovador popular, se 

posicionou ativamente com relação a algumas questões, mostrando-se fiel ao seu 

posicionamento durante toda a sua carreira. A valorização das questões morais nos 

versos consistiu em uma das suas “brigas” mais ferrenhas. Passou a ser conhecido 

como o poeta que era radicalmente contra a publicação de versos licenciosos e 

costumava expôr seu ponto de vista em todas as ocasiões que fossem possíveis. 

Assim como Rodolfo Coelho Cavalcante, Patativa do Assaré também se mostrava 

contra a divulgação de poemas eróticos, embora tenha chegado a elaborá-los e 

nunca tenha se envolvido em nenhuma campanha mobilizadora contra esses. 

Segundo Carvalho (2008), Patativa do Assaré não gostava de expor sua renegada 

produção erótica, da qual ele chegou a recitar fragmentos, desde que o gravador do 

entrevistador estivesse desligado, o que ele fazia questão de comprovar, ficando 

com o aparelho em suas mãos (p. 28). A “luta” de Rodolfo Coelho Cavalcante contra 

a divulgação e venda de folhetos licenciosos fica exposta nos fragmentos abaixo.  

 

Rodolfo tornou-se, com o tempo, um inimigo declarado dos folhetos 
licenciosos ou pornográficos. Foi uma das suas principais plataformas 
no I Congresso de Trovadores Brasileiros, em 1955, e depois disso 
defendida quando ocasião houvesse. Tal atitude não foi gratuita, mas 
fruto de observações, vivências e circunstâncias diversas. (WANKE, 
1983, p. 160) 
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A faísca da chama de sua missão de líder dos poetas vem de longe, 
dos dias em que vendia seus versos manuscritos nas feiras e, depois, 
nos primeiros anos de carreira, de poeta popular. Vivendo a vida 
errante de “trovador”, Rodolfo está firme ainda hoje nos motivos que o 
levaram a fazer algo pela classe: a licenciosidade ou imoralidade na 
poesia vendida nas praças nos anos 40, a miséria e a falta de 
condições de vida do poeta e a falta de apoio ou proteção das 
autoridades.  
 
Sua primeira campanha não chegou ainda a ser movimento de 
classe. Rodolfo, em 1945, começou a lutar pela moralidade dentro do 
cordel naquele tempo […]. Rodolfo via, nas praças da Bahia e em 
outros lugares onde ia mercar seus livros, folhetos licenciosos, 
imorais, de escritores anônimos. Define o livro licencioso como 
aquele “com a palavra obscena e direta”. […] conta, isto nos anos 40, 
que, uma ocasião, quando encontrou um folheto imoral, levou-o ao 
Escritório de Segurança Pública […] onde denunciou o autor e a obra. 
(CURRAN, 1987, p. 29) 

 

A Rodolfo Coelho Cavalcante são atribuídas as identidades de jornalista 

popular e líder de classes. Conforme foi citado anteriormente, embora tenha 

produzido muitos cordéis de qualidade e tenha agradado seu público como trovador, 

o papel mais importante desempenhado por Rodolfo Coelho Cavalcante foi o de 

líder, em que se posicionava a favor da causa dos trovadores populares. Como líder 

de sua classe, se estabilizou como representante daqueles que projetavam nele as 

possibilidades de melhorias das condições de vida dos trovadores populares. A 

alcunha de jornalista popular – ou repórter do povo – foi adotada devido ao seu 

compromisso em transmitir nos cordéis assuntos de cunho jornalístico, como 

reportagens sobre crimes que aconteciam no Estado, limpeza de ruas e o sistema – 

ou falta dele – de saúde da época. Assim como é defendido por Curran (2003), o 

autor de cordel além de poeta é jornalista, conselheiro do povo e historiador popular, 

criando uma crônica de sua época (p. 19). Ainda segundo Curran (2003), Rodolfo 

Coelho Cavalcante dá continuidade a uma prática já há muito exercida pelos poetas 

populares, pois, embora seja de modos distintos e em épocas distantes, o poeta-

repórter existe desde as origens do cordel (p. 32). Os papéis de jornalista popular e 

de líder de classes se imbricam, pois a partir do momento em que passa a escrever e 
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a divulgar, nos jornais que produzia, as causas dos poetas populares nas quais 

queria interferir, seu posicionamento passou a ser mais divulgado e, 

consequentemente, mais reconhecido. Os biógrafos de Rodolfo Coelho Cavalcante 

enfocam, com maior frequência, a relevância dirigida ao papel de jornalista, como 

nos seguintes trechos selecionados: 

 

Não se pode falar da “missão” de Rodolfo sem ver e estudar outro 
importante aspecto de sua vida profissional: os pequenos tablóides, 
os jornais que criou e ainda mantém, primeiro para a divulgação de 
suas próprias ideias, e, depois, verdadeiramente, para a “classe dos 
poetas”. (CURRAN, 1987, p. 26)  

 

Rodolfo se orgulha da atividade de jornalista na sua carreira 
profissional. Vê como missão nesta vida o unir e ajudar a “classe 
poética”, sendo um dos meios principais de levar a cabo esta missão 
publicar jornais de estilo tablóide, a fim de militar para a classe. 
Contudo, o jornalismo também é feito por motivos particulares: expôr 
suas ideias, divulgar seus próprios folhetos e outras obras, além de 
solicitar verbas para as próprias operações e para as da classe. 
(CURRAN, 1987, p. 67) 
 
Em todas as suas comunicações para o público, seja nas 
contracapas de seus folhetos, em entrevistas com repórteres, em 
palestras e, claro, nos próprios jornais, declara que, além de ser 
poeta de cordel, tem o jornalismo como vocação profissional […]. 
Para ele, o jornalismo é uma atividade indispensável para realizar 
seus talentos criativos e, por outro lado, é uma arma em sua luta, é 
missão como líder do cordel. (CURRAN, 1987, p. 68) 
 

Rodolfo se enquadra neste meio como um dos principais “repórteres 
do povo”.  A tradição do poeta que presta informação ao público 
humilde é velha e persistente no cordel. […] Mas a questão não é 
simples devido à natureza do cordel e aos objetivos dos poetas. 
Rodolfo, como muitos deles, possui diversos motivos para uma 
narração. Reportar, informar, documentar, instruir e divertir. Assim o 
folheto jornalístico é muito mais do que simples reportagem. 
(CURRAN, 1987, p. 215) 

 

Como é enfocado por Wanke (2000), Rodolfo Coelho Cavalcante sempre teve, 

em primeiro plano, a sua ação a favor da classe sofrida dos folheteiros pois, como foi 

visto pelo próprio poeta, por volta da década de 40, os cordelistas eram vistos pelas 



109 

 

autoridades policias como meros camelôs cuja presença era indesejada. A vida 

familiar de Rodolfo Coelho Cavalcante não foi o principal foco de seus biógrafos, 

uma vez que o papel de líder de classes desempenhado pelo poeta sempre tenha se 

destacado diante da maioria das outras características e outros vieses da sua vida 

que poderiam vir a ser debatidos. O seu principal papel, o de porta-voz, será 

trabalhado no capítulo seguinte. A popularidade dos poetas apresentados aqui se 

deve, principalmente ao fato de, conforme é colocado por Silva (2007), tanto na 

cantoria quanto nos folhetos impressos, o conteúdo das narrativas construídas pelos 

poetas, cantadores e trovadores populares parece possuir forte relação com seu 

público, que os referenda, consome, divulga, uma vez que seu conteúdo parece 

dispor de opiniões, vivências e experiências bastantes semelhantes às de seus 

consumidores (p. 35), sugerindo a identificação entre a vida do poeta e a de seus 

leitores/ouvintes.   
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Capitulo III 
 

Os intelectuais Cordelistas:  

poetas, populares e porta vozes  

DEFENDIA ELE OS DIREITOS 
DO POVO QUANDO EXPLORADO, 

FAZIA CRÍTICAS SEVERAS 
O QUE VISSE DE ERRADO, 

COMBATIA OS “TUBARÕES” 

POR TODAS AS EXPLORAÇÕES 

QUE HOUVESSE NO ESTADO. 

 
RODOLFO COELHO CAVALCANTE 
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3.1 – O intelectual de Gramsci 

 

Antônio Gramsci – cientista político italiano que viveu de 1891 a 1937 – 

ofereceu uma grande contribuição34 nos sentidos conferidos ao papel dos intelectuais 

no processo da formação de o que ele chamou de “uma nova uma moral e uma nova 

cultura”. Em suas análises, ele discute o papel dos intelectuais e os define como 

aqueles que fazem as relações entre as diferentes classes sociais, possibilitando, 

assim, uma visão de mundo “mais unitária e homogênea” – embora, no atual mundo 

híbrido não seja possível falar em homogeneidade. O estudioso destaca que todas 

as camadas sociais possuem seus intelectuais, uns sendo profissionais, outros 

inclusos nessa categoria apenas por participarem de determinada visão de mundo. 

Gramsci se preocupa com o papel do intelectual no movimento cultural e político do 

subalterno no âmbito da hegemonia. 

Os intelectuais possuem uma função orgânica extremamente importante no 

processo de reprodução social, já que ocupam espaços sociais de teorias e práticas, 

o que acarreta em formação de uma visão inovadora sobre a moral e a cultura 

vigentes. Para Gramsci (1988), 

 

a relação entre os intelectuais e o mundo da produção não é 
imediata, como é o caso nos grupos sociais fundamentais, mas é 
“mediatizada”, em diversos graus, por todo o contexto social, pelo 
conjunto das superestruturas, do qual os intelectuais são 
precisamente os “funcionários” (p.10). 

 

Aos intelectuais cabe a tarefa de organização, conexão e coesão das diferentes 

estruturas da sociedade. É importante ressaltarmos que, apesar de vivermos tempos 

diferentes e uma cultura diferente dos vividos por Gramsci, muito do que ele afirma 

se pode trazer para o momento atual em que vivemos, como, por exemplo, o fato de 

                                                 
34

 Embora os estudos de Gramsci se refiram, principalmente, ao final do século XIX e início do XX na 

Itália, suas análises utilizadas neste trabalho podem se correlacionar com alguns preceitos das 
identidades pós -modernas – expostas anteriormente – e, principalmente, com o papel dos cordelistas 
enquanto intelectuais em suas respectivas épocas.   
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as sociedades, em nossa contemporaneidade, também se encontrarem dominadas 

pelo niilismo e ceticismo.  

Como tese central de seus estudos, Gramsci afirma que os intelectuais são um 

grupo social autônomo, com uma função social de porta-vozes dos grupos ligados ao 

mundo da produção, compreendendo, além disso, que a luta desse grupo também se 

dava no campo ideológico. Uma vez que todo grupo social possui função no mundo 

da produção, empresários e trabalhadores também procuram buscar os seus 

intelectuais, indivíduos que os representam, para darem maior homogeneidade e 

consciência da importância da função de suas classes.  

Gramsci buscava compreender o ponto pelo qual estão unidos todos os 

intelectuais, independentemente de suas categorias. Esse ponto de unidade está no 

conjunto das relações sociais, e não na atividade intelectual propriamente dita. De 

acordo com Gramsci (1988), todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer 

então; mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de 

intelectuais (p. 7). Mesmo que as atividades sociais sejam distintas, todos os homens 

possuem, de maneiras fragmentadas e diversas, colaborações, baseadas em seus 

respectivos comportamentos morais, que contribuem ou não para manter ou mudar 

uma determinada forma de pensar. Para o estudioso, 

 

em suma, todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma 
atividade intelectual qualquer, ou seja, é um “filósofo”, um artista, um 
homem de gosto, participa de uma concepção do mundo, possui uma 
linha consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou 
para modificar uma concepção do mundo, isto é, para promover 
novas maneiras de pensar. (GRAMSCI, 1988, p. 7) 

 

Portanto, para Gramsci (1988), não há a possibilidade de existirem não -

intelectuais, pois cada homem exerce alguma atividade; mas a própria relação entre 

o esforço de elaboração intelectual-cerebral e o esforço muscular-nervoso não é 

sempre igual; por isso, existem graus diversos de atividade específica intelectual 

(p.7). Na sociedade moderna existe a figura de um novo intelectual que difere do 

tradicional, ao qual era atribuído a profissionais que fossem filósofos, artistas ou 
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literatos. Na nossa contemporaneidade, o intelectual também pode estar ligado ao 

trabalho industrial, fazendo com que o conceito abstrato de antigamente seja 

substituído pelas aplicações práticas. 

Gramsci, ao analisar o processo histórico real de formação dos intelectuais, 

identificou uma ampla gama de categorias, das quais ele considera duas como mais 

relevantes. A primeira se refere ao intelectual orgânico, que é aquele que deve 

possuir uma certa capacidade técnica, não somente na esfera restrita de sua 

atividade, mas ainda em outras esferas, atuando como um organizador da confiança 

de outros indivíduos que trabalham ao seu redor. Esses intelectuais orgânicos 

abarcam as especializações de tipos sociais recém- criados por novas classes, 

tornando-se o especialista, organizador e homogeneizador dessas. A segunda 

abarca o intelectual tradicional que é o que pertence ao grupo que surge na história a 

partir da estrutura anterior. São representantes de uma continuidade histórica, de 

categorias intelectuais preexistentes. Os intelectuais tradicionais sentem com o 

“espírito de grupo” e consideram a si mesmos como sendo autônomos e 

independentes do grupo social dominante, ou seja, acreditam estar desvinculados de 

classes sociais. 

Os intelectuais têm a função de unificar os conceitos que visem à criação de 

uma nova cultura, que não seja só uma formação de uma vontade coletiva, mas uma 

difusão efetiva de uma nova concepção de mundo e  comportamento. Gramsci 

também traça as diferenças entre o intelectual urbano e o rural; os urbanos 

cresceram juntamente com a indústria e ascendem socialmente, confundindo-se com 

suas classes; já os rurais, na maioria tradicionais, estão ligados a uma massa social 

camponesa pequeno-burguesa das cidades. Esses intelectuais rurais e tradicionais 

exercem uma forte influência nas camadas operárias, na medida em que se 

apresentam como modelo de ascensão social e também cumprem um papel político-

social ao se tornarem os mediadores da relação entre a massa e o espaço político 

local. 

Quanto ao âmbito do partido político, Gramsci define que o partido, para alguns 

grupos de intelectuais, é o modo de elaboração das categorias de intelectuais 
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orgânicos nos campos ideológicos. Para a visão de todos os grupos, em que o 

partido funciona como aglutinador dos intelectuais orgânicos tradicionais, os 

intelectuais dirigentes são capazes de organizar  a vida civil e política. Gramsci 

também enfoca a temática dos intelectuais no âmbito da divulgação ideológica, em 

que a escola exerce um importante papel. Com o advento da modernidade, passam 

a existir novas bases produtivas, fazendo surgir as escolas desinteressadas no lado 

humanístico, de formação geral e focadas nas especializações técnicas. Por isso, a 

modernidade passa a ser a maior responsável pelo surgimento de um novo tipo de 

intelectual que se caracteriza por ser diretamente produtivo – por exemplo, o técnico 

de fábrica –, ligado, totalmente, ao fator de produção. 

A compreensão gramsciana de escola se baseia na construção de uma nova 

moral e uma nova cultura da classe subalterna, de modo que assegure maior 

hegemonia sobre as outras classes. Gramsci também discute sobre a função das 

universidades e considera que em um novo contexto de relações entre vida e cultura, 

entre trabalho intelectual e trabalho industrial, as academias deverão se tornar a 

organização cultural (de sistematização, expansão e criação intelectual) dos 

elementos que, após a escola unitária, passarão para o trabalho profissional, bem 

como um terreno de encontro entre esses e os universitários. 

O papel do intelectual de encarregar-se da crítica implica no rompimento com o 

discurso antigo, nos âmbitos teórico e prático, a fim de recriar um novo processo 

cultural, com novas formas de sociabilidade (como solidariedade e igualdade social). 

A crítica deve ser capaz de neutralizar as teorias antigas e, ao mostrar sua 

incoerência, propor uma nova leitura de mundo hegemônica. 

Para Gramsci, trata-se de uma visão de mundo coerente e unitária que deve ser 

reforçada pelo intelectual, o qual possui um papel central no fortalecimento da 

aproximação com os “simples” e na construção de uma visão unitária do mundo. 

Conforme coloca o estudioso, os atos pedagógicos e políticos devem estar 

interligados para ser alcançada a hegemonia, pois o sistema de educação mais 

coerente é intrinsecamente ligado ao fato de essa educação também funcionar como 

elemento de intervenção política, pois a formação política é um constante desafio 
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para quem se propõe a ser educador de modo formal ou popular. Cabe aos 

intelectuais orgânicos não cansar de repetir seus argumentos e variar suas formas (a 

repetição é didática entre as camadas populares), além de trabalhar intelectualmente 

com as camadas populares, que são cada vez mais vastas. 

 

3.2 – Os intelectuais como porta-vozes 

 

Traçando um histórico das características referentes aos intelectuais, é 

necessário citar Sócrates como aquele que ainda é considerado o primeiro intelectual 

da história. Sócrates, é aquele que defende o pensamento livre, representa o homem 

sozinho, seguindo apenas os seus valores, fiel aos seus ideais até o fim, contra o 

poder político e os preconceitos da sociedade. O intelectual como Sócrates, segundo 

Wolf (2006) é definido por três traços: pela tagarelice, pois fala muito em vez de agir 

mais e trabalhar; pela negação ou a derrubada dos valores aceitos pela sociedade; e 

por ser aquele que se mete no que “não lhe diz respeito”. Intelectuais como Sócrates 

falam em nome dos valores universais, de tudo o que pertence a interesses humanos 

particulares; não falam em seu nome, mas falam em nome de todos. Explicitam a 

curiosidade característica do intelectual ao querer saber mais do que o permitido, 

aceito e admitido e ao pensar independentemente do particular, pensar sem limites.  

Os intelectuais como Sócrates não se prendem a uma área do saber, já que 

eles intervêm nos assuntos sociais e públicos – sejam eles de quaisquer naturezas –, 

sempre se atendo a interesses não-pessoais. Têm a condição de intervir, não em 

nome de seus interesses próprios ou de suas opiniões pessoais, mas em nome de 

valores absolutos. Também têm a coragem e a condição de dizer não para valores e 

situações pré-estabelecidos, pois é a partir do momento em que nega o existente 

que passa a criticá-lo e agir, intelectualmente, sobre ele. Sócrates direciona para as 

ações dos homens, para a terra – conhecida como o terreno moral, oposto ao divino 

– o que, no período pré-socrático, se direcionavam à natureza, já que a filosofia 

desceu do céu para a terra, introduziu-se nas casas, na praças e nos mercados 

tornando-se uma realidade palpável e acessível aos indivíduos. Os questionamentos 
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filosóficos, com as contribuições de Sócrates, passam a ser entendidos mais como 

fruto do pensamento das pessoas e menos como obras prontas divinas, “caídas” do 

céu. 

Já os sofistas não formaram uma escola de pensamento propriamente dita, mas 

são os porta-vozes de todos os debates fundamentais do século. Os sofistas são 

dotados de relativismo e ceticismo, pois, para eles, não havia verdade absoluta; tudo 

é questão de opinião, de ponto de vista, de circunstâncias. Os sofistas eram 

educadores, pagos para exercer sua função de propagar sua competência 

intelectual. São os primeiros profissionais a viver da venda de sua competência 

intelectual. Os sofistas são, antes de tudo, educadores que prometem a todos os 

homens tornarem-se os melhores. São os porta-vozes da igualdade democrática. 

A partir dos exemplos de Sócrates e dos sofistas é possível afirmar que há duas 

maneiras de ser um intelectual: ou sozinho contra todos – e ele é mais reconhecido 

pela história e menos pelo próprio tempo em que viveu –, ou acompanhado de outros 

– ele é mais eficaz em seu tempo, menos aceito pela história.  

Wolf (2006) afirma que para tornar-se um intelectual no sentido estrito, é 

preciso que ele possa falar a todos, abandonando seus próprios objetos particulares 

(literários, filosóficos, científicos) a fim de falar de tudo, em nome de valores coletivos 

(como a justiça, a verdade etc.). O papel do intelectual não se restringe a propor 

reflexões que fiquem no campo das ideias, mas a ele também é oferecida e 

requisitada a opção de tornarem-nas realidade. Ser intelectual é mostrar-se 

responsável e saber “fazer o trabalho pesado” quando é preciso, deixando de atuar 

apenas no campo das ideias para se mostrar atuante na vida prática da sociedade.  

Para dissertarmos sobre o papel do intelectual atual, é necessário 

evidenciarmos a diferença entre este e o de épocas anteriores. Por volta do século 

XVIII, esse representante exercia o papel de “panfleteiro de seu tempo”; ao passo 

que na era da mídia eletrônica, a maioria das pessoas possui acesso a internet e, 

com muito mais rapidez e facilidade, pode-se alcançar um número muito maior de 

pessoas do que atingiam os intelectuais daquele momento. Segundo Said (2003), um 

dos ideais intelectuais que não se modificou com os adventos da modernidade é 
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aquele que prega que a paz não poderá existir sem a igualdade (p.32), tornando-se 

um valor intelectual que necessita desesperadamente de reforço e reiteração.  

Porém, são identificáveis as desvantagens no processo de grande fluidez atual 

das informações passadas e adquiridas. A facilidade atual de se propagar textos 

para todas as partes do mundo faz com que aumente a dificuldade dos autores em 

definir qual será seu público-alvo. Segundo Said (2003), a ideia de comunidade 

imaginada repentinamente adquiriu uma dimensão muito literal, apesar de virtual  (p. 

32). Torna-se função do intelectual de hoje operar com a probabilidade de atingir um 

público muito maior do que se poderia sequer conceber há uma década, apesar de 

as chances de efetivamente  “prender” esse público serem, pelo mesmo motivo, 

muito pequenas. Essa questão está na própria natureza do escrever hoje, o que 

proporciona aos escritores uma dificuldade muito maior de presumirem precei tos, 

referências e alusões comuns entre eles e seu público, as quais serão 

imediatamente compreendidas. Também é importante colocarmos que escrever 

nesse espaço expandido tem outra arriscada consequência, que é a de ser levado a 

dizer coisas que são ou completamente opacas ou completamente transparentes 

para o público-alvo, o que pode engrandecer ou até mesmo diminuir o papel 

desempenhado pelo intelectual naquele momento em que está havendo a 

comunicação entre este e o seu público.  

Conforme o que é assinalado por Ribeiro (2006), o intelectual seria assim o 

cientista específico das humanidades, aquele que trata das ciências humanas e 

sociais, bem como das letras, filosofia e história. É ele quem lida com a ágora, com o 

fato de fornecer um caráter público àquilo cujo conhecimento estaria, num primeiro 

momento, fechado no ambiente acadêmico. O que caracteriza o intelectual é fazer 

uso público do conhecimento. Isso não significa apenas falar em público; ele também 

deve efetuar todas as mediações que convertem o que inicialmente seria somente 

fruto de um trabalho acadêmico e fechado sobre si, em algo que passa a ser 

apropriado socialmente. 

Há, portanto, de acordo com Said (2003), aqueles intelectuais que são 

independentes e dispõem de poucos e limitados recursos para propagarem suas 
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ideias. Esses tipos, por mais distantes que estejam uns dos outros, física e 

geograficamente, sempre estão conectados pelo fato de suas conclusões acerca de 

questões universais estarem alheias àquela mídia principal e dominadora. A esses 

independentes se opõem os outros tipos de profissionais que podem se posicionar 

de acordo com ideias propostas por grandes veículos de comunicação, que 

controlam grande parte do suprimento nacional de imagens e notícias; por exemplo, 

o que acontece em determinadas emissoras de televisão mundiais que  possuem 

seus próprios comentaristas, os quais têm a obrigatoriedade de expor ideias que 

sejam compatíveis com o que é proposto pelas preferências dessa mídia em 

questão. 

A partir do que já foi argumentado até agora, pode-se afirmar que o intelectual é 

aquele que não se silencia e tenta mostrar, através de sua fala ou escrita, que possui 

forças para propor uma articulação que seja mais sólida que uma provável 

conformação. É através das palavras que o intelectua l se mostra firme em suas 

convicções e no desejo de mudança, pois escrever é para o intelectual um 

imperativo. Não existe intelectual sem escrita, porque a escrita é o modo de criar a 

brecha entre a memória e a possibilidade de futuro (RIBEIRO, 2004, p. 77). Para 

Margato (2004), escrever é lutar. Lutar contra a censura, contra a observação direta 

dos fatos – que obscurece o ato criador –, contra a força de uma tradição, tantas 

vezes utilizada por discursos persuasivos e apaziguadores (p. 51). Além disso, o 

intelectual é um indivíduo singular que não pode existir sozinho, pois algum 

movimento histórico sempre sustenta suas ideias. Segundo Said (2003), a existência 

de indivíduos isolados ou de grupos que visam uma possível justiça social ou a 

igualdade econômica acarretam um desejo de articulação que em nada se 

assemelha ao silêncio, pois o papel do intelectual, de modo geral, é elucidar a 

disputa, desafiar e derrotar tanto o silêncio imposto quanto o silêncio conformado do 

poder invisível, em todo o lugar e momento em que seja possível (p. 35). 

Para Said (2003), atualmente, o intelectual capaz de compreender e agir não 

mais é representado por aquela figura rígida, isolada, uma vez que, hoje, é 

necessária e indispensável a participação da coletividade, dos indivíduos com 
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objetivos comuns. O intelectual coletivo pode desempenhar um papel insubstituível 

que ajuda a criar condições sociais para a produção coletiva de mudanças reais e 

efetivas. O trabalho de reconstrução não se dá mais por um único grande mestre-

pensador que possui pensamentos voltados, principalmente, para um ou outro 

assunto, já que, atualmente, todo intelectual carrega algum esboço mental ou 

entendimento do sistema global (SAID, 2003, p. 37). 

O intelectual não precisa seguir um padrão de regras e fórmulas ou de assumir 

um comportamento pré-estabelecido de rigidez e de determinada aparência 

compatível com o papel que desempenha. Ele pode se diluir entre as mais diversas 

áreas artísticas e ser mais ativo quanto às realizações coletivas. Uma das 

modificações do papel do intelectual, no que tange ao seu trabalho efetivo com a 

sociedade, é referente a não se ater, somente, a definir a situação com a qual está 

lidando, mas também, e principalmente, discernir as possibilidades para a 

intervenção ativa do próprio intelectual ou para a participação efetiva dos outros 

indivíduos envolvidos. A importância da participação coletiva deixou de ser algo 

imaginário para se tornar efetivo e palpável, uma vez que não devemos mais nos 

apoiar na presunção de que todos os indivíduos devem saber de tudo, mas, sim, 

termos a ideia de que cada indivíduo está atento à disputa ou tensão que é de seu 

interesse e que está mais próxima de si, trabalhando pelo conjunto.  

Segundo Said (2003), há três distintos papéis que podem ser assumidos pelo 

intelectual dentro da sociedade em que se insere e interfere: 1) proteger contra o 

desaparecimento do passado, agindo paralelamente à rapidez das mudanças e 

construindo novas maneiras de encarar e entender as tradições; 2) reconstruir áreas 

de coexistência em lugar de campos de batalha resultantes do trabalho intelectual; 3) 

focar seu engajamento na necessidade de redistribuição de recursos. Já Silva (2004) 

afirma que o intelectual fala a partir de três pilares: o da diferença – é como uma voz 

diferente que ele consegue intervir no espaço público –, o da independência – o 

intelectual liberta-se dos constrangimentos aos quais está submetido, promovendo 

um distanciamento que permite que ele tenha uma maior autoridade para opinar e 
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criticar – e o da crítica – ele assume sua propensão à pública e pratica a 

problematização. Said (2003) afirma que 

 

o papel do intelectual é, antes de mais nada, o de apresentar leituras 
alternativas e perspectivas da história outras que aquelas oferecidas 
pelos representantes da memória oficial e da identidade nacional – 
que tendem a trabalhar em termos de falsas unidades, da 
manipulação de representações distorcidas ou demonizadas de 
populações indesejadas ou excluídas e da propagação de hinos 
heróicos cantados para varrer todos que estiverem em seu caminho. 
(p. 39) 

 

O autor destaca a importância do papel desempenhado por esse intelectual no 

processo de confecção de histórias “sóbrias e desintoxicadas” que evidenciem a 

multiplicidade e complexidade da história, sem permitir que os indivíduos acreditem 

que ela progride de forma impessoal, de acordo apenas com regras determinadas ou 

pelo divino ou pelos poderosos. Ao oferecer leituras diferentes das propostas pelas 

visões religiosas e as dos dominadores, o intelectual funcionará como uma espécie 

de memória alternativa, que exponha seu discurso também alternativo e permitindo 

que, com ele, a consciência coletiva não  tenda ao silenciamento e ao 

adormecimento. Embora soe como clichê e que tenha caído em desuso, a verdade é 

que ao intelectual ainda são demandadas soluções e hipóteses acerca de certas 

situações. Porém, nem sempre é possível que ele as encontre. Entretanto, a par da 

dificuldade que se encontra em seu “ofício”, ele não cessa em procurar respostas.  

Embora já conheçamos as características que deveriam ser atribuídas ao 

intelectual e os papéis que deveriam ser obrigatoriamente assumidos por ele, 

devemos destacar que diante do mundo atual, vivemos um momento de radical 

transformação e uma anemia em todas as áreas de atividade. A situação se 

radicaliza quando os valores universais (como liberdade, justiça, razão e verdade, 

que são matérias pelas quais o intelectual luta em prol) perdem seu valor. Os ideais 

que servem de “pano de fundo” para as reflexões e constatações vão perdendo seu 

valor e, à medida que isso acontece, os intelectuais tendem a se silenciar. Há 

momentos em que o silêncio se torna uma expressão de “crise”. Segundo Novaes 
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(2006), vivemos em “tempos de incerteza”, o que significa que mantemos os olhos 

presos às lembranças e cultivamos o medo de ainda não sabermos o que 

acontecerá, daquilo que não se consegue prever; ausência de passado e futuro – um 

presente eterno e fugaz – que define a mutação, sem que saibamos onde estamos e 

para onde vamos (p. 9).  Com as constantes mutações de valores, pessoas e 

pensamentos, o presente torna-se cada vez mais incerto e, por isso, torna-se 

impossível que haja uma dedução do futuro a partir do passado, já que o presente é 

inteiramente novo, sem precedentes.  

As profundas modificações dos valores da sociedade exigem maior sacrifício do 

intelecto de cada indivíduo. Não existe, hoje, área da atividade humana que não 

passe por revisão profunda, mas a sociedade encontra-se órfã de uma interpretação 

pertinente e mobilizadora. Novaes (2006) afirma que 

 

quando o sufrágio universal não se realizava, que um escritor de 
renome falasse em nome dos esquecidos, dos sem-voz era decisivo; 
[hoje] existem muitos grupos que tomam a palavra. Não há déficit de 
tomada da palavra em nossa sociedade. Existe, sim, déficit de 
compreensão. Ora, a vida intelectual concebe-se sempre como se ela 
fosse definida pela função de resistência, de tomada da palavra, de 
alerta. Mas ela se esquece de que seu verdadeiro trabalho é o 
trabalho da análise, da compreensão da realidade. (p. 11) 

 

Atualmente, existem grupos que se manifestam acerca das situações do 

mundo, mas o que não é efetivamente realizado é o papel de compreensão e 

análise, exercido pelo intelectual. Talvez nem todas as sociedades ainda tenham se 

dado conta de que certos pensamentos antigos não mais se encaixam na atualidade, 

o que representaria um verdadeiro descompasso entre teoria e prática. Os 

intelectuais, assim como qualquer área da atividade humana atualmente, também 

passam por uma revisão, transformação, mutação. O papel do intelectual como 

vigilante, olheiro, observador e transformador também está posto em questão hoje. 

De acordo com Novaes (2006, p.12), o intelectual é uma parte de todos os 

indivíduos que se desvia, momentaneamente, da tarefa que está realizando para 

julgar sua posição no mundo em que se encaixa, analisando e apreciando o que está 
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sendo debatido neste. Não existe, portanto, essa figura do intelectual em tempo 

integral ou alguém que seja inteiramente intelectual. Para transformar-se em 

intelectual, o ser deve deixar de lado seus saberes particulares para se dedicar ao 

trabalho da crítica, da luta pelos ideais universais (razão, justiça, liberdade, verdade). 

O intelectual atual encarna o espírito crítico, capaz ao mesmo tempo de reconstruir o 

passado e construir idealmente o futuro. 

O intelectual, como aquele indivíduo que deixa de lado os saberes particulares 

para se interessar por razões e ideias universais, acumula o direito e o dever de 

procurar reunir em si o que está disperso. Deve manter a postura de estar próximo e 

distante das políticas partidárias, pois, ao mesmo tempo em que se aproxima para 

conhecer e falar sobre o assunto, deve procurar manter o afastamento para tentar 

ser, o máximo que conseguir, imparcial. Para Marilena Chauí (2006), o intelectual 

representa em si a figura moderna de um pensador ou artista que não é submetido a 

instituições e, portanto, tem autoridade teórica e prática para criticar religião, política, 

economia etc. É autônomo, porém profundo conhecedor dos aspectos os quais 

critica.  

Os tempos de incerteza que também atingem os papéis desempenhados pelos 

intelectuais podem ter sido negativamente afetados devido às suas próprias atitudes 

como, por exemplo, na mídia, quando se submetem à lógica desta e, assim, traem 

seus princípios universais. Chauí (2006) alerta para o fato de que os intelectuais 

também se transformam em agentes econômicos, em mais uma peça da lógica de 

mercado, tendo seus pensamentos e críticas submetidos a uma força maior (a do 

dinheiro e poder). 

O intelectual, pelo fato de não legislar, pode opinar, adquirindo uma autoridade 

justamente por não dispor de poderes efetivos quanto à mudança de determinadas 

situações, pois, como afirma Ribeiro (2006) há assim valores que cabe à sociedade 

definir, e outros que estão fora de seu alcance (p. 45). É óbvio que há o que se pode 

criticar no intelectual, como o seu conservadorismo e a dificuldade de lidar com 

alguns campos do conhecimento, mas também há a sua grandeza, que visa fazer 

com que a política se torne cultura e leve-a para a praça, para o livre acesso da 
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sociedade. Além disso, por se encontrarem em situação atual de pouca participação 

direta ou indireta, o ceticismo e o conformismo com relação às ideias impostas e à 

forma passiva que algumas pessoas aceitam-nas passaram a ser duas 

características bastante ávidas na vida desse profissional contemporâneo, 

acrescentando ao seu trabalho, em determinadas circunstâncias, um ar de 

descrença e incredibilidade. Segundo Chauí (2006), o conformismo e o radicalismo 

são os irmãos siameses da vida intelectual moderna (p. 28). 

De acordo com o que é postulado por Chauí (2006), o percurso histórico dos 

intelectuais constitui uma síntese difícil, já que os intelectuais oscilam entre o 

recolhimento e a exposição pública, o silêncio e a intervenção em público. 

Basicamente, o engajamento mais coerente por parte dos intelectuais não 

corresponde a ter opinião formada sobre tudo, uma vez que a atitude de criticar e 

voltar atrás, a todo momento, pode soar mais como irresponsabilidade do que como 

engajamento. É preferível, sempre, que o intelectual realmente conheça o assunto do 

qual fala, para não tornar duvidosos seus questionamentos e sua opinião.  

O intelectual é o indivíduo que fala em público e intervém, criticamente, nesse 

espaço não-privado. A partir das modificações ocorridas na sociedade que abalam 

as estruturas desse profissional é possível listar os motivos que provocam o silêncio 

desses intelectuais: amargo abandono das utopias revolucionárias, rejeição da 

política, ceticismo desencantado. Como o conhecimento contemporâneo se 

caracteriza pelo crescimento acelerado e pela tendência a uma rápida obsolescência 

(CHAUÍ, 2006, p. 32), há um descompasso entre o pensamento dos intelectuais, que 

podem não conseguir acompanhar todas essas alterações com veemência e a 

rapidez com que as coisas continuam se transformando.  

A autora também cita como motivos da dificuldade da atuação do intelectual no 

cenário contemporâneo, como o fato de haver uma impossibilidade de ele formular 

um discurso público que revele as contradições dos discursos do presente. Além 

desse motivo, também é possível citar o encolhimento do espaço público e 

alargamento do privado, pois uma despolitização promove o apagamento do 
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intelectual e o aparecimento do especialista, o qual tem o poder de proferir receitas 

prontas que ensinam os indivíduos a agir e pensar. 

O silêncio dos intelectuais pode existir devido à impossibilidade de se encontrar 

um pensamento que consiga desvendar e interpretar todas as contradições que 

movem o presente, além da perda da autonomia de propagar os pensamentos 

formulados. Tanto os intelectuais quanto os outros indivíduos acabam sendo 

convidados a um pensamento sedentário e ao esquecimento. Nossa experiência 

desconhece qualquer sentido de continuidade e se esgota num presente vivido como 

instante fugaz – fruto de uma obsolescência programada e da convivência com o 

paradigma do consumo do que é efêmero e descartável e que produz gostos mais 

efêmeros e descartáveis. A essa nova forma de experiência corresponde a 

formulação ideológica do pós-modernismo, comemoração entusiasmada da 

dispersão e fragmentação do espaço e do tempo, da impossibilidade de distinguir 

entre aparência e sentido, imagem e realidade. Há o constante abandono das teses 

deterministas, que consideram o “caráter evolutivo do nosso tempo”. O futuro não é 

dado, pois vivemos o fim das certezas. O pensamento pós-moderno nasce e permite 

que as leis da natureza sejam reformuladas, fazendo com que fique claro que a 

sociedade é uma rede de comunicações linguísticas, uma linguagem composta de 

uma multiplicidade de diferentes jogos com diversas regras. O ideal do pensamento 

pós-moderno faz um elogio do simulacro: passa a ser mais comum uma imagem de 

outra imagem, e não mais um “retrato” do real. A fragmentação das identidades afeta 

toda a sociedade, ou vice-versa, gerando a fragmentação dos pensamentos, das 

ideias, dos valores e do papel desempenhado por cada indivíduo. 

O intelectual total, que intervém em tudo e por todos os meios, teve o seu 

momento; o intelectual específico, mais modesto, confunde-se cada vez mais com o 

especialista, aquele que de vez em quando é consultado: assim nenhum dos dois é 

muito ouvido. O intelectual também aprendeu a desconfiar de todos os poderes, 

inclusive o seu. Os intelectuais, apesar de terem renunciado à pureza, continuam a 

avaliar, diariamente, a miséria dos homens e as injustiças do mundo. Segundo Wolf 

(2006), o silêncio dos intelectuais não representa uma renúncia ou desligamento: é 
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apenas uma respiração, uma reflexão. Já Ribeiro (2004) coloca que os intelectuais 

não acabaram, mudou a sua natureza e tornou-se complexa a sua formação. O 

intelectual contemporâneo sente o peso do descompasso entre as vidas reflexiva e 

ativa. E talvez um dos maiores problemas do intelectual contemporâneo seja a  falta 

de tempo. Com o exacerbamento de informações atuais, não é mais possível que o 

intelectual possa interagir com tudo que é produzido e conhecer, a fundo, tudo o que 

se passa em um dado momento. 

Entre as diferenças do mundo atual quanto ao papel do intelectual estão os 

propósitos das universidades contemporâneas que são o oposto dos ideais 

sacralizadores de antigamente e, consequentemente, opostos também aos valores 

dos intelectuais “tradicionais”. Nesse contexto de deslegitimação atual, as 

universidades e instituições de ensino superior visam formar competências somente, 

e não ideais. A transmissão dos saberes não é mais destinada a guiar a nação em 

sua emancipação e, sim, a assegurar os papéis específicos que os indivíduos estão 

desempenhando na sociedade. As universidades estão mais determinadas em suas 

funções, conformadas a um modelo único. 

O intelectual contemporâneo, dadas as modificações do mundo sobre o qual ele 

opera, não é mais o guardião do bem, o detentor dos ideais transformadores. Seu 

papel também se modificou e perdeu um pouco do sentido, pois perdeu a aura de 

locutor da esperança que era conferida a si.  Coelho (2006) assinala que um novo 

papel que passa a ser destinado aos intelectuais é o de tradutor, pois tem condições 

e subsídios para estabelecer pontes entre diversos e variados códigos. Os 

intelectuais não perderam sua razão de existir, mas, atualmente, as razões são 

inéditas e não se assemelham com as tradicionais. O intelectual deveria se renovar, 

inovar e, assim como o novo mundo, se reinventar e continuar exercendo seu 

importante papel a partir das possibilidades que são cabíveis hoje. Hoje em dia, os 

blogs – e as redes sociais como um todo – representam novas formas de legitimação 

intelectual, pois o uso da fala mais desimpedida e menos responsável dá abertura a 

um novo espaço de circulação de discurso, o qual pode se tornar tão importante 

quanto os outros meios já consagrados. 



126 

 

Embora algumas pessoas também se rendam ao ceticismo e não acreditem 

piamente nisso, é cada vez mais necessária a crítica cultural na sociedade 

contemporânea. O lugar crítico da sociedade atual não é preenchido por nenhuma 

estrutura que a cultura de massa produziu, ou seja, nem pela opinião pública e nem 

pela imprensa e nem pelo imaginário. É preciso que cada indivíduo tente ser e agir 

como intelectual, falando sobre, para e com a sociedade, intervindo na esfera 

pública, no espaço da cidadania, a partir, também, das posições e dos interesses 

culturais. Segundo Silva (2004), 

 

não, não podemos dispensar os intelectuais. E no sentido que a 
modernidade conferiu à palavra: não podemos dispensar a 
intervenção social, cívica e política, dos agentes do campo cultural, a 
partir dos lugares, das histórias e das lógicas deste campo. 
Intervenção sobre o seu “exterior”, na cidade e na cidadania: não é de 
artistas e escritores que falamos, sem mais; é de intelectuais, 
intervindo politicamente e com toda a amplitude do advérbio. (p. 56)  

 

O ideal seria que existissem intelectuais os quais, sem abdicarem daquilo que 

os define como intelectuais – de acordo com uma perspectiva cultural da ação cívica 

–, estivessem imersos no mundo social e que nele argumentassem, articulassem-se 

às outras vozes sociais e se direcionassem às práticas e às mudanças propriamente 

ditas. Que, nesse espaço, formulem perguntas e respostas que são capazes de 

estimular nossa condição de sujeitos praticantes, significantes e reflexivos. Continua 

sendo importante que não dispensemos ou reduzamos a capacidade dos 

intelectuais. Mas não no sentido de casta ou grupo – já que, quanto a essas 

definições, os intelectuais já estão “enterrados” há mais de meio século –; o 

necessário seria conferir um novo sentido e um reforçado impacto ao trabalho de 

interpretação e interpelação da esfera pública, a partir das perspectivas e com os 

meios da cultura. A partir do pressuposto de que todo indivíduo é intelectual, também 

se torna importante que não desistamos de exprimir, discorrer, falar sobre o mundo e 

nos mantermos por dentro das múltiplas possibilidades e dos inúmeros aspectos dos 

mundos. Os intelectuais devem estar dispostos a uma aprendizagem contínua, para 

viver e dar lugar a futuros possíveis.  
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3.3 – Os intelectuais na cultura popular 

 

Como já foi explicitado no primeiro capítulo, a cultura popular abrange questões 

polêmicas que oscilam entre, basicamente, dois pólos. Pode-se falar de grupos 

populares no sentido classista do termo, colocando os indivíduos desse grupo como 

subalternos e portadores de uma cultura totalmente contrastante com a de uma “elite 

esclarecida”. Porém, há também a outra acepção do termo, que se refere à popular 

enquanto sinônimo de povo, fazendo com que cultura popular e a questão nacional 

se relacionem intimamente. A partir dessas definições, segundo Ortiz (1992), é 

possível encontrarmos, dentro do âmbito da cultura popular, diferentes tipos de 

estudiosos que podem, à maneira de cada época a qual estão vinculados, ser 

caracterizados como “intelectuais”. Há, portanto, os românticos, responsáveis pela 

fabricação de um popular ingênuo e anônimo; os folcloristas, que são os 

continuadores do modelo proposto pelos românticos, embora busquem diferentes 

formas para interpretá-lo. 

De acordo com Ortiz (1992), desde o século XVI, já era comum a prática de 

preservar e estimular as manifestações populares. A curiosidade pela aquisição e 

armazenamento das práticas e narrativas se intensifica, dando origem ao intelectual 

“antiquário”. Esse intelectual, inicialmente, era responsável por exercer um trabalho 

solitário, sem conexão com os outros indivíduos de seu grupo. Posteriormente, eles 

passam a se agrupar em clubes, onde seus trabalhos são postos em destaque e 

discutidos. O intelectual antiquário buscava, nesse período em que ainda se falava 

pouco da cultura popular, compilar e ordenar o material ao qual tinha acesso, com o 

objetivo de produzir coleções sistemáticas e organizadas. O antiquário era, antes de 

tudo, um indivíduo curioso que possuía um afã colecionador e se voltava mais para 

uma história local do que para as universais. Sua predileção era direcionada, 

principalmente, pelo “amor às antiguidades” ou pelo “gosto do bizarro”, e não 

especificamente pelo povo. Concomitantemente à conduta do antiquário, inicia-se um 

processo de repressão que se fortalece com o distanciamento entre as culturas de 

elite e a popular. A Igreja Católica e a Protestante, assim como ocorre durante o 
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período do Iluminismo (século XVIII), tendem a condenar quaisquer práticas que não 

sejam a doutrina oficial religiosa. As práticas populares são contrapostas à cultura 

racional e relegadas ao estágio de inverossimilhança e ignorância.  

Ao final do século XVIII, surge o Romantismo, que se caracteriza por ser um 

movimento amplo que traz à tona outros tipos de pensamentos e atividades. Ortiz 

(1992) afirma que o artista romântico, ao valorizar a força do Eu, introduz a noção de 

individualidade livre no domínio artístico (p. 18). Características românticas como a 

sensibilidade, espontaneidade, diferença e distância já eram desenvolvidas pelos 

antiquários, mas foram radical e originalmente retomadas pelos românticos. O 

propósito de encontrar uma possível “autêntica cultura nacional” torna-se um dos 

focos relevantes para os românticos que se direcionam para a existência da 

consciência coletiva, através de seus costumes, suas lendas, sua língua e seus 

arquivos de nacionalidade. De acordo com Ortiz (1992), a língua não é apenas um 

mero instrumento de comunicação, ela traduz o caráter de um povo. [...] O estudo da 

cultura popular é o reatamento com o que havia se perdido, ele é a ponte para se 

pensar a unidade nacional (p.23). As narrativas populares, portanto, são obras 

distintas que pertencem à tradição oral e por isso fazem parte de um passado 

longínquo, que se destacam perante as tramas propositalmente criadas e difundidas 

contemporaneamente. 

Os estudiosos da cultura popular vão ser considerados “folcloristas” apenas na 

segunda metade do século XIX. A “Folcklore Society”, criada em 1878 na Inglaterra, 

agrupava um conjunto de intelectuais que, por intermédio de publicações e palestras, 

pretendia sistematizar e divulgar o estudo da cultura popular de forma dinâmica e 

ordenada. Assim como os românticos, os folcloristas cultivavam a tradição e, com 

plena consciência das mutações sociais que vivenciavam, são levados a criar 

museus com as tradições populares que estudam. Pesquisadores como esses, 

naquele momento, puderam explorar e recolher os produtos provenientes da “alma 

popular”, estudando as tradições ancestrais que eram perpetuadas e transmitidas 

oralmente. Os pesquisadores, ao interrogarem as pessoas acerca do que elas 

haviam aprendido a partir do contato com as gerações passadas, constatavam que 



129 

 

essas memórias aprendidas se mantinham intactas, precisas e vivas. Porém, de 

acordo com Paul Sébillot (apud Ortiz, 1992), instituições como a escola obrigatória, o 

serviço militar, a leitura de jornais e livros e a diminuição da fé religiosa levaram ao 

ceticismo em relação ao grande número de crenças populares. 

Os folcloristas, segundo Ortiz (1992), se assemelham aos inte lectuais 

tradicionais de Gramsci, pois em oposição aos intelectuais orgânicos que caminham 

a favor do tempo histórico, os tradicionais nadam contra a corrente, e procuram 

armazenar, em seus museus e bibliotecas, a maior quantidade possível a uma 

beleza morta (p. 40). 

Tanto os antiquários quanto os românticos são vistos como precursores do 

estudo intelectual acerca da cultura popular. Já o folclorista tem consciência de que 

opera à margem da história oficial, tomando seu mundo de pesquisas e objetivos 

como oposto a qualquer tendência universal e globalizante. Essa oposição do 

folclore à ciência oficial pode ser compreendida mais como uma inadequação do que 

uma contestação, pois até mesmo os próprios folcloristas apresentam dificuldades 

em delimitar uma área de conhecimento específica dos assuntos referentes ao tema 

da cultura popular. De acordo com Ortiz (1992), 

 

o folclorista atua como um viajante; ávido diante da paisagem que se 
descortina a seus olhos, com a câmera registra e descreve os 
fragmentos da tradição. Por isso a coleta de dados prescinde de uma 
metodologia elaborada, a veracidade da técnica está contida no olho 
que observa e anota os movimentos da cultura popular. (p. 56)  

 

O folclorista é o indivíduo que admite que a vida é dotada de descontinuidades 

e que os fatos folclóricos são autônomos. A partir daí, entende a matéria folclórica 

como algo composto por uma pluralidade de tradições incongruentes que definem o 

folclore como uma cultura de natureza fragmentada. 

É possível, portanto, afirmar que embora o estudo sobre a cultura popular seja 

fruto recente na História, os intelectuais antiquários e os intelectuais românticos, em 

suas respectivas épocas, iniciaram os estudos que se cristalizaram com os 

folcloristas. Com intenções variadas, esses intelectuais voltaram-se para a 
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compreensão efetiva e mais organizada das tradições. O folclorista confere, aos 

indivíduos de uma determinada cultura, o foco a tradições que se encontram em vias 

de extinção. Segundo Ortiz (1992), a ideia de cultura popular associa-se à herança 

passadista, cujo destino, no choque com o processo civilizatório, é ser eliminado ou 

confinada nos museus (p. 64) e essa identificação entre o popular e o pretérito, 

iniciada e difundida pelos folcloristas, é manifestada até mesmo em estudos mais 

atuais. 

 

3.4 – Cordelistas: intelectuais orgânicos 

 

De acordo com Gramsci (1988), cada grupo social fundamental, com papel 

decisivo na produção, engendra seus próprios intelectuais. Esses intelectuais são 

tidos como "orgânicos" a esse mesmo grupo social. Conforme é exposto na visão 

gramsciana, a classe operária – tida como a responsável por comandar a mudança 

social – teria seus próprios intelectuais de um novo tipo, que, não necessariamente 

são filiados a posições políticas de direita ou esquerda. Como já foi exposto no 

presente trabalho, a sociologia gramsciana fala dos intelectuais do tipo orgânico que, 

se desenvolvem diferentemente da classe de intelectuais tradicionais, herdados de 

formações histórico-sociais anteriores, que incluem clérigos, fi lósofos, juristas, 

escritores e outros. Ao passo que esses intelectuais tradicionais demonstram o forte 

sentimento de continuidade através do tempo, a classe operária, para Gramsci, 

transmitiria o desejo pela luta em afirmar a existência de um novo intelectual, não 

mais afastado do mundo produtivo e capaz exercer uma função dirigente no novo 

bloco histórico. Tendo como base essas explicações, essa parte do trabalho visa 

evidenciar trechos escritos pelos biógrafos dos cordelistas, aqui retratados, que os 

enquadram na categoria de intelectual orgânico, segundo os preceitos gramscianos.  

Leandro Gomes de Barros, Patativa do Assaré e Rodolfo Coelho Cavalcante, 

bem como outros cordelistas, se destacaram entre muitos poetas da literatura de 

cordel por terem se envolvido em lutas em favor do povo o qual representavam. 

Essas lutas poderiam ocorrer somente ou principalmente no campo literário – como é 
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registrado nas obras dos dois primeiros poetas – ou poderia se transformar em luta 

efetiva e literal – como é apreendido através dos jornais engajados, congressos e 

marchas idealizados por Rodolfo Coelho Cavalcante. Embora tenham vivido em 

épocas distintas e em locais distintos, as obras desses três poetas populares ainda 

são debatidas e valorizadas, principalmente, pela preocupação e respeito com que 

tratavam o povo e os problemas pelos quais essa classe passava.  

É devido a essa característica de engajamento que aos três cordelistas é 

possível conferir a identidade de “representante do povo”, pois assumem a posição 

de falar em seu próprio nome e em nome de todos os outros indivíduos que sofrem 

das mesmas mazelas que os primeiros. Em alguns momentos, esses poetas 

retratam, em seus versos, questões sociais que não os atingem, mas, ao tomarem 

para si a obrigação de falar em voz alta sobre as agruras sofridas por uma 

determinada classe, sentem-se preparados para reinvindicar e contestar em prol 

desta. 
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3.4.1 – Leandro Gomes de Barros: o patrono e pioneiro  

Alguém do Rio de Janeiro 

Deu dinheiro e remeteu 

Porém não sei o que houve 

Que cá não apareceu 

O dinheiro é tão sabido 

Que quis ficar escondido 

Nos cofres dos potentados  

Ignora-se esse meio 

Eu penso que ele achou feio 

Os bolsos dos flagelados.  

(A seca no Ceará – Leandro Gomes de Barros) 

 



Leandro Gomes de Barros, que viveu de 1865 a 1918 e foi o pioneiro na 

sistematização e organização da literatura popular brasileira em versos, também 

assume a identidade de porta-voz ao criar poesias que expõem a sua fala em nome 

do outro – com o qual se identifica. Segundo Diégues Jr. (1986), o protesto do poeta 

é visto em vários métodos poéticos, alguns mais artísticos do que outros (p. 319). O 

posicionamento político e engajado do poeta é descrito como: 

 

O alter de Leandro é o próprio compromisso assumido com os 
leitores, como um poeta atento à situação política de sua época, 
como um observador privilegiado dentre seus pares, que não 
chegaram a explorar com tamanha verve os assuntos que lhe são 
caros em sua poética. Nesse sentido sua produção é exemplar, visto 
que denuncia os fatos, que iriam se perpetuar como males do próprio 
regime republicano, colocando-se no lugar do povo. A literatura ou os 
versos representam, portanto, a tribuna de onde ele fala aos que 
querem ouvir/ler as histórias reais ou inventadas e em que o fio 
condutor será sempre os acontecimentos políticos. (MAYA, 2006, p. 
31) 
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Poesias referentes ao ciclo dos “Tempos difíceis” eram, principalmente na 

época do poeta, constantes na literatura de cordel. Esse ciclo da poesia popular é 

defendido por meio do comentarista, do poeta porta-voz do povo que expressa a 

ansiedade sentida pelo povo ante as dificuldades na vida. Diégues Jr. (1986) 

também coloca que Leandro Gomes de Barros, em suas poesias onde assume o 

papel de comentarista social, indica sua ideologia, seu papel na sociedade como o 

representante das massas nordestinas, sua importância como homem de ideias (p. 

347). Porém, como é esperado que ocorra em casos como os descritos pelo poeta, 

seus versos críticos não agradavam aos que se sentiam ofendidos pelos julgamentos 

de Leandro Gomes de Barros. Os ofendidos eram aqueles que, direta ou 

indiretamente, contribuíam para as más condições às quais a classe trabalhadora e 

defendida pelo poeta era submetida: 

 

[…] se os folhetos de Leandro Gomes, repletos de críticas soc iais, 
causavam admiração e reciprocidade a alguns, particularmente 
àqueles de camadas sociais mais baixas, suscitavam o desdém e a 
reprovação de outros, a exemplo daqueles responsáveis pelo controle 
e manutenção da ordem. (SILVA, 2007, p. 36) 

 

O ciclo de poesias referentes aos temas de “Governo, política e a guerra” 

compreendem os problemas mais sérios do Nordeste. Na época de Leandro Gomes 

de Barros, o povo sofria com várias espécies de misérias, como os efeitos da seca, 

os altos impostos, o abandono dos governantes, o alto custo de vida e a falta de 

justiça provocada pela corrupção da política regional. E o poeta, no papel de 

representante do povo, encontrava-se na posição de responsável por denunciar as 

injustiças sofridas pelo povo o qual defendia. Como portador da voz daqueles que, 

na maioria das vezes, não eram ouvidos, Leandro Gomes de Barros também se 

destacava por possuir boa retórica e ter grande capacidade de tocar em assuntos 

polêmicos de forma contundente e não-agressiva. De acordo com os autores que 

dissertam sobre ele, sua palavra também se transformava em arma a favor de suas 

contestações: 
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Poeta habilidoso, Leandro faz de sua poesia um palanque político, 
pois acreditava na justiça social e no ser humano. Com efeito, 
Leandro divulga por meio de seus poemas crimes maiores que o 
cangaço como o caso da migração de seus irmãos nordestinos para 
outras regiões devido à falta de oportunidade decorrente da seca 
nordestina. (MENDES, 2009, p. 65) 
 
Leandro geralmente escrevia num estilo ligeiro e jocoso, mas, às 
vezes, afiava a língua e produzia o sarcasmo […]. É o comentário 
social que representa o melhor de sua obra. Como os outros poetas 
populares, ele devia sentir um desejo e mesmo uma obrigação, como 
poeta do povo, de criticar a falta de justiça daquela época, e de 
oferecer soluções, embora muitas vezes jocosas ou pessoais, para os 
problemas da sociedade. (DIÉGUES JR, 1986, p. 318)  

 

O estilo satírico e jocoso foi adotado pelo poeta como meio de divulgação de 

seu posicionamento crítico. Esse modo não-explícito de atacar as políticas 

dominantes também possibilitou que o poeta fosse compreendido como um indivíduo 

respeitoso, inteligente e habilidoso com os temas e palavras utilizadas, embora 

nunca tenha deixado de expôr as insatisfações contra as quais lutava. Seu estilo 

“afiado” pode ser visto em versos como os seguintes, que são correspondentes à 

primeira estrofe do poema “O punhal e a palmatória” 35 (1918): 

 

Nós temos cinco governos 
O primeiro, o Federal, 

O segundo o do Estado, 
O terceiro, o municipal, 
O quarto é a palmatória 

E o quinto o velho punhal. 

 

Leandro Gomes de Barros era considerado um homem de seu tempo. Escreveu 

fazendo críticas sobre política, sobre a história, sobre a mulher e sobre questões 

religiosas. Falava e escrevia sobre os abusos dos coronéis de grandes fazendas que 

sujeitavam seus empregados ao “voto de cabresto” e também sobre os excessos de 

poder de governantes e “agentes da lei”. Apesar de muito de sua história já ter se 

                                                 
35

 Disponível em <http://www.recantodasletras.com.br/artigos/976198>. Acesso em 17 de outubro de 
2011. 
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perdido no tempo – uma vez que o poeta não falava muito de si em seus cordéis e 

sua família, após a data de sua morte, optou por não expôr detalhes da vida do 

mesmo –, é possível percebermos que Leandro Gomes de Barros tinha consciência 

do papel que assumiu e, para fazer uma boa “utilização” do prestígio que adquirira  ao 

longo dos anos, sempre se mostrava apto para lutar, embora de forma indireta, pelos 

direitos que julgava essenciais na vida da sociedade à qual pertencia. A postura 

assumida pelo poeta é semelhante, portanto, ao posicionamento daquele intelectual 

que se dedica, principalmente, ao campo das ideias, postulações, conjecturas. De 

acordo com o que é postulado por Wolf (2006) acerca do intelectual à maneira de 

Sócrates, Leandro Gomes de Barros também podia se encaixar nos três traços 

referentes àquele indivíduo, já que demonstrava “falar mais do que agir”, negar os 

valores aceitos pela sociedade e falar sobre o que não lhe “dizia respeito”. Como é 

explicitado por Margato (2004), para esse cordelista, escrever também era lutar. 

Apesar de ter colecionado inimigos ao longo de sua carreira de poeta, por explicitar 

questões que alguns queriam esconder – como foi explicitado nos versos do poema 

“O punhal e a palmatória” –, Leandro Gomes de Barros seguiu no seu esforço de não 

se sucumbir à censura, continuando na defesa do que acreditava que era justo. 
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3.4.2 – Rodolfo Coelho Cavalcante: de artista circense a líder popular  

 

Respeito o dono da terra 

O chamado fazendeiro 

Desde que ele seja humano,  

Olhando para o roceiro,  

Lavro aqui o meu protesto,  

Folheto que é um manifesto 

O mais tudo é verdadeiro  

 

(A crueldade dos donos de terra para  

com os pobres lavradores – Rodolfo  

Coelho Cavalcante) 


Rodolfo Coelho Cavalcante, que viveu de 1919 a 1986, começou a trabalhar 

ainda criança, e seus ofícios de propagandista de lojas e artista circense também 

contribuíram para a consolidação da carreira de poeta. Como afirma Curran (1987), a 

grande capacidade de lidar com o público – desenvolvida e aprimorada desde os 

onze anos – cooperou para que o trovador se tornasse um grande sucesso entre 

seus companheiros poetas, e um eficiente líder de sua classe.  

De acordo com seu biógrafo, Rodolfo sempre foi um apaixonado, pronto a 

abraçar uma causa e por ela lutar, independente de suas atividades normais 

(WANKE, 1983, p. 177). Até o início da década de 50, o poeta ainda exercia 

“somente” o papel de poeta de praça, com seus versos expostos em uma banca 

montada no Centro Histórico de Salvador. Foi nesse local que passou a conviver 

intimamente com os outros folheteiros e a comparti lhar, com esses, os problemas 

ligados à classe. Até então, a prática da venda de folhetos de cordel em praças 

públicas era tida, pela maioria das autoridades policiais do local, como uma prática 
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de “vadiagem” ou “mendicância”. Após ser agredido verbalmente por policiais e ver 

seus companheiros serem injustamente expulsos do local de trabalho – escolhido por 

ser ponto de encontro de trabalhadores e admiradores do cordel – Rodolfo Coelho 

Cavalcante passou a utilizar sua boa retórica para fazer algo efetivo em nome de 

todos os envolvidos nesta situação. Portanto, como é apontado por Wanke (1983),  

 

Quando Rodolfo chegou a Salvador, em 1945, a profissão de 
folheteiro não era bem vista entre as autoridades. Não havia uma 
diretriz formada. De acordo com o guarda da praça – ou com o seu 
humor – a leitura em voz alta dos folhetos era proibida, o que, 
evidentemente, prejudicava a venda. Meio sem querer, foi Rodolfo 
quem, pela primeira vez, provocou uma atitude mais positiva em favor 
dos folheteiros em Salvador. (p. 140) 

 

Foi sensibilizado pelas más condições de trabalho e sobrevivência dos outros 

trovadores, que Rodolfo Coelho Cavalcante passou a assumir, gradativamente, a 

identidade de porta-voz. Assim, além de expôr em seus versos os sentimentos de 

insatisfação e indignação pelas quais era constantemente dominado, tornou-se um 

porta-voz no sentido literal, que brada em alto e bom som as palavras que os outros 

gostariam de pronunciar, mais que nunca era ouvidas: 

Apesar de ser um dos mais bem-sucedidos trovadores de cordel, e 
talvez por isso mesmo, Rodolfo sentia na carne […] os problemas da 
classe: incompreensões das autoridades, trovadores morrendo à 
míngua, tuberculoso, praticamente vivendo na indigência. Um 
congresso poderia ser o caminho para que todos se unissem e 
fundassem uma entidade de classe para representá-los e defender 
seus direitos. (WANKE, 1983, p. 189) 

 

Desde 1950, após ter assistido ao Terceiro Congresso Brasileiro de Escritores, 

na Academia Baiana de Letras, Rodolfo Coelho Cavalcante se sentiu impressionado 

com os temas tratados e percebeu a importância de realizar um evento que reunisse 

uma classe inteira cujos membros compartilhassem dos mesmos interesses. 

Segundo Wanke (1983), em 1954, o poeta começou a confecção e distribuição do 

seu primeiro periódico, intitulado A voz do trovador. Este, que nada mais era do que 

o aprimoramento de sua coluna no jornal Diário da Bahia – que tinha como título  
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Quando falam os trovadores –, tornou-se um importante meio de divulgação dos 

poetas e de coesão dos indivíduos interessados nos temas que eram veiculados no 

periódico. Nos números subsequentes, Rodolfo Coelho Cavalcante publicava retratos 

de trovadores e violeiros, acompanhados de suas biografias. Sobre o interesse do 

poeta ao divulgar poetas e suas obras, fossem eles menos ou mais conhecidos pelo 

público, no periódico A voz do trovador, Wanke (1983) afirma que graças a ele, 

temos hoje informações sobre trovadores populares e mesmo literários que hoje 

estariam completamente perdidas (p. 193). A conservação da memória literária e 

popular de seu tempo é vista como uma das várias contribuições realizadas por 

Rodolfo Coelho Cavalcante. Além de se preocupar com questões próximas ao seu 

convívio, o poeta também pretendia ser o porta-voz de outros temas os quais 

considerava injustos, mesmo que não convivesse diretamente com eles: 

 

Apesar de seu renome como poeta popular de forte visão religiosa e 
moral e da repetida declaração de ser poeta de “mensagem boa e 
pura” para o povo, Rodolfo escreve, de vez em quando, poemas que 
tocam em questões sociais, tanto locais como nacionais. Faz isto com 
a intenção de reportar, mas também se moralizar. (CURRAN, 1987, 
p. 221) 

 

O poeta porta-voz realizou, em julho de 1955, o Primeiro Congresso Nacional 

de Trovadores e Violeiros, em Salvador. Esse evento marcou o comprometimento do 

poeta com os trovadores e o público, além de ter gerado frutos substancialmente 

benéficos para os poetas populares, como a organização de uma empresa gráfica 

para publicação de livros e folhetos de seus sócios; moralização da poesia popular; 

preservação e culto da memória de trovadores e violeiros; fundação da “Casa do 

trovador” em toda cidade onde militavam os trovadores; entre outros (WANKE, 

1983). As grandes dimensões tomadas pelo Congresso e as mudanças efetivas na 

vida da classe envolvida na luta do poeta consagraram-no como líder, mudando a 

percepção dos que, até então, só o viam como trovador popular. Seus biógrafos 

colocam-no como herói por ter sido o indivíduo que realizou o grande feito de falar, 
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agir e exigir benefícios em prol de seus companheiros, como é visto nos fragmentos 

a seguir: 

 

O poeta Rodolfo, por ser oriundo do povo, com profundas raízes e 
contatos com ele, refletirá muito de suas ideias e crenças. Os 
desejos, as queixas estão e têm de estar presentes nos seus versos, 
ainda que jornalísticos. Ele, representante do povo, reflete a opinião 
pública […].(CURRAN, 1987, p. 216)  
 
Assim, Rodolfo que agora é não só autor mas autoridade em sua 
área de atuação, depois de tantas lutas, murros em pontas de faca, 
ilusões e desilusões, finalmente se dá conta de suas verdadeiras 
dimensões (que não são pequenas) como líder da classe brasileira (e 
só brasileira é) da literatura de cordel. (WANKE, 1983, p. 289)  

 

De acordo com Wanke (1983), o cordelista, em geral, desenvolve importante 

papel na vida política local, pois, como é o porta-voz das emoções, fantasias e, 

principalmente da credibilidade das notícias perante seu povo (p. 162), é provável 

que desenvolva grande influência no que diz respeito aos comentários pol íticos que 

realiza. Segundo Wanke (2000), a identidade de porta-voz de Rodolfo Coelho 

Cavalcante deve ser compreendida mediante o conhecimento das várias 

contribuições realizadas por ele. Seja publicando artigos de jornal, fazendo contatos 

com autoridades, organizando congressos ou fundando associações e agremiações 

de classe, o fato é que o poeta conseguiu atribuir dignidade e representatividade aos 

cordelistas. Assim, ao ser perguntado se, com base na ideia do senso comum que 

afirma que o poeta popular é representante do povo que compra seus versos, o 

próprio Rodolfo Coelho Cavalcante se considereva um porta -voz do povo, ele 

respondeu: nós os trovadores populares do Nordeste somos os seus verdadeiros 

porta-vozes, pois interpretamos os seus problemas sociais, os seus sofrimentos e 

suas queixas (CURRAN, 1987, p. 112). 

A partir do que é colocado por Said (2003), pode-se concluir que o papel 

assumido por Rodolfo Coelho Cavalcante se assemelha ao do intelectual do século 

XVIII, que era caracterizado por ser “panfleteiro de seu tempo”, pois o poeta não se 

limitava a contestar e denunciar apenas nos folhetos; ele se mostrava “aberto” a 
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promover encontros e discussões, a fim de buscar melhorias concretas e efetivas 

para as mudanças que propunha. O trovador também assumiu o papel, assim como 

é afirmado por Ribeiro (2006), daquele intelectual que lidava com a ágora, ou seja, 

diretamente com o seu público-alvo, buscando ouvir o que essas pessoas tinham a 

dizer, para que fosse possível que agisse em prol dessas. Já para Said (2003), há os 

intelectuais que são independentes e dispõem de poucos e limitados recursos para 

propagarem suas ideias. Rodolfo Coelho Cavalcante, no momento da organização 

do Primeiro Congresso Nacional de Trovadores e Violeiros, em 1955 e em Salvador, 

se dedicou, sozinho, por sete meses na busca de apoio financeiro e de divulgação 

para o encontro. Porém, com os imprevistos gerados pelas proporções tomadas pelo 

encontro, o poeta não se incomodou em abrigar e fornecer refeição, por mais de seis 

dias, a mais de quarenta convidados que ficaram hospedados em sua própria casa. 

De acordo com Wanke (1983), ao fim do Congresso idealista, estava nosso herói 

com estafa e indigente. Teve de aceitar o auxílio de colegas, [...] a fim de poder 

encaminhar novamente sua vida (p. 209). É possível percebermos que Rodolfo 

Coelho Cavalcante também estava a par da confiança que era depositada sobre ele 

e, também por conhecê-la, excedia alguns de seus limites – como no caso relatado 

acima – para continuar representando os companheiros de sua classe.  
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3.4.3 – Patativa do Assaré: agricultor de terras e de palavras  

 

Sou sertanejo e conheço 

Meu sertão em carne e osso,  

Trabalho muito e padeço, 

Com a canga no pescoço,  

E trago no pensamento 

Meu irmão do sofrimento 

Que, no duro padecer, 

Levando o pêso da cruz, 

É quem trabalha e produz  

Para a cidade comer.  

(O ret rato do sertão – Patativa do Assaré) 

 



Patativa do Assaré, ao longo dos 93 anos vividos entre 1909 e 2002, se dedicou 

a fazer da palavra arma sem, no entanto, ser panfletário (BRITO, 2010, p. 62). Foi, 

portanto – não unicamente, mas, principalmente – através das palavras que fez 

denúncias aos que esbanjam e acumulam para si as riquezas, na maioria das vezes, 

resultantes do trabalho das massas mais carentes, pois foi fazendo poesia, 

trabalhando o chão, com suas mãos calejadas, cantando o mundo, foi intérprete de 

sua gente e porta-voz dos excluídos de todos os tempos (CARVALHO, 2008, p. 9). 

Apesar de afirmar que não possuía tendências partidárias, o poeta sempre se 

posicionou politicamente, nunca deixando de transparecer sua revolta contra as 

injustiças que vão de encontro a um ideal democrático prometido por governantes e 

desejado pelo povo, o qual se diz representar. Sobre o posicionamento político do 

poeta, um de seus biógrafos expõe que: 
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A sabedoria de vida e a visão crítica do mundo o transformaram em 
um símbolo apropriado pelas esquerdas, que viam nele o poeta da 
resistência e, pela direita, que exaltava sua autenticidade, na 
valoração do tradicional e do genuíno. Patativa pairava acima dessas 
querelas, pela importância de seu cantar ser maior que os rótulos a 
ele atribuídos. (CARVALHO, 2008, p. 45) 

 

Em suas poesias, é notório que o canto do poeta é em favor dos que mais 

sofrem (BRITO, 2010, p. 215), e é nelas que ele assume o papel de intérprete, não 

só da beleza dos sonhos e anseios do homem do campo, mas, principalmente, do 

sofrimento deste. Como afirma Andrade (2004), a palavra de Patativa é muitas vezes 

uma palavra de luta, sem, contudo, nunca deixar de ser uma poética. É justamente 

no fazer poético, através do fazer poético, que ele desenvolve sua luta (ANDRADE, 

2004, p. 14). O autor ainda coloca que: 

 

Patativa do Assaré talvez seja o poeta que tratou com maior afinco, 
inspiração e conhecimento de causa, dos problemas referentes à 
classe camponesa no Brasil. A problemática das condições de 
existência dessa classe tem merecido a atenção de sua poesia […]  
 
[…] o poeta ao representar o modo de vida e a visão de mundo do 
homem do campo, em particular do sertanejo nordestino, é levado a 
criar uma obra em que as questões sociais, com suas implicações 
políticas, acabam ganhando uma relevância particularmente intensa. 
(ANDRADE, 2004, p. 135) 

 

Patativa do Assaré inscreveu-se como um intérprete inspirado em nossas 

mazelas sociais (CARVALHO, 2008, p. 93), pois tinha consciência da força das 

palavras como forte instrumento de denúncia e combate, possibilitando que sua 

poesia agisse em nome do cidadão e atuasse no campo da correção do social. Em 

seus versos, o seu grau de engajamento pode ser implícito ou explícito, quanto ao 

que tange à relação entre literatura e realidade social nela exposta e debatida. A 

consciência crítica do poeta ultrapassava os limites do local de onde falava e que 

conhecia tão bem, fazendo com que fosse viável que outros também indivíduos se 

identificassem com as situações relatadas pelo poeta. Apesar de os âmbitos serem 

aparentemente diferentes, Patativa do Assaré buscava falar, também, de uma forma 
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genérica e que correspondesse aos anseios de outros trabalhadores afetados por 

injustiças semelhantes às vividas pelo povo sertanejo. Como coloca Andrade (2004):  

 

Os casos concretos, típicos do mundo onde vive o poeta, as 
condições particulares em que se dão, funcionam como uma espécie 
de leito por onde corre e de onde transborda o rio de queixas, 
reivindicações e aspirações comuns a todo um conjunto de 
trabalhadores que, não importa em quais quadrantes do país viviam, 
podem identificar-se com as situações e as perspectivas ali 
representadas. (ANDRADE, 2004, p. 136) 

 

O poeta explicita sua solidariedade a outros trabalhadores sofredores ao 

também retratar questões que não são pertinentes à sua vivência, como ocorre no 

poema intitulado “Menino de Rua” (ASSARÉ, 2007, p. 307). Em versos como Garoto 

eu desejo que em vez deste inferno/ Tu tenhas caderno/ Também professor/ Menino 

de rua de ti não me esqueço/ E aqui te ofereço/ Meu canto de dor, Patativa do 

Assaré se refere a esse problema bem mais urbano e, embora essa realidade não 

tivesse maiores incidências, naquela época, na cidade de Assaré, isto não impedia 

que o poeta se sensibilizasse com a situação de risco e abandono de grande parte 

desses meninos e meninas – o que ainda constitui um dos maiores problemas nos 

centros urbanos, atualmente. Seu projeto de poesia se baseava na construção de 

uma sociedade justa, igualitária, com iguais possibilidades para todos (CARVALHO, 

2008, p. 66), sem deixar que seus intentos se transformassem em pura falácia e sem 

permitir, também, que sua poesia perdesse qualidade estética devido à abordagem 

do viés político.  Pode-se afirmar que o principal laboratório político e ideológico do 

poeta teve como base as experiências vividas e compartilhadas, desde os oito anos 

de idade, entre seus companheiros de lida na prática da agricultura: 

 

Foi ali, participando e interagindo com o seu meio social que ele foi 
catalogando e experienciando suas inquietações. Portanto, é ainda 
como homem que Patativa pensa sua participação política. Sua 
poesia é o principal meio de disseminação, mas não é o único. Sua 
participação no movimento da Anistia mostrou mais o poeta, mas era 
impulsionado por um sentimento de justiça e liberdade, uma busca 
utópica da verdade presentes desde a mais tenra idade […] 
(FEITOSA, 2003, p. 129) 
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Portanto, o poeta também se destacava por participar diretamente de 

movimentos que visavam a mudanças significativas nos aspectos que taxava como 

errôneos. Na década de 60, durante o momento da ditadura militar brasileira, 

segundo Carvalho (2008), o poeta começou a colaborar, sob o pseudônimo de 

Alberto Mororó, com jornais da UNE (União Nacional dos Estudantes). Por causa de 

suas contribuições, Patativa do Assaré chegou a sofrer ameaça de prisão, mas o 

mandado foi suspenso por interferência de um parente do poeta que era amigo de 

pessoas responsáveis por ordenarem prendê-lo. Sobre o engajamento e o 

posicionamento – em alguns momentos, escancarado – do poeta, evidenciados 

através das opiniões fortes do poeta, Carvalho (2008) afirma que: 

 

O Brasil que emergia de uma longa noite de censura à liberdade de 
expressão, com novos partidos políticos, movimentos sociais 
organizados e a expectativa de tempos melhores, iria encontrar 
Patativa do Assaré, aos 70 anos, reconhecido como um intelectual 
que o teórico marxista italiano Antônio Gramsci chamaria de 
„orgânico‟, com o complicador de ser camponês, quando essa 
classificação valeria para a classe operária. (CARVALHO, 2008, p. 
44) 

 

Como coloca Debs (2005), Patativa do Assaré passou de uma poesia 

sentimental e lírica para uma poesia de protesto (p. 30). A autora também afirma que 

foi a partir do momento, ainda no início de sua carreira de cordelista, que o poeta 

passou a escrever poemas que evocavam a realidade dramática da seca no 

Nordeste – como, por exemplo, “O poeta da roça”, “Eu e o sertão”, “Vida sertaneja” e 

“O retrato do sertão” – que ele torna-se verdadeiramente a voz do Nordeste e o 

símbolo de um processo de reconhecimento dos direitos fundamentais (p. 29), pois 

defendeu, explicitamente, a principal reinvindicação dos habitantes do ser tão. 

Segundo Feitosa (2003), Patativa do Assaré se mostrava orgulhoso com sua 

condição de porta-voz da “verdade”, uma vez que, para o poeta, era imprescindível 

que a sua luta pela defesa dos oprimidos fosse notória. Porém, apesar de sempre 

deixar clara a sua preocupação com os trabalhadores mais humildes, o poeta não 

pretendia afrontar os “donos do poder”, buscando manter a imparcialidade em seus 
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versos – embora seja do senso comum que nunca tenha conseguido se manter 

totalmente imparcial. 

Carvalho (2008) afirma que este agricultor sertanejo tem a força de um oráculo, 

ele não é só porta-voz, mas a própria voz da comunidade e elemento de sua coesão 

(p. 9). Patativa do Assaré mantém vivas, em sua poesia, a consciência das 

problemáticas que condena e a prática da denúncia dos estados de carência e 

precariedade identificados na vida do homem do povo. O seu status de porta-voz não 

era deixado de lado, fosse em poesias que falassem de política, de gracejos ou que 

cantassem as glórias e as agruras do sertão. Seus poemas carregavam as marcas 

necessárias para reconstruir o mundo do seu ponto de vista de justiça social 

(CARVALHO, 2008, p. 83). 

O poeta Patativa do Assaré busca na presença de seu outro eu, o Antônio 

Gonçalves da Silva, agricultor, as condições necessárias para selar seu 

compromisso e seu engajamento com a luta dos seus destinatários, revelando-se 

simultaneamente a voz que fala e um daqueles a quem esta voz se dirige, sendo 

verdadeiramente não a voz de um outro, mas a voz de um igual, de alguém que 

compartilha com os demais uma comunidade de destinos (ANDRADE, 2004, p. 154). 

Patativa do Assaré é compreendido, portanto, não só como o porta-voz, mas sim 

como a própria voz, pois canta uma realidade que vive e que experiencia, já que, 

como é defendido por Benjamin (1994), a faculdade de intercambiar experiências é 

imprescindível para aqueles que se propõem a fazer narrativas. Ainda conforme é 

exposto por Andrade (2004): 

 
O poeta e a poesia, cada um a seu modo colocam-se ao lado e a 
serviço da luta do oprimido. O poeta oferecendo a sua solidariedade, 
[…] e fazendo do destino dos companheiros o seu próprio destino. 
[…] A poesia se torna arma de luta e instrumento de elevação.  
 
 A poesia se faz arma como força simbólica ao apresentar-se afinal 
como produto e produção de um poeta que assume o seu 
pertencimento a uma classe social que, tendo sido capaz de produzir 
um tal poeta, acumula com isso razões dentre outras para sentir-se 
orgulhosa de si. (ANDRADE, 2004, p. 154 e 155)  
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Patativa do Assaré, assim como Leandro Gomes de Barros, também pode ser 

compreendido como um intelectual socrático (WOLF, 2003) que, além de ser 

caracterizado pela “tagarelice”, também é aquele que fala em nome de valores 

universais e procura se posicionar em nome de “todos”. O cordelista, assim como 

esse tipo de intelectual, também explicita a curiosidade em pensar e se expressar 

sem limites, não se atendo somente ao seu espaço de convívio  – que poderia ser 

visto como sua “zona de conforto”. Já que para Said (2003) o intelectual não é mais 

representado por aquela figura rígida de mestre-pensador absoluto, Patativa do 

Assaré pode ser entendido como o intelectual coletivo, que partilha objetivos comuns 

com seu público-alvo. Chauí (2006) afirma que o intelectual representa em si a figura 

moderna de um pensador ou artista que não é submetido a instituições, adquirindo 

autoridade e autonomia para criticar aspectos variados. Apesar de nunca ter se 

mudado de sua região natal, Patativa do Assaré era um conhecedor autônomo de 

diversos assuntos e, por isso, se mostrava preparado para opinar sobre eles. O 

próprio poeta tinha a noção de estar em um patamar diferente de seus 

companheiros, mas não por se julgar melhor do que estes, e, sim, por ter adquirido 

determinados conhecimentos ao longo da vida que deveriam ajudar aqueles que não 

os tinham. 

Assim, Patativa do Assaré, ao fazer de sua poesia uma arma com a qual luta 

contra as injustiças que recrimina, passa a fazer parte do rol de poetas que se 

inscrevem como porta-vozes e intelectuais orgânicos de uma classe específica, a do 

povo sertanejo. A partir de tudo que foi visto até aqui, é importante ressaltar que os 

biógrafos dos cordelistas enfocados nesse trabalho são os principais responsáveis – 

junto com os próprios cordelistas – pela atribuição da identidade de porta-voz a 

esses. Leandro Gomes de Barros, Rodolfo Coelho Cavalcante e Patativa do Assaré, 

através de seus próprios olhares e do olhar daqueles autores que escrevem sobre 

eles, exercem o papel de intelectuais orgânicos e representantes da classe de 

trabalhadores e sertanejos das quais fazem parte e com as quais se identificam.    

Embora não seja possível compreendermos os motivos que tenham levado os 

cordelistas a se identificarem como representantes – como, por exemplo, para 
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ganhar a simpatia de um público maior –, o fato é que eles se destacaram e, em 

muitos momentos, direta ou indiretamente, fizeram jus a essa “classificação” dirigida 

a eles. Pode-se dizer, portanto que, a identidade de porta -voz dos cordelistas aqui 

trabalhados é construída não só por seus biógrafos, mas pelos próprios poetas. A 

partir do momento em que se reconhecem enquanto representantes de uma 

determinada classe, esses escritores populares tendem a se mitificar e a se 

considerar verdadeiros heróis, dando continuidade e força às opiniões traçadas pelos 

biógrafos. Novaes (2006) afirma que o intelectual é uma parte de todos os indivíduos 

que se desviam, por alguns momentos, da tarefa que estão realizando para julgar 

sua posição no mundo em que se encaixam, a fim de analisar e apreciar o que está 

sendo colocado em voga nele. Como não se pode falar mais em um intelectual em 

tempo integral, é possível afirmarmos que os cordelistas acumularam outras 

identidades e, em determinados instantes, se “distanciaram” delas para se dedicarem 

ao papel de porta-voz. Estes poetas se transformaram em intelectuais a partir do 

momento em que passaram a lutar por ideais universais – justiça, liberdade, verdade 

–, principalmente, dentro de seus próprios mundos.  
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Diante do que foi visto até aqui, pode-se afirmar que à literatura de cordel 

podem ser atribuídas uma série de interpretações, como as que a definem como um 

veículo de comunicação em que se podem transmitir informações do cotidiano para 

os leitores ou como a que se refere a essa prática cultural como meio de expressão 

do imaginário popular. Nos versos de cordel, determinados autores – e, 

principalmente, os que foram aqui enfocados –  reconstituem o modo com que o 

sertanejo encara a realidade, suas principais indagações, suas insatisfações, suas 

queixas, seus questionamentos, suas problemáticas; enfim, sua percepção do 

mundo no qual se insere. Isso é possível de acontecer devido ao fato de o cordelista 

ter grande identificação com o seu público, uma vez que está inserido no mesmo 

meio que este e também passa pelos mesmos problemas que ele. 

Nesse espaço da literatura popular, autores como Rodolfo Coelho Cavalcante, 

Leandro Gomes de Barros e Patativa do Assaré, entre tantos outros, reconstroem o 

mundo em que vivem, com todos os “prós” e os “contras”, explicitando suas 

reivindicações e protestos acerca de determinados assuntos. É comum 

encontrarmos nos cordéis, versos em que esses autores, inseridos em seus 

respectivos tempos e espaços, expressam sua tristeza com relação à seca que não 

dá tréguas ao povo; à melhoria em suas terras – instrumento de trabalho para tantos 

sertanejos –, que não acontecem; ou aos abusos dos chefes de propriedades, que 

não cessam.  

A realidade em que vive esse povo sofrido é transmitida nos versos como 

forma de chamar a atenção para o que ocorre constantemente e que, por tantas 

vezes, passa despercebido aos olhos daqueles que poderiam fazer algo que visasse 

à modificação e às melhorias dessas condições desumanas às quais tantas pessoas 

eram – e, em muitos casos, atualmente ainda são – submetidas. Nesse viés, os 

poemas escritos por esses cordelistas permitem que os autores possam se “rebelar” 

– ou, apenas, se expressar – contra as situações que viveram e com as quais não 

estão de acordo, dando margem para que os leitores façam o mesmo. Ambos, autor 

e leitor, se sentem à vontade e livres para se manifestar diante de qualquer tema 

abordado nos versos. A partir da leitura dos versos desses poetas e de tantos outros 
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que possuem a mesma linha de pensamento, é possível dizer que a literatura de 

cordel é fortemente marcada por um espírito reivindicatório e o intuito dos poetas em 

transmitir a visão do sertanejo sobre o seu próprio modo de vida é realizado e 

cumprido. 

Neste trabalho, foram explicitados fragmentos de textos de autores que não 

são escritores de cordéis, mas que dissertam sobre os cordelistas e os encaixam em 

determinadas representações identitárias – como a de representante de um outro. 

Uma das características mais comuns atribuídas a esses cordelistas é a de porta-voz 

de seu povo. As diferentes épocas e os diferentes contextos em que os poetas se 

encontravam não impossibilitaram que cada um explicitasse seu papel de porta-voz, 

principalmente, pelos conteúdos veiculados em seus versos. Como forma de 

complementação ao que foi exposto anteriormente, torna -se necessário expor mais 

alguns fragmentos de poesia dos poetas enfocados aqui, de modo que essa leitura 

também possa vir a exemplificar a identidade de porta-voz que é remetida aos 

cordelistas.  

 

A seca no ceará –  
Leandro Gomes de Barros36 

 
Seca as terras as folhas caem 

Morre o gado sai o povo, 
O vento varre a campina, 
Rebenta a seca de novo; 

Cinco, seis mil emigrantes 
Flagelados retirantes 

Vagam mendigando o pão, 
Acabam-se os animais 
Ficando limpo os currais 

Onde houve a criação. 
 

Não se vê uma folha verde 
Em todo aquele sertão 
Não há um ente d‟aqueles 

Que mostre satisfação 

                                                 
36

 Este poema encontra-se no livro No reino da poesia sertaneja, de organização de Irani Medeiros, 
2002. p. 229-232.  
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Os touros que nas fazendas 

Entravam em lutas tremendas, 
Hoje nem vão mais o campo 

É um sítio de amarguras 
Nem mais nas noites escuras 
Lampeja um só pirilampo 

 [...] 
 

Vê-se moças elegantes 
Atravessarem as ruas 
Umas com roupas em tira 

Outras até quase nuas, 
Passam tristes, envergonhadas 

Da cruel fome, obrigadas 
Em procura de socorros 
Nas portas dos potentados, 

Pedem chorando os criados 
O que sobrou dos cachorros. 

[...] 
Santo Deus! Quantas misérias 
Contaminam nossa terra! 

No Brasil ataca a seca 
Na Europa assola a guerra 

A Europa ainda diz 
O governo do país 
Trabalha para o nosso bem 

O nosso em vez de nos dar 
Manda logo nos tomar 

O pouco que ainda se tem. 
[...] 
Os habitantes procuram 

O governo federal 
Implorando que os socorra 

Naquele terrível mal 
A criança estira a mão 
Diz senhor tem compaixão 

E ele nem dar-lhe ouvido 
É tanto a sua fraqueza 

Que morrendo de surpresa 
Não pode dar um gemido. 

 

 
Leandro Gomes de Barros, ao falar dos locais que sofrem com as mazelas 

provocadas pela seca, descreve com detalhes as cenas que vê e as recria no 
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poema, demonstrando sua tristeza perante aqueles cenários analisados. O poeta 

também faz questão de explicitar a sua insatisfação com os governantes de nosso 

país que, em vez de ajudar a melhorar a situação na qual se encontra o povo, agem 

de má fé e prejudicam-no ainda mais. Embora a criança que ele descreve no poema 

não possa nem dar um gemido, ele pode usar a sua voz, na poesia, para gritar e 

representar os que não a têm mais ou nunca a tiveram. 

 
A Crueldade dos Donos de Terra para com os Pobres Lavradores –  

Rodolfo Coelho Cavalcante37 
 

Até quando, Senhor Deus, 
Continua esta ambição 
Dos Senhores Fazendeiros 

Sem alma, sem coração 
De expulsarem os roceiros 

Que sofrem pelos “grileiros” 
Sem a menor compaixão? 
[...] 

Quando um Líder se levanta 
Para os pobres defender 

Se não é ameaçado 
Tem um destino: morrer! 
E os pobres dos roceiros 

Pelos cruéis fazendeiros 
Resolvem tudo perder... 

[...] 
A falta de humanidade 
Reina entre os potentados, 

Não se respeita os direitos 
Dos humildes alugados, 

Sofrem os Agricultores 
Toda espécie de terrores 
Nos mais diversos Estados. 

[...] 
Não podia calar-me  

Como Vate Trovador 
Pois quem não combate o erro 
É também um malfeitor, 

O problema da “grilagem” 

                                                 
37

 Este poema encontra-se no livro de Mark J. Curran, A presença de Rodolfo Coelho Cavalcante na 
moderna literatura de cordel, 1987. p. 225-228.  
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Representa a triste imagem 

Hoje, em nosso interior. 
 

Eu peço aos donos de terras 
Que abrandem seus corações 
Tenham dó dos lavradores 

Nossos heróis dos sertões, 
Que no cabo da enxada 

Vivem de mão esfolada 
Sofrendo mil precisões. 

 

 
Rodolfo Coelho Cavalcante, nesse poema, fala da ambição daqueles 

fazendeiros que expulsam os roceiros de suas propriedades, sem se preocuparem 

com as famílias destes. Além de falar da falta de humildade e de compaixão dos que 

possuem mais riquezas, o poeta enfatiza o destino daqueles que se manifestam 

contra essa situação injusta. Mesmo que a morte representasse uma possibilidade 

muito provável para os que ousam a falar, em voz alta, sobre esse cenário, Rodolfo 

Coelho Cavalcante – líder de classe e trovador – faz questão de mostrar que não se 

cala perante este conflito que é comum no interior, se apresentando, assim, como 

um “herói”. 

 
O retrato do sertão –  
Patativa do Assaré38 

 
Meu sertão, meu doce ninho, 

De tanta beleza rude, 
Eu conheço o teu carinho, 
Teu amor, tua virtude. 

Eu choro triste, com pena, 
Ao ver a tua morena 

Sem letra e sem instrução, 
Boa, meiga, alegre e terna 
Torcendo um fuso na perna,  

Fiando o branco algodão. 
 

Cantei sempre e hei de cantar 

                                                 
38

 Este poema encontra-se no livro Patativa do Assaré: Antologia Poética, com organização e prefácio 
de Gilmar de Carvalho, 2007. p. 99-105.  
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O que o meu coração sente, 

Para mais compartilhar 
Do sofrer de minha gente. 

Com as rimas de meu canto 
Quero enxugar o meu pranto, 
Vivendo só na soledade 

Com esta gente querida, 
Modesta e destituída 

 De orgulho, inveja e vaidade. 
[...] 
Desta gente eu vivo perto, 

Sou sertanejo da gema 
O sertão é o livro aberto 

Onde lemos o poema 
Da mais rica inspiração. 
Vivo dentro do sertão 

E o sertão dentro de mim, 
Adoro as suas belezas 

Que valem mais que as riquezas 
 Dos reinados de Aladim. 
[...] 

Da mais cruel desventura 
Conheço o amargo sabor, 

Pois vivo da agricultura, 
Sou poeta agricultor. 
Eu sei com toda certeza 

Como é que vive a pobreza 
Do sertão do Ceará, 

A sua manutenção 
É almoço de feijão 
E a janta de mugunzá.  

 

Já Patativa do Assaré canta o sertão onde vive e que conhece tão bem. Tanto 

as mazelas quanto as belezas são objetos de apreciação do poeta, uma vez que ele 

fala a partir de sua própria vivência e de suas próprias experiências. O poeta é 

solidário com aqueles que, como ele, também sofrem com os mandos e desmandos 

da natureza, ressaltando que as dificuldades com a terra não impedem que ele 

continue admirando-a.  Os três cordelistas aqui enfocados  cantam e contam o que 

conhecem, o que admiram e o que repudiam. Suas vozes se destacaram entre 

tantas outras que, por motivos diversos, tiveram que ser silenciadas. Ainda que todos 
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não estejam mais presentes em suas respectivas terras e nesta Terra, ouso ter a 

certeza de que suas vozes ainda ecoam nos espaços vazios deixados por eles.  
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