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RESUMO: 

 

 A afirmação de que o cordel, visto como “voz do povo”, é um mediador entre cultura popular e 

cultura hegemônica não é nova. Esta dissertação, no entanto, investiga os fios desta mediação. Para tal 

recupera, inicialmente, a construção do complexo e contraditório conceito de cultura popular, examina 

as estratégias do cordel em luta por sua sobrevivência, enfoca a linguagem enquanto mediação 

homem/mundo e a mídia como fonte de informação. 

 Usando a cultura midiática como recorte da cultura hegemônica, a investigação se delimita a 

cordéis informativos que tratam do 11 de setembro e fatos correlatos. A influência da cultura midiática 

nos folhetos aparece, não só como fonte noticiosa, mas também destaque dado aos líderes políticos, à 

espetacularização e enfoque sensacionalista das tragédias. Mais do que reproduzir o já noticiado, o 

cordel apresenta a sua versão rimada dos fatos através de uma linguagem que transita entre o padrão e 

variedades sociais/regionais de linguagem próprias das classes populares. Na disputa por legitimidade, 

o cordel reafirma, através destes usos da linguagem, sua identificação com as classes populares diante 

da desqualificação imposta pela cultura hegemônica. Mais subjetiva do que objetiva, a linguagem 

assume, por vezes, um tom satírico, mordaz, irreverente, presente também na paródia, na 

carnavalização dos fatos. Há, reiteradamente, uma ressignificação da tradição reinventando, em 

temáticas novas, formas coletivas consagradas pelo uso. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cordel informativo, cultura popular , cultura midiática, mediação. 
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ABSTRACT: 

 

The affirmation of that the cordel, seen as “voice of the people” is a mediator between popular 

culture and hegemonic culture is not new. This analysis, however, investigates wires of this 

mediation. For such it recoups initially, the construction of the complex and contradictory concept of 

popular culture, examines the strategies of the twine in fight for its survival, focuses the language while 

mediation man/world and the media as information source.       

 Using the midia culture as clipping of the hegemonic culture, the inquiry if delimits the 

informative twines that deal with 11 to September and facts associateds. The influence of the midiática 

culture in the brochures appears, beyond news source, in the prominence given to the leaders 

politicians, to the espetacularização and sensationalist approach of the tragedies. But of what to 

reproduce already notified the twine presents its rhymed version of the facts through a language that 

transits between the standard and proper regional social varieties/of language of the popular 

classrooms. In the dispute for legitimacy, the twine reaffirms, through these uses of the language its 

identification with the popular classrooms ahead the disqualification imposed for the hegemonic 

culture. More subjective of what objective, the language assumes, for times, satirical, mordacious, 

irreverent, present a tone also in the parody, the carnavalization of the facts. It has, repeating, a 

resignification of the tradition reinventing, in thematic new, collective forms consecrated by the use.  

 

KEYWORDS: Cordel, popular culture, media culture, mediation. 
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INTRODUÇÃO 

 

(...)a comunicação se tornou para nós questão de mediações mais que 

de meios, questão de cultura e, portanto, não só de conhecimento    

mas de reconhecimento- Jesús Martín-Barbero. 

 

A literatura de cordel sempre despertou em nós grande interesse. Quando adolescente, 

descobrimos na imensa coleção de folhetos do nosso pai um universo tão interessante quanto o das 

revistas em quadrinhos. Ler aqueles cordéis era mergulhar em um mundo de animais que falavam, de 

duelos de cangaceiros, de lobisomens, de pavões mágicos que serviam de nave, de relatos sobre a vida 

difícil em um lugar que não fazia parte do nosso cotidiano: o sertão.  

O interesse não só pelos folhetos de cordel continuou, mas também pela cultura popular em 

geral. O trabalho a seguir visa unir o interesse por este tipo de literatura com a profissão que decidimos 

seguir, que é o jornalismo, tomando como objeto de estudo a mediação feita pelo cordel ao re-trabalhar 

fatos já noticiados pela mídia. Restringimos nosso enfoque ao cordel de fato circunstancial ou 

acontecido, também denominado de folheto informativo (DIEGUES JUNIOR, 1975), ou seja, aquele 

tipo de cordel que durante muito tempo serviu como espécie de jornal, principalmente à população 

rural do nordeste. 

Portanto, partindo do pressuposto de que o cordel exerce uma mediação entre cultura popular e 

hegemônica, o presente trabalho procura verificar transformações de forma e conteúdo operadas pelo 

cordel informativo ao re-elaborar notícias veiculadas pela mídia contestando ou reiterando o conteúdo 

das mesmas. Procura-se perceber como o discurso cordelista filtra, reorganiza, modifica, rejeita ou 

endossa aspectos da cultura hegemônica, traduzindo/ interpretando, integrando ou opondo-os à cultura 

popular. 

Saber como é construída a mediação é importante a partir do momento em que buscamos o 

entendimento de uma das manifestações mais expressivas e conhecidas da cultura popular nordestina. 

A importância dessa categoria de poesia popular como forma de comunicação é algo notório entre os 

estudiosos do assunto, apesar de nem sempre reconhecida pela elite como alerta Arnaldo Saraiva: “No 

fim das contas, o desprezo ou esquecimento da literatura popular representará sempre o esquecimento 

ou desprezo do homem popular. E não se pense que isso é, apenas, um problema político, porque é 

também um problema científico e um problema estético” (Apud AMORIM, 2003, p.3). Negligenciar o 

estudo da cultura popular (e o cordel informativo como parte integrante dela), como influencia e é 

influenciada, certamente representaria uma lacuna para o entendimento da sociedade, um 
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“esquecimento” propício a falsear a realidade. Por isso, ao invés de compactuar com o desprezo e o 

esquecimento, pretendemos confrontar-nos com “a verdade cultural da mestiçagem” da qual fala 

Martin Barbero, e onde “a comunicação se tornou para nós questão de mediações mais que de meios, 

questão de cultura e, portanto, não só de conhecimento mas de reconhecimento” (BARBERO, 2003, 

p.28). 

 A análise de possíveis transformações operadas pelo cordelista em relação à notícia veiculada 

pela mídia impressa visa a uma compreensão mais aprofundada das mediações processadas pelo cordel 

como veículo de comunicação. Visa também ao estudo das relações cultura popular – cultura 

hegemônica como pano de fundo das discussões acima. Debruçar-se sobre o cordel informativo 

conforme o objetivo deste trabalho é, portanto, fundamental para entender seu papel social. 

Calasans, ao referir-se à produção rimada sobre o ‘messias’ cearense [Antônio Conselheiro]  

relata que  

No campo de luta de Canudos no ano de 1897, o repórter de o Estado de São 

Paulo, Euclídes da Cunha, depois consagrado ensaísta de Os Sertões, sentiu a 

importância que os conselheiristas davam às criações da ira anônima, usadas 

como armas de combate na guerra de vida ou morte da jagunçada contra as 

forças poderosas da República. Dir-se-ia que versejar ajuda a 

combater(CALASANS, 1984, p.1). 

As causas que estavam na origem da Guerra de Canudos ainda permanecem. Um conflito não 

declarado, sem canhões, baionetas ou foices ainda se faz presente, em parte - herança daquele Brasil. 

As armas não são mais as mesmas e o cenário é transferido para o choque permanente entre dois 

mundos, estrangeiros entre si, apesar de existirem num mesmo país. O embate entre excluídos (os que 

estão à margem, em busca de um pedaço de chão, um teto, um prato de comida) e aqueles que 

esbanjam riquezas migra e se intensifica no nível simbólico, onde a cultura e a comunicação exercem 

papel fundamental. Como se situa o cordel informativo neste espaço? Até onde ele é modelado pela 

ação niveladora do consumo, endossa a visão hegemônica ou exerce papel de “porta-voz” desses 

segmentos subalternos da sociedade, como certos autores afirmam? 

A literatura de cordel tem sido considerada, sistematicamente, porta-voz ideal 

dos anseios populares(...) pois de outra forma não se explicaria a grande 

aceitação dessa forma de comunicação nem sua difusão por quase todo território 

nacional e, muito menos, as enormes tiragens de alguns folhetos. É conhecida a 

citação de Orígenes Lessa, em sua obra Getúlio Vargas e a Literatura de Cordel, 
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quando fala de 1.000.000 exemplares saídos por ocasião da morte do 

presidente.(LUYTEN, 1980, p.21). 

Partindo do pressuposto de que o cordel informativo mantém seu caráter distintivo enraizado na 

cultura popular mas, ao mesmo tempo, antenado ao mundo contemporâneo, consideramos seu estudo 

importante nestes tempos de globalização em que é necessária a afirmação da diversidade de culturas 

em oposição à nivelação que empobrece e oprime. 

 No primeiro capítulo, procuraremos clarear como o conceito de cultura popular foi sendo 

construído através da história. O segundo capítulo irá situar o cordel, mais especificamente o cordel 

informativo em luta pela sobrevivência. No terceiro capítulo, abordaremos a questão da mediação: a 

linguagem como sistema simbólico mais importante na relação homem-mundo; a mídia impressa como 

mediação entre o fato e o leitor ao elaborar a notícia. No quarto e último capítulo procuraremos analisar 

as estratégias usadas pelo cordel ao reelaborar a notícia veiculada pela mídia traduzindo-a para seu 

público. 
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I PARTE - CORDEL, MEDIAÇÃO E CULTURA 

 

 

1. CONSTITUIÇÃO DO CONCEITO DE CULTURA POPULAR 

 

A expressão “cultura popular” é usada, com freqüência, sem que se explicite seu significado. A 

dificuldade e busca por um conceito de cultura popular foi algo que intrigou muitos pesquisadores 

desta área. Um olhar não objetivo e pouco conciso pode transformar o caráter múltiplo dos debates 

sobre esta temática em um labirinto de difícil saída. 

O universo da cultura popular que dialoga com a literatura de cordel é rico e abrangente. A 

trajetória de estudo desse universo não é algo simples, nem recente. No presente capítulo trilharemos 

de forma breve um caminho que possui seus primeiros registros na Europa. Citaremos os debates que o 

conceito da cultura popular assume na nossa realidade. O último ponto percorrido, apenas de chegada 

provisória mas não de final do itinerário, será o de como este conceito se situa nos estudos culturais 

contemporâneos e se relaciona com as novas dinâmicas globais, dentre elas o hibridismo e a 

mundialização da cultura.  

Assim, para uma melhor contextualização e compreensão da cultura popular e, portanto, do 

cordel como elemento integrante da mesma, achamos necessário recorrer não somente às discussões 

contemporâneas, mas também a outras que as antecederam e que foram confirmadas ou reformuladas, 

complementadas no decorrer da evolução dos estudos. Tentar caminhar por essa trajetória não linear, 

com diversas bifurcações e veredas paralelas, é também uma forma de entender o solo onde a literatura 

de cordel, e mais especificamente o cordel informativo, objeto de estudo desta dissertação, está inserido 

e com o qual mantém permanente diálogo de fertilização mútua.  

 

Antiquários, Folcloristas e Românticos  

  

É na Europa onde iremos constatar os primórdios dos estudos da cultura popular. Em países 

como a Inglaterra, França e Alemanha encontramos registros e reflexões daquilo que poderíamos 

considerar como um estado ainda embrionário de pesquisa sobre cultura popular. É pertinente observar 

que cada fase desta trajetória se insere numa ideologia ou conjunto de representações próprias da época 

e refletindo-se em formas específicas de pensar a cultura popular. As concepções sobre os modos de 
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vida e produção simbólica dos segmentos populares ora se contradizem ora se complementam, 

mesclam- se, aprofundam-se, e algumas delas perduram até hoje. 

 Nos meados do século XVII a produção literária sobre o assunto, segundo Renato Ortiz (1992), 

era formada, na maioria, por escritos de sacerdotes que tinham como objetivo apontar desvios de 

conduta nas crendices das classes plebéias. Os julgamentos de valor a respeito do que era um bom ou 

um mau costume marcavam os registros da época. A Igreja mantinha uma censura rígida em relação ao 

que podia ou não ser produzido, divulgado, lido. As publicações que considerava uma ameaça à 

religião, à moral e portanto ao seu domínio eram enquadradas no Index Expurgatório. Câmara Cascudo 

(1994) cita como exemplo deste poder coercitivo da Igreja Católica o enquadramento, no Index, da 

“História de Roberto do Diabo” a qual, apesar de cortes e proibições, passou por uma série de 

reedições. No Brasil coube a João Martins de Ataíde dar sua versão poética ao cordel de mesmo nome, 

datado em 1938. 

 A curiosidade a respeito de costumes, narrativas, artesanato, cânticos, rituais que guiava o 

hábito de coletar material vai provocar o aparecimento dos assim chamados antiquários. Esses 

começam a trocar correspondências, textos e ensaios sobre suas coleções e a se reunir em sociedades 

tais como a “Sociedade dos Antiquários”, fundada em 1718 na Inglaterra. O estranhamento frente ao 

desconhecido, ao outro, ao diferente, provoca curiosidade, mas também, não raras vezes, medo e 

rejeição, fatores que podem prejudicar a busca objetiva de entendimento. A ausência de um “olhar 

desarmado”, necessária à atitude científica é exemplificado no filme “O Elo Perdido” (2005) do diretor 

Régis Wargnier, em que cientistas, de antemão, se negam a reconhecer pigmeus como humanos, 

forjando “provas” para enquadrar seus objetos de estudo em  esquemas pré- estabelecidos.  

Duas características marcam os antiquários: o trabalho como colecionador de antiguidades e 

uma atitude que não demonstrava afeição especial pelo povo cuja linguagem desprezavam, 

denunciando-a como tendo “erros gramaticais”. Compreensível no contexto da época, hoje já não cabe 

mais classificar características do linguajar popular como “erros gramaticais”. Segundo a 

sociolingüística, há diferenças sociais e regionais da fala. Variedades lingüísticas de prestígio e outras 

que são estigmatizadas. Neste sentido não é científica mas sim política (enquanto expressa uma relação 

de poder) a atitude que desqualifica a variedade falada por segmentos sociais não escolarizados e o que, 

em última instância, representa a desqualificação do próprio falante. (POSSENTI, 1983) 

 A prática dos antiquários de buscar informações isoladas do contexto dificultava uma melhor 

compreensão das mesmas, prática adotada também pelos membros das associações de folclore 

posteriores. Ao contrário dos antiquários, os folcloristas preocupam-se em ordenar e classificar 

aspectos dispersos e diversificados da cultura tradicional. Convém lembrar que, em 1838, um dos 
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membros da Sociedade dos Antiquários da Inglaterra, Willian John Thoms, funda uma seção dedicada 

à cultura popular numa revista da época denominada “Atheneaum”. E é nessa revista que Thoms utiliza 

pela primeira vez o termo folklore (saber do povo).  

  No final do século XVIII, o romantismo vai canalizar influências das transformações 

ocasionadas pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial na Europa. Para Renato Ortiz, um 

aspecto importante para os estudos da cultura popular no período romântico com relação ao anterior é a 

transformação de uma predisposição negativa às manifestações populares em elemento dinâmico para 

sua apreensão.  

O popular romantizado retoma inclinações como sensibilidade, espontaneidade, mas 

enquanto qualidades diluídas no anonimato da criação. Não é pois o indivíduo o ponto 

nodal, mas o coletivo. Por isso, para evitar possíveis dúvidas, e associações impróprias, 

sublinho que na compreensão da problemática da cultura popular, nos deparamos com 

um determinado tipo de romantismo. Esta é a matriz, que será posteriormente 

reelaborada pelos estudiosos. (ORTIZ, 1992, p.18)  

Os românticos se diferenciavam dos antiquários pela sua originalidade e radicalidade. Na virada 

do século XVIII para o XIX, houve um aumento do interesse pelas tradições populares, sendo esse o 

provável período no qual o conceito de cultura popular foi inventado.  Momento também, em que 

pensadores como os irmãos Grimm se destacam e deixam contribuições metodológicas para seu estudo 

mais sistemático. Foi nessa época que o filósofo alemão que Herder propôs a cultura popular como 

forma de encontrar o substrato da cultura nacional e contribuir para a unidade da nação. A ambigüidade 

dos termos “povo” e “popular” continua até hoje, sendo seus significados na maioria dos usos não 

explicitados. Para nosso uso, ao contrário do estabelecido pelos românticos, tanto “povo” quanto 

“nação” são termos que não devem camuflar a existência de classes sociais conflitantes. Assim 

entendemos que nação ou povo brasileiro não é um todo homogêneo, mas sim, como as evidências 

apontam, uma sociedade marcada por profundas desigualdades sociais. Por isso, quando usamos as 

palavras “povo” e “popular” as associamos às classes subalternas, aos segmentos sociais alijados do 

poder e da riqueza material.  E esse desigual acesso se estende também ao patrimônio cultural 

elaborado historicamente pela humanidade e apropriado pela classe dominante. Não se pode deixar de 

ressaltar, porém, que os segmentos subalternos possuem uma produção cultural expressiva muitas 

vezes ignorada pelos registros oficiais. Outrossim, entendemos a cultura popular como sendo aquela 

vivida e criada pelas classes populares tanto na atualidade quanto no passado. 

O povo é visto pelos folcloristas como arquivo da tradição, e sua cultura como uma espécie de 

relicário no qual se armazenaria a memória do passado. Eles consideravam de certa forma o progresso 
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com uma interferência negativa nas tradições. Com um tom nostálgico pretendiam preservá-las através 

dos registros e de coleções abrigadas em museus. Persiste ainda hoje, em concordância com o 

pensamento hegemônico, por parte de folcloristas e estudiosos da cultura popular, uma concepção de 

tradição cultural enquanto patrimônio a ser cultuado, que abriga coisas preciosas mas sem vida, 

transformadas em mercadoria ou peças de museu. Tradição que deve sobretudo contribuir para 

preservar a estrutura social vigente. Tanto é que estudos atuais do folclore parecem não demonstrar 

interesse por manifestações contemporâneas de grande vitalidade surgidas da criatividade popular, tais 

como hip-hop, grafitagem, funk ou a cena brega. É de se perguntar se esta atitude – de cultuar a 

tradição como algo quase sagrado, mas estagnado - não dificulta vislumbrar o novo que do velho 

ressurge transformado. 

Estudos contemporâneos apontam em outra direção, na qual a tradição que não perdeu seu vigor 

oferece às classes subalternas elementos para fortalecer sua auto-afirmação. Assim, Bhabha, um dos 

principais representantes das teorias pós-colonialistas, falando de estratégias de empowerment 

(empoderamento) das minorias (entendendo-se por minorias segmentos sociais que buscam intervir em 

instâncias de decisão), concebe a tradição como reinvenção e renovação do passado: 

O ‘direito’ de se expressar a partir da periferia (..) é alimentado pelo poder da tradição de 

se reinscrever através das condições de contingência e contraditoriedade que presidem 

sobre as vidas dos que estão ‘na minoria’. O reconhecimento que a tradição outorga é 

uma forma parcial de identificação.(BHABHA, 2003, p. 21-27) 

A revalorização e o redimensionamento das tradições, conjugados à afirmação de sua identidade 

por parte de segmentos populares pode, pois, ser simultaneamente resistência à cultura hegemônica 

nacional, à globalização niveladora, integração criativa e crítica à cultura contemporânea ou, 

simplesmente, uma estratégia de sobrevivência. Estratégias que podem ser observadas em periferias de 

países “periféricos” como o Brasil onde vozes vindas de palafitas, favelas, morros fundem a 

sobrevivência de sua produção simbólica à batalha diária e não menos dura da sobrevivência material. 

Poesias cantadas e declamadas por integrantes de bandas - como Faces do Subúrbio, do bairro recifense 

do Alto José do Pinho - mesclam a linguagem rítmica do rap às batidas aceleradas da embolada de 

pandeiro. Ao recriar uma produção cultural, estas vozes também buscam, num mundo de preconceitos, 

uma afirmação de identidade que é ao mesmo tempo consciência original, única, distinta dos demais e, 

por outro lado, a aproximação e o reconhecimento de si em outros e por outros. Identidade enquanto 

experiência compartilhada e que faz o rapper e ativista MV Bill, em meio a “bocas de fumo”, à 

violência, à perseguição policial pensar: “Ao olhar aquela gente tão parecida comigo, eu tentava 
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imaginar qual seria o meu destino se não fosse o rap?” (ATHAYDE, 2005). O rap e tantas outras 

manifestações culturais são hoje reconhecidas como canalizadoras de rebeldia e criatividade. 

 

O Conceito de cultura popular entre nós 

 

Para se entender a trajetória do conceito de cultura popular na realidade do nosso continente é 

preciso acompanhar os diversos significados que o próprio termo popular adquiriu na evolução das 

pesquisas.  

a aparição tardia dos estudos e das políticas relativos a culturas populares mostra que 

estas se tornaram visíveis há apenas algumas décadas. O caráter construído do popular é 

ainda mais claro quando recorremos a estratégias conceituais com que foi sendo 

formado e as suas relações com as diversas etapas da instauração da hegemonia. Na 

América Latina, o popular não é o mesmo quando é posto em cena pelos folcloristas e 

antropólogos para os museus (a partir dos anos 20 e 30), pelos comunicólogos para os 

meios massivos (desde os anos 50), e pelos sociólogos políticos para o Estado ou para 

os partidos e movimentos de oposição (desde os anos 70).(CANCLINI, 2003,p. 207)  

Convém antecipar que o surgimento de um novo enfoque não substitui o anterior com o qual 

passa a conviver e mesclar-se. Ao focalizarmos o Brasil de forma mais específica, é possível perceber 

que o estudo da cultura popular atravessa também fases semelhantes àquelas que nos descreve 

Canclini. 

Se a reflexão teórica sobre cultura popular é recente, a vivência/produção de uma cultura 

diversa da cultura das elites vem desde a estruturação da sociedade em segmentos sociais 

diferenciados. No Brasil, o colonizador branco impôs a sua cultura, perseguindo, censurando ou 

simplesmente ignorando as culturas dos povos indígenas e dos escravos africanos. No entanto, junto 

com a miscigenação racial, processou-se a mestiçagem cultural que, entre conflitos e preconceitos, 

provocou sua rica diversidade entre nós. 
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O Registro da Tradição 

 

Os primeiros estudos referentes à temática no Brasil buscaram, à semelhança do que acontecera 

na Europa, o registro daquilo que pudesse caracterizar traços típicos de uma tradição que revelasse uma 

suposta identidade nacional. Era preciso registrar as tradições de cunho rural associadas ao rústico, 

ingênuo e genuíno e que estariam em vias de desaparecimento, ameaçadas pelo progresso. Tradições 

estas confinadas ao mundo rural enquanto era ignorada a produção popular urbana como vemos 

expresso na observação irônica a seguir:  

Quando o poder econômico, decisões políticas e conflitos sociais situam-se basicamente 

nas grandes cidades, convém que a cultura popular fique guardada, quietinha, no espaço 

rural (...) Essa concepção fará longa carreira, não obstante a progressiva riqueza e 

amplitude da canção popular das Américas. (MATOS, 1994, p.169). 

Manifestações vivas das culturas urbanas subalternas tais como a capoeira, o samba, o 

candomblé, de teor muitas vezes conflitante com a ordem instituída, são ignoradas e excluídas das 

pesquisas. Citamos como precursores dos estudos folclóricos José de Alencar, Celso Magalhães e 

Silvio Romero. Registros como o dos Contos Populares do Brasil (ROMERO, 2005), publicados 

inicialmente em 1885, são contribuições valiosas para nosso Patrimônio Cultural. Quanto à literatura de 

cordel, para Romero, conforme Cláudia Neiva de Matos (1994), ela não é “genuinamente popular” por 

não ser de natureza coletiva, anônima, o que a “exclui do interesse folclórico”. Ainda quanto ao cordel, 

Silvio Romero anunciava, já em 1888, a sua decadência, algo reiterado por outras vozes em anos 

posteriores que alertavam para o desaparecimento do folheto. É pertinente observar que, na atualidade, 

num mundo dominado pelos meios de comunicação de massa, o cordel teima em persistir. 

Ao contrário do que preconizava Sílvio Romero, a proliferação dos jornais não 

contribuiu para extinguir a literatura de folhetos, sendo pela interiorização das máquinas 

que se tornavam obsoletas nos grandes centros que oficinas puderam imprimir a 

produção popular de poesia. (CARVALHO, 1994, p.69) 

Assumindo em nossos dias, muitas vezes, um sentido depreciativo associado ao pitoresco, 

arcaico, estático, anacrônico, conservador, o folclore foi a denominação mais freqüente sob a qual se 

realizavam os estudos da cultura popular brasileira. Definições dicionarizadas compilam folclore como 

se referindo a costumes tradicionais, crenças, superstições, cantos, festas, indumentárias, lendas, artes 

etc. conservadas no seio de um povo (sem explicitar o significado do termo). Câmara Cascudo, 
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considerado o maior folclorista do Brasil, parece vacilar entre uma concepção conservadora, estática e 

outra que admite mudanças no fato folclórico em seu verbete sobre folclore:  

É uma cultura popular, tornada normativa pela tradição(...) Não apenas conserva, 

depende e mantém padrões imperturbáveis de entendimento e ação, mas remodela, refaz 

ou abandona elementos que se esvaziaram de motivos ou finalidades indispensáveis a 

determinadas seqüências ou presença grupal.  

E, mais adiante, no mesmo verbete, cultura popular e folclore se equivalem, sendo esse último: 

(...)a cultura popular aberta à transmissão oral e coletiva de estórias e acesso às técnicas 

habituais dos grupos destinada à manutenção dos usos e costumes no plano do convívio 

diário (...) O folclore deve estudar todas as manifestações tradicionais da vida coletiva 

(CASCUDO, s/d, p. 400) 

Os estudiosos utilizavam-se de algumas características para definir o âmbito do folclore, tais 

como: delimitação de seu campo ao rural; produção anônima ou porque não era dada importância à 

autoria, ou porque essa era coletiva através da elaboração de diversas versões de uma obra cuja origem 

se perdera em tempos longínquos; tradição oral; tradições que sobrevivem do passado; ênfase na 

conservação das manifestações e/ou seus registros, preservando-os para posteridade em museus. 

 

Mário de Andrade e a Busca da Fonte Popular 

 

 A jornada começou no ano de 1927 quando o “turista aprendiz” Mário de Andrade faz sua 

primeira “viagem etnográfica” percorrendo a Amazônia. No ano seguinte faria sua segunda viagem 

mas agora o destino era o também distante e pouco conhecido nordeste do país. Enquanto diretor do 

Departamento de Cultura de São Paulo envia duas expedições de pesquisa para o nordeste (1937 – 

1938). Amante da cultura popular, Mario de Andrade escreve no seu prefácio Na Pancada do Ganzá:  

Este não é um livro de ciência, evidentemente, é um livro de amor (...) O que vale aqui é 

a documentação que o povo do Nordeste me forneceu. (...) Recolhendo e recordando 

estes cantos, muitos deles tosquíssimos, precários às vezes, não raro vulgares, não sei o 

que eles me segredam que me encho de comoções essenciais e vibro com uma 

excelência tão profundamente humana, como raro a obra de arte erudita pode me dar. 

(ANDRADE, 1980, p.55 e 56) 

O poeta deixa claro no prefácio que não se refere a um livro científico, mas ressalta a 

importância de registro e da documentação que o livro deveria abrigar. O registro constitui a primeira e 

fundamental etapa para a sistematização de estudos de manifestações das culturas populares. A 

utilização de equipamentos de captação áudio- visual dos quais hoje dispomos, além dos apontamentos 
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descritivos, são ferramentas importantes também para maior divulgação das produções culturais. Fica 

perceptível nas palavras de Mário de Andrade seu envolvimento emocional e posicionamento diante 

das manifestações populares. Segundo Telê Porto Ancona Lopez, o modernista preocupado com a 

identidade nacional e independência cultural, intuía  

que as fronteiras da arte erudita nacional/arte popular são, na verdade, fronteiras de 

classe social, determinadas ao longo da história. Acreditará então que a arte culta, 

privilegiada em seu desenvolvimento, pode, ou melhor, deve, para livrar-se do peso de 

uma cultura importada e se tornar nacional (...) nutrir-se também dos recursos da criação 

popular.(LOPEZ, 1980, p.52) 

A cultura popular equivale aqui a manifestações de arte popular que se opõe, por sua vez à arte 

erudita. Essa oposição, segundo Mario Pedrosa, nasce com a divisão em classes da sociedade 

capitalista. A arte erudita, culta, a arte propriamente dita “expressa a dominação ideológica e de classe 

da burguesia” que com ela se identifica (PEDROSA, 1980, p.22). Ora, se uma é a arte propriamente 

dita ou culta ou elaborada como também foi (é) designada a arte produzida por uma elite mais 

intelectualizada de formação acadêmica, a outra, ou é ignorada ou não reconhecida como arte por essa 

elite ou ainda vista como produção de segunda categoria. Em relação ao cordel esse, ainda hoje, é visto 

como literatura menor. Não há como negar que as diferenças entre estas duas formas de manifestações 

artísticas refletem em parte o acesso desigual a um patrimônio cultural que não é o de uma classe mas 

da humanidade. Acesso diferenciado que faz parte das condições materiais desiguais em que se movem 

seus criadores sem perder de vista que as denominações antes referidas revelam também uma visão 

elitista, preconceituosa, de classe social. Em se tratando de cordel (como aliás da poesia de modo geral) 

verifica-se a existência de uma produção de vários níveis de qualidade, o que evidencia a fragilidade da 

oposição culta, erudita, elaborada X popular. 

Ao mesmo tempo em que confere divulgação e “status” à cultura popular brasileira, Mário de 

Andrade, em consonância como o Movimento Antropofágico, mesmo que imbuído de nacionalismo, 

antecipa o que hoje se discute sob os termos de miscigenação ou hibridismo cultural, como veremos 

adiante. Assim, lamenta que os compositores brasileiros “vão na Europa, enlambusam-se de pretensões 

e enganos”. Não viajam pelo Brasil para extrair da riqueza da “alma coletiva do povo” o conteúdo para 

suas composições pois “não basta saber compor. Carece ter o que compor.” (ANDRADE, 1980, p.56) 

Um passo importante na pesquisa da cultura popular foi dado por integrantes da Universidade 

de São Paulo, entre eles Roger Bastide, Florestan Fernandes e Osvaldo Elias Xidieh. Entre suas 

contribuições, destaca-se a necessidade de estudar o fato folclórico no seu contexto sócio-cultural mais 

amplo e considerando seu caráter dinâmico. Nas palavras de Xidieh “alguns aspectos da cultura 
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popular podem desaparecer enquanto outros podem ser reelaborados, passando a responder às novas 

condições enfrentadas” (Apud AYALA, 1987, p.40) 

As contribuições acima mencionadas continuam atuais para o estudo do cordel hoje. Se, ao 

levarmos em conta o contexto sócio-cultural, focalizarmos as condições de produção tanto materiais 

quanto simbólicas, será necessário considerar, por exemplo, o uso do computador por cordelistas e seu 

acesso maior a informações possibilitado através da mídia. Quais as modificações disso resultantes? 

Provavelmente evidenciar-se-á, entre outras, o folheto como produção capaz de atualizar-se dentro da 

dinamicidade cultural, já apontada pelos estudiosos acima, reelaborando informações em confronto 

com suas referências tradicionais, não podendo os poetas de cordel, enquanto categoria, ser 

maniqueísticamente classificada de antemão como sendo “conservadora” ou “progressista”. 

 

A Politização da Cultura Popular 

 

  As discussões em torno da cultura popular assumem, a partir da década de 60, uma ênfase 

maior na conceituação, no seu papel na luta contra o imperialismo cultural diante a influência crescente 

da indústria cultural sob domínio americano, na educação/conscientização do “povo”, na politização 

das “massas”, num contexto de grande efervescência e mobilização sócio-política-cultural. 

 O Centro Popular de Cultura (CPC), segundo Ubiratan Teixeira, foi um movimento cultural 

criado em 1961 pelo dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, o cineasta Leon Hirzman e o professor Carlos 

Estevam Martins. Fechado em 1964 pelo golpe militar, congregava artistas e intelectuais sendo que sua 

atuação mais forte esteve ligada à União Nacional de Estudantes, UNE. Destacou-se no uso e 

posicionamento frente à cultura popular “O teatro, que seria usado como arma em favor das grandes 

transformações pregadas pela esquerda foi o grande instrumento de mobilização de seus 

quadros.”(TEIXEIRA, 2005, p.95). 

 Conforme Carlos Estevam Martins, o grupo do qual fazia parte estava insatisfeito com o teatro 

classe média. Procurava então elaborar um teatro diferenciado para o povo objetivando uma 

comunicação direta com as “massas populares”. No entanto, as tentativas nesse sentido encontraram 

dificuldades não “em montar espetáculos que pudessem ser levados à massa: a dificuldade estava em 

entrar em contato com o povo” (MARTINS, 1980, p.77). O CPC passou então a voltar-se para a UNE a 

fim de conquistar o público estudantil. 

 O CPC distingue cultura popular ou arte popular de cultura do povo ou arte do povo. Enquanto 

a primeira é criada por intelectuais para o povo, a segunda , 
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a arte do povo é tão desprovida de qualidade artística e de pretensões culturais que nunca 

vai além de uma tentativa tosca e desajeitada (...) é ingênua (...) não tem outra função 

que a de satisfazer necessidades lúdicas e de ornamento. (Enquanto a arte feita pelo 

CPC) é revolucionária pretende ser popular quando se identifica com a aspiração 

fundamental do povo. (MARTINS, 1987. p.45 e 46) 

 Transparece, em pronunciamentos como o citado, uma visão elitista e pouco objetiva da arte 

produzida pelo povo, bem como uma concepção instrumental da arte por parte de uma vanguarda  

intelectual militante.Ferreira Gullar, um dos intelectuais do CPC, se pronuncia assim em 1963 sobre a 

cultura popular , a cultura criada para o povo: 

a expressão cultura popular designa um fenômeno novo na vida brasileira cuja 

importância está na razão direta dos complexos fatores sociais que o determinam (..) 

surge como denúncia dos conceitos culturais em voga que buscam esconder seu caráter 

de classe (...) surge a necessidade de pôr a cultura a serviço do povo (...) a cultura tanto 

pode ser instrumento de conservação como de transformação social.(GULLAR, 1980,   

p. 83). 

Evidencia-se também aqui a cultura popular não enquanto criação por parte de segmentos 

populares subalternos, mas sim, elaborada por uma elite intelectual e dirigida àqueles. Subentende-se 

uma análise marxista da sociedade que desmistifica a idéia de uma composição social homogênea 

contida nos termos nação e povo. Transparece também o compromisso do intelectual com ações que 

favoreçam mudanças sociais. 

Marilena Chauí situa as expressões cultura popular e cultura do povo no contexto do populismo  

em qualquer de suas modalidades, paternalista ou justiceiro, o populismo é uma política 

de manipulação das massas, às quais são imputadas passividade, imaturidade, 

desorganização e, conseqüentemente um misto de inocência e violência que justificam a 

necessidade de educá-las e controlá-las para que ‘subam’ corretamente ao palco da 

História. (CHAUÍ, 1980, p. 15) 

 Da concepção assim analisada resulta a necessidade de uma vanguarda para esclarecer e guiar o 

povo, sendo o uso da cultura popular uma das formas de educá-lo, politizá-lo e, quiçá, conquistar sua 

adesão para a luta revolucionária. Contra as críticas de que o CPC atuava de cima para baixo, de forma 

autoritária, paternalista, Carlos Estevão Martins se defende neste seu depoimento de 1978: 

a participação popular era o objetivo, a finalidade, a razão de ser do CPC. 

Evidentemente nós levávamos ao público determinadas idéias e informações. Se isto é 

ser paternalista então todos os autores que li e que abriram a minha cabeça também 

foram paternalistas comigo.(MARTINS, 1980, p. 82).  
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 O Movimento de Cultura Popular (MCP) foi fundado em Recife durante a 1ª administração 

de Miguel Arraes, mantido pelo estado de Pernambuco e pela prefeitura de Recife. Entre os fundadores 

constam: Germano Coelho, Ariano Suassuna, Hermilo Borba Filho, Abelardo da Hora, Paulo Freire. O 

objetivo do MCP, contemporâneo da Teologia da Libertação, era educar para a liberdade. 

 O órgão do MCP encarregado da cultura popular tinha como finalidade  

interpretar, desenvolver, e sistematizar a cultura popular (...) Conforme ainda Germano 

Coelho: ‘Não nos debruçamos sobre o povo para auxiliá-lo. Nós nos voltamos para o 

povo para aprender.’ A esta idéia, ao contrário do que propunha o CPC da UNE, subjaz 

a concepção de cultura popular segundo a qual a produção cultural do povo não reflete, 

pelo menos em absoluto, a dominação social e cultural a que é submetida. Pode, 

eventualmente, exprimir o conformismo com a opressão (mas pode expressar também) o 

inconformismo, a rebeldia e o anseio de emancipação nacional (Arte em Revista, 1980,: 

p.67) 

 O MCP não se dedicava apenas a atividades artístico-culturais. Desenvolvia programas 

educativos em vários níveis sendo o mais conhecido mundialmente a alfabetização de adultos 

desenvolvida por Paulo Freire. Esta Educação Libertadora baseava-se no diálogo educador/educando 

no qual de lado a lado se aprende e se ensina. Bem mais tarde, com a introdução de Marxismo e 

Filosofia da Linguagem de Bakhtin no Brasil, foi possível avaliar melhor o alcance do método 

dialógico para o empoderamento das classes populares, para a constituição da consciência, do 

conhecimento, da cultura e mesmo para aprendizagem da escrita. Segundo Bakhtin, a compreensão se 

dá através de respostas a um signo mediante outros signos, sendo que a consciência individual somente 

surge na interação social, no confronto de interlocutores. (BAKHTIN, 1981, p.34-35). Seguindo a 

máxima de que “quem dá a palavra dá o tema, quem dá o tema dirige o pensamento, quem dirige o 

pensamento pode ter o poder de guiar a consciência”(BRANDÃO, 1983, p.22), o método se inicia com 

uma pesquisa do universo vocabular/cultural dos educandos do qual se retiram as palavras e os temas 

geradores. A discussão coletiva desses nos círculos de cultura conduzia tanto à leitura da palavra 

escrita quanto à leitura do mundo, problematizando e analisando a realidade. Havia a percepção de que, 

ao fabricar o tijolo e construir a casa – o trabalho humano transformando a natureza – criava-se cultura. 

Cultura essa a ser ampliada através do diálogo/ aprendizagem nos círculos de leituras. Aprender a ler e 

a escrever significava  

dizer a palavra: um comportamento humano que envolve ação e reflexão (...) o direito de 

expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir e optar (...) por isso que, 

numa sociedade de classes, seja fundamental à classe dominante estimular o que vimos 

chamando de cultura do silêncio, em que as classes dominadas se acham semimudas ou 
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mudas, proibidas de expressar-se autenticamente, proibidas de ser (FREIRE, 1976, p. 

49) 

 Subjaz ao trabalho de Freire, uma concepção ampla de cultura popular que abrangia tanto a 

elaboração material quanto simbólica das formas de viver das classes populares, incluindo a riqueza e 

dinâmica das tradições. O golpe de 1964 extinguiu o MCP, seus integrantes foram silenciados, o 

método de alfabetização declarado subversivo e Paulo Freire exilado. A repressão desmantelou os 

movimentos culturais que a partir do MCP e CPC haviam se espalhado pelo país. A censura amordaçou 

a imprensa, o teatro, o cinema, a música, as universidades. 

 

Outros Enfoques 

 

 Uma importante abordagem que também precisa ser destacada na pesquisa da cultura popular e 

do folclore é a disciplina denominada folkcomunicação, surgida na década de 1960 do interesse de seu 

fundador, o pernambucano Luís Beltrão, pelas manifestações da cultura popular através da ótica da 

comunicação. Seus estudos confirmaram  

a existência de um sistema específico de comunicação entre os grupos marginalizados da 

população entre os grupos marginalizados da população brasileira, a que denominamos 

folkcomunicação, em razão de seus agentes e seus veículos estarem relacionados, direta 

ou indiretamente, com manifestações folclóricas.(BELTRÃO, 1971, p.149). 

 Entre outros, a comunicação via “folhetos de época”,  que denominamos de cordéis 

informativos, foi objeto de pesquisa tanto por parte do fundador da folkcomunicação quanto de seus 

seguidores como é o caso de Roberto Benjamim. Para Beltrão, os líderes de opinião, entre os quais os 

autores de folhetos, “podem ser agentes de interação entre os sistemas de mass media e os de folk 

media “(CARVALHO, 2005, 116). 

 A partir da década de 70 a cultura popular passa a ser estudada no âmbito das relações de poder 

e de exploração econômica. Antropólogos e demais pesquisadores voltam-se para estudar com mais 

rigor manifestações culturais concretas. Um dos suportes teóricos veio de Antônio Gramsci cujas obras 

passam as ser traduzidas no Brasil. Ele deu à cultura uma dimensão política não contemplada pelo 

marxismo ortodoxo. Uma das categorias usadas por ele é a da hegemonia. As relações de hegemonia 

implicavam mecanismos de dominação e direção exercidos por uma classe social sobre toda a 

sociedade. Hegemonia é pois  

a capacidade de unificar através da ideologia e de conservar unido um bloco social que 

não é homogêneo, mas sim marcado por profundas contradições de classe (sendo que a 
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hegemonia) não é apenas política mas é também um fator cultural, moral, de concepção 

de mundo.(GRUPPI, 2000, p.70e 73)  

Ainda segundo Luciano Gruppi, na visão de Gramsci a cultura popular ou subalterna é 

heterogênea em que convivem, são reelaborados e resignificados elementos da tradição, influências da 

classe dominante e produções que refletem a situação dos oprimidos. Martín Barbero ressalta, a partir 

da ótica gramisciana, que há necessidade de considerar que nem sempre a assimilação do hegemônico 

pelas classes populares deve ser vista como submissão. Assim como sua recusa nem sempre é 

resistência. Observa também que “nem tudo que vem ‘de cima’ são valores da classe dominante a 

serem rechaçados”.(BARBERO, 2003, p.119). É na direção aqui indicada que tentaremos entender a 

mediação exercida pelo cordel entre a cultura popular e a cultura hegemônica. 

 Convém ainda lembrar que o uso no plural – culturas populares – é mais adequado, pois o 

popular abrange várias categorias sociais: o operário, o trabalhador rural, o pequeno proprietário rural, 

pequeno comerciante, funcionário público, o sub-empregado, o desempregado, o morador de uma 

periferia urbana, os sem-teto e sem-terra, entre outros, cujas culturas não são idênticas entre si, 

conservando, no entanto, como traço comum a subalternidade. Ou ainda, como afirma Nestor Garcia 

Canclini  

(...) o popular não pode ser definido com a nitidez pretendida pelas análises sócio-

econômicas de classe. Os componentes culturais híbridos presentes nas interações de 

classe impõem o reconhecimento do conflito e da importância da negociação (...) A 

negociação está instalada na subjetividade coletiva, na cultura cotidiana e política mais 

inconsciente. Seu caráter híbrido, que na América Latina vem da história de mestiçagens 

e sincretismos se acentuam nas sociedades contemporâneas pelas complexas interações 

entre o tradicional e moderno, o popular e o culto, o subalterno e o 

hegemônico.(CANCLINI,1995,p. 238 e 239) 

 Se a percepção das tensões entre classes sociais foi um avanço para a compreensão de popular, 

aqui Canclini aponta, com acerto, uma maior complexidade das relações entre o hegemônico e o 

subalterno que não podem ser reduzidas, segundo ele, a “um simples confronto bipolar” (Idem, p. 230). 

As relações entre culturas subalternas e hegemônicas se complexificam ainda mais se levarmos 

em conta, nos campos de negociação culturais a tríade: indústria cultural / mass media / cultura de 

massa. A indústria cultural visando potencializar o lucro através da produção de bens culturais 

dirigidos ao mercado consumidor cria “uma cultura pseudopopular, ou popularesca, que é outorgada às 

massas segundo a concepção preconceituosa que a elite do poder tem de ‘massa’” (BOSI, 1978, p. 57). 

Quanto à produção das classes subalternas, a indústria cultural apropria-se de elementos da cultura 
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popular, retira- os de seu contexto, descaracteriza-os e esvazia-os de seus conteúdos de modo similar 

como o faz com formas de arte erudita parasitando-as e transformando-as em kitsch (Idem, p.70). 

Assim sendo, a cultura de massa alimenta-se de estereótipos, fórmulas esquemáticas que se repetem até 

a saturação, sendo então substituídas por “novidades”, variantes das precedentes, regidas pela lógica  

industrial/empresarial. Há, entretanto, também o movimento inverso: tanto a cultura popular quanto a 

erudita utilizam-se de elementos fornecidos pela indústria cultural. 

O debate da reprodução de bens culturais em grande escala, a perda de qualidade dos produtos e 

o seu uso para tornar a população mais alienada são questões levantadas pelos pensadores da Escola de 

Frankfurt nas décadas de 30 e 40. Theodor Adorno, Walter Benjamim, Herbert Marcuse e Max 

Horkheimer, expoentes desta filosofia crítica de linha marxista, são considerados os fundadores dessas 

discussões. 

Uma das críticas à cultura de massa considera que a fruição cultural que exige participação 

ativa/criativa do receptor transformou-se, sob a égide da indústria cultural, em consumismo e diversão, 

atendendo, não raro, a necessidades de compensação e evasão.  

Quanto mais sólidos se tornam as posições da indústria cultural, tanto mais brutalmente 

esta pode agir sobre as necessidades de consumidores, produzi-las, guiá-las e discipliná-

las, retirar-lhes até o divertimento (...) divertir-se significa que não devemos pensar, que 

devemos esquecer a dor, mesmo onde ela se mostra.(ADORNO E HORKHEIMER , 

2002, p.192). 

 Atualmente, vendo o fenômeno da cultura de massa de forma mais distanciada, é 

possível relativizar certas críticas dos filósofos da Escola de Frankfurt. As pessoas não são sempre 

consumidores totalmente passivos, alienados. Elas podem agir de forma crítica e criativa (e o fazem em 

níveis diferentes), apesar da força demolidora dos mass media e da cultura por eles veiculada. 

 

 O Entre-Lugar e o Hibridismo  

 

 Apesar de existir, há décadas, uma preocupação, por parte de intelectuais latino-americanos, 

com os pobres, os oprimidos e sua posição na sociedade; a reflexão sobre as minorias; os subalternos; e 

sobre as periferias e sua participação no poder ganha novo impulso com os Estudos Culturais, tanto do 

Pós-Colonialismo quanto dos Estudos do Subalterno. 

 O indiano Homi K. Bhabha, junto com o jamaicano Stuart Hall, outro importante representante 

dos Estudos Culturais, trouxeram uma temática até então pouco debatida. Ambos começaram a estudar, 

entre outros aspectos da sociedade contemporânea, o desconforto dos migrantes que não se identificam 
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nem com lugares para onde partiram nem mais com aqueles de onde partiram. Enquanto Hall aborda a 

realidade diaspórica da sociedade contemporânea, Bhabha utiliza o conceito de entre-lugar para 

apontar os espaços híbridos entre culturas diferentes; entre passado/tradição e presente; entre diferentes 

classes sociais, etnias, religiões e posicionamentos políticos. Conforme Angela Prysthon (2005), o 

entre-lugar “um espaço-tempo em essência periférico, seria o palco por excelência para encenar os 

múltiplos embates culturais da contemporaneidade”. Através de estudos como esses, constatou-se que, 

apesar de sempre existirem, os fluxos migratórios têm se acentuado neste momento que a sociedade 

global atravessa. Como uma grande maré instável de pessoas, os deslocamentos populacionais ocorrem 

por fatores como a busca de emprego, catástrofes naturais e conflitos étnicos, religiosos e territoriais.  

 As mais variadas formas de cultura de cada país, continente, região adquirem uma nova 

dinâmica na qual o contágio e o choque com o diferente são apenas dois possíveis aspectos do 

processo. Bhabha  descreve a influência destes fluxos migratórios na literatura: 

Talvez possamos agora sugerir que as histórias transnacionais de migrantes, colonizados 

ou refugiados políticos – essas condições de fronteiras e divisas – possam ser o terreno 

da literatura mundial, em lugar da transmissão de tradições nacionais, antes o tema 

central da literatura mundial. O centro de tal estudo não seria nem a “soberania” de 

culturas nacionais nem o universalismo da cultura humana, mas um foco sobre aqueles 

deslocamentos sociais e culturais anômalos.(BHABHA, 2003, p.33) 

Na América Latina é possível também perceber estes deslocamentos tanto das áreas rurais para 

as urbanas como das regiões menos desenvolvidas – norte e nordeste para a o sul /sudeste, a exemplo 

do cenário brasileiro. É possível encontrar em regiões da América Latina modos de viver e produzir 

ainda pré-capitalistas ao lado de centros de alta tecnologia. Os movimentos migratórios entre diversos 

pólos chocam realidades, mesclam culturas e hibridizam modos de viver, de conviver, de produzir. Isto 

acaba tornando a heterogeneidade cultural uma das certezas deste continente. 

A realidade mestiça do continente sul-americano e ainda mais em países como o Brasil não é 

algo recente. O cruzamento de etnias indígenas, africanas e européias resultou num hibridismo secular. 

Em tempos de sociedade global, entretanto, a comunicação intercontinental em velocidade quase 

instantânea e as altas tecnologias nos meios de transporte intensificam ainda mais os “contágios” 

culturais e a mundialização (processo global referente à cultura), confrontando-nos com: 

o momento em que a cultura periférica não apenas passa a ser percebida pela cultura 

central, como passa a ser consumida na metrópole; o ponto em que a diferença cultural 

passa a ser encarada como estratégia de marketing. A ‘diferença’ torna-se ponto de 

partida para a integração ao modelo capitalista global, especialmente em relação aos 

bens culturais. (PRYSTHON, 2005, p.10). 
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A mundialização da cultura a que assistimos nas últimas décadas ultrapassa classes sociais, 

etnias, nações. Resultado em grande parte de uma produção industrializada e impregnada de uma visão 

de mundo específica à civilização contemporânea, esta cultura mundializada se manifesta 

principalmente através do consumo, presentificando-se no dia a dia. 

 Tradições populares das quais o cordel faz parte se manifestam prioritariamente em nível local, 

regional. Parte considerável das expressões da cultura popular não se prestam à universalização de 

consumo por segmentos da população mundial, uma vez que apresentam características específicas de 

um determinado grupo social. 

O mercado internacional encerra disponibilidades estéticas nas quais os gostos se 

encontram predeterminados. A riqueza das manifestações culturais, específicas a 

certos povos, enfrenta uma barreira intransponível. Sua autenticidade é limitativa 

(ORTIZ, 2006: 200). 

 Tal fato, no entanto, não impede o contágio em sentido inverso: não é mais possível ficar imune 

às influências da cultura mundializada. O cordel e, especificamente, o cordel informativo, situa-se no 

quadro acima. Mesmo sendo influenciado do exterior via meios de comunicação de massa, ele se torna 

de difícil tradução em outras línguas e de difícil entendimento fora do seu contexto sócio-cultural. 

Muitos de seus usos lingüísticos e referências são restritas à cultura popular nordestina. Por outro lado 

se, por exemplo, o cangaceiro não pode competir com o cow-boy americano em termos de assimilação 

mundial, isto não se deve ao maior ou menor significado de um ou outro, mas sim às relações de força 

que favorecem o imperialismo cultural americano. 

 

Culturas Populares – uma síntese 

 

 Para dar seguimento à jornada deste trabalho precisamos estabelecer qual o “Norte” que a nossa 

bússola irá apontar. Alguns parâmetros do conceito com o qual trabalharemos precisam ficar claros 

quando nos referimos a Cultura Popular. Concordamos com Canclini, quando afirma que as culturas 

populares se caracterizariam por serem conseqüência da desigualdade, do conflito, sendo a cultura 

popular uma oposição à cultura dominante. As culturas populares seriam resultado de uma apropriação 

desigual do capital cultural, a elaboração específica de suas condições de vida e a interação conflituosa 

com os setores hegemônicos (CANCLINI, 1983, p.18). 
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 Enquanto intelectuais estudam a cultura popular procurando entendê-la como “estrangeiros” 

situados fora da mesma, o povo vive a sua cultura.Vejamos o que o cordelista, talvez mais próximo 

daquele universo, escreve: 

(...)  

Ao invés de ser folclore 

Aquilo que o povo sabe 

É seu real, seu escore 

É o que dá rumo à lida 

Sentido à sua vida 

O que ciência não cobre.  

(VIEIRA, 2005, p.63) 

Cultura popular se refere, na nossa visão, à produção tanto do passado quanto do presente das 

classes populares. Ou seja, é a cultura criada e vivida pelas classes subalternas, entendendo-se por 

classes subalternas aqueles segmentos sociais alijados do poder econômico e político, tolhidos no seu 

direito de participação e decisão em diversas situações que ditam o jogo social. Convém lembrar que as 

classes populares abrangem segmentos sociais diferenciados e que produzem expressões culturais 

também diferenciadas.  

Na sua dimensão política, a cultura popular se opõe à cultura hegemônica. Encontra-se assim, 

inserida numa relação de força em que a classe dominante exerce também a hegemonia cultural sobre 

toda a sociedade. As classes subalternas assimilam parte da concepção de mundo que lhes é imposta 

pelas classes dominantes. A cultura popular, sob a influência da cultura hegemônica, apresenta 

ambigüidades e contradições, abrigando elementos tanto de rebeldia quanto de submissão à dominação. 

Comporta elementos de resistência à cultura hegemônica, mas também assimila elementos da mesma. 

Por outro lado, abriga valores que são universais e, portanto, transcendem classes sociais, 

nacionalidades, etnias. 

Abrangendo manifestações diversificadas, a cultura popular possui raízes na tradição 

reelaborada através de seu caráter dinâmico. Sujeita a contágios e influência as mais diversas (mídia, 

indústria cultural, escolarização, mundialização da cultura) assume um caráter híbrido. Há uma 

tendência de apagarem-se certos limites entre cultura erudita e cultura popular, entre tradição e 

linguagens contemporâneas e mesmo entre gêneros artísticos (literatura, música, teatro, dança). A 

interação dos diversos tipos de cultura muitas vezes gera conflitos nos quais cada cultura - seja ela 

dominante ou popular – busca uma estratégia de sobrevivência ou de luta pela hegemonia.  
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2. CORDEL: NA PELEJA CONTRA A MORTE ANUNCIADA  

 

 Depois de uma breve passagem pela trajetória do conceito de cultura popular, iremos tornar 

mais estreitos a larga estrada, suas bifurcações e atalhos. Entraremos agora no universo da literatura de 

cordel perseguindo caminhos de um tipo desta literatura conhecido como “cordel de fato circunstancial, 

de acontecido” ou denominado, ainda, “folheto informativo”. Vários serão os pontos de reflexão da 

caminhada: o histórico da literatura de cordel e, especificamente, do folheto informativo, sua 

identificação com as camadas populares, suas transformações no que diz respeito às condições de 

produção materiais e simbólicas. 

Com função e público diferenciados nos dias de hoje, o cordel circunstancial de épocas mais 

remotas possuía a força própria que a realidade daqueles tempos permitia. Uma força construída de 

forma secular e que tinha uma origem difícil de rastrear na história. Da distante Península Ibérica 

(atuais Portugal e Espanha) partiram trovadores e colonos que alcançaram o nordeste da imensa 

colônia, chamada posteriormente de Brasil. Herança daqueles tempos, a literatura de cordel deve parte 

da sua origem aos imigrantes portugueses. O poeta Antônio Vieira (2005) traz estes versos que contam 

um pouco da trajetória histórica dessa literatura: 

Ele [o cordel] chegou no Brasil 

Com os colonizadores 

Portanto, os portugueses 

Foram seus introdutores 

Eles trouxeram pra cá 

Desde canções de ninar 

A feitos conquistadores 

 

Ainda na Europa  

Sobretudo em Portugal 

Ainda antes de existir 

A TV e o jornal 

Não tinha alto-falante 

A notícia era volante 

O artista era jogral 

 

As trovas e poesias  

Cantadas por menestrel 

Depois que foram impressas 

Em versos e no papel 

Eram vendidas nas feiras 

Penduradas, em fieiras 

Em cordão ou em cordel 

Durante muito tempo e, mais especificamente, no final do século XIX, os poetas tornaram os 

folhetos a mais ativa forma de veículos de informação, suprindo a falta de publicações, tais como 

romances e jornais no interior nordestino. Nas prensas rudimentares eram impressos os folhetos, e os 

xilógrafos, com seu potencial criativo, executavam as capas. E o que parece ser um ótimo pacto, a 

união entre a xilogravura e o folheto de cordel surgiu de uma necessidade econômica, pois as gravuras 

representavam um menor custo para os poetas. A leitura ou recitação dramatizada dos versos (sem 

chegar ao desfecho da história para atiçar a curiosidade e vontade dos compradores) em feiras, estações 
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de trem, praças ou qualquer local onde se aglomerava uma porção de atentos ouvintes era a principal 

“estratégia de marketing” para a venda dos cordéis. 

  O período citado foi de grande efervescência na região nordeste. Momento histórico no qual se 

destacaram acontecimentos sociais, como a experiência agrária de Canudos e sua destruição, atuação 

de Padre Cícero em Juazeiro, o fenômeno do cangaço. Tais fatores foram decisivos para a proliferação 

da literatura de cordel de cunho informativo. Os poetas populares demonstravam a capacidade de 

assimilar um acontecimento local, regional, nacional ou até mesmo internacional e pouco depois o 

folheto já circulava nas feiras e nas bancadas. Uma agilidade que marcava esta época do “jornal do 

matuto”, como também eram conhecidos estes folhetos. Ainda neste período vale a pena destacar a 

imensa produção de folhetos, entre eles alguns tidos como “clássicos”, a exemplo do Boi Misterioso, do 

poeta Leandro Gomes de Barros, que é considerado também um dos fundadores do movimento 

editorial do cordel, por volta de 1893 a 1900 (MEDEIROS, 2002, p.15) 

 A Primeira Guerra Mundial foi um acontecimento que deu grande impulso aos cordéis 

circunstanciais com temáticas estrangeiras. No entanto, foi a década de 50 do século passado o período 

considerado de apogeu dos folhetos de cunho informativo, enquanto que outro tipo de cordel, aquele 

baseado em romances e histórias fictícias, teve que enfrentar a concorrência da forte expansão das 

novelas radiofônicas. Porém essas, assim como o cinema, ao invés de extinguir o cordel, passaram a 

servir de fonte para a elaboração de novos folhetos. 

Nos anos 50, houve um fenômeno que determinou, em parte, o prestígio do cordel fora 

do Nordeste propriamente dito. Foi a grande incidência de migrações para o meio 

urbano, sobretudo para as cidades do Centro-Sul. Como causas temos a edificação de 

estradas, o “boom” industrial do eixo Rio – São Paulo e a grande demanda de mão-de-

obra na construção de Brasília. (LUYTEN, 1981, p.34).  

Com os trabalhadores nordestinos, migra também a sua cultura. O cordel cria raízes em São 

Paulo e Rio de Janeiro, entre outros centros. Assim, tome-se como exemplo o poeta paraibano José 

João dos Santos, o Mestre Azulão – autor de 300 títulos publicados e um dos fundadores da Feira de 

São Cristóvão, reduto nordestino no Rio de Janeiro – que consegue sobreviver exclusivamente de sua 

arte naquela cidade enquanto continua publicando folhetos seus em Fortaleza.  

 Desde sua chegada ao nordeste, a literatura de cordel evoluiu como importante meio de 

comunicação popular durante o século XX.. Roberto Aurélio Costa, ao falar sobre a evolução do cordel 

no nordeste naquela época, observa: 

Rapidamente o cordel foi se popularizando, o povo ávido de informações e 

conhecimentos toma-o para si, como forma literária sua (...) De Pernambuco a Paraíba o 
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cordel tende a se estender a toda região. Novas gráficas são criadas, são montadas redes 

de distribuição, as notícias, os poemas e narrativas passam a atingir os mais longínquos 

rincões do sertão. Para o homem pobre do meio rural, principalmente, carente por 

demais meios de comunicação e expressão o cordel passa a significar quase tudo. Os 

poucos alfabetizados lêem para grandes grupos que saboreiam cada linha narrada. O 

cordel é jornal, é divertimento, literatura, meio de difusão de conhecimentos, de 

perpetuação da história e da cultura. É meio de expressão de sentimentos, meio de 

refletir e pensar a realidade. É, sobretudo um veículo que permite participar da vida do 

país, debater a realidade, expressar necessidades e aspirações do povo.(COSTA, 1978, p. 

17) 

O cordel seguiu a sua história não só informando, mas também trazendo diversão aos seus 

leitores através de adaptações de romances, biografias, histórias, sátiras. E seria naquela década de 50 

que a literatura de cordel viveria seu último ápice de um ciclo a partir do qual tomaria outra 

configuração. Nas décadas de 60 e 70, devido à consolidação do rádio e a introdução das emissoras de 

televisão, jornalistas e pesquisadores, repetindo as profecias de Sílvio Romero, decretaram o 

desaparecimento e a morte do cordel para os anos seguintes. O que aconteceu, no entanto, foi um 

conjunto de transformações que viriam modelar as características do cordel de circunstância, que 

sobrevive até os dias de hoje.  Na atual sociedade global, o cordel se apresenta como um veículo a mais 

que informa, comenta e opina acerca dos acontecimentos e dá voz a segmentos culturais muitas vezes 

ignorados propositadamente. O cordel se insere no movimento de reelaboração das formas culturais do 

passado que 

Ao contrário do que desejariam os tradicionalistas, é uma atividade humana criadora 

(...) Neste sentido, a tradição é compreendida como atividade de seleção, valoração, 

interpretação e afirmação do acervo cultural legado pelo passado (COUTINHO, 2005: 

87) 

Recriação que se faz no contato/confronto/contágio com a indústria cultural, com a cultura de elite, 

com a cultura de outras populações. Recriação esta que se dá em campos ora favoráveis ora conflitantes 

ao cordel, mas onde não cessa a negociação em busca da sua permanência enquanto gênero literário. 

Dentre tudo o que tem sido dito sobre a literatura de cordel - suas origens, seus ciclos, a 

estrutura dos folhetos, sua evolução – destaca-se como um dos traços mais marcantes desta literatura o 

fato de nunca ter perdido sua vinculação com as classes populares e sua cultura. Ser uma literatura 

produzida por autores que possuem a capacidade de retratar acontecimentos e transmitir conhecimentos 

através da linguagem das camadas populares, dialogando com o universo cultural das mesmas, sempre 

foi tido como um dos traços marcantes dos folhetos. 
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Nascida do povo e por ela realizada, a literatura de cordel corresponde às necessidades 

de informação, comentário e crítica da sociedade e poesia do mesmo povo que a concebe 

e a consome. É, ao mesmo tempo, a crítica por vezes contundente e a visão poética do 

universo e dos acontecimentos. É puritana, moralista, mas igualmente cínica e amoral, 

realista e imaginosa – dentro de suas contradições perdura a unidade fundamental do 

choque da vida do povo com a sociedade que limita, oprime e explora as populações 

pobres e trabalhadoras. Pode-se dizer, em resumo, que a literatura de cordel é uma arma 

do povo contra seus inimigos (AMADO, 1997, p.15)  

 Uma arma que se utiliza de munição e formas de ataque e defesa condizentes a cada período 

histórico e a cada estrutura social. Se ainda hoje, qual nos tempos de Antônio Conselheiro, como 

observamos na introdução, “versejar ajuda a combater”(CALASANS, 1984, p.1), não podemos afirmar que 

os combates continuam seguindo os mesmos moldes e regras. De certa forma os versos ainda ajudam 

no embate, no entanto, com estratégias e em circunstâncias diferentes às anteriores. Seria ingenuidade 

afirmar que o cordel se assemelha a um guerreiro sem espada ou armadura enfrentando as terríveis 

medusas da mídia e da globalização. Para sobreviver ele adapta-se às condições de produção e 

consumo do mundo contemporâneo, sem perder seus vínculos com a cultura popular. 

A simbiose dos poetas com as classes populares e com a realidade do dia a dia que as mesmas 

vivem, assim como a classificação deste tipo de literatura como um meio, exclusivamente de 

comunicação popular, são fatores que obedeceram a um contexto de épocas passadas. No entanto, a 

associação do cordelista com o popular é um dos aspectos que podem ser apontados como sendo 

pertinentes também à realidade atual. É possível observar nos versos do cordelista Crispiano Neto esta 

identificação do cordel com o cotidiano do povo: 

O poeta popular 

É a garganta do pobre 

Pois tanto um como outro 

Vive com fome sem cobre 

 (...) 

Como poeta do povo 

Meu coração sente a dor 

De ver o rico mais rico 

E o pobre mais sofredor 

Onde goza o milionário 

Ao lado do agricultor 

 (NETO, 1981) 
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A identificação da literatura de cordel com a vida, as aspirações e cultura dos segmentos 

desprivilegiados da população torna-se evidente também no comentário do poeta Antônio Vieira. 

Escreve ele na contracapa do seu folheto A Peleja da Ciência com A Sabedoria Popular que tanto a 

história do Brasil quanto a literatura nacional registrados em compêndios e ensinados nas escolas são 

geralmente apresentados de forma a “dar impressão que os cento e oitenta milhões de habitantes que 

somos, se resumem em apenas algumas centenas de pessoas” (VIEIRA, 2005). Ou seja, a história e a 

literatura oficiais são de uma elite nas quais a vida e a expressão da grande maioria dos brasileiros estão 

ausentes. Cita como exemplo o fato histórico de Canudos, que foi sistematicamente ignorado ou 

abordado de forma enviesada, como sendo aquela população um bando de desordeiros e seu líder um 

perigoso fanático: 

O genocídio contra Canudos (...) uma população de homens, mulheres e crianças 

famintas, seguindo um líder que lhes dava a esperança de uma vida terrena e futura 

menos sofrida, de repente, é varrida de seu território sob a acusação de estar ameaçando 

a recém-proclamada República, coisa que a maioria morreria sem saber o que era. (Idem, 

2005).  

 Quanto à literatura, lembra, como exemplo da desvalorização sofrida pelos poetas populares, o 

fato de que, enquanto a produção de Olavo Bilac, “eleito príncipe dos poetas brasileiros por um grupo 

de trinta e nove jurados”, se resumiria a 35 sonetos, seu contemporâneo, o cordelista Leandro Gomes 

de Barros, era autor de mais de mil trabalhos, entre os quais se destacavam poesias de excelente 

qualidade sendo, no entanto, sumariamente ignorado. Sobre o mesmo fato comenta Carlos Drummond 

de Andrade: 

A poesia parnasiana de Bilac, bela e suntuosa, correspondia a uma zona limitada de 

bem-estar social, bebia inspiração européia e, mesmo quando se debruçava sobre temas 

brasileiros, só era captada pela elite que comandava o sistema de poder político, 

econômico e mundano. A de Leandro, pobre de ritmos, isenta de lavores musicais, sem 

apoio livresco era o que tocava milhares de brasileiros humildes, ainda mais simples que 

o poeta, e necessitados de ver convertida e sublimada em canto a mesquinharia da vida 

(...) Não foi o príncipe dos poetas do asfalto, mas foi, no julgamento do povo, o rei da 

poesia do sertão e do Brasil em estado puro. (ANDRADE, 2002, p.20) 

 

O Cordel não morre, reconfigura-se 

 

O Brasil rural dos folcloristas sofreu transformações. Os mais distantes grotões interioranos, de 

alguma forma, acabaram atingidos pela globalização. Suas populações migram para os centros urbanos, 
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engrossando periferias, aglomerando-se em palafitas, mocambos, favelas. O seu universo cultural 

choca-se com a sociedade de consumo, com a indústria cultural. A passagem do local/rural para o 

urbano/global se faz com muito sofrimento. As ilusões quanto a melhoria de vida, assistência médica, 

entretenimento se desfazem diante da falta de trabalho e da degradação evidente das condições de vida. 

O avanço tecnológico e as possibilidades de oferecer bem-estar material à humanidade afetam de modo 

extremamente desigual as populações.  

Desse modo, quanto às mudanças que atingiram a vida cultural: 

Foi nos anos 50 que (...) a teoria do imperialismo cultural americano encontrou um 

terreno fértil quando começou-se a ver os jovens latino-americanos em jeans, ouvindo 

rock'n roll nas rádios, comendo sanduíches, assistindo a filmes de Hollywood em todas 

as cidades, mesmo nas mais pequenas. A ameaça às culturas nacionais batia à porta da 

América Latina. (REBOUÇAS, 2005, p.6). 

A situação de miséria, opressão e dependência geraram, segundo o autor, reflexões originais na 

América Latina. Surgem além da Teoria da Dependência (F.H. Cardoso), a Pedagogia do Oprimido 

(Paulo Freire), a Filosofia da Libertação (Enrique Dussel) e a Teologia da Libertação (Clodomir e 

Leonardo Boff, G. Gutiérez, entre outros) que enfatizavam a participação popular. 

Na sociedade contemporânea, porém, este panorama não é mais o mesmo. As relações sociais, 

políticas, econômicas e culturais se modificaram em grande parte do globo. A queda do Muro de 

Berlim, que selou o fim da Guerra Fria, foi vista por muitos como marco que extinguiu o antagonismo 

entre socialismo e capitalismo, estabelecendo-se a hegemonia plena do último, o que teria determinado 

o fim da história, o fim das utopias. Dentre as principais mudanças na sociedade atual, François Tétu 

(2002) cita o triunfo de uma sociedade de consumo, o nascimento da ecologia e maior atenção ao meio 

ambiente, uma indiferença com os problemas gerais da sociedade (despolitização), o desmantelamento 

da militância partidária e sindical. Por outro lado, há o crescimento, em número e diversidade, de 

grupos, organizações não governamentais e movimentos sociais (MST, sem-teto, movimento étnicos, 

de direitos humanos, contra a violência, em defesa dos direitos de deficientes, luta contra a AIDS e 

outros). No entanto, no meio desta aparente fragmentação das lutas políticas e sociais “aumenta a 

consciência planetária da co-responsabilidade pela existência e pela vida de todos” (BOFF, 1994: 84). 

Conforme o autor, amplia-se o sentimento de que todos, indistintamente, devemos cuidar da saúde do 

planeta Terra, havendo uma exigência cada vez maior por uma democracia participativa, multicultural 

e mais igualitária economicamente. 

René Armand Dreifuss analisa, em seu artigo “Corporações, Estratégias e Mundialização 

Cultural” (1997), três processos concomitantes na divisão internacional da produção que estão 
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mudando a face do planeta Terra: a globalização, a mundialização e planetarização. A globalização 

diz respeito aos modos de produzir, às relações empresariais transnacionais tecnológicas, econômicas e 

comerciais favorecidas pela transmissão instantânea das informações e transações financeiras. Ela é o 

processo econômico que também marca a cultura e a política e atinge todos os países (embora de forma 

desigual). Planetarização se refere às relações político-institucional, militar e de gestão, dos modos de 

dominar. Este processo é regido pelas organizações/ instituições supranacionais pertencentes ao novo 

tecido político de gestão, mudando a noção de pertencer e de inserção social e nacional. A 

mundialização é o processo cultural das relações sociais, dos estilos, usos e costumes, das mentalidades 

e dos modos de viver. Nesse último processo estão os hábitos e as preferências comuns de consumo nos 

mais diversos países, sem ater-se à sua origem nacional ou cultural e que condicionam a economia e a 

política. 

Muda o contexto social e cultural, mudam os cordelistas, o cordel e seus leitores. Apesar da 

permanência das desigualdades sociais, da pobreza e dos conflitos inerentes a essa situação houve 

ganhos. Entre eles uma maior escolarização da população e maior acesso a informações. 

 Como foi dito no capítulo anterior, uma das principais características das culturas populares é a 

sua dinamicidade. Elas possuem uma força criativa própria forjada na luta pela sobrevivência e que 

exige, diante dos desafios colocados pelas precárias condições materiais, o exercício constante da 

inventividade. Inventividade também manifesta na produção simbólica que recria a herança do passado 

em confronto com as múltiplas influências da atualidade, filtrando-as e adaptando-as ao seu universo. 

Recriação essa que, além de gerar a identidade da manifestação, também se torna instrumento principal 

a reger as notas da sua sobrevivência e continuidade.  

Os folhetos de cordel seguem a dinâmica da cultura popular ao adaptar-se aos tempos 

contemporâneos em que existe um enorme e quase instantâneo fluxo de informações com o qual não 

podem concorrer. O cordel circunstancial, para poder sobreviver, aposta na sua especificidade. Usando 

o formato da poesia popular, une a herança cultural com a criatividade através da qual reelabora as 

informações da mídia, traduzindo-as para seu público leitor. E, ao diferenciar-se dos demais meios 

noticiosos, o cordel, deliberadamente ou não, se ajusta às exigências do mercado por produtos culturais 

exclusivos, singulares, “exóticos”. 

Semelhante ao caso dos folhetos, alguns folcloristas também anunciavam a morte de outra 

categoria da poesia popular, o repente de viola, disseminada pelos cantadores. Isso se deu nas primeiras 

décadas do século XX, com o surgimento das emissoras de rádio e posteriormente com os aparelhos 

portáteis, mas a imprevisibilidade das dinâmicas sócio-culturais gerou uma situação não esperada por 

muitos. 
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Com o surgimento dos rádios esperava-se que as cantorias e os repentistas iriam acabar, 

mas o que aconteceu foi o contrário. Os poetas e cantorias migraram para os rádios, 

criaram seus próprios programas ou começaram a participar de outros programas 

aumentando ainda mais o público do repente e reforçando os encontros (FERRAZ, 

2006) 

A migração da qual Ivan Ferraz fala se deu principalmente com a interiorização das pequenas 

emissoras de rádio que acompanhou o crescimento de algumas cidades. Os poetas repentistas eram 

então convidados para preencher parte de uma grade de programação. 

Ao analisar o contexto atual dos conglomerados transnacionais de informação, dos contágios 

culturais nos processos de mundialização, classificar a literatura de cordel apenas como cultura popular 

ameaçada pelos meios de comunicação de massa é um equívoco um tanto ingênuo ou desatualizado. A 

capacidade dinâmica da cultura gera sua reconfiguração, assumindo outras lógicas.  

Não se trata apenas de estratégias das instituições e dos setores hegemônicos. É possível 

vê-las também na ‘reestruturação’ econômica e simbólica com que migrantes do campo 

adaptam seus saberes para viver na cidade e seu artesanato para atrair o interesse dos 

consumidores urbanos. (CANCLINI, 2003, p.18) 

 Os meios de comunicação de massa, até pouco tempo atrás vistos por críticos somente pelo seu 

lado negativo, ou seja, como um dos principais fatores responsáveis pela “morte anunciada” dos 

folhetos, demonstram sua influência contrária, quando os analisamos de forma diferente. O papel de 

instrumentos principais para a alienação da população ou eliminação, substituição, deturpação de 

manifestações da cultura popular - tais com o cordel - está sendo revisto relativamente aos veículos de 

informação em análises atuais.  

 Em vez de atribuir, maniqueísticamente, aos meios de comunicação de massa uma ação 

redutora perante a cultura popular, devemo-nos lembrar que, ao abastecer o poeta com informações, 

eles contribuem para dar novo alento ao cordel. Pois é sabido que, na maioria dos casos, os poetas 

buscam em rádio, televisão e mídia impressa as informações para criar seus versos. Não cabe aqui 

comentar o filtro que a mídia impõe, através da notícia, entre o real, o acontecimento e o receptor, 

assunto que abordaremos no próximo capítulo. Queremos apenas ressaltar aqui que a mídia, ao 

possibilitar um acesso rápido e ampliado a informações por parte do cordelista inserindo-o na cultura 

mundializada, concorre decisivamente para alterar as condições de produção do folheto. Apesar de a 

relação entre cordel e mídia de massa (assim como a cultura por ela produzida) não se resumir a uma 

simples dicotomia no melhor estilo Davi e Golias seria incorreto afirmar que se estabelece aí uma 

relação pacífica. Existem, sim, tensões claras e áreas conflitantes entre valores e modos distintos de ver 
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e pensar o mundo. A substituição do lugar antes ocupado pelos cordéis por novelas, noticiários, filmes 

é apenas uma faceta destes conflitos. 

O caráter da simultaneidade antes almejado e disputado pelos cordelistas mais “antenados” aos 

acontecimentos é hoje alcançado pela mídia e contribui ainda para alterar o conteúdo do cordel 

informativo. Um aspecto mais descritivo perante o fato a ser informado, geralmente explorado à 

exaustão pela mídia, cede lugar, no cordel, a um maior espaço dedicado a opiniões e comentários, 

como se saísse de cena o repórter e entrasse o cronista ou articulista. 

 

Condições de Produção 

 
As condições que regem a produção do cordel informativo são fatores determinantes para sua 

sobrevivência. Condições essas que se modificaram acompanhando as mudanças sócio-econômicas 

mais amplas na evolução do tempo. Ao analisar um produto cultural, é necessário também estar atento 

a que 

as condições de produção incluem não apenas os meios materiais de produção e a 

organização capitalista do trabalho, mas um estoque de elementos culturais já existentes, 

extraídos do reservatório da cultura vivida ou campos já públicos de discurso 

(JOHNSON, 1999, p.56) 

No caso do cordel informativo poderíamos ressaltar que este “estoque” do qual fala Johson é 

formado por vivências cotidianas e experiências pessoais do poeta, pelo conhecimento que tem do 

universo de interesse do público leitor (reservatório da cultura vivida) juntamente com o domínio 

técnico de elaboração do cordel e com as informações dos jornais, internet ou dos meios de 

comunicação de massa (campos já públicos de discurso). Dessa forma, faremos neste item uma 

distinção, apenas para fins didáticos, entre  as condições de produção: simbólicas e as materiais. 

Condições simbólicas A imagem do poeta cordelista analfabeto ou semi-analfabeto que ditava 

o cordel para ser escrito por outra pessoa e depois impresso, foi durante muito tempo um dos 

estereótipos de cordelistas. A figura do poeta que vive isolado no meio rural do interior nordestino, no 

agreste, nos sertões ou então nas mais distantes periferias urbanas ocupa ainda hoje a imaginação de 

muitas pessoas. 

Se aquela visão do cordelista já não correspondia à realidade em séculos passados do Brasil 

rural, onde ler e escrever era um privilégio do qual praticamente todos os cordelistas usufruíam 

enquanto a maioria da população brasileira era analfabeta, ela muito menos cabe no cenário atual. Há 

hoje, apesar de persistente desigualdade social, uma crescente escolarização dos brasileiros e 
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diminuição da população rural que migra para as zonas urbanas. Assim como a população de forma 

geral, os cordelistas e boa parte de seus leitores também se concentram nas cidades, entram em contato 

com a cultura urbana, sendo não raros os poetas que possuem formação universitária. Como exemplos 

podemos citar José Honório, formado em turismo, com especialização em cultura pernambucana, 

Francisco Diniz formado em educação física, Zé Antônio Santos licenciado em história. Por outro lado, 

há intelectuais da assim chamada arte erudita, como o poeta sergipano Wagner Ribeiro e o jornalista e  

autor de literatura infanto-juvenil Luiz Pimentel que usam o cordel como um gênero a mais do qual 

lançam mão para expressar suas idéias. 

Segundo Roberto Benjamim, “diferenças sociais, econômicas e culturais há entre os poetas 

populares e houve, pelo menos, desde o momento em que foi possível documentar” (BENJAMIM, 

1979, p.2). É da década de 70 a classificação que o autor faz dos poetas de bancada: Poetas  

agricultores- moram na zona rural e dividem o seu tempo entre o roçado e a poesia, abordam temáticas 

locais/ regionais,  dependem das gráficas artesanais para editar seus folhetos; Poetas artesãos- moram 

em cidades pequenas ou médias, possuem gráficas artesanais, vivem só de poesias e atividades a elas 

relacionadas, são mais receptivos a inovações; poetas dos centros urbanos maiores – abordam 

problemáticas urbanas, acontecimentos internacionais, transitam entre pessoas de maior escolaridade. 

Seguindo a lógica de interagir com produções culturais, não tão familiares ao seu ambiente 

sócio-econômico-cultural - assim como intelectuais buscam no cordel uma forma de expressão artística 

- o poeta cordelista também não se isola da imensa maré de informações nestes tempos atuais em que a 

comunicação atinge proporções globais. O maior acesso e interação dos cordelistas como os meios de 

comunicação de massa irá influir diretamente na produção de sua poesia. O fazer criativo dos poetas 

populares, apesar do contágio com a produção dos mass media, acaba se tornando uma reação à própria 

cultura de massa que, para Éclea Bosi, possui um potencial imaginativo limitado. 

O teor do imaginário, da originalidade, da inovação que a cultura de massa pode 

oferecer é limitado não por uma fatal carência de talento dos realizadores 

artísticos, mas por força da organização industrial-burocrática que a rege 

estruturalmente. (BOSI, 1978, p.42). 

O exercício da criatividade, traduzindo informações e escrevendo versos, acaba se tornando um 

antídoto para os poetas em reação à cultura de massa que visa principalmente ao consumo. 

Condições de produção materiais. Em conseqüência de novas condições materiais de 

produção e consumo, os folhetos apresentam modificações em aspectos como os da sua capa. Ao lado 

das xilogravuras, é possível constatar desde charges, desenhos, fotomontagens, até ilustrações feitas em 

computador. Essa é uma das transformações que causam certo desconforto nos admiradores mais 
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“puristas” do cordel. Vale lembrar, porém, que, mesmo no passado, nem sempre as capas de cordel 

foram ilustradas com xilogravuras. Nos primeiros cordéis de que se tem notícia, não havia ilustrações; 

e, posteriormente, elas variavam de litografias, ilustrações de produtos da época (caixa de fósforos, por 

exemplo) e fotomontagens de cenas e cartazes de filmes. No entanto, parece estar em andamento uma 

revalorização da xilogravura. Um exemplo claro disso são alguns cordéis do sergipano Zé Antônio que 

utiliza, nas capas, ilustrações em xilo de artistas renomados de Aracaju, como Bené Santana e 

Leonardo Alencar. Aparece aqui uma característica do hibridismo cultural que rompe as fronteiras 

entre a “arte popular” dos tradicionais ilustradores de cordel e a “arte erudita” de gravadores que 

trabalham com arte contemporânea. 

Quanto às ilustrações, há casos em que elas migram das capas para o interior cordel. Assim João 

Pedro do Juazeiro apresenta ilustrações em todas as páginas de seu Xilocordel. Na verdade não são 

xilogravuras. Essa técnica artesanal é substituída por desenhos feitos no computador que imitam os 

efeitos da xilogravura. Segundo o professor Renato Casimiro (UFC) “Deseja-se fomentar a formação 

de novos admiradores, novas platéias para esta expressão gráfica em reforço aos velhos caminhos da 

literatura oral” (JUAZEIRO, 2005). O público do cordel, formado antes, na maioria, de pessoas 

provenientes das zonas rurais, diversifica-se e atinge a classe média urbana, intelectuais, estudantes, 

pesquisadores, turistas e colecionadores. Há, entre esses últimos, parte quês e sente especialmente 

atraída pelas xilogravuras dos cordéis. 

Para Benjamim(1979), os poetas que dependiam de folheterias para editar seus cordéis, 

encomendavam a edição de um título pagando em dinheiro ou em exemplares. Em outra modalidade, 

vendiam os direitos de edição de um título à gráfica, perdendo o controle do número de edições e 

exemplares bem assim direito de seus nomes constarem como autores nos folhetos. Nos dois casos o 

poeta se torna passível de exploração por parte do proprietário da gráfica. A situação econômica, o 

contexto sócio-cultural em que vivem os poetas, o fato de depender ou não de gráficas são fatores que 

incidem sobre a produção dos folhetos ainda hoje em dia. Há poetas que, devido a sua situação 

financeira precária, não conseguem, por conta própria, arcar com as despesas da impressão do folheto, 

buscando, para tanto, apoio e patrocínio de sindicatos, fundações, casas comerciais etc. 

Atualmente alguns cordelistas incorporam a informática ao seu trabalho, mesclando regras 

tradicionais de compor o folheto com o uso de inovações tecnológicas. Há aqueles que colocam seu 

endereço de correspondência eletrônica, telefone e fax na contra-capa para contatos e para facilitar a 

comercialização. Exemplo de mudança das condições materiais de produção é o modo como o poeta 

pernambucano José Honório utiliza o computador para escrever os versos e editá-los. A constatação 

mais óbvia desta inovação é que o computador deu maior autonomia ao poeta, economizando gastos 
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com gráficas e dotando o trabalho de maior agilidade. Apesar da inovação tecnológica, o modo de 

produção conserva sua característica artesanal no sentido de que a obra permanece sob controle do 

autor em todas as etapas da sua confecção, driblando, em parte, o modo de produção capitalista. Para o 

poeta que determina seu trabalho desde sua concepção até a edição, o trabalho se converte num fazer 

mais criativo, dignificante e gratificador, tornando-se para ele “a condição vital de autoconstituição 

humana” (BOTTMORE, 1988, p.264). Na maioria dos casos, o cordelista é independente ao produzir a 

obra, mas continua dependente do mercado imediato. Com o uso do computador também esta 

dependência é em parte rompida, pois o próprio poeta imprime quantos folhetos acha necessário para 

atingir seu público. Pode-se dizer então que o advento de uma nova tecnologia de ponta auxilia alguns 

cordelistas (pois nem todos têm acesso ao computador) a sobreviverem no mercado globalizado. 

(...) folcloristas, de formação tradicionalistas, se chocam com o impacto das novas 

tecnologias sobre a cultura tradicional. Enquanto discutem os estragos advindos das 

novas tecnologias, o povo vai tratando de processar a sua cultura nas novas tecnologias, 

e mesmo a própria tecnologia na sua cultura. (BENJAMIM, 1999, p. 132) 

No entanto, apesar destas inovações, podemos constatar algo: a estrutura dos versos que dão ao 

cordel um ritmo próprio tão peculiar permanece como parte ainda inalterável da tradição, como 

veremos no exemplo abaixo.  Na maioria dos casos, os folhetos obedecem a uma estrutura própria de 

estrofes de seis versos ou linhas (sextilhas) também sendo possível encontrar aqueles que possuem sete 

(septilhas) versos ou dez (décima), mas estes são casos mais raros. O esquema rítmico de versos mais 

comum é: ABCBDB. Esquema que poderemos observar na primeira estrofe do relato de Honório em 

seu cordel O mundo cibernético construído em Timbaúba. Mesmo com as inovações que assimilou e 

delas faz uso, o poeta aponta que o essencial, o espírito criador, permanece:  

Não importa por qual via 

O verso chegue ao leitor 

Se impresso em tipos móveis 

Fax ou computador 

Importa sim, que traduza 

Um espírito criador 

 

Já conclui meu trabalho 

Devidamente editado 

 Em Ventura ou Page Maker 

O verei concretizado 

Do micro pra impressora 

Num instante é transportado 

 

Sendo assim vou digitando  

os versos neste teclado 

e após uns retoques 

pra ficar do meu agrado 

faço, refaço e altero, 

somente o que julgo errado 
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Se tenho poucos recursos 

Faço pequena edição 

Distribuo com aquele 

Que tem admiração 

Pela arte popular  

e preserva a tradição. 

(SILVA, José Honório 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outra inovação facilmente notada que envolve as recentes condições materiais está na utilização 

da literatura de cordel para discussão e divulgação de temáticas. Feitos geralmente sob encomenda por 

órgãos públicos, sindicatos, instituições particulares, empresas, políticos, esses cordéis trazem 

propagandas, difusão de inovações institucionais, campanhas educativas etc. Essa forma de utilização 

do cordel, no entanto, não é vista com bons olhos por todos. Entre os críticos citados por Alda M. S. 

Campos (1998) destacam-se Juan Diaz Bodenave que alerta contra o uso dos folkmedia enquanto 

instrumentos de persuasão; Roberto Benjamim também qualifica este uso do cordel como sendo uma 

comunicação vertical e, portanto, autoritária,  

onde a opção pelos veículos, à escolha do assunto e/ou personagens e o desenvolvimento 

narrativo são operados pela instituição comunicadora e com uma intenção claramente 

persuasiva. Quando se convoca um poeta para elaborar o folheto, ele é, na verdade 

convertido em simples codificador de uma mensagem previamente elaborada, que é 

transferida do código lingüístico da elite (...) para o código ‘poesia de 

cordel’(BENJAMIM,1984, p.60). 

 Quando isso acontece, o cordelista se assemelha a tantos outros trabalhadores do sistema 

capitalista a quem é vedada a possibilidade de conceber e criar a sua própria obra. Roberto Benjamim 

também afirma que “os poetas de bancada continuam versejando de encomenda, sem qualquer tipo de 

escrúpulos.”(BENJAMIM, 1979, p.12). Entendemos esta sua colocação no sentido de indicar a esperteza 

dos poetas: Quem usa quem? Aquele que encomenda, por vezes representante do poder hegemônico 

que descobriu e se utiliza do potencial de comunicação do cordel para impor seus interesses? Ou o 

cordelista que aceita a encomenda como estratégia de sobrevivência, inclusive para ter condições 

financeiras de continuar criando seus próprios cordéis? Como exemplo dessa esperteza do poeta, 

classificamos o caso narrado por Benjamim de folhetos de propaganda eleitoral para dois candidatos, 

um do ARENA e outro do MDB, em que “o início e o final dos versos eram específicos, com nomes 

etc, e a parte central da obra, o ‘miolo’ era idêntico” (Idem, p.17). 
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 No entanto, há poetas que se engajam em campanhas educativas ou políticas para defenderem 

uma causa em que acreditam. O cordel “A Vitória de Cajá no território da danação” (DIAS, 2006) 

evidencia bem isto. O autor, ele mesmo um preso político do regime militar, usa o cordel para, ao 

mesmo tempo que faz campanha política, avivar a memória dos leitores, lembrando os anos de 

repressão; denunciando a tortura, pois: 

 

(...) 

Quem já foi preso político, 

conhece bem o sofrimento 

nos porões do DOI-CODI, 

morrendo a cada momento, 

vive com os companheiros 

o infortúnio dos tormento. 

 

[ a tortura] 

Física ou psicológica 

é uma ferida na nação, 
uma chaga pestilenta 

que enlouquece o cidadão, 

aleija, maltrata e mata,  

sem dó e sem paixão. 

(Idem, p.6)

 A ambigüidade, característica da cultura popular, se faz presente também no uso do cordel por 

interesses conflitantes. Uso sempre embasado no seu poder comunicativo e de penetração nas classes 

populares, estabelecendo a mediação entre esferas econômicas, segmentos sociais e culturas. 

 

Condições de circulação e consumo 

  

Os novos espaços por onde o cordel informativo de hoje circula e as características que definem 

o seu consumo vão ajudar a montar o quebra cabeça desta literatura. A idéia de produzir cordéis para 

um mercado que requer produtos culturais diferenciados, assim como o uso do cordel por órgãos 

governamentais e empresas comerciais para difundir sua ideologia ou mercadorias, trazem 

questionamentos: até onde vai a originalidade dos cordéis e até onde servem simplesmente para 

veicular interesses puramente comerciais ou institucionais? Buscar a sobrevivência no mercado 

submetendo-se aos impositivos de “encomenda” atrapalha ou potencializa a imaginação dos poetas? As 

indústrias culturais permitirão a sobrevivência do cordel? No entanto, como coloca Cancilini, o 

capitalismo não precisa eliminar as cultura populares  

ele inclusive se apropria delas, reorganizando o significado e a função dos seus objetos e 

das suas crenças e práticas [usando de estratégias de] reordenamento da produção e do 

consumo no campo e na cidade,a expansão do turismo e a presença de políticas estatais 

de refuncionalização ideológica.(CANCLINI,1983, p.13)  
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O cordel hoje circula em outros ambientes, migra da zona rural e das feiras para outros espaços, 

buscando outros olhares, outros interesses, não sendo procurado apenas por aqueles leitores que 

querem o entretenimento. À revelia da cultura hegemônica, o cordel se infiltra em domínios cujo 

acesso lhe era até então negado. Nessa nova circulação se inscreve também a utilização de cordéis em 

sala de aula. Podemos citar como exemplo o Projeto Literatura de Cordel na Escola que acontece em 

Santa Rita, na Paraíba. O projeto que tem como um dos idealizadores o poeta Francisco Ferreira Filho 

Diniz, é fruto de uma parceria de cordelistas com a Secretaria de Educação daquele município, o 

Programa Estadual de Cultura da Paraíba, a ONG Pro Dia Nascer Feliz, e traz para salas de aula recitais 

de cordéis, estimula a produção de folhetos por parte dos alunos. Em Caruaru, cordelistas integrantes 

da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel orientaram em 2006 alunos de seis escolas na 

produção de cordéis a serem publicados numa coletânea. Os idealizadores do “Cordel nas Escolas” 

pretendem ampliar o projeto.(TITO, 2007, p. A9). Outra iniciativa na mesma direção que também 

merece destaque é a do poeta e radialista cearense Ariovaldo Viana Lima, que implementou em 

Canidé, município de seu estado, o projeto Acorda Cordel na Sala de Aula, atingindo hoje também 

cidades de Tocantins, Rio Grande do Norte e Paraíba. O projeto Acorda Cordel na Sala da Aula 

contempla um livro homônimo que funciona como um guia do cordel para professores, uma caixa com 

12 folhetos de diferentes autores e um CD com músicas cantadas por repentistas como Geraldo 

Amâncio, Zé Maria de Fortaleza, Judivan Macedo, Mestre Azulão e pelo próprio Ariovaldo. O autor do 

projeto também fala, em entrevista, como implementou um sistema de distribuição de cordéis:  

Quando comecei a publicar meus folhetos, no final da década de 90, abracei essa 

causa com o intuito de revitalizar o cordel e estimulei outras pessoas a produzir e 

publicar. O poeta Manoel Monteiro de Campina Grande. estava editando seus 

trabalhos em pequenas tiragens feitas em xerox... Depois da minha injeção de 

ânimo voltou a publicar em gráfica, em grandes tiragens de 3 a 5 mil exemplares 

e aos poucos a gente foi montando um sistema de distribuição para todo o 

Brasil.(...) Como diz o poeta Manoel Monteiro, a poesia popular é igual a saúva... 

não tem quem consiga matar. Hoje, editoras como a Tupynanquim e a Queima-

Bucha são responsáveis pelo lançamento de quase mil títulos, em dezenas de 

tiragens (WANDER, 2007) 

No que diz respeito à implementação do cordel nas escolas, é seguro afirmar que são ainda 

experiências pontuais e não condizentes com a potencialidade desta literatura como instrumento 

pedagógico. É interessante refletir que a implementação dos cordéis na sala de aula, assim como a 

utilização de computadores, dando mais autonomia aos poetas, e as redes de distribuição dos folhetos 
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para todo o país são formas também de buscar “uma abertura contra hegemônica” constituindo uma 

“reinvenção de formas democráticas” (SODRÉ, 2005). O cordel se torna dessa maneira um instrumento 

no jogo de tensões permanentes entre as diversas formas de cultura e suas esferas de poder. 

Outro enfoque de abordagem dos folhetos ampliando sua circulação e consumo seria o estudo 

aprofundado dos grandes poetas populares, cordelistas e suas obras. No entanto, as disciplinas de 

literatura do segundo grau praticamente ignoram a vasta produção de poetas como Leandro Gomes de 

Barros, João Martins de Athayde, Manoel Camilo dos Santos, Manoel d’Almeida Filho, Patativa do 

Assaré, entre muitos outros. Uma parte da literatura brasileira é dessa forma silenciada. Também os 

cursos de letras das universidades, com raras exceções, não incluem em sua grade curricular a poesia 

popular da qual o cordel faz parte. Esta “cultura do silêncio” (de que fala P. Freire) imposta às vozes 

subalternas por parte das instâncias que determinam o currículo dos diferentes graus de ensino é 

discriminatória e antidemocrática. Tal fato impede que segmentos sociais mais privilegiados conheçam 

o “outro” Brasil, sua cultura, e que aqueles originários da cultura subalterna se reconheçam na mesma e 

se percebam valorizados. Uma iniciativa que caminha na direção de valorizar e divulgar o cordel – 

fruto talvez de uma maior democratização da gestão pública – foi à criação de espaços destinados a 

essa modalidade de literatura popular nas bibliotecas, a exemplo das cordeltecas da Biblioteca Estadual 

de Sergipe Epifânio Dória e da Biblioteca Municipal de Aracaju Clodomir Silva. Tal fato possibilita a 

abertura a um novo público leitor, à pesquisa e, sobretudo, o justo reconhecimento aos poetas populares 

que democraticamente, passam a repartir um espaço público com os demais poetas.  

Nos primórdios, o cordel era conhecido como poesia de bancada porque geralmente era vendido 

em pequenas bancas nas feiras. A origem da palavra cordel também está relacionada à forma como os 

folhetos eram vendidos: pendurados em barbantes ou cordões. Porém no decorrer dos anos, os locais de 

venda se modificaram pelo fato de que o público consumidor sofreu nova configuração. Como já foi 

dito anteriormente, os consumidores de cordel tornam-se mais diversificados. Apesar de ainda 

permanecer uma parte do público tradicional que sempre leu cordel, novos segmentos de leitores 

ganham destaque: jornalistas e intelectuais que admiram a poesia popular, turistas em busca da 

produção cultural do lugar que visitam, pesquisadores que procuram entender a dinâmica desta 

literatura. Das feiras, os espaços de vendas se ampliam e se diversificam para atingir essa nova 

demanda, sendo possível encontrar cordéis em bancas de revistas, livrarias, rodoviárias e aeroportos, 

centros culturais e de turismo.  

Em vez de recitação dos cordéis em feiras, há casos hoje onde o cordel sobe em palcos. O 

cordelista Antônio Vieira, no seu show “Histórias que o povo conta”, além de contar histórias 

populares, recita seus cordéis ao ritmo de música popular brasileira instrumental. Gravou também o cd 
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“Cordel Remoçado” uma proposta de “diversão, informação, popularização de conhecimentos e 

humanização de pessoas” (VIEIRA, 2006). E, além dos palcos, essa literatura em versos atinge também 

os espaços da internet, seja nas comunidades virtuais destinadas a compor rimas coletivas, seja até 

numa eventual conversa, composição e desafio de cordel via programa MSN Messenger. Um exemplo 

de cordel que se tornou conhecido na internet foi o Cordel da TV Digital, da poeta e jornalista Luciana 

Rabelo, que tinha como objetivo trazer a discussão sobre qual padrão de tv digital deveria ser 

implementado no Brasil. 

 

O cordel , hibridismo e seus contágios 

 

 Uma das características da arte contemporânea é a interação entre os diversos gêneros. As artes 

visuais mesclam a sua linguagem com performances teatrais. A música dialoga com literatura, a dança 

com o teatro. Se no decorrer de sua trajetória estas variadas formas de arte já provocavam interações 

umas com as outras, é inevitável que nesta atual sociedade em que se intensificam as redes de relações, 

se acelerem os “contágios” e interfaces entre gêneros artísticos apareçam em maior escala. 

 As manifestações que possuem sua origem nas culturas populares carregam - algumas já em si, 

desde sua origem - um hibridismo de diversos gêneros. O reisado, uma das manifestações do ciclo 

natalino, que conta a trajetória dos Santos Reis Magos alia, ao mesmo tempo, elementos do teatro 

popular, da música e da dança. 

 A literatura de cordel desde a sua origem tem um traço peculiar e que pode ser visto também 

como elemento híbrido: ela possui ritmo e características da oralidade e é, ao mesmo tempo, escrita. 

Existe uma linguagem, porém, única e surpreendente, que acumula em si naturezas 

diversas: ela é falada e ao esmo tempo escrita, é popular e literária. Falada por ser antes 

de tudo, oral, cantada. Escrita em versos, em formas poéticas requintadas e complexas 

que não tolhem seu caráter espontâneo. É a linguagem do cordel (SOUZA, 1997, p.65) 

 Além desse caráter híbrido que o cordel carrega secularmente em sua essência, novas dinâmicas 

culturais vão absorvendo diversos aspectos do seu universo. Analogicamente poderia dizer-se que o 

cordel aparece provocando “contágios” em diversos novos produtos culturais e manifestações artísticas. 

Na literatura brasileira, no entanto, esses contágios não são tão recentes. José Lins do Rego, João 

Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa podem ser citados como alguns autores 

consagrados que tiveram suas obras contagiadas pelo cordel tendo esse como fonte de inspiração nos 

seus elementos poéticos, como base para personagens/histórias mesclados a elementos eruditos ou até 

mesmo na construção da linguagem e narrativa. 
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Na música os exemplos também são numerosos. Apenas para fazer referência, citamos um 

grupo recente denominado Cordel do Fogo Encantado. Proveniente do agreste pernambucano, a banda 

alia sua música fortemente percussiva a elementos de variados tipos de poesia popular, como o repente 

de viola, a poesia declamada e o próprio cordel. Poesias antes declamadas ou cantadas em feiras 

recebem uma roupagem nova e única com encenações teatrais, jogo de luzes, sendo valorizadas pela 

musicalidade do grupo. Os nomes das músicas são também uma referência aos títulos dos cordéis mais 

tradicionais nos quais era comum em cada folheto haver duas denominações. Isso se dava para chamar 

a atenção de públicos variados, como forma explicativa da obra, para sintetizar o conteúdo do folheto e 

até mesmo como estratégia de venda. Essa semelhança pode ser notada nos nomes de algumas músicas 

do grupo: Chover ou Invocação Para Um Dia Líquido; Boi Luzeiro ou A Pega de Violento, Vaidoso e 

Avoador; O Sinal Ficou Verde ou Além do Bem e do Mal; Sobre As Folhas ou O Barão das Árvores. 

Em suma, o cordel reaparece transfigurando em contextos inusitados em que o espírito criador sempre 

renovado articula elementos tradicionais da cultura popular ao experimentalismo.  

Aspecto importante para compreender o caldeamento denso e híbrido da cultura em 

deslocamento é a simultaneidade de todas as formações culturais do passado 

sincronizando-se com as do presente (...) a cultura humana existe num continuum, ela é 

cumulativa, não no sentido linear, mas no sentido de interação de tradição e mudança, 

persistência e transformação. (SANTAELLA, 2002: 181, 182). 

Ainda como produto híbrido de uma produção recente vale trazer o exemplo do ilustrador e 

cordelista cearense Klévisson Viana, que criou algumas obras de cordel em forma de histórias em 

quadrinhos. O poeta Klévisson, que também é dono da editora Tupynanquim, adaptou e ilustrou um 

dos clássicos da literatura universal, Don Quixote, para a linguagem do cordel. 

 A literatura de cordel “contagia”, provoca hibridismo em diversas manifestações artísticas pelas 

mais variadas razões: afinidades culturais dos autores com esse universo, experimentações como forma 

de dar vazão à criatividade, e, principalmente (apesar de carregar elementos tradicionais), por não se 

encontrar isolada das novas dinâmicas culturais contemporâneas. 

O uso de novas tecnologias, a execução de cordéis de encomenda, a abertura de novos espaços 

para a produção/circulação/consumo são algumas das estratégias de sobrevivência do cordel. Mudando 

do rural para o urbano, desperta interesse em outros públicos, suscita a mobilização de uma nova 

geração de cordelistas, se atualiza, aborda outras temáticas, contagia e é contagiada em contato com 

outras manifestações comunicacionais e artísticas. No entanto, ele sobrevive, sobretudo, (assim nos 

parece) porque é eficiente na mediação entre a mass media, integrante da cultura hegemônica, e a 

cultura das classes populares. 
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3. CORDEL: MEDIAÇÃO, LINGUAGEM E MÍDIA 

 

 

 Percorrer o campo de significados em que a palavra mediação está inserida será uma parte 

importante da trajetória desta dissertação. Isso porque ao abordarmos o cordel como um mediador entre 

culturas é preciso deixar claro quais as discussões e significações que o termo mediação traz à tona.  

 Tanto a origem grega quanto a origem latina (mediator) “mostram que mediador é a pessoa que 

está no meio, entre dois. A sua intervenção tem por escopo relacionar entre si dois ou mais grupos, 

aproximar as pessoas, unir, mais especificamente: reconciliar.” (BAUER,1973:680). Porém o sentido 

que buscamos na mediação não é aquele de reconciliador ou elemento que apenas está entre duas 

partes. A mediação age sobre as partes proporcionando a interação tanto de forma ascendente - ou seja, 

da cultura popular em relação a cultura hegemônica – quanto descendente: da cultura hegemônica em 

relação à cultura popular. Nessa interação de mão dupla entre campos de sentido onde se confrontam 

interesses muitas vezes antagônicos, a ação mediadora do cordel nem sempre será reconciliadora. O 

cordelista, enquanto mediador, torna-se mais um negociador do que reconciliador e, às vezes, mesmo 

um contestador; mas principalmente é ele um intérprete de realidades distintas. A identificação do 

poeta com uma ou outra esfera cultural não é absoluta e depende muito de sua história pessoal e 

posição social. Vemos a produção de um cordel como ato dialógico no sentido de Bakhtin (1981) em 

que o poeta, considerando enunciações anteriores, busca a compreensão de si e do mundo e, fazendo 

circular sua poesia, possibilita a reflexão sobre o conteúdo aos leitores. Assim, produções culturais 

como o cordel, mesmo sendo de menor influência do que outros meios, não apenas se originam“de uma 

ordem social diversamente constituída”, mas contribuem em sua constituição, sendo que a mediação 

seria “o posicionamento deliberado de certos agentes sociais entre a realidade e a consciência social, 

para prever e entender a realidade” (WILLIAMS, 2000, p.13-14).  

 Nesse sentido, o papel do elemento mediador possui certa semelhança com a função dada por 

Gramsci aos intelectuais orgânicos. Esses também são agentes sociais que traduzem a realidade: ou 

para as classes dominantes, ao criar bases de sustentação e legitimação da ordem social existente; ou 

para as classes subalternas (ou dominadas) unindo as forças populares emergentes e lutando por uma 

nova ordem social. 

 Para Braga, a fim de que a mediação ocorra é preciso que exista a diferença, a alteridade e a 

relação. É o confronto com o outro, é a relação com o diferente que exige e possibilita a mediação. 

Segundo ele, a mediação pode ser caracterizada como um elaborado processo de  
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compreensão intersubjetiva (...) resultante da negociação e disputa pelos sentidos 

hegemônicos de uma sociedade; oposto de imediação, mediação é ultrapassagem, 

atravessamento, interpenetração, resultante da intersubjetividade que retroalimenta os 

jogos de saber e de poder na relação entre capital e trabalho. (BRAGA, 2003, p.127). 

 A linguagem pode ser citada seguramente como exemplo de uma das formas mais importantes 

de mediação. Através dela a ponte que busca a compreensão é estabelecida. Os atos de compreensão e 

representação da realidade são sempre mediados por alguém ou através de algum sistema simbólico 

como a linguagem. Ou seja, eles se processam nas relações intersubjetivas (principalmente através da 

linguagem). Assim, a mediação favorece a elaboração do pensamento do outro (e o próprio) e implica 

constante negociação de sentidos para construção de identidades (principalmente quando os 

interlocutores ocupam lugares sociais diferentes). Segundo Braga, as pessoas sempre são agentes e 

alvos de múltiplas mediações. Há sempre em jogo uma articulação de muitas instâncias e fatores de 

mediação. 

 A mídia também faz seu papel de agente mediador ao lançar sua versão dos fatos seja narrando 

as notícias, seja apresentando programas de entretenimento nos veículos televisivos, radiofônicos, 

impressos ou de qualquer outra forma. E apesar de a mídia se arvorar e possuir a pretensão de ser a 

principal mediadora entre o real e os homens, a mediação já se processa muito antes nas interrelações 

sociais. 

 

A linguagem enquanto mediação 

 

As relações homem/mundo são mediadas por sistemas simbólicos, de representação da 

realidade, entre os quais a linguagem é o mais importante. É através da linguagem que os adultos 

descortinam e significam o mundo aos olhos da criança. A criança, ao aprender a falar a modalidade 

lingüística do seu ambiente cultural, assimila, junto com a pronúncia das palavras, seus usos e 

significados, compartilhando-os com os componentes de um mesmo grupo social.  

A comunicação verbal implica relações de poder: “em todo signo ideológico confrontam-se 

índices de valor contraditórios. O signo se torna arena onde se desenvolve a luta de classes” 

(BAKHTIN, 1981, p.46). A palavra “casa” pode significar palacete ou palafita, “salário” tem 

significado diferente para patrão e empregado. Existem ainda, numa mesma língua, como já aludimos 

anteriormente, variedades lingüísticas,conforme a origem social e/ou regional do falante. O cordel, 

marcado pela oralidade, apresenta características regionais e/ou sociais de linguagem. Essa, por sua 

vez, instrumento de comunicação, é também instrumento de poder. Existem variedades de maior 
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prestígio social do que outras. A imposição de uma determinada língua em detrimento de outras (por 

exemplo, a imposição do português sobre as línguas indígenas e/ou a imposição da norma “culta” sobre 

determinadas variedades ou dialetos) sempre foi importante na conquista de novos territórios e/ou para 

a construção de uma unidade nacional. O Estado define a norma padrão ou a língua oficial através da 

escrita usada na escola, nas publicações, editoras, jornais, etc., impondo-a como hegemônica diante da 

pluralidade das falas. As variedades lingüísticas faladas por grupos sociais ou em regiões diferentes co-

existem com a língua padrão. Segundo Ortiz (2006), 

Um traço importante nesse fenômeno de coabitação é uma certa divisão de tarefas, cada 

código opera dentro de contextos sociais relativamente fixos. Há uma repartição de  

atividades que fazem com que as línguas disponíveis sejam utilizadas em uma situação, 

mas não em outra.(...) Existiria uma forma “alta” usada preferencialmente nas situações 

formais, e outra “baixa” empregada nas ocasiões informais. A primeira é utilizada 

sobretudo na esfera pública (...) A forma “alta” se reveste de um status privilegiado, 

conferindo ao falante uma posição simbólica no seio da sociedade. Os que têm a 

capacidade de manipular ambos os códigos podem trocar de língua, em função dos 

assuntos tratados. Porém aqueles que por algum motivo não dominam o código “alto” 

encontram-se desmunidos de um certo “capital cultural”.(ORTIZ, 2006, p.100-101) 

Segundo Martin Barbero, o cordel “não só é meio: a literatura de cordel é mediação. Por sua 

linguagem, que não é alta nem baixa, mas a mistura das duas”(BARBERO, 2003, p. 158). O cordelista, 

por estar familiarizado tanto com o universo lingüístico popular como com aquele mais escolarizado, é 

capaz de estabelecer uma ponte entre as duas modalidades de linguagem. No caso do cordel, ele 

permite certos usos estabelecidos pela tradição e tornados característicos dos folhetos que, no entanto, 

causariam estranheza em outro meio de comunicação como o jornal. Como exemplo, poderíamos citar 

o cordel Ratzinger Virou Papa sem dar Papa a Ninguém (2005), elaborado a partir da provocação 

surgida em uma roda “etílica” de poetas populares que, por ocasião da eleição do atual papa, “se 

juntaram para poetizar, blasfemar”(NUNES, 2006). O tom de irreverência e denúncia do autor Allan 

Sales está longe do tratamento de pop-star dado a João Paulo II por outros cordelistas em consonância 

com os mass media. Se os dois personagens de cordel se assemelham pelo conservadorismo, não se 

pode dizer o mesmo dos cordelistas que ora se identificam como eles, ora não (como é o caso de Allan 

Sales). Vejamos uma amostra de seu cordel:  
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(...)  

O aborto nem pensar 

Nem em mulher estuprada 

Em criança acefalada 

Pra o inferno quem tirar 

Fuder só quando casar 

E juntar todo terem 

De Roma até Belém 

A liberdade derrapa 

Ratzinger virou Papa 

Sem dar Papa pra ninguém 

(SALES, 2005) 

Vale observar que ao mesmo tempo em que provoca o riso, o tom satírico também provoca a ira 

daqueles que foram atingidos.A poesia de Allan Sales do cordel citado e de outros poetas populares 

foram reunidas e publicadas em um livro intitulado Petrus Apostolus Principes Apostolorum- Um  mote 

santo e algumas sacras glosas-Bento foi eleito papa sem dar papa para ninguém e recebeu o patrocínio 

da Prefeitura de Olinda. A publicação foi recolhida um mês depois, após a prefeita de Olinda receber a 

visita de uma comissão indignada da Cúria Metropolitana, enviada pelo arcebispo de Olinda e Recife, 

D. José Cardoso. A proibição acabou gerando um fato inesperado e provocou uma procura maior dos 

exemplares do livro que não haviam sido recolhidos, alguns poetas chegando a xerocá-lo. A 

criatividade e ousadia dos poetas envolvidos também se aproveitou do fato, elaborando eles outros 

versos pela internet a partir de um novo mote: Dom José vai queimar vivo quem bulir com o Papa 

Bento. Dessa forma, pode-se dizer que a posição contestatória não se expressou através de elaboradas 

análises e/ou julgamentos, mas simplesmente através da linguagem anarquizante que o cordel 

possibilita. 

Ao invés das formas “alta” e “baixa” como denominadas por Barbero e também por Ortiz (e que 

correrem o risco de valorações onde “alta” corresponderia a “culta”, “correta” e “baixa”, a “sem 

cultura”, “errada”) preferimos nos referir à variedade padrão, a modalidade oficial da língua, próxima à 

escrita e que corresponda à forma “alta” em contraposição às variedades sociais e regionais da fala, de 

uso mais informal, popular.  

Ao analisar os cordéis devemos ficar atentos tanto à capacidade de o poeta transitar nas diversas 

modalidades da linguagem conforme a ocasião, quanto aos indícios de intencionalidade em relação ao 

público a quem pretende dirigir-se, mas também aos indícios da origem social do poeta. 
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Quem escreve, para quem escreve, com que finalidade e em que circunstâncias são elementos 

que influenciam o discurso. Dessa maneira, devemos observar que as diferenças existentes entre os 

autores e entre as condições de produção diferenciadas produzem discursos diferenciados. Para citar 

apenas a autoria, temos: de um lado o jornalista profissional com curso superior, de cultura urbana, 

submetido às regras da empresa e às leis do mercado sintonizadas com os interesses das elites; e de 

outro o cordelista, nem sempre com formação superior e sem o vínculo profissional do mesmo tipo, 

mas ligado aos interesses das classes subalternas e à cultura popular e, na maioria das vezes, originário 

da mesma. É preciso levar em conta que “o lugar do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz” 

(ORLANDI, 2001, p.158). 

Segundo Bakhtin, é na interlocução, no diálogo, na interação sujeito-sujeito mediatizada pela 

linguagem que se constitui o conhecimento do real. De forma similar, Habermas, ao criticar o 

positivismo baseado no paradigma sujeito-objeto da razão instrumental, substitui aquele paradigma 

pela relação comunicativa entre sujeitos cognoscentes. No entanto, o que constitui a singularidade de 

Habermas é que ele aposta na capacidade de negociação e de argumentação dos sujeitos para chegarem 

a um consenso. Assim, no agir comunicativo, os atores sociais não apenas constroem e modificam seus 

saberes como também estabelecem uma “ativa relação de entenderem-se/ entre si / sobre algo” 

(MARQUES, 1993, p.73) agem de forma cooperativa sobre a realidade. Se o processo civilizatório 

aponta a negociação, em substituição ao uso da violência física, como canal de solucionar conflitos, 

cabe, no entanto, perguntar se haveria disposição, por parte do poder hegemônico, em abdicar de seus 

privilégios quando se trata dos poderosos interesses econômicos, políticos e culturais. 

O sujeito está mergulhado na sua cultura nativa aparecendo, nas palavras de Habermas, “como 

produto de tradições nas quais ele está inserido, de grupos solidários aos quais ele pertence e de 

processos de socialização e de aprendizagem aos quais ele está submetido” (HABERMAS, apud 

MARQUES, 1990, p.84). No entanto, “a razão prática rompe com as tradições e com as certezas 

ingênuas do mundo social nativo e se pergunta onde está a ação justa, ou o que deve ser feito para que a 

ação justa prevaleça (...) O questionamento surge em uma situação de conflito na qual outros seres 

humanos estão envolvidos. É justamente em face de interesses ou posições conflitantes que o senso 

moral desperta nas pessoas” (SOARES, 2004). 

Na análise do cordel há de se considerar que nem tudo que vem da cultura popular é verdadeiro, 

bom, justo. A procura pela “ação justa” só será possível quando valores, atitudes, crenças da cultura 

popular forem interrogadas no confronto com outras concepções, com outras culturas e vice-versa.  

Poderia o cordel, ao comunicar o ponto de vista do poeta, ser um contraponto a checar 

concepções e valores cristalizados?  
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A teoria da enunciação da dialogia de Mikhail Bakhtin pode-nos ajudar na compreensão da 

linguagem usada no cordel e de sua função mediadora. A linguagem enquanto interlocução que se 

processa entre falante/ouvinte ou escritor/leitor é uma interação social de influências recíprocas. 

Aquilo que é dito (a enunciação) é, em grande parte, determinado tanto na forma quanto no 

conteúdo pelo interlocutor/ouvinte a quem se dirige. Conforme o autor, todo signo é ideológico e tem 

significado, sendo que ideologia aqui não quer dizer ocultamento da realidade ou “falsa consciência” 

mas um sistema de significações. A palavra enquanto signo  

comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como 

pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui o produto da interação do locutor e 

do ouvinte.(...) A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e o outros. (...) 

[Diálogo é] o fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou 

das enunciações (...) mas pode-se compreender a palavra ‘diálogo’ num sentido mais 

amplo, isto é, não apenas a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, 

mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. (BAKHTIN, 1981, p. 113 e 

123) 

 Portanto, os cordéis sobre os quais procuraremos nos debruçar para interrogá-los sob o enfoque 

da dialogia de Bakhtin incluem-se neste sentido mais amplo de diálogo. Um texto nunca está completo, 

pois o leitor ativo e criativo concorda, discorda, argumenta interagindo com o texto e, portanto, com o 

autor, a partir de sua bagagem de vida. E o leitor o faz comentando o texto para si através do discurso 

interior ou para outros (oralmente ou por escrito). 

Assim sendo, a interlocução não se refere somente à interação entre falantes mas também à 

interação entre autor da notícia de jornal – cordelista/leitor; autor de cordel – leitor/ouvinte. Tanto o 

ouvinte como o leitor possuem um papel ativo, criativo, opondo a sua palavra à palavra do outro, 

procurando compreender e elaborar sua própria síntese. E procuram compreender e transformar aquilo 

que ouvem/lêem com as formas de perceber e organizar o real que adquiriram no meio de seu grupo 

cultural. A comunicação é, portanto, uma questão cultural; e a recepção de seu conteúdo se dá de forma 

ativa, ao contrário do que pressupunham as teorias de estímulo-resposta embasadas na psicologia 

behaviorista (WOLF, 2003). 

Para criar o cordel circunstancial, o poeta precisou acessar fontes como jornais impressos, TVs 

e rádios. Essas fontes, por sua vez, adquiriram, em grade parte, as notícias, principalmente as 

internacionais, de agências que obtiveram suas informações em entrevistas, depoimentos, coberturas 

dos acontecimentos. A comunicação oral ou escrita acaba se constituindo um fluxo contínuo ao qual se 

integram as mais diferentes vozes. Assim: 
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O jornal é apenas um operador entre um conjunto de operadores sócio-simbólicos, sendo 

aparentemente, apenas o último (grifo nosso): porque o sentido que leva aos leitores, 

estes, por sua vez, remanejam-no a partir de seu próprio campo mental e recolocam-no, 

em circulação no ambiente cultural. (MOUILLAUD, 2002, p.51) 

 Não se pode negar que “as idéias da classe dominantes são, para cada época, as idéias 

dominantes” (MARX – ENGELS, 1992, p.14). O cordelista, independente de sua posição na estrutura 

social, também é influenciado pelas “idéias dominantes”. A imposição da língua e da cultura foi usada 

durante a história como meio eficiente de dominação e, portanto, na linguagem, na comunicação, na 

cultura perpassam relações de poder. Afirmar-se no uso da modalidade lingüística de seu grupo social, 

distinta da padrão/dominante se apresenta como ato de contestação.Quanto aos meios de comunicação 

de massa, apesar do poder de influência, persuasão, manipulação que lhes é próprio, eles não agem 

unilateralmente sobre as classes populares e sua cultura. Há sempre espaço de reação e de síntese 

própria; de “mestiçagem” na expressão de Martin Barbero que, ao falar da representatividade sócio-

cultural do popular enfatiza a “capacidade de materializar e expressar o modo de viver e de pensar das 

classes subalternas, as formas como sobrevivem e as estratégias através das quais filtram, reorganizam 

o que vem da sua memória histórica” (BARBERO, 2003, p.117). Capacidade de filtrar e reorganizar 

inclusive as mensagens originárias da mass mídia. É pertinente perguntar como a capacidade referida 

se faz presente no discurso do cordel. 

A comunicação verbal está em constante interação com situações extralingüísticas: a situação 

imediata e, através dela, com o contexto social mais amplo. 

Assim o discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica 

em grande escala: ela responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e 

objeções potenciais, procura apoio, etc.(...) Qualquer enunciação, por mais significativa 

e completa que seja, constitui apenas uma fração de uma corrente de comunicação 

verbal ininterrupta. (BAKTHIN, 1981, p.123). 

Nas estrofes feitas pelo poeta esperamos encontrar diversas vozes que ora se complementam ora 

se polemizam, respondendo umas às outras. Dessa forma, interessa-nos saber, em se tratando dos 

folhetos escolhidos, quais as vozes, de que “lugar” social e com que visão de mundo elas se enunciam. 

Para Bakhtin a compreensão é a resposta a um signo mediante outros signos. 

A cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos 

corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais 

numerosas e substanciais forem, mais profunda e real a nossa compreensão (...) A 

compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma 
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réplica está para a outra no diálogo. Compreender é opor à palavra do locutor uma 

contrapalavra. (BAKHTIN, 1981, p.132) 

Através da interação de consciências é que se instaura a compreensão. Neste sentido, o discurso 

fica aberto e inacabado e o aprendizado se torna constante. Na construção desse de trabalho tenta-se 

usar a interação dialógica como método em busca da compreensão. 

 

A mediação através do jornal impresso 

 

 A mídia é hoje a principal fonte noticiosa que fornece o material sobre o qual o poeta do cordel 

informativo vai trabalhar. Ela estabelece a mediação entre a realidade e o receptor da mensagem; no 

caso o cordelista. Sendo a mídia fonte de informação, e sendo essa fonte em grande parte moldada pela 

cultura hegemônica, é necessário que nos detenhamos um pouco sobre ela, se quisermos entender a 

mediação entre cultura hegemônica e cultura popular via cordel informativo. Restringiremos nossos 

comentários à mídia impressa. Além de fonte bastante utilizada pelos poetas, o jornal impresso é o  

material mais disponível para a consulta dos autores, possuindo também certa semelhança com o 

cordel, pois tanto os folhetos quanto a mídia impressa trabalham a linguagem escrita. 

O jornalismo impresso, sendo uma produção cultural, sofre determinações e influências da 

ordem social na qual está inserido. No sistema capitalista, a cultura é tratada como mercadoria 

produzida por uma indústria e dirigida a um mercado consumidor, tendo como finalidade a acumulação 

do capital, o lucro. Indústria Cultural é, portanto, a exploração, com fins comerciais e econômicos, de 

bens simbólicos considerados produtos culturais. Nela, o que importa é o lucro proveniente do mercado 

em que os bens circulam regidos pela lei da oferta e procura.  

Raquel Paiva e Muniz Sodré batizaram a mídia de “novo intelectual coletivo das classes 

dirigentes”, revestido de prestígio cultural. Segundo eles, “a diferença entre o velho intelectual-letrado 

e esse novíssimo intelectual coletivo de bases neotecnológicas está principalmente na magnitude dos 

interesses econômicos por trás deste último.”(PAIVA, 2004, p. 31) Interesses esses capazes de 

transformar quase tudo em produtos mercadológicos, de consumo, via publicidade promovida pela 

mídia. Visando potencializar o consumo de jornais, leva a imprensa, não rara vezes, a apelar para o 

biográfico em que o público e o privado se misturam, construindo celebridades com fama passageira, 

logo substituídas por outras. 

Convém lembrar que o produto da indústria cultural, seja ele um brinquedo, um CD, filme ou 

jornal traz sempre embutido um sistema de valores, uma visão de mundo, dimensão simbólica essa nem 

sempre perceptível de imediato. No entanto,  
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a mídia, numa perspectiva ideológica, não é tão poderosa e onipotente quanto se 

supunha. Passa-se hoje, cada vez mais, a sublinhar a importância do receptor com 

capacidade de reação crítica diante das mensagens que lhe são propostas. (MATTIA  e 

LAZZAROTTO,1996, p.95) 

Além das constantes inovações técnicas e da produção em série, o jornal impresso assume 

outras características presentes nas demais formas de produção industrial e organização empresarial, 

tais como o trabalho parcelado em que o trabalhador já não responde mais pela totalidade do processo 

de trabalho desde sua concepção até o produto final, incumbindo-se apenas de uma parcela na cadeia 

de produção. No jornal, surgem as tarefas especializadas tais como: pauteiro, repórter, fotógrafo, editor, 

colunista, revisor, diagramador e outras. A realidade é fragmentada em secções sob responsabilidade de 

jornalistas especialistas em política, economia, cultura, esportes, página policial, classificados; em 

noticiários internacional, nacional, local; em editoriais, artigos de opinião, reportagens, cartas do leitor.  

O jornal, enquanto ordenador e mediador de informação, enquadra a realidade, seleciona os 

acontecimentos, determina o que vai ou não ser noticiado, sob que enfoque e com que destaque.  

Determinações que, mesmo não sendo absolutas como vimos anteriormente, influenciam o leitor e 

portanto também o cordelista em busca de informações. 

A construção do mito da “objetividade’ e imparcialidade” da imprensa (e do jornalista “neutro” 

que “retrata a realidade”) surge com os grandes conglomerados midiáticos que impuseram, inclusive 

através de manuais de redação, um determinado estilo/padrão à escrita jornalística. Segundo Ana Paula 

Goulart Ribeiro, o discurso jornalístico  

se reveste de uma aura de fidelidade aos fatos que nos leva a acreditar que o que ‘deu no 

jornal’ é a verdade. Além disso por mais que os estudiosos provem a não-objetividade 

jornalística, uca poderão negar sua ancoragem factual. (...)A mídia é a testemunha 

ocular da história”” (RIBEIRO, 2003, p. 99 e 100). 

O papel de testemunha se alia ao registro dos acontecimentos, tornando-se a testemunha porta-

voz da transformação social. E os acontecimentos possuem uma ordem de importância ditada pela 

cultura hegemônica que, atenta a seus interesses comerciais ou ideológicos, editam textos, imagens e 

conteúdos divulgados pela grande mídia. 

O uso predominante da terceira pessoa garante ao discurso midiático, como aliás 

também aos discursos histórico e científicos, uma estratégia de universalidade 

referencial dos enunciados, uma credibilidade da narração dos fatos independente do 

lugar de fala do enunciador.(RODRIGUES, 2002, p.128). 

A objetividade cede, portanto, à espetacularização quando se trata de dar visibilidade a alguém 

(ou algo), de promover sua imagem, de consagrar uma celebridade (seja artista, desportista, político) ou 
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de influenciar a opinião pública a respeito de algum fato  - como o destaque sensacionalista a delitos 

cometidos por menores para forçar a redução da maioridade penal. 

A escrita mais reflexiva, polemizadora, literária e política ou mesmo aquela de cunho mais 

imaginativo que demonstra maior envolvimento emocional do jornalista, cedem ao predomínio do texto 

mais árido, impessoal, neutro. Vejamos a seguinte reflexão: 

Vida pulsante. Esta é a qualidade que muita gente espera encontrar nos textos da 

imprensa contemporânea. A narrativa da realidade tal qual vista, sentida,pensada, 

reproduzida pelo narrador em seus múltiplos aspectos humanos, sociais, econômicos, 

culturais, históricos, políticos e o que mais se desejar colocar sob categorias específicas 

de classificação de conteúdos (...) Vida desfibrada. Anêmica, assepticamente enquadrada 

num padrão inteiramente artificial que reduz sua natureza circular, ilimitada de conexões 

em rede em seus componentes básicos. Este é o relato de realidade que encontramos, na 

maioria dos casos, nos textos jornalísticos da atualidade.(LIMA, 2001, p.13) 

No jornalismo impresso, a notícia e seu conteúdo informacional passam a ser vistos como 

produto/mercadoria para ser vendida, comprada e consumida. No entanto, o conteúdo das notícias não 

pode contradizer certos interesses, pois um bom relacionamento com os anunciantes é essencial para a 

sobrevivência do jornal.  

A situação do cordel informativo difere do texto jornalístico. Além de o poeta não ter patrão (a 

não ser nos cordéis de encomenda) e, portanto, desfrutar de maior liberdade, a própria natureza do 

cordel facilita ao autor usar o riso e o siso, o real e o imaginário, conforme o assunto ou público ao qual 

se dirige. 

 

Mundialização Cultural e Imprensa 

  

Em uma sociedade interligada por redes de informação via satélites, megacorporações e 

multinacionais em expansão rompendo fronteiras, é necessário repensar o lugar e as características 

assumidas pela imprensa.  O jornalismo impresso entra nesta transnacionalização em grande escala 

como parte de uma imensa engrenagem que visa a transmitir informações.  

O jornal pertence à rede de informações que começou a tecer-se em torno do nosso 

globo no século passado e que o envolve em um fluxo imaterial que está em perpétua 

modificação (...) Uma rede que não impõe ao mundo apenas uma interpretação 

hegemônica dos acontecimentos, mas a própria forma do acontecimento. 

(MOUILLAUD, 2002, p.32). 
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 É um traço marcante nesta sociedade atual o aparecimento das megaempresas transnacionais de 

comunicação. Apenas para citar um exemplo, segundo dados da própria AFP , a Agência France Press 

conta com 110 escritórios e mais de 50 correspondentes locais em 165 países, com cinco grandes sedes 

regionais e mais de 2.000 funcionários de 81 nacionalidades diferentes, dos quais 900 trabalham no 

exterior, transmitindo o seu noticiário em francês, inglês, espanhol, português, alemão e árabe. Os 

meios de comunicação do Brasil também aderiram à transnacionalização. Assim, por exemplo, as 

Organizações Globo trabalham em parceria como a News Corps, proprietária de mais de 120 jornais, 

entre eles: The Times, na Grã Bretanha e The New York Post nos Estados Unidos. Não é preciso ser 

um leitor muito atento para constatar a forte influência também das agências de notícias internacionais 

nas pautas dos jornais nacionais. Alguns deles, por sua vez, possuem suas próprias agências de notícias 

(Agência Folhapress, Agência Estado, Agência O Dia) que elaboram conteúdo para outros jornais 

brasileiros, ocasionando certa padronização das notícias nos diversos veículos impressos. 

A imprensa, ao integrar-se neste processo, acaba contribuindo decisivamente para 

mundialização da cultura. Através de seus informativos, o público leitor se familiariza com costumes, 

produções artísticas, modos de vida de povos distantes e antes fora do seu alcance. Socializando 

informações, jornais e revistas estimulam o intercâmbio e “contágio” cultural, bem como o consumo de 

produtos culturais, principalmente os provenientes dos centros hegemônicos.  

Existe uma aparente contradição entre processos de transnacionalização promovendo 

nivelamento cultural e a afirmação de manifestações singulares, locais, tais como o cordel. Isso, de um 

lado, evidencia de como o mercado tenta submeter tudo a suas leis mas, por outro, revela que a 

subjugação a seus interesses não se faz sem resistências.  

Parcela dos consumidores de informação e cultura querem, cada vez mais, produtos 

diferenciados e/ou exclusivos. No caso dos leitores de jornais, textos com os quais eles possam 

identificar-se, nos quais possam reconhecer os modos de vida e anseios de seu grupo social, mas 

também confrontá-los com os de outras culturas. O mercado midiático, atento às exigências do 

consumidor, constatou que a tentativa de padronizar tudo é contraproducente. Assim, a diversidade das  

culturas locais entre cujas produções situamos o cordel é estimulada para atender a demandas 

específicas, o que talvez seja um dos fatores a contribuir para a sobrevivência dos folhetos nos dias 

atuais. 

Aos poucos pesquisadores e empresários de mídia começam a encontrar respostas para 

questões muito antigas, a principal delas de que o local não é uma oposição ao global, e 

de que não há necessariamente uma força maligna e invisível querendo dominar 



 58

corações e mentes. Descobriu-se que o que rege as estratégias de comunicações é o 

mercado, o lucro. (REBOUÇAS, 2005, p.6) 

Sendo esse o papel do mercado e mesmo não atribuindo uma atuação demoníaca à globalização, 

não é possível ignorar a relação de forças desigual entre culturas (e economias) locais e as culturas de 

países hegemônicos, veiculadas pelas empresas transnacionais. Quanto aos jornais locais ou associados  

a megaempresas midiáticas, os mesmos submetem-se, para sobreviver à concorrência, aos serviços das 

agências de notícias, intervindo nos despachos apenas  através do corte ou da mixagem de notícias, 

quando não reproduzem, na íntegra, páginas inteiras de jornais maiores. A padronização das notícias 

decorrente dessa prática é evidente. E, com a padronização, a escolha do que vai ou não ser noticiado, o 

enfoque, a forma, a veiculação de um ponto de vista hegemônico. 

O local, nas pequenas cidades ou metrópoles, é o bairro; mas o local não é definido pelos 

limites de um território, apenas. Segundo François Tétu, para se entender o local é preciso considerar: 

pertencimento a um grupo social; à proximidade do lugar (vizinhança) deve-se acrescentar a 

teleproximidade; participação, isto é, a efetividade do pertencimento.  

O local não pode mais ser definido por um único território, mas pela noção de lugar de 

vida (...) o lugar, não forçosamente territorializado, onde se dão os conflitos e o efeito 

das decisões em matéria de desigualdade de todos os tipos, de emprego (ou 

desemprego), de transporte, de acesso à cultura (de escolaridade), de saúde, etc. (TÉTU, 

2002, p. 435) 

 O cordel enquanto comunicação está, prioritariamente, vinculado ao local nos termos 

expostos por Tétu. Enquanto tal, o uso de folhetos como forma de trazer à sociedade debates sobre 

determinados temas, inclusive políticas públicas, parece ter ganhado mais espaço atualmente. Esses 

cordéis, mesmo aqueles de enfoques mais institucionais, possuem sim um caráter também informativo 

podendo, ao nosso ver, ser incluído na classificação de cordéis de circunstância ou informativos. A 

aposta no poder de síntese da poesia e a aceitação popular de sua linguagem irreverente como 

estratégias de divulgação tem tornado freqüente o uso desse tipo de literatura.O cordel continua 

exercendo a mediação entre diferentes segmentos sociais e entre integrantes de um  mesmo segmento, 

A utilização da literatura de cordel, por camadas da população ligadas a reivindicações 

sindicais, partidos políticos e movimentos estudantis, é uma prova, juntamente com os 

‘folhetos de encomenda’ de que grupos, devidamente conscientizados, procuram 

legitimar suas mensagens através de uma modalidade diretamente ligada ao povo. 

(LYUTEN, 1981)  

 Há também quem use a mediação que o cordel possibilita para mobilizar a população, passando 

informações e debatendo assuntos silenciados pela grande mídia ou por ela abordados unilateralmente. 
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Um exemplo é o já ser citado Cordel da TV Digital, que acabou gerando polêmica quando foi lido pelo 

Ministro da Cultura Gilberto Gil, em uma aula inaugural no Rio de Janeiro em março de 2006. O cordel 

continha duras críticas ao Ministro das Telecomunicações Hélio Costa.  

 Abaixo podemos ler algumas estrofes do cordel: 

 

(...) 

O tal ministro citado,  

que se chama Hélio Costa,  

de fato somente aposta  

no monopólio privado,  

neste empresariado  

que recebeu concessão  

de rádio e televisão  

e quer se perpetuar  

o único a mandar  

na nossa programação.  

 

 

Três modelos são usados  

em países estrangeiros.  

Falta agora o brasileiro  

que já vem sendo estudado,  

mas não é incentivado  

pelo ministro Hélio Costa  

que com uma conversa bosta  

'só quer saber da imagem'  

e do que tráz de vantagem  

o comércio de resposta.  

 

 

 

Hélio já quer escolher  

o modelo do Japão.  

E nós, a população,  

queremos compreender  

por que não desenvolver  

um modelo brasileiro  

e trocar com o estrangeiro  

a nossa experiência?  

É preciso paciência  

não pode ser tão ligeiro (...) 

(RABELO, 2006) 

 O que levou a jornalista Luciana Rabelo a utilizar o veículo do cordel para expressar sua 

opinião e debater as idéias a respeito das escolhas de um padrão para a TV Digital? O poder de síntese 

é relevante quando se faz uso dos versos, mas há também uma outra vantagem tão importante quanto 

essa e que diz respeito à liberdade que o tom da poesia de cordel propicia. Certamente em um artigo de 

jornal a qualificação sarcástica de “conversa bosta” não seria utilizada para definir o discurso do 

ministro das telecomunicações. Uma atitude sarcástica e irônica que para Barbero (2003) data aos 

tempos da Idade Média: 

Mas talvez resulte mais escandaloso afirmar sem nostalgias populistas que esta cultura 

da taberna e dos romanceiros, dos espetáculos de feiras e da literatura de cordel, se 

conservou num estilo no qual eram valores a espontaneidade e a lealdade, a desconfiança 

frente às grandes palavras de moral e da política uma atitude irônica para com a lei e 

uma capacidade de gozo que nem os clérigos nem os patrões puderam 

amordaçar.(BARBERO, 2003, p.153). 

 O que no contexto de um jornal seria uma linguagem inadequada, torna-se perfeitamente 

adequado à linguagem espontânea, coloquial e, por vezes, desbocada do cordel. O riso provocado pela 

irreverência, além do efeito terapêutico, é, no confronto com os detentores do poder, às vezes uma das 
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poucas armas que resta aos dele excluídos. Para a jornalista, como é obvio, não seria facultado abordar 

o assunto com tanta liberdade, nos jornais, devido aos interesses em jogo. Da mesma forma, o ministro 

Gilberto Gil apela à leitura do cordel para externar de forma “mediada” sua posição discordante em 

relação ao colega. 

 Não nos é possível - nem é nosso objetivo avaliar a repercussão de folhetos tais como o Cordel 

da TV Digital. No entanto, é possível inferir da literatura de folhetos que o cordel pode ser visto como 

uma das manifestações da polissemia existente na sociedade - dando espaço para múltiplas vozes 

desses lugares de vida. Ao invés de camuflar ou silenciar as contradições sociais através de uma voz 

única, niveladora, e, por ser um meio de comunicação marginal, pouco sujeito a censuras, encontra-se 

aberto para diferentes posicionamentos. Em vez de reproduzir simplesmente o que as agências e redes 

de informação trazem, o cordel procura articular as informações (políticas, econômicas, culturais) 

globalizadas com os processos e interesses locais. O cordel é, pois, um meio alternativo para formular 

estratégias contra-hegemônicas, sendo, no entanto, também usado por instâncias do poder dominante. 

É, assim, um campo de luta onde interesses conflitantes se manifestam 
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II PARTE – O CORDEL TRADUZINDO O NOTICIÁRIO POLÍTICO: 

O ATENTADO DE 11 DE SETEMBRO E FATOS CORRELATOS 

 

 

Nosso objetivo é entender a mediação exercida pelo cordel entre cultura hegemônica veiculada 

pela mídia e a cultura popular. Para tal, enfocamos o cordel informativo por acharmos que esse, ao 

buscar informações em fontes midiáticas, tornaria mais evidente o confronto entre as diferentes esferas 

culturais. Restringimos os cordéis informativos ao período de 2000 até 2006. Um contato exploratório 

inicial apontou uma produção relativamente grande em torno de assuntos ligados à política tanto global 

quanto local. Selecionamos então como eixo temático ligado à política internacional, o atentado de 11 

de setembro e temas correlatos, bem como os cordéis enfocando esses temas para constituir o “corpus” 

da pesquisa. A temática ocupou intensamente a mídia por longo tempo, refletindo-se também na 

produção dos cordéis.  

Mesmo sem ainda ter muito claro a metodologia de pesquisa a seguir, estávamos, desde o 

início, convencido de que “nenhum método (...) é capaz de substituir uma boa teoria e um problema de 

pesquisa sólido” (BAUER apud FONSECA JUNIOR, 2004, p. 290). Buscamos, por isso, clarear o 

conceito de cultura popular em oposição à cultura hegemônica, entender melhor a situação do cordel 

informativo na sociedade contemporânea bem como refletir sobre questões quais sejam: mediação/ 

linguagem/ mídia em busca de uma maior consistência de nosso referencial teórico. Listaremos a seguir 

alguns dos aspectos evidenciados no decorrer dos três capítulos iniciais e que pretendemos levar em 

consideração ao analisar o “corpus” da investigação: 

– as transformações de forma e conteúdo quando o cordel retrabalha notícias da mídia; como 

recorta, reorganiza, traduz, interpreta, integra ou rejeita elementos das duas esferas culturais; 

– o contexto em que se situam as temáticas abordadas; 

– como se interpenetram o real e o imaginário, o local e o global, a cultura midiática e a 

popular, tradição e contemporaneidade; 

– as ambigüidades e contradições presentes; 

– a mediação pelo cordel e a compreensão da realidade; 

– os conflitos e as relações de poder; 

– a identificação com as populações subalternas; 
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Repassando os métodos de pesquisa em comunicação (DUARTE; BARROS, 2005), concluímos 

que o melhor caminho a seguir, pela natureza do nosso trabalho, seria a análise de conteúdo, adaptada 

ao nosso objeto de estudo. 

Devido à limitação de tempo, o “corpus” não poderá ser exaustivo. Isto é, não seria possível 

incluir, da mesma forma, todos os cordéis informativos produzidos no período estipulado que tratam da 

temática escolhida. O estudo deverá assumir caráter mais qualitativo, restringindo o “corpus” a uma 

amostra, a mais representativa possível. A leitura exploratória dos folhetos em confronto com o 

referencial teórico, e tendo em vista os objetivos do trabalho, conduziu ao estabelecimento de três 

grupos de categorias de análise: presença midiática, estratégias comunicacionais e referências culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63

63

1 A PRESENÇA MIDIÁTICA E OUTROS OLHARES 

 

 

Examinar a mediação exercida pelo discurso do cordel entre as culturas hegemônica e popular é 

confrontar-se com as relações de poder. Segundo Michel Foucault, o poder é algo que se exerce e que 

está presente em todo tecido social apesar de seu centro ser o Estado. O exercício do poder produz 

verdades, legitima saberes e silencia outros. Isso, para Barbero, remete “à negação de sentido e 

legitimidade de todas as práticas e modos de produção cultural que não vêm do centro, nacional ou 

internacional, à negação do popular como sujeito...” (BARBERO, 2001, p. 97). Diferentemente, o 

cordel é uma das vozes que não saem dos centros de poder, mas da periferia. Já o noticiário midiático 

propaga e legitima suas versões dos acontecimentos como verdades, sendo um dos dispositivos através 

do qual se exerce o poder hegemônico. 

Os cordéis que procuraremos analisar tratam de atentados e guerra, oportunidade ímpar para 

refletirmos até onde a humanidade evoluiu na resolução de seus conflitos através da diplomacia, da 

palavra dialógica, da negociação e até onde permanece o uso da força bruta. Como em qualquer 

enunciação, também na literatura de cordel o texto deve ser situado no contexto mais amplo para obter 

uma compreensão mais aprofundada. 

O texto é considerado hoje tanto um objeto de significação, ou seja, como um tecido 

organizado e estruturado, quanto como objeto de comunicação, ou melhor, objeto de 

uma cultura, cujo sentido depende, em suma, do contexto sócio-histórico. (BARROS, 

2003, p.1) 

Em que contexto sócio-histórico se inserem os cordéis a serem analisados? Que tipo de cultura 

veiculam? As respostas nós as pretendemos encontrar emaranhadas nos diversos “fios” dialógicos de 

vozes pertencentes ao tecido polifônico dos versos do cordel.  

Como já afirmamos em capítulos anteriores, o cordelista se embasa em informações veiculadas 

pela mídia para elaborar seu folheto informativo. Portanto, seu texto é em grande parte influenciado 

pela mediação que a imprensa exerce através da representação do real, sob forma de notícia. 

“Selecionar, relacionar e valorizar são operações de construção do sentido, impossíveis sem a 

intervenção dos sujeitos” (RIBEIRO, 2003, p. 89). Operações, no caso, realizadas tanto pelo jornalista 

quanto pelo poeta, ambos influenciados pelo lugar social que ocupam e por suas experiências pessoais. 

O que selecionam, que relações estabelecem, o que valorizam ao elaborar seus textos? Os sentidos que 

constroem são convergentes? Ou há conflitos pelo estabelecimento dos mesmos? Até que ponto ambos, 

mídia e cordel, constroem/registram acontecimentos que são elevados ao status de verdades históricas? 
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Mídia e cordel apresentam enfoques diferenciados, permitindo ao leitor, por meio do confronto, 

organizar melhor a sua compreensão do real? A seguir procuraremos, apoiado, em reflexões de 

pesquisadores e analistas sociais, entender a relação entre mídia e cordel. 

 

1.1 Contextualizando os acontecimentos 

 

Ao iniciar a reflexão sobre mediação efetivada pelo cordel entre a cultura midiática e a cultura 

popular, torna-se necessário esboçar, em linhas gerais, o panorama dos acontecimentos aos quais seus 

versos se referem. Pois “o contexto determina o significado das transformações ou a saliência de uma 

forma subjetiva particular, tanto quanto a própria forma” (JOHNSON, 2003, p.89). Os cordéis 

geralmente, produzidos no “calor da hora”, apenas pontuam os fatos o tanto quanto necessário para 

situar seus comentários. A nossa “investida jornalística retrospectiva” além de situar os textos dos 

cordéis em seus contextos, tem o propósito de, decorridos alguns anos do atentado do World Trade 

Center, avivar a memória do leitor a respeito do acontecido. Convém lembrar que o atentado ao WTC e 

fatos correlatos não constituem o objeto de nosso estudo; interessa-nos como os cordelistas traduzem o 

noticiário a tal respeito  

 

Antecedentes 

 

 O Oriente Médio foi, através dos séculos, palco de conflitos freqüentes de ordem religiosa, 

étnica e principalmente econômica. No entanto, nos conflitos mais recentes, os países envolvidos 

passaram a receber intervenções da nação de maior poder bélico do Ocidente. Poderio esse, que vem se 

firmando a partir da Segunda Guerra Mundial e cuja supremacia se tornou incontestável com o colapso 

da URSS, consolidando-se como principal instrumento da política internacional norte-americana de 

intimidação. Apesar de pregar a implementação e defesa da democracia e o término dos conflitos, as 

intervenções norte-americanas sempre foram acompanhadas de interesses econômicos e estratégicos, 

relativos à indústria bélica, aos campos de petróleo, às grandes empreitadas da construção civil 

encarregadas da “reconstrução” dos países arruinados pelos conflitos. 

A indústria da guerra se tem mostrado tão rentável que a produção de alimentos passou a ser 

suplantada pela produção da destruição. (Segundo dados da FAO, bastariam 1,5 % dos investimentos 

em armamento para solucionar a fome do mundo). Os Estados Unidos, com seu poder político 

fortemente atrelado aos interesses econômicos, além de usar a indústria cultural, a mídia eletrônica, a 

“cooperação” econômica e militar para garantir a sua hegemonia, não hesitou, nas últimas décadas, em 
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se envolver em golpes de Estado, conflitos armados, massacres... para garantir seus interesses. A busca 

desenfreada do lucro subornou o poder político no planejamento e efetivação da destruição. 

 Na década de 80, ainda na Guerra Fria, o Afeganistão se viu invadido pela então União 

Soviética. A CIA, naquela ocasião, se aliou à resistência paquistanesa, na qual lutou Osama Bin Laden, 

um dos principais mentores dos atentados de 11 de setembro de 2001.  

Recrutando e armando os mais radicais entre todos os elementos fundamentalistas 

islâmicos que pôde encontrar para lutar a ‘guerra santa’ contra a invasão russa no 

Afeganistão (...) Os EUA se dispuseram a apoiar com satisfação, o ódio e a violência 

deles (dos islâmicos radicais) quando era dirigida contra os inimigos dos EUA; e 

ficaram contrariados quando o ódio que ajudaram a gerar foi dirigido contra eles 

próprios. (CHOMSKY, 2002, p. 20, 93). 

As imagens gravadas na época do apoio norte-americano às milícias afegãs eram repetidas 

alguns anos mais tarde em noticiários internacionais. O líder guerrilheiro talibã, recebendo armas e 

treinamento norte-americano, era o mesmo senhor de barba que aparecia então em pronunciamentos ao 

representar a rede Al-Qaeda, principal autora e articuladora dos atentados de 11 de setembro.Vejamos a 

contextualização do atentado ao WTC, feita sob enfoque do cordelista. Como alguém bem informado, 

seleciona notícias pouco divulgadas as quais traduz de forma acessível e próxima ao universo do leitor, 

estabelecendo relações entre fatos recentes e passados. Com versos certeiros o poeta Pedro Américo de 

Farias (2001, p. 2, 7-8) sintetiza as informações e tece seu comentário: 

 

Tio Sam criou Osama  

Deu-lhe armas e dinheiro 

Atiçou-lhe o fanatismo 

Deu-lhe lições de gatilho 

Negócio de pai com filho 

Indústria de terrorismo 

 

(...) 

 

 

 

 

 

A CIA treinou Osama 

E ensinou a matar 

Jogar bomba, incendiar 

Deu-lhe nome, criou fama 

Derivando em outra rama 

Revolta-se o pistoleiro 

Apontando o seu morteiro 

Golpeia o mestre aturdido 

Como um feitiço vertido 

Vira contra o feiticeiro. 

 

 

 

O veneno inoculado 

Em excesso na cobaia 

Faz com que a pele caia 

Deixando o corpo pelado 

Mas quando recuperada 

A cobaia se inflama 

Do experimento reclama 

E até na mãe dá dentada 

Cobras da mesma ninhada 

São George Bush e Osama 
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O cordelista não se prende ao 11 de setembro transformado em espetáculo cênico pela TV. 

Escrito pouco após o atentado, busca uma explicação para a tragédia. Assim ele lembra a ajuda norte-

americana a Bin Laden que, além de armamento, incluía assessoria técnica por parte da CIA. Mais 

afastado geográfica-política e emocionalmente, o poeta não hesitou em lembrara estas conexões as 

quais a grande mídia, temendo censura, procurou não evidenciar naqueles momentos. 

A política imperialista de intervenção norte-americana, principalmente em relação à Guerra do 

Golfo na década de 90, aos conflitos Irã e Iraque e ao apoio a Israel contra a Palestina são fatores que 

certamente podem ser citados como antecedentes aos atentados de 11 de setembro. Foi-se firmando nas 

populações do Oriente Médio, vitimadas pelas ações bélicas patrocinadas pelos EUA, um sentimento 

antiimperialista que, aliado ao fanatismo fundamentalista islâmico, constituiu uma química explosiva. 

No entanto, a mídia internacional e o Ocidente, de uma forma geral, ainda estavam de costas para os 

conflitos do Oriente Médio. Fatos como o atentado a bomba cometido pela Al-Qaeda, que matou 17 

marinheiros americanos no destróier em 2000, no porto de Aden, no Iêmen, mostravam que o estopim 

já havia sido aceso e a bomba possuía ano, mês e horário para explodir. O mundo não imaginava o 

tamanho da ousadia nem a destruição e o medo que causaria. 

Convém lembrar que foi sintomático o que aconteceu em Durban, África do Sul, na 3ª 

Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de 

Intolerância, promovida pela ONU (2001). Nessa conferência, após declarações das Nações Árabes e o 

reconhecimento dos demais países de que os povos do Oriente Médio sofreram tragédia maior que o 

holocausto nazista, os Estados Unidos e Israel retiram suas delegações. Apesar de toda violência contra 

o ser humano ser uma tragédia em si, não quantificável, independente do número de pessoas que 

atinge, o fato mencionado mostra também que os EUA e seu aliado não estavam dispostos a rever suas 

posições beligerantes. 

 

O Impacto, os atentados 

 

Quem ligou a televisão naquela manhã de segunda feira do dia 11 de setembro do ano 2001 

certamente poderia acreditar estar vendo cenas com efeitos especiais de um filme-catástrofe do 

realismo fantástico que somente algumas mentes mais imaginosas do cinema poderiam dirigir. 

Primeiro um avião se chocando contra uma das torres do centro comercial World Trade Center. Em 

seguida, após um intervalo apenas suficiente para possibilitar a transmissão ao vivo pela mídia, mais 

outro avião seqüestrado se choca à torre gêmea do edifício. O ataque suicida se encerra com as duas 
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torres de concreto desabando e transformando os arredores de um dos símbolos do capitalismo, em 

Nova York, numa imensa nuvem de fumaça, poeira e desespero. Os destroços soterrariam cerca de três 

mil pessoas. As imagens, de forma quase instantânea, em frações de segundos, já circulavam nas 

regiões mais distantes do globo. Onde quer que houvesse uma televisão ligada, provavelmente a 

imagem seria a daquela tragédia e muito provável também que, em frente às telas, olhares de início 

perplexos, incrédulos, aos poucos espelhassem medo e horror, mas também fascinação diante o 

espetáculo exibido. 

Para os Estados Unidos, é a primeira vez, desde a guerra de 1812, que o território 

nacional sofre um ataque, ou mesmo é ameaçado. (Sempre foram eles, durante os 

últimos séculos que) valeram-se da força para impor-se a boa parte do mundo. 

(CHOMSKY, 2001, p. 12). 

Mais dois aviões seguiriam um roteiro estrategicamente elaborado. Os ataques visavam a minar 

centros simbólicos de um império: emblema do poder econômico, as Torres Gêmeas (WTC); o poder 

militar simbolizado pelo Pentágono; e, supõe-se, que o poder político, a Casa Branca, seria o alvo do 

quarto avião. O cordelista José Honório (2001, p. 2) traduziu, ao contrário da grande mídia que o 

informou, de forma concisa os ataques terroristas mencionados. 

O World Trade Center 

Teve as torres destruídas 

Pelos boeings seqüestrados 

Guiados por suicidas 

Deixando neste atentado 

O mundo todo espantado 

E milhares sem suas vidas. 

 

Outro avião seqüestrado 

No Pentágono caiu 

Provocando alguns estragos 

Muitos mortos lá se viu 

Mas houve maior espanto 

É que isso mostrou o quanto 

Mesmo a potência é frágil.  

 

Outro aparelho também 

Teria destino vil 

Seguia para Casa Branca 

Foi o que se deduziu 

Mas graças aos passageiros 

Patriotas verdadeiros 

Na Pensilvânia caiu.

Através de um relato simples, objetivo, relembra apenas o essencial do acontecido, estratégia 

usada para situar o leitor para os comentários e a paródia que se seguem após as estrofes acima. 

Estratégia freqüente nos cordéis analisados, como veremos adiante. 

 

Após o ataque 

 

Paralelamente à banalização da tragédia por parte da exposição excessiva dos meios de 

comunicação, sentimentos de medo, histeria e revolta podiam ser percebidos na atmosfera que rondava 

tanto os norte-americanos quanto o Ocidente de uma forma geral. Havia perspectiva de outro ataque 

iminente de proporções similares. Vôos para os Estados Unidos foram interditados, segurança 
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redobrada nos aeroportos. O contexto de insegurança e medo possibilitou a imposição de restrições a 

direitos civis. A desconfiança contra estrangeiros, principalmente árabes e a eles assemelhados, 

acentuava-se. O perigo terrorista, como traduz o cordelista, podia estar em cada esquina, a cada 

momento, pois: 

Bin Laden disafiando (sic) 

americano poder 

diz ‘há milhões de jovens 

ansiosos por morrer 

como há americanos 

ansiosos por viver’ 

(...) 

 

Há milhões de terroristas 

no mundo inteiro espalhados 

assim não há lugar certo 

 para ocorrer atentados;  

os visados são lugares 

mais densamente habitados 

(SILVA, 2001, p. 4-5). 

O clima emocional pós 11 de setembro muito tenso nos Estados Unidos ficou registrado no 

comentário de David Barsamian em entrevista a Chomsky: 

(...) há muito ódio, raiva e perplexidade nos EUA, desde os atentados de 11 de 

setembro. Já ocorreram assassinatos, ataques às mesquitas e mesmo a um templo Sikh. 

A Universidade do Colorado, localizada em Boulder, uma cidade com reputação 

liberal, foi pichada com os seguintes dizeres: ‘Fora árabes’, ‘Bombardeiem o 

Afeganistão’ e ‘Fora, negros do deserto’. (CHOMSKY, 2002, p. 43).  

 Uma nova ameaça aumentou ainda mais as tensões: ataques por arma biológica formada 

pela bactéria Antraz. Acessando e absorvendo parte dos bombardeios de informações, os cordelistas 

adentravam na imensa cadeia de informação e divulgação dos assuntos. Com uma síntese própria e 

leitura específica dos fatos, os versos dos poetas aumentavam o fluxo de informações, atingindo 

também o nordeste e recantos do Brasil que consumiam o cordel. Nos versos abaixo podemos notar 

como os poetas Gonçalo Ferreira da Silva e José Ribamar Alves captaram as informações sobre o 

assunto e a atmosfera de tensão: 

O atentado sofrido 

pelos Estados Unidos 

traumatizou o planeta 

deixou nossos sentidos 

por longas e longas horas 

totalmente entorpecidos. 

(...) 

 

O terror silencioso 

é mais do que iminente 

num ataque biológico 

feito repentinamente 

ceifando milhões de vidas 

de modo surpreendente  

(SILVA, 2001, p. 2, 8) 

 

Esse pó, branco, capaz 

De causar seríssimos danos 

Ainda contaminou  

Dezenas de americanos 

Deixando em alerta máximo 

Milhões de seres humanos. 

(ALVES, 2002, p. 4).
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Segundo os cordelistas, os efeitos dos acontecimentos já não se refletem localmente. Eles 

repercutem em todo “o planeta”, globalizado pela informação. 

 

A retaliação 

 

Aos interesses econômicos/estratégicos já mencionados, à postura de vitimização e ao desejo de 

vingança pelo brio nacionalista atingido, soma-se o fato de que desviar a atenção do público interno 

para a política exterior é sempre útil quando o prestígio do mandatário da nação está ameaçado. 

A vitória de George Bush, bastante polêmica, com especulações por parte da mídia a respeito de 

fraudes, não foi mais alvo de investigações e destaque no noticiário após os ataques terroristas às 

Torres Gêmeas. Os cordelistas Allan Sales e Luiz Melo, no entanto, não deixaram esta “pauta” de lado 

para contextualizar as retaliações ao atentado por parte dos EUA: 

Chegou ao poder esquisito 

Foi torta a sua eleição 

Como chefe de nação 

Trata o mundo no grito 

Mas a ONU passa o pito 

Mas pra ele tanto faz 

É um jegue este rapaz 

Fala torto e muito erra 

GEORGE BUSH QUER GUERRA 

É INIMIGO DA PAZ (sic) 

(SALES, 2003, p. 2) 

 

Duvidoso vencedor 

Em eleição disputada 

Tenta se legitimar 

Fazendo guerra malvada 

Contra inimigos que cria 

Em fúria descontrolada 

(MELO, 2003, p.2) 

 

 

Slavoj Zizek (2003, p.12) menciona o documento intitulado “A Estratégia de Segurança 

Nacional” elaborado pela Casa Branca logo após os atentados: 

A ‘doutrina Bush’ se apóia na afirmação violenta da lógica paranóica do controle 

sobre uma ameaça futura e de ataques preventivos contra ela (...) a perspectiva de um 

ato terrorista assustador é hoje evocada para justificar incessantes ataques preventivos 

(sendo que ) a verdadeira catástrofe já é esta vida sob a sombra da ameaça permanente.  

Desta forma atacam um já arrasado Afeganistão à procura do fundamentalista ‘irracional’ 

considerado inimigo número um. A investida do recém-eleito George Bush com bombardeios sobre 

aquele país demonstrou ser ineficiente na batalha contra o terrorismo. No entanto serviu para deixar 

claro que, com o seu governo, as posturas intervencionistas dos Estados Unidos possuíam um 

representante com bastante disposição bélica. Sem obter sucesso na caçada a Osama Bin Laden, Bush 
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decidiu centrar seu discurso e ação contra o que denominou de “Eixo do Mal”. O cordelista Allan Sales 

transforma em versos sua opinião a respeito da política externa de Bush e seus interesses: 

 

Chamou de eixo do mal 

Coréia, Iraque e Irã 

E propagou com afã 

Com Powell seu general 

O poder imperial 

Enxerga terror demais 

Sadam não é Satanás 

Mas seu povo é quem se ferra 

GEORGE BUSH QUER A GUERRA  

É INIMIGO DA PAZ 

(...) 

 

 

Quer controlar a riqueza 

O petróleo do oriente 

Não liga pra essa gente 

Seu discurso é só dureza 

De Israel faz defesa 

De Sharon seu capataz 

Acha Arafat incapaz 

Mas o grande líder berra 

GEORGE BUSH QUER A GUERRA 

É INIMIGO DA PAZ. 

(SALES, 2003, p. 3, 6) 

Valendo-se da imprensa internacional, o presidente dos EUA e toda a sua equipe de assessores 

começam uma campanha para localizar e extinguir armas de destruição em massa que através de 

supostas provas dos seus serviços de inteligência existiriam no Iraque do ditador Saddam Hussein. 

Apesar de utilizar isso como principal motivo para a invasão no Iraque, o governo Bush não 

conseguiria provar para o resto do mundo a existência de tais armas. Os poetas Galego da Viola e 

Agulhão do Mar narram o início da Guerra do Iraque; e o cordelista Zé Antônio demonstra sua opinião 

sobre os reais motivos da mesma guerra: 

 

Uma atitude covarde 

Do Governo Americano 

Alegando proteger 

O povo iraquiano 

Atacou o ditador 

Sem o ouvir o clamor 

Do Papa do Vaticano. 

 

Saddam Hussein aceitando 

As exigências da ONU 

Destruindo vários mísseis 

Diminuiu o seu trono 

Mesmo sendo desarmado 

O Iraque foi atacado 

Deixando o mundo sem sono. 

(VIOLA, 2004, p. 1) 

Bush não pegou Bin Ladem 

Se virou em furacão 

Quer se vingar no Iraque 

Matando a sua nação 

Para tomar o petróleo 

Pra sua alimentação 

(ANTÔNIO, s/d, p. 11) 
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 Dos atentados do 11 de setembro até a Guerra do Iraque: é este o cenário em que se situa o 

discurso dos cordéis que iremos analisar. 

 

 
 

1.2 Influência da mídia e elaboração pelo cordel 

 

 

Em décadas passadas, para confeccionar seus cordéis informativos, o poeta, quando não presenciava 

o acontecimento, fazia uma “apuração” por conta própria dos fatos a serem narrados. Os veículos por sua 

vez, em menor número e de circulação mais restrita obedeciam a outra lógica, bem menos “agressiva”, com 

menos informações e velocidade menor. Os cordelistas inserem-se hoje em outro mundo, buscando 

informações que não estão necessariamente presentes no cotidiano das realidades locais. Informações que, 

antes de chegarem ao poeta cordelista, já atravessaram vários níveis de mediação, sofreram a influência de 

leituras e escrituras de vários agentes. 

 

Mídia como fonte de informação 

 

Na cadeia de elaboração do discurso, no caso, do discurso sobre o WTC e a Guerra do Iraque, 

“o silêncio do público não é simples ausência passiva de palavra; é um processo ativo e específico de 

elaboração do sentido, o processo de escuta” (RODRIGUES, 2002, p.218). No caso dos cordelistas, do 

processo ativo de escuta passam para a elaboração escrita de sua enunciação, inserindo-a como outra 

voz a mais no discurso geral. 

Para citar a forte influência da mídia convencional no cordel, mostramos abaixo o exemplo das 

seis referências feitas aos veículos de comunicação em apenas um folheto. Leia a Tortura no Iraque 

com Prisão de Saddam! (s/d) de Agulhão do Mar. Antes, no entanto, é interessante observar a 

semelhança de anúncio midiático no título do cordel. Estratégia não recente, um bom título garante ao 

cordel uma boa venda. Vejamos os versos que fazem referência à mídia: 

 

Jornais traz (sic) o destaque 

(...) 

A tv vive mostrando 

Fotos de prisioneiros 

(...) 

Segundo eu li nos jornais 

 

Os abusos cometidos 

(...) 

No jornal a TV Globo 

Mostrava os prisioneiro(sic.) 

(...) 

A TV traz as notícias 
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Os jornais dão destaque 

(...) 

A grande impressa (sic.) em 

conjunto 

As televisões mostraram 

(Estrofes: 01, 05, 11, 16, 20, 31).

A alusão direta à imprensa como fonte de informação feita pelo poeta também pode ser vista 

como estratégia para atribuir ao seu texto “valor de verdade”. Valoração esta buscada para conquistar a 

aceitação na mediação que o cordelista estabelece entre a mídia e leitores. A menção constante às 

fontes midiáticas também serve de justificativa para o cordelista abordar detalhes macabros de tortura 

aos prisioneiros. Afinal, são os jornais e a TV que mostraram tudo em primeira mão! O folheto de 

Agulhão do Mar não faz alusão às barbáries cometidas pelo ditador iraquiano, demonstrando uma visão 

unilateral. Há ainda no cordel referências claras às notícias sobre as fotos que “vazaram” na internet 

nas quais aparecem soldados americanos sorrindo ao torturar prisioneiros na prisão de Abu Graib. O 

uso da internet contribui para atualizar o perfil do cordelista. Diferentemente de um representante do 

mundo rural arcaico de ontem, o cordelista de hoje se mostra inserido no mundo globalizado onde o 

acesso a informação faz a distinção. De certa forma o cordel aqui em pauta assume características da 

imprensa sensacionalista relatando humilhações e atrocidades impingidas aos prisioneiros iraquianos: 

 

Segundo eu li nos jornais 

Os abusos cometidos 

Estupro com gravidez 

Na prisão tem ocorrido 

Prática de pedofilia 

Atos de selvageria 

Tudo tem acontecido 

(...) 

Mostravam um iraquiano 

Com a máscara e algemado 

E outro de quatro pés 

Completamente pelado 

A maior humilhação 

Soldado incentivava cão  

Torturando um rebelado 

(AGULHÃO DO MAR, p. 2) 

O jornalismo sensacionalista e o cordel de “acontecidos” tem parentesco desde épocas remotas. 

Para Barbero (2003, p. 257) nas poesias de cordel também se encontram “as chaves do jornal 

sensacionalista” que possui como característica “a melodramatização de um discurso que parece 

fascinado pelo sangrento e o macabro”.Sensacionalismo que também está presente no enfoque dado por 

Ivanildo Cardoso (2002, p.16-17) no cordel Bush e Bin Laden frente ao atentado ao WTC: 

O fogo vai aumentado 

Explosões acontecendo 

Muita gente nas escadas 

Os bombeiros percebendo 

Já tinha centenas de mortos 

No fogo se derretendo 

Tinha gente pendurada 

Procurando salvação 

Gritavam já se queimando 

Que triste situação 

Ninguém podia ajudar 

Cortava até o coração 
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Os relatos macabros, melodramáticos perpassam folhetos do acontecido que tratam de 

assassinatos e outros crimes como, por exemplo, O Monstro da Eletrônica e A Viúva Esquartejada de 

Dodô Felix (2001) e O terrível assassinato de seis empresários portugueses ou O Monstro Lusitano de 

Vidal Santos e Klévisson Viana (2001). Ambos tratam de crimes divulgados pela mídia e re-

trabalhados em versos dos cordéis. Estariam os cordelistas, ao utilizar este tipo de narrativa 

sensacionalista, correspondendo ao interesse popular, aliado a um “oportunismo” de mercado que 

explora misérias humanas? 

 

Espetacularização da guerra 

 

 Mísseis riscando o céu ou clarões de bombas explodindo; um espetáculo para os olhares 

distantes da destruição real dos bombardeios. Índices de audiência elevados demonstram que esse 

espetáculo tenebroso não é algo rentável só para a indústria armamentista. Agências de informação 

deslocam grandes equipes, montam estruturas e pagam correspondentes para cobrir conflitos que 

possuem “imagens atrativas”. Em seguida divulgam e disseminam para o mundo todo suas notícias 

diárias de guerra vendidos a bom preço aos meios de comunicação. Homi K. Bhabha (2003, p.45) 

referindo-se a um “novo nacionalismo anglo-americano” que exerce seu poder sobre os povos do 

terceiro mundo faz ver que essa dominação tem “influência hegemônica sobre as ordens de informação 

do mundo ocidental, sua mídia popular e suas instituições e acadêmicos especializados”. Influências de 

cujo poder também o poeta José Ribamar não escapa. Atento à cobertura das retaliações de Bush pós 

11 de setembro, escreveu em seu A crueldade de Osama e a Vingança de Bush: 

Durante o primeiro ataque 

Seguido de ameaça 

No fogo das explosões 

O céu se encheu de fumaça. 

E a CNN fez 

Divulgação da desgraça 

(ALVES, 2003, p. 4) 

A força e atração das imagens nem sempre mostram o lado mais cruel da guerra. Elas montam 

uma espécie de realidade virtual que, para Slavoj Žižek (2003, p. 25),. se caracteriza por ser “a própria 

realidade esvaziada de sua substância (...) que é sentida como realidade sem o ser”. O autor coloca 

como exemplo as explosões do WTC que para maioria dos telespectadores “aconteceram na tela dos 

televisores”(idem). O cordelista Zé Antônio em O terrorista Ali Bush e o ladrão de Bagdá , ao mesmo 
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tempo em que percebe o ocultamento de uma realidade mostrada nas transmissões de guerra, também 

faz nos seus versos a construção de um bélico poético belo:  

 

Propaganda mentirosa 

Vê-se na televisão 

Com tantas bombas e balas 

E poucos mortos no chão 

Mentem dum lado e de outro 

Para enganar o povão 

 

Na guerra lá no Iraque 

No céu imenso clarão 

De mísseis teleguiados 

Como se o céu estrelado 

Derramasse a maldição 

 (ANTÔNIO, s/d, p. 9) 

Raquel Paiva e Muniz Sodré (2004, p. 114) falam da midiatização através da qual a tv constrói 

uma realidade imaginária. No caso dos atentados e das retaliações seguintes, uma cobertura que 

mostrava um conflito limpo e sem “baixas”. Para Žizek (2003, p. 27), o que impressiona  em relação ao 

colapso do WTC é ser tão “pequena a quantidade de carnificina exibida”. O cordelista Galego da Viola 

(2004) também não se ilude com as coberturas televisivas e denuncia na estrofe 44 que os “hospitais 

estão cheios” e há “cheiro de morte no ar.”, desmentindo a imagem da guerra asséptica que causa danos 

materiais (preparando a ação das empreiteiras, no bilionário negócio de reconstrução) mas resulta em 

pouquíssimos mortos. 

 

Aspectos pouco enfocados pela grande mídia (mas abordados pelo cordel) 

 

Mesmo por dentro dos destroços de uma guerra pode nascer algo positivo, o que não quer dizer 

que haja justificativa para a guerra. Neste sentido o cordel de José Ribamar Alves lembra a situação de 

opressão vivida pelas mulheres debaixo do regime fundamentalista Talibã. Opressão cujo sinal exterior 

mais divulgado foi a obrigatoriedade no uso da burca e que recebeu um abalo com a queda do regime 

fundamentalista. 

Bush vence os Talebans 

Na guerra com muito afã 

Quem ganhou com isso 

Foi a mulher afegã 

Porque livrou-se das ordens 

Dos amigos do islã 

(ALVES, 2004, p .6) 

Enquanto a mídia trata aqueles que praticavam os ataques suicidas ao WTC simplesmente de 

“terroristas”, José Honório, depois de assinalar que 11 de setembro foi “um dia funesto pra forças 
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ocidentais” mostra que é preciso considerar também o olhar do Outro, do antagônico, olhar esse diante 

o qual o terrorista se transforma em “guerreiro de Alá”: 

Mas também será lembrado 

Por outro viés da História 

E nos guerreiros de Alá 

Não sairá da memória 

O dia em que os Talebans 

Conquistaram grande vitória 

(HONÓRIO, 2001, p. 3) 

Gonçalo Ferreira da Silva (2001, p. 3) endossa a perplexidade reinante no Ocidente: com é 

possível tamanho desapego pela vida? Diante da opinião geral que desqualifica os ataques suicidas 

como o mais abjeto fanatismo, o cordelista se questiona indagando o sentido atribuído à libertação 

pelos executores do atentado. 

 

Como lutar com quem luta 

sem qualquer apego à sorte 

com total desprezo à vida 

e como salvador norte 

o mais profundo desejo 

de antecipar a morte? 

 

 

É algo que é difícil 

Para alguém acreditar 

Como pode uma pessoa 

Ter condição de aliar 

O desejo de morrer 

E  a vontade de matar? 

 

 

Se morrer é libertar-se  

de material castigo 

Saindo da terra para 

 Um celestial abrigo 

Como pode o terrorista 

Libertar o inimigo? 

(SILVA, 2001, p.4,5)

O filme Paradise Now(2005) do diretor Hany Abu-Assad, mostra o terrorismo sob a ótica 

daqueles que o praticam. O filme conta a história de dois amigos de infância, os palestinos Khaled e 

Said, que são recrutados para realizar um atentado suicida em Tel Aviv. Depois de passar com suas 

famílias o que seria a última noite de suas vidas, sem poder revelar a sua missão, eles são levados  à 

fronteira. A operação não ocorre como planejado e eles acabam se separando. Distantes um do outro, 

com bombas amarradas a seus corpos, as personagens devem enfrentar seus destinos e defender suas 

convicções. O filme, além de humanizar o guerrilheiro suicida, traz uma visão dele não como um 

monstro inominável mas como alguém no qual podem co-existir amizade, lealdade e ternura com a 

determinação de provocar a auto-imolação usando o próprio corpo como arma contra o inimigo. 

Žižek (2003, p. 56-57) comenta que é “Cada vez mais difícil até mesmo imaginar uma causa 

pública ou universal pela qual estivéssemos prontos a sacrificar a vida”. O pensador que fala a partir do 

centro analisa o contraste que existe entre “a estupidez” do modo de viver consumista do Ocidente e o 

engajamento dos radicais islâmicos “prontos a arriscar tudo, até a auto destruição.” Abu-Assad, Žižek e 
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Gonçalo Ferreira da Silva lançam olhares diferentes sobre o ataque suicida. Cada um, ao seu modo, 

levanta questões fazendo o interlocutor pensar para além de um julgamento precipitado.  

 

O Global e o local (nacional) 

 

O jogo entre estes dois pólos culturais e de informação é um dos recursos utilizados por alguns 

cordéis informativos. O processo de mediação e tradução das temáticas internacionais para a realidade 

local desencadeado pelo poeta, além de demonstrar a sua leitura dos fatos, vai gerar a possível 

identificação com seu público leitor. Stuart Hall (2003, p.61), ao referir-se às estratégias da proliferação 

subalterna da diferença, comenta que as mesmas fazem surgir um novo “localismo”, que é “a sombra 

que acompanha a globalização: o que é deixado de lado pelo fluxo panorâmico da globalização mas 

retorna para perturbar e transtornar seus estabelecimentos culturais”. O sofrimento, as aspirações mas 

também a rebeldia dos subalternos presentes em manifestações massivas como o Fórum Social e que 

reaparecem seguidamente nos cordéis são “sombras” perturbadoras  ao encalço do poder globalizado. 

O poeta Galego da Viola, junto com seu parceiro Agulhão do Mar, não se esquecem da situação interna 

do país frente à superexposição do conflito do Iraque na mídia. Outro aspecto também visto nas 

estrofes abaixo é a relação da invasão do Iraque com uma possível investida dos EUA no Brasil, se este 

não se curvar diante das propostas norte americanas. Assim, aproxima o perigo, aparentemente 

confinado ao Oriente Médio, ao nosso país. 

 

Vamos deixar o Iraque  

Podemos imaginar 

Se a história da ALCA 

O Brasil não aprovar 

Não havendo outro recurso 

Vão querer entrar a pulso 

Será que vamos deixar? 

 

 

Muito embora no Brasil  

Uma guerra nos consome 

A cada instante uma vítima 

Que ninguém sabe o nome 

Morre no anonimato 

Por falta de pão no prato 

No bombardeio da fome 

(VIOLA, 2004, p. 5-6)

Mesmo tratando de guerra como temática internacional, os cordelistas não deixam de lado uma 

das maiores violências contra o ser humano: a fome. O relator da ONU para o Direito à Alimentação, o 

suíço Jean Ziegler denunciou, em palestra no II Fórum Mundial de Migrações em Madri, que a cada 

sete segundos uma criança menor de 10 anos morre por problemas ligados à desnutrição. Na fome que 

mata no anonimato não se nomeia o assassino nem se divulga o nome dos severinos que morrem em 
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sua conseqüência. Banalização da miséria aqui, espetacularização da guerra lá, globalização da 

destruição, da morte. 

O folheto Ataque Suicida, de Maviael Melo faz uma articulação inusitada entre o global e o 

local. O ataque citado no título, planejado para acontecer no Brasil, não chega a se realizar mas o 

contato com o país foi quase um suicídio, pois pegaram o país errado/ onde a violência imperava”. O 

local é terrorista e os personagens globalizados – Bin Laden e os Talibãs – são moralizadores. Outro 

aspecto interessante é que o folheto não segue a linha de cordéis dessa temática, ao demonizar os 

dirigentes políticos e idealizar o povo (a elite nem aparece nos versos). Escreve o autor: 

Ouvindo o rádio amador 

Interceptei no ar 

Um notícia que é 

Uma bomba de lascar 

Ouvi dizer que o Ozama 

Mandou a equipe Chama 

Para atacar o Brasil 

Pela sua iniqüidade 

Corrupção e maldade 

Veja como se seguiu 

(MELO,  s/d , p. 1) 

 Luiz Beltrão (1971, p.149) comenta o modo de atuar dos cordelistas: “a interpretação dos fatos, 

restrita ao sucedido, não é válida para o folkjornalista. Não se limita ele ao acontecimento em si mas 

também àquelas versões, rumores, idéias que correm sobre ele.” Outras vezes, como é ocaso de 

Maviael Melo, o acontecimento é pretexto a partir do qual o poeta emite sua opinião sobre algo, no 

exemplo aqui, sobre a violência urbana. Na primeira estrofe já é anunciado que essa é uma notícia que 

o poeta “ouviu dizer”, isto é, ele se embasa na “fofoca” e portanto não precisa pautar-se “na verdade 

dos fatos”; a equipe Chama é ficção. Ficção usada para mostrar a realidade. A dupla de “combatentes” 

tem uma “ótima” passagem pelo Brasil. Já na alfândega são maltratados pelos fiscais que exigiam 

propina; depois enganados pelo taxista; em seguida assaltados e seviciados quando procuraram o 

contato na favela para comprar armamento; são feridos porque confundidos com torcida de futebol; e 

ainda pegam infecção hospitalar e dengue. Na narrativa do cordel, os terroristas foram vencidos pelo 

terrorismo doméstico, maltratados no cotidiano do país. O autor deixa um recado claro: quem vive num 

país desse não precisa de terroristas “profissionais”, estrangeiros. 

Assim como Galego da Viola e Maviael Melo fazem uso da temática global para falar da 

realidade local (nacional) cada um a seu modo e  enfoque, Davi Teixeira aproveita o interesse em torno 
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do assunto terrorismo para elaborar seu cordel informativo sobre o mosquito da dengue, o “terrorista 

voador”. 

O seu nome Dengueladen 

Já virou uma franquia 

Bush até ficou sabendo 

Me ligou num outro dia 

-Eu estou interessado 

O custo quanto seria? 

(TEIXEIRA, 2005, p. 2) 

 O cordel por seu conteúdo poderia ser um folheto de encomenda para uma campanha 

sanitária. No entanto não aparece na capa nem na contracapa nenhuma indicação de instituição 

promotora. Veiculando informações a respeito do mosquito, da doença e sua prevenção, o autor não 

foge ao seu estilo mordaz mostrando que, para o capitalismo, tudo vira mercadoria. 

 

O apelo à paz 

 

Sabe-se que em decorrência do 11 de Setembro, das ameaças e ações de guerra seqüentes, 

houve, ao redor do Planeta, inúmeros movimentos em prol da paz mas que não obtiveram a visibilidade 

esperada na grande mídia. Essa deu mais ênfase aos discursos dos líderes políticos do que aos anseios 

populares. 

Nos cordéis enfocados o apelo à paz é uma constante. Vejamos nas vozes dos cordelistas: Pedro 

Américo de Farias (2001, p. 5): “Em conversação da paz/ Desmonte-se o arsenal”; Galego da Viola e 

Agulhão da Viola  (2004, estrofe 21): “O mundo continuou/ Pedindo paz humilhado”; Agulhão do 

Mar(s/d, estrofe 45): “Termino pedindo a Deus/ Paz, Amor e liberdade”; Gonçalo Ferreira da Silva 

(2001, p. 2): [o mundo se encontra] “Torcendo pela paz/ e contra a destruição”; Ivanildo Cardoso 

(2002, estrofe  36): “limpando toda sujeira/ Plante a paz no coração”; Zé Antônio (s/d, p. 12): Vou um 

pouco descansar/ E pela paz mundial/ a Deus e Alá rezar”; Maviael Melo (s/d, p. 7): “Na busca real 

da paz/ Terrorismo nunca mais”; José Honório (2001, p. 4); “A paz merece uma chance/ E pede tino e 

razão”. 

A condenação do espírito bélico e o anseio pela paz estão presentes em grande, talvez na maior 

parte da sociedade contemporânea. Os poetas cordelistas antenados a essas aspirações, expressam isso 

em suas obras. Pois, “em cada época de sua existência histórica, a obra é levada a estabelecer contatos 

estreitos com a ideologia cambiante do cotidiano, a impregnar-se dela, a alimentar-se da seiva nova 
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secretada”. (BAHKTIN, 1981, p. 119). Assim há aqueles autores que fazem da paz o núcleo central de 

seus cordéis. Pedro Queiroz (2003), no cordel intitulado PAZ, numa abordagem mais intimista, faz do 

cordel uma ode à paz. Luis Pimentel, em Sem essa de Guerra (2002), coloca-se na perspectiva da 

infância para tratar de guerra e paz: “Nosso inimigo é a guerra/ que é inimiga da paz” (p. 4). Allan 

Sales em PAZ (2003) aponta a globalização, a desigualdade e  exclusão social, os dez por cento mais 

ricos/ acumulando a riqueza”, o belicismo”com sua indústria letal (...) Cujo lucro é brutal” (p. 3) 

como causas que dificultam a paz no mundo. No entanto, 

 

Em todo canto avança 

Anseio por liberdade 

Que junto com a justiça 

Trarão paz à humanidade 

Sua falta traz conflitos 

E são milhões de aflitos 

Em busca de igualdade 

 

 

Justiça e dignidade 

Farão a paz florescer 

Concentração de riqueza 

É o jogo do poder 

O mundo globalizado 

Por seus donos decantados 

Pouco tem a oferecer 

(SALES, 2003, p. 2)

Conforme o cordelista, para implantar a paz no mundo há necessidade de “desarmar as nossas 

mentes (p. 8)”. Não se deseja um espectro de paz, aquela vigiada pela “polícia do mundo” e 

amedrontada pela ameaça de “guerras preventivas”. É pensar na paz com carinho:  

Verdade que não engana 

Mudar o rumo da história 

Da opressão que profana  

Banir do mundo a guerra 

Dar acesso aos bens da Terra 

A todos da Raça Humana 

(SALES, 2003, p. 8) 

Com muita lucidez, o poeta insiste no ponto nevrálgico: todos os seres humanos, sem distinção, 

devem ter acesso aos bens da Terra. Ou seja, sem uma redistribuição da riqueza que faça os ricos 

abdicar de privilégios a fim de que os pobres tenham uma vida digna; sem uma justiça social que 

diminua o abismo entre os pobres e ricos, não há possibilidade de uma paz de “verdade”. 

Žižek (2003, p. 63) lembra que os Estados Unidos, a partir do 11 de setembro, tiveram a chance 

de fazer uma revisão de seu papel no mundo:  

Poderiam ter aproveitado a oportunidade – mas não o fizeram; pelo contrário, optaram 

por reafirmar seus compromissos ideológicos tradicionais: abaixo os sentimentos de 



 

 

80

80

responsabilidade e culpa em relação a miséria do Terceiro Mundo, agora nós somos as 

vítimas.  

Diferentemente de Allan Sales, Ivanildo Cardoso (2002, Estrofe.31) apresenta uma visão, no 

mínimo, ingênua dos acontecimentos. Para ele é possível “O mundo em harmonia/ Unidos pobre e 

rico”, traduzindo uma total mistificação das relações sociais de opressão/ exploração existentes entre 

países, classes sociais e pessoas. Para reinar a paz, numa perspectiva nada ecumênica, deveria existir 

“Uma só religião/ baseada na escritura” que, obviamente, não seria o Alcorão. Após o apelo para unir 

as mãos “esquecendo o passado” (e com ele as lições que encerra) termina o folheto, no melhor estilo 

ufanista, com um “Viva o verde e amarelo/ Viva a pátria brasileira”, meio fora do lugar. Apesar de 

termos encontrado, na maioria dos folhetos, uma posição bastante lúcida ao menos em relação aos 

acontecimentos em pauta, o último exemplo, acima citado, torna evidente que 

O pensamento e a prática do povo também têm sido modelados pela cultura dominante 

(...) com o agravante de que o seu secular alheamento da educação e dos centros e de 

poder tem privado o povo de instrumentos indispensáveis para a compreensão do 

sistema que o oprime e para que ele possa mudá-lo. (CANCLINI, 1983, p. 141) 

Se em outros exemplos citados o cordel exerce a mediação entre mídia e o leitor de forma a 

fornecer-lhe outros enfoques, divergentes da visão hegemônica, que esclarecem as relações entre 

acontecimentos/causas/ protagonistas, o último cordel reforça o ocultamento das contradições. 

 

 

1.3 A mídia e o folheto enquanto testemunhas da História 

 

 

Em Martírios de uma mãe Iraquiana, cordel de Rouxinol do Rinaré, a viúva Sulaid, diante do 

seu filho mutilado, convoca a mídia enquanto testemunha ocular da história: 

Em soluços, Sulaid, 

Para a jornalista diz: 

– Conte ao mundo minha dor 

E o que viu em meu país. 

Ouça e transmita em detalhes 

A minha história infeliz. 

(RINARÉ, s/d, p. 7) 

 Entrelaçando história individual e história coletiva, o cordelista dá vez e voz ao povo 

iraquiano representado pela fala da viúva que relata a perda do marido e de dois filhos, sucessivamente 
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nos conflitos Irã-Iraque, invasão do Kuwait e na mais recente invasão de Bagdá pelos EUA. Ribeiro 

(2003, p. 97) faz ver que a mídia se constitui hoje no “principal lugar de memória e/ou de história das 

sociedades contemporâneas”. Ela funcionaria como um “espelho” da realidade. Sendo assim, não 

deveria ela retratar quaisquer aspectos do humano presentes nas relações sociais, inclusive a opressão e 

a rebeldia? Mas como isto se equacionaria com os interesses mercadológicos dos grandes 

conglomerados midiáticos? E se o ângulo do real captado pelo espelho não for vendável; e se a imagem 

projetada pelo espelho for distorcida; e se a porção do real enfocada pelo espelho tiver como objetivo 

desviar a atenção de aspectos menos palatáveis? Rouxinol do Rinaré também usa a comparação com o 

espelho para dar credibilidade à narrativa. 

 

Meu romance, como espelho, 

Aqui reflete o real 

Retrato de uma história, 

De um drama sem igual... 

Onde se vê a tragédia 

Da guerra injusta e fatal 

 

Meu poema é ficção 

Porém com base no real, 

Cada data que citei 

Na História está igual, 

Inventei parte da trama 

E a personagem central 

(RIBEIRO, p. 3-18) 

Para o autor a História dos Martírios – recorrendo à ficção e assumindo um caráter mais 

emotivo não é menos verdadeira que alguma reportagem que prima pela impessoalidade objetiva. O 

romance O caçador de pipas de Khaled Housseini, repleto do mais profundo humano, certamente nos 

faz sentir mais próximos da cultura e história do Afeganistão – um país antes pacato, depois 

massacrado pela invasão soviética e, a seguir, oprimido pelo Talibã – do que certos tratados que 

primam pela objetividade científica. É interessante observar que na obra citada o autor fala a partir de 

sua vivência, de “dentro” da cultura afegã. Diferentemente do cordelista em relação ao povo iraquiano, 

sendo que o folheto pode ser considerado um hibridismo entre a mídia e a arte. No entanto, não seriam 

características fundamentais do mundo globalizado a opressão e a indústria da destruição provenientes 

dos centros hegemônicos que, aliadas às tiranias locais, massacram as periferias? Não seria isso que 

aproxima os subalternos – o poeta e a mãe iraquiana? Quando o último dos três filhos morre nos seus 

braços, Sulaid enlouquece. A partir de então: 
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Nas ruas de Bagdá 

Uma mulher já idosa 

Perambula a noite toda, 

E com voz melodiosa 

Acorda o povo cantando 

Uma canção pesarosa 

 

 

 

Nesta terra, onde existiu 

O belo Jardim Sagrado 

Dos rios jorravam bênçãos, 

Hoje tudo está mudado, 

Tornou-se covil de feras 

Dum povo amaldiçoado. 

 

 

 

O rio Tigre turvou-se 

(cor avermelhada encerra) 

Pelo sangue dos soldados 

Que jorra na nossa terra 

E o pranto das mães que um dia 

Perderam filhos na guerra. 

(RINARÉ, p. 16-17)

O cântico da viúva associa o passado do Iraque: a exuberante Mesopotâmia, o Crescente Fértil, 

banhada pelos rios Eufrates e Tigre, à situação atual. Também Luiz Melo, no cordel A guerra que 

ninguém quis, registra o desrespeito ao patrimônio cultural quando a guerra: 

Transforma em pó de verdade 

Majestosas construções 

Vindas da antiguidade 

Cuja existência lembrava  

O berço da humanidade. 

Zé Antônio (p. 3) que se auto-intitula “poeta cordelista repórter historiador”, em seu cordel O 

terrorista Ali-Bush e o Ladrão de Bagdá (s/d, p. 1), é outro que resgata aspectos da história e cultura 

milenar da região tais como a escrita cuneiforme e a lei do Talião de Hamurabi. Nas palavras de Sulaid, 

porém, não há exigência de uma justiça “dente por dente”, nem sentimentos de vingança mas, sim, um 

apelo à memória. É preciso lembrar tanto os acontecimentos recentes (dos quais encarrega a jornalista) 

quanto os do passado mais longínquo (que ela mesma relembra cantando para acordar o povo). 

O passado é referência comum que mantém a coesão interna dos grupos, permitindo a 

formação de quadros de representação simbólica que lhes permitem significar o 

presente, a atualidade (Ribeiro, 2003, p. 94). 

Cantar em meio a escombros e mortos, demonstração de loucura ou lucidez, não importa: o que 

importa é saber se o lamento da viúva/símbolo terá a força de acordar seu povo (e a humanidade) para 

desfazer o pesadelo em que interesses econômicos ensandecidos jogaram o país (e o mundo 

globalizado). Pois na visão de Rouxinol do Rinaré (s/d, p.3), 

A ganância é mãe da guerra, 

O ódio é pai da maldade, 

Da união desses dois 
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Nasceu a perversidade 

Que, qual câncer, lentamente 

Destrói a humanidade. 

Poderá o registro e a divulgação da tragédia pela jornalista (que representa o poeta) neutralizar o 

“temor difuso da amnésia coletiva”(HERSCHMANN; PEREIRA, 2003, p.10) subtendido no pedido de 

Sulaid? Amnésia que apaga glórias e horrores do passado, esconde ou anestesia a dor do presente e 

coloca a repetição ou agravamento de tragédias no horizonte do futuro? Segundo os autores acima 

citados, é nos circuitos midiáticos 

Que se constroem interpretações do passado e do presente que disputa uma hegemonia 

(...) as narrativas e representações veiculadas na mídia vêm ganhando terreno e são elas 

as principais referências na determinação do que é relevante, do que é “fato histórico” 

do que deve ser lembrado hoje pelas sociedades (HERSCHMANN; PEREIRA, 2003, 

p.15). 

Enquanto a grande mídia embarcava na paranóia da caça aos arsenais de destruição em massa, 

supostamente no poder do ditador iraquiano; enquanto a TV focava equipamentos dos caças, nos quais 

o operador, a quilômetros de distância, marcava o próximo alvo de um provável depósito de armas a 

ser atingido; transmitia cenas do céu de Bagdá riscados por mísseis, a noite iluminada por explosões, 

mostrando quão “belo” pode ser o “espetáculo” da destruição, enquanto isso, o poeta cordelista 

lembrava que o Iraque: 

 

Que, por se rico em petróleo 

Transforma-se em chamariz 

E os poderosos da Terra 

Pisam seu povo infeliz 

A história dos martírios 

Dessa mulher mulçumana 

É exemplo dos horrores 

Que causa a guerra tirana 

(RINARÉ, s/d, p. 4-6) 

A história da viúva Sulaid, apesar de personagem fictícia, poderia ser comparada sem 

dificuldades ao personagem real Saad Eskander, diretor da Biblioteca Nacional Iraquiana. Saad, um 

xiita de 44 anos, desde dezembro de 2006 mantêm um diário virtual que conta como tenta, em Bagdá, 

levar sua vida e profissão em meio a bombardeios, atentados, seqüestros, engarrafamentos e 

racionamentos de energia. O diretor, que reúne eventualmente sua equipe da biblioteca para fazer uma 

lista dos integrantes desaparecidos, insiste em ficar na capital iraquiana, pois crê “no futuro 

democrático deste país: se formos embora, os violentos ganharão”. Em seu diário, Eskander comenta o 

desaparecimento de um dos seus funcionários e chega a uma triste constatação: “Cada vez mais 

percebo que hoje em Bagdá o ser humano perfeito seria aquele capaz de desconectar todos os seus 

sentidos. Estar cego e surdo já não é uma maldição neste país, mas uma benção”. A internet aqui parece 



 

 

84

84

com uma função midiática importante, ao apresentar outra versão dos acontecimentos através de blogs 

(diários virtuais) de pessoas que estão no Iraque. Um maior acesso à internet e uma maior 

interatividade de blogs ou sites seriam possíveis formas de quebrar a hegemonia das grandes agências 

internacionais de notícias espalhadas mundo afora. Por outro lado é bom lembrar que um dos 

problemas hoje colocados é o de como selecionar, relacionar, interpretar, assimilar o excesso de 

informações. Em se tratando do noticiário internacional, poderíamos dizer com Nestor García Canclini: 

Es cierto la mayor parte de la producción y del consumo actuales son organizados en 

escenarios que no controlamos, y a menudo no siquiera entendemos, pero en medio de 

los tendencias globalizadoras los actores sociales pueden abrir nuevas interconexiones 

entre cultura y circuitos que potencien las iniciativas sociales (CANCLINI, 1999, p.31) 

O cordel é uma das vozes alternativas que não se esquiva desta tarefa, traçando o seu caminho 

por entre o indiscriminado conteúdo da teia informativa. Submerso na avalanche de informações, o 

poeta elabora sua síntese própria. Informações rimadas que precisam seduzir o leitor e ao mesmo tempo 

serem concisas para obedecer a um formato de poucas páginas. Ao se posicionar frente às inúmeras 

informações que circundam o fato, o cordelista trava um embate entre suas concepções e a narrativa 

midiática. Disso resulta seu folheto contendo comentários e reflexão sobre os acontecimentos. 

Há cordelistas que se vêem como repórteres e têm seus folhetos como registros para a História, 

servindo de exemplo A História dos Martírios de uma Mãe Iraquiana e O Terrorista Ali Bush e o 

Ladrão de Bagdá. No entanto é um jornalismo sui generis. Além de usar a rima, lança mão da ficção. 

Não sendo testemunha ocular dos acontecimentos, busca na mídia sua fonte de informação. Apesar de 

estar condicionado às notícias da mídia, o cordelista faz seus recortes, escolhe os ângulos sob os quais 

aborda os assuntos, resume a narrativa dos fatos e comenta-os. 

Característica da notícia transmitida nos folhetos é que sempre inclui o comentário 

apaixonado, uma vez que a massa de leitores aos quais se dirige não é sensível ao frio 

objetivismo jornalístico. Quer o fato e a opinião. (BELTRÃO, 1971, p. 71) 

Para José Honório (2006), o que importa no cordel já não é mais tanto o registro: “hoje é mais 

uma validação, o ponto de vista do poeta; o cordel como comentário, mais uma forma de ver aquele 

fato”. Afinal já se encontra disponível uma superabundância de notícias e reiterá-las pouco 

acrescentaria. Já no comentário, o autor pode exercitar sua originalidade, expressar o modo próprio de 

ver o mundo. Convém assinalar que a produção de um cordel é também um processo de elaboração do 

pensamento através do diálogo do autor consigo mesmo, com suas referências culturais, um diálogo 

com a realidade, com seus contemporâneos; e, no caso do cordel informativo, com autores das notícias: 
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interpretando, relacionando, refutando, concordando, construindo significados que serão 

reinterpretados pelo leitor.  

Sendo assim, o cordel, registrando fatos e tecendo comentários, dá a sua contribuição para uma 

compreensão menos unilateral da História. 

 

 

1.4. O Biográfico no Cordel 

 

 

Os quinze minutos de fama profetizados pelo artista plástico Andy Warhol não fazem distinção: 

o espetáculo tão presente na sociedade midiática não distingue qualidades ou valores para personificar 

suas celebridades, o que importa é qual delas possui ou se adapta melhor às estratégias de marketing e 

publicidade. O reconhecimento, a fama e a exposição à mídia não estão mais somente associados ao 

talento, ao valor, ao mérito do indivíduo. Desta forma, tanto esportistas, participantes de reality shows, 

representantes religiosos, políticos até serial killers e condenados que se encontram no corredor da 

morte aguardando a execução tornam-se celebridades. No contexto de países periféricos, no entanto, a 

fama  e notoriedade representam algo mais: a ilusão de uma oportunidade para a ascensão social. 

O caráter biográfico é um aspecto que se evidencia cada vez mais na cultura midiática 

produzida pela sociedade contemporânea. A vida de personalidades conhecidas que se destacam em 

diversas áreas é exposta à exaustão pelos diversos veículos de comunicação.Uma das explicações dada 

a este fenômeno é a procura do público consumidor por identidade. Identidade que, na visão de 

pensadores como Stuart Hall (1997), não pode ser tida mais como “um território demarcado” mas, sim, 

como “um espaço social transitório” 

Essas narrativas [biográficas] vêm se tornando referências fundamentais para os 

indivíduos da cultura contemporânea.Isto é, a partir delas os agentes sociais, ao mesmo 

tempo, atribuem sentidos e significados para a realidade e constroem, provisoriamente, 

um lugar para si no mundo. (HERSCHMANN, 2003, p. 8) 

O outro lado da moeda da exposição biográfica é o anonimato. A visibilidade, ou melhor, a 

invisibilidade das minorias e classes subalternas pode ser considerada um tipo de violência simbólica 

que acaba gerando mais violência. A invisibilidade que consiste na negação de moradia decente, com 

infra-estrutura sanitária, de escolas e serviços de saúde de qualidade, lazer e trabalho; que está na 

infância não vivida, na ausência de um projeto de vida para os jovens. Ao se ignorar a existência dos 
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indivíduos, suas necessidades e aspirações, ignora-se todo o seu potencial e o conjunto de seus direitos 

enquanto cidadãos. 

Luiz Eduardo Soares (2000, p.158-159), ao falar da garotada seduzida pelo tráfico, refere-se à 

“escassez de recursos simbólicos para a construção positiva das identidades” e afirma que “a fome que 

leva ao crime é a fome de ser alguém visto, reconhecido e respeitado”. Ou seja, é a exclusão social, a 

negação da cidadania a estes meninos que os faz buscar o tráfico, o crime como meio de auto-afirmação. 

Em meio ao universo de indiferença e preconceito em que vivem e cuja “experiência pública mais 

marcante é a invisibilidade”, estes garotos querem ser reconhecidos como alguém que tem valor. 

Não raras vezes o homem comum só consegue visibilidade ao ser vítima de uma tragédia ou ao 

cometer um ato insano. José Honório (p.7) comenta o desejo por notoriedade do português, 

personagem da paródia e que morreu ao arremessar sua asa-delta contra o Congresso Nacional.: 

E se tivesse escapado 

Dessa audaciosa ação 

Haveria de morrer 

De raiva e decepção 

Por seu ato não ter tido 

A menor repercussão 

Nem Globo, nem Bandeirantes 

Falaram de Manoel 

Quanto mais a CNN 

Que cumpre bem seu papel 

Ficou só nas anedotas 

E nos versos de cordel 

As narrativas biográficas também são observadas na história estudada nas escolas através do 

destaque dado a personalidades ilustres como César, Napoleão, Hitler, Getúlio Vargas. Isto demonstra, 

entre outros aspectos, que não é interessante para uma cultura hegemônica mostrar o povo como agente 

principal na construção da História. À exceção de Tiradentes, que já vinha sendo estudado nas escolas há 

mais tempo, outras personalidades sintonizadas com os interesses populares como Zumbi dos Palmares e 

Antônio Conselheiro só entraram mais recentemente, com uma abordagem mais crítica, nos currículos. 

A literatura de cordel também absorve o biográfico como uma de suas estratégias de 

comunicação. Estratégia que na poesia popular não é algo recente, como podemos observar nos 

diversos folhetos publicados sobre a vida de cangaceiros, líderes religiosos, violeiros e outras 

personagens.  

Vale reconhecer que esta literatura, apesar de aspectos diferenciais, também constitui uma 

espécie de mídia e por isso não está isolada das características ditadas pela sociedade contemporânea 

(das quais o consumo do biográfico faz parte). A análise de alguns cordéis da temática dos atentados 

ao WTC, Guerra do Iraque e assuntos correlatos mostrou que não há uma identificação dos autores 

com os personagens biografados nos cordéis como Bush, Bin Laden ou Saddam. Os poetas possuem, 

isso sim, uma identificação com os civis massacrados na guerra, nos atentados, e com aqueles que 
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pedem paz. Bush/ Bin Laden/Saddam, apesar de estarem em lados opostos das trincheiras bélicas e 

simbólicas, compartilham o mesmo papel de “vilões” da história, buscam a guerra através de ações de 

destruição e morte para defenderem seus interesses. Muitas vezes fica claro um posicionamento do 

cordelista da espécie “nós X eles”. A dicotomia Bem contra o Mal não se aplica a Bush contra Bin 

Laden/ Saddam, mas sim entre estes líderes, principais personificações da guerra, e as populações 

subalternas que sofrem os efeitos e conseqüências dos conflitos e da ganância. Essa identificação dos 

poetas com as populações atingidas pela guerra pode ser vista também como as conexões 

internacionais que as culturas produzidas pelas minorias estabelecem entre si também chamadas de 

“modos de identificação cultural” e “afeto político” (BHABHA,2003). Como observamos nos versos 

dos folhetos A dolorosa peleja de Osama Bin contra Bush, de Pedro Américo de Farias, e A 

Crueldade de Osama e a Vingança de Bush, de José Ribamar Alves: 

Pelas inconveniências 

Romperam-se relações 

Inimigos declarados 

Na teia das facções 

Por Deus o Bush se inflama 

Por Alá Osama chama 

E soltam-se legiões 

O povo de lado a lado 

É rebanho que se ferra 

Sem ser causador de nada 

Sofre os efeitos da guerra 

Trabalho e pão ele almeja 

E que a justiça proteja 

O seu punhado de terra 

(FARIAS, 2001, p. 2-3) 

 

Bush como inimigo 

Muito país pobre tem. 

Bin Laden errou demais 

E Bush não pensou bem- 

Não se combate terror 

Causando terror também. 

(ALVES, 2002, p. 8)

Alguns cordelistas, ao narrarem os conflitos no Oriente Médio, apresentam personagens para 

representar o povo como o fazendeiro iraquiano no cordel A covardia de Bush na Invasão do Iraque, 

de Agulhão do Mar e Galego da Viola, e a viúva Sulaíde, que conta seu sofrimento no folheto A 

história dos Martírios de uma mãe Iraquiana de Rouxinol do Rinaré. Convém observar como o 

cordelista, através do uso de um dito popular aponta para a necessidade da ação coletiva (ao invés de 

uma individual, por mais heróica que seja) para a obtenção de um resultado. O exemplo do 

fazendeiro, por outro lado, nos faz refletir sobre as inúmeras iniciativas de desprendimento, altruísmo, 

solidariedade que aconteceram em meio aos bombardeios, massacres e privações de toda ordem, mas 

que não foram notícia. 
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Um fazendeiro do Iraque 

De espingarda na mão 

Num ato de heroísmo 

Derrubou um avião 

Mas foi reduzido a pó 

Que uma andorinha só 

Não pode fazer verão 

(MAR, 2004, p. 2) 

 

Sulaid é mulçumana 

Do segmento sunita. 

Adora Alá, seu Deus, 

Em Maomé acredita 

E no Alcorão Sagrado 

Como escritura bendita. 

 

Porém, vive um triste drama 

Essa mãe iraquiana... 

A história dos martírios 

Dessa mulher mulçumana 

É exemplo dos horrores 

Que causa a guerra tirana 

(RINARÉ, 2003, p. 5-6)

Para contrapor-se às atitudes bélicas, as vozes da ONU ou do Papa pedindo a paz e a resolução 

dos conflitos por meios diplomáticos, também aparecem em alguns versos, mas com uma freqüência 

bem menor. O maior destaque dado aos personagens Bush, Saddam, Bin Laden e ao próprio conflito 

nos faz questionar se, nesse caso, os poetas seguem um agendamento da grande mídia de que recebem 

informações. Em outras palavras: o conteúdo de seus versos são pautados pelos meios de 

comunicação em massas? Ao acessar e consumir informações midiáticas, o cordelista tem contato 

com recursos simbólicos que não fazem parte do seu contexto de realidade.  

Com a mídia há uma expansão de recursos simbólicos disponíveis: agora, o indivíduo 

é capaz de utilizar, com mais facilidade, recursos simbólicos de diferentes contextos, 

isto é, passa a articular referências e narrativas construídas por produções face a face 

com outras elaboradas de forma não presencial e mediatizadora. (HERSCHMANN, 

2003, p. 17) 

Em George Bush quer Guerra é Inimigo da Paz se tem em maior evidência uma abordagem 

biográfica do presidente norte-americano. Allan Sales utiliza sua linguagem mordaz para descrever a 

personalidade de Bush. O poeta utiliza expressões como “jegue” para descrever a teimosia, “trata o 

mundo no grito” para demonstrar a falta de diplomacia e imposição da força. Faz referência ao falar 

“torto” na sua alusão às gafes cometidas pelo líder americano. Alguns cordelistas, ao personificarem 

os conflitos nas figuras dos seus líderes – assim como a grande mídia –, desviam os olhares dos 

interesses mercadológicos por trás dos conflitos (indústria bélica, empreitadas de reconstrução, etc.) 

Outros como o poeta Allan Sales(2003,p.5), entretanto, fazem referência a essas relações: 
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Ele tem fome de morte 

Jumento militarista 

A indústria armamentista 

Tem em Bush seu consorte 

E não há mais quem suporte 

Este seu ódio tenaz 

Faz ameaças reais 

Que o pacifismo desterra 

GEORGE BUSH QUER A GUERRA  

É INIMIGO DA PAZ 

No cordel O terrorista Ali-Bush e o ladrão de Bagdá, o poeta Zé Antônio utiliza seus 

conhecimentos de professor de história para, nas seis primeiras páginas, rememorar a história antiga e 

o patrimônio cultural da humanidade deixado pelas civilizações que viveram na região da 

Mesopotâmia onde hoje se desenrolam os conflitos. Apesar de não aproveitar muito o recurso literário 

que dá origem ao título, o poeta faz um breve paralelo entre o presidente norte-americano e a fábula 

de Ali Babá e Os Quarenta Ladrões. O folheto descreve Bush como terrorista e fornece traços  

biográficos de outra personagem o “Ladrão de Bagdá” – Saddam Hussein. Para justificar o título de 

terrorista dado a George Bush, o poeta faz versos sobre a ação imperialista dos Estados Unidos. 

Eu já vou lhe responder 

Meu amigo, companheiro 

Ali Bush é o monstro 

Ianque do estrangeiro 

É o tal de W Bush 

Perverso e interesseiro. 

 

 

Estados Unidos é 

Terrorista exemplar  

Quando não mata a bala 

Passa de fome a matar 

O seu lema é maldade 

Sem a menor piedade 

Para o mundo dominar 

 

Esse ladrão é Sadam 

Husem, grande ditador 

Nadando lá no petróleo 

E o povo no extertor 

Da morte passando fome 

A cena é de horror. 

(ANTÔNIO, s/d, p. 7-8, 10)

No cordel de Pedro Américo (2001, p.1, 2, 4) já citado anteriormente, a personagem 

biografada do terrorista Osama Bin Laden, é enfocada como “cria” dos EUA. Sendo Bush quem 

“atiçou-lhe o fanatismo”, ensinou ao líder extremista a “soltar foguetes”, “a tortura e a matança”. Na 

mesma página em que o autor se refere à tortura, ele também traz a triste lembrança dos treinamentos 

dados pela CIA para “capacitar” torturadores (inclusive, dos regimes militares do Cone Sul). 

Em A Covardia de Bush na Invasão do Iraque, dos repentistas e cordelistas Galego da Viola e 

Mergulhão do Mar, já se percebe pelo título a representação que os autores fazem da personagem. O 
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folheto é rico em informações. Entre outras, citam a ONU e pronunciamentos do Papa que clamam 

por Paz. Apesar de diferenciarem os interesses das personagens no cordel, os poetas concluem seus 

versos colocando todos quase no mesmo patamar da “maldade”. Bush a certa altura é colocado lado a 

lado com Blair. Este parece mais a sombra do presidente dos EUA que, por sua vez, também possui 

semelhanças com Saddam e Bin Laden.  

Para mim o mundo está 

Do jeito que o diabo quer 

É a minha opinião 

Acredite se quiser 

Que o Anticristo é verdade 

Está entre Bin Laden 

Saddam, Bush e Tony Blair. 

 

O Vaticano enviou  

Para América um mensageiro 

Falando em nome de Deus 

O Pai Nosso verdadeiro 

Bush nada quis lhe ouvir 

Mandou logo destruir 

Povo, petróleo e dinheiro 

 

O Satanás do Inferno 

Herodes com Lúcifer 

Judas com Caifás 

Come-fogo e Caboré 

A comissão tá formada 

Só esperando a chegada 

George Bush e Tony Blair. 

(MAR, 2004, p. 6)

Mais dois outros cordéis vale serem citados: O encontro de Satanás com George Bush, de 

Izabel Nascimento, que mostra a disputa dos dois pela posse do inferno. Eles fazem um acordo no 

qual, quem tiver mais maldade, “toma conta do inferno”; o outro folheto, Visita de Bin Laden no 

Inferno, de Guaiapuam Vieira, narra a história em que uma facção do inferno se opõe à presença de 

Bin Laden. Após uma batalha entre aquela facção e os talibãs de Osama, Bin Laden é anistiado. 

Ambos os folhetos serão abordados mais em seguida. 

No folheto A Guerra que Bush quer, de Luiz Melo, ante a ameaça de Bush invadir o Iraque, o 

cordelista mostra o presidente como alguém arrogante que não aceita soluções diplomáticas. Alguém 

que acredita que a melhor saída é a guerra, mesmo “com uma reação em todo canto da Terra” contra 

tal atitude. Narra também a pressão sobre os demais países para entrar no conflito e as ameaças 

àqueles que não aderirem à guerra. Nos versos do folheto o líder norte-americano também aparece 

como quem defende os interesses da guerra, entrando em contradição com o cotidiano do povo. 

Gente que em alguma parte 

Acha sentido na vida 

Trabalhando pra poder 

Comprar a sua comida 

E sustentar a família 

Que quer deixar protegida 

 

 

E em algum lugar alguém planta  

No seu pedaço de chão 

Flores pra fazer o mundo 

Tornar-se uma linda visão 

Ou então planta o que pode 

Servir pra alimentação. 
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E neste mundo se vê 

Uma criança brincar 

Encontrando diversão 

No mais carente lugar 

Mesmo que seja tão pobre 

Que dê tristeza no olhar. 

 

Tudo isso George Bush 

Ameaça brutalmente 

De fazer sumir de vista 

Pra depois deixar na mente 

Como saudosa lembrança 

Dos tempos de antigamente  

(MELO, s/d, p. 6-7)

Ao contrário da grande mídia e mesmo parte dos cordéis, Luiz Melo enfatiza a personagem 

coletiva formada por pessoas comuns. Mostra o seu quotidiano pacífico e construtivo que se opõe à 

arrogância do presidente dos EUA, o qual “não parece que se iniba/ Com a reação que existe/ Em 

todo canto da Terra”. Fica evidente a oposição entre a cultura dos subalternos (de louvor à vida) e a 

cultura dos centros hegemônicos (de destruição e morte). Fica evidente também a relação de força 

desigual dada à concentração do poder bélico, econômico, político nos centros hegemônicos em mãos 

de representantes dos fortes interesses econômicos. 

As estrofes seguintes nos fazem refletir sobre a hipótese levantada por Žižek (2003, p.15), 

segunda a qual a guerra poderia ter sido não tanto uma resposta aos atentados terroristas quanto “uma 

resposta ao crescimento do movimento antiglobalização, um meio de contê-lo e afastar a atenção 

dele” Vejamos os versos de Luiz Melo (p. 3): 

Em Roma, Londres, Genebra, 

Rio de Janeiro, Paris, 

O povo sai para as ruas 

E com consciência diz 

Que em vez de guerra o amor 

É que faz gente feliz. 

Bandeiras são levantadas 

E a voz do povo é que canta 

Que morrer não faz sentido 

Nem mesmo por causa santa 

E ainda mais por petróleo 

Cuja cobiça é que espanta 

 

E se a mídia, ao invés de enfatizar discursos dos líderes políticos da globalização da economia, 

da indústria da morte (seja por guerra ou por fome), enfocasse a reação popular se espraiando pelo 

mundo todo? E se imagens e notícias mostrando os protestos contagiassem mais e mais as populações 

contra o absurdo que é a destruição da vida? Haveria a possibilidade de uma mídia mais independente, 

desvinculada dos interesses hegemônicos com os quais os próprios conglomerados da informação estão 

afinados? Enquanto não se resolvem as grandes questões, o poeta cordelista exerce seu papel de porta-

voz dos subalternos, fazendo aquilo que está ao seu alcance: ajudar as pessoas a refletir. 
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2 ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS 

 

 

O cordel, em sua materialidade despojada, simples como o solo de onde brota, afirma a sua 

existência no continuum da história. O que pode parecer anacrônico é, ao contrário, uma 

presentificação do passado enquanto prática de ressignificação da tradição. O cordel se faz reconhecido 

por seu formato, sua capa, sua diagramação, sua narrativa em versos, sua linguagem, ao mesmo tempo 

em que permite ao público leitor reconhecer-se nele, conforme José Antônio Pasta Júnior (1980, p. 32)  

Não se move o cordel por uma ‘estética de surpresa’,(i.é da inovação) mas pela prática 

da variação e re-equacionamento astucioso de um conjunto de formas radicalmente 

coletivas, lugar de onde nascem seu humor, sua firmeza e resistente prudência. 

 Astúcia e prudência que lhe permitiram sobreviver à revelia da forte onipresença midiática da 

qual, como já vimos, inclusive se alimenta ao atualizar as temáticas. 

 

 

2.1 Organização material do cordel 

 

 

Jesús Martín-Barbero (2003) ao comentar como os folhetins levam em consideração o público 

leitor, ressalta certos aspectos de sua organização material como letras grandes, espaçamento entre 

linhas, largura das margens. Dispositivos que pretendem despertar no leitor “imerso no universo da 

cultura oral” o desejo de ler. Mas também que facilitem o ato de ler àqueles que, não tendo a leitura 

como uma prática constante, experimentam dificuldades. Não pode ser esquecido que a maior parte das 

classes populares, devido a suas condições materiais de existência, possuem pouca escolarização, 

pouco material de leitura disponível, além de viverem em circunstâncias que só exigem atos de leitura 

restritos, tais como: avisos, propagandas, rótulos, instruções. Estes aspectos materiais do cordel, mais 

do que uma forma de buscar a sobrevivência no mercado, também demonstrariam uma relação mais 

estreita entre autor e leitor. Relação “da leitura viva, isto é, daquela que as pessoas fazem a partir de 

suas vidas e dos movimentos sociais em que a vida se vê enredada.”(BARBERO, 2003, p.191) Essas 

estratégias descritas para o folhetim podem ser seguramente consideradas também para a literatura de 

cordel, ao observarmos seu público tradicional e a quem originalmente ela era destinada. 
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Ainda quanto à organização material dos folhetos, utilizados na pesquisa, encontramos cordéis 

contendo de seis a 20 páginas e estrofes variando de 14 a 60. Sendo que a maioria segue o formato 

tradicional, com oito páginas. Há outras peculiaridades na estrutura dos cordéis, tais como as diferentes 

modalidades de estrofes, versos, rimas mas cuja abordagem fugiria à delimitação do trabalho. Vale 

lembrar que a forma rimada enquadra e influencia a narrativa; e que seria interessante verificar essas 

inter-relações. A extensão da leitura é um dos aspectos importantes a serem considerados quando se 

tem em vista o público tradicional mencionado. Resta saber se para o outro público que busca o cordel 

(turistas, intelectuais, estudantes..) a pouca extensão da leitura também não deva ser considerada. Esse 

público –  em se tratando do cordel informativo que aqui abordamos – não vai em busca de um grande 

número de informações às quais já teve acesso via meios de comunicação. Ele busca, sim, o enfoque 

particular do cordelista e que pode ser condensado em poucas estrofes e páginas, síntese da qual o 

cordel de Allan Sales é exemplo. Toda estrutura no cordel é engendrada para uma leitura mais fluente: 

diagramação das estrofes facilita a visualização e as rimas dos versos dão um ritmo próprio à leitura. A 

disposição de uma só coluna de estrofes em cada página facilita, sem dúvida, a leitura. Allan Sales, no 

cordel George Bush quer a Guerra é inimigo da Paz (2003), que do início até o final faz rimas em cima 

de um mote homônimo ao título, utiliza no folheto letras grandes e uma única estrofe centralizada por 

página com exceção das duas últimas páginas que apresentam duas estrofes por página. Ainda quanto à 

forma material, a maioria dos folhetos usados apresenta as dimensões 10 X15, usa papel comum (jornal 

ou sulfite) e apresenta ilustrações em preto e branco. Cremos que estas características correspondem 

tanto às condições financeiras dos cordelistas quanto às da maior parte dos leitores. A exceção é do 

cordel de Luís Pimentel, que possui uma xilo colorida como ilustração de capa, usando também papel 

de melhor qualidade, mais encorpado. 

 

As capas do cordel: a sedução do leitor 

 

As capas possuem uma importância grande para os folhetos, assim como manchetes para os 

jornais impressos. É o primeiro contato do leitor com a obra do poeta; e, além de sintetizarem o 

conteúdo ou indicarem a temática abordada, elas são fundamentais para o sucesso do vendedor nas 

feiras, bancas, livrarias.  Dos 19 cordéis levantados na temática deste trabalho: quatro têm suas capas 

ilustradas com xilogravuras, quatro possuem fotos ou fotomontagens; os outros 11 folhetos  possuem 

desenhos com ilustrações. (Vide Anexo). 

O fato de a literatura de cordel adotar outras técnicas de representações gráficas (zincogravuras, 

desenhos, fotografias, fotomontagens) além das tradicionais capas em xilogravura tem sido motivo de 
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discussão entre estudiosos. Há quem afirme, como Liedo Maranhão de Souza (Apud QUEIROZ, 1994, 

p.57 e 58), que a xilo nas capas de cordéis atende mais os gostos das elites do que ao público 

tradicional. Neste ano de 2007 comemora-se o centenário da união da xilogravura com o cordel. O 

marco inicial desa união foi o folheto A história de Antonio Silvino, do poeta Francisco de Chagas 

Batista, publicada no Recife e trouxe uma ilustração em xilogravura, de autor desconhecido. No nosso 

trabalho verificamos que quatro dos dezenove cordéis da temática dos atentados de 11 de setembro e 

assuntos relacionados têm suas capas ilustradas por xilogravura: A Dolorosa Peleja de Osama Bin 

contra Bush (2001) de Pedro Américo de Farias, O Atentado Terrorista e o Desmantelo da Guerra 

(2001) de José Honório, Sem essa de Guerra (2003) de Luís Pimentel e Paz (2003) de Pedro Queiroz. 

As quatro gravuras são de dois gravadores que possuem estilos distintos. Os dois primeiros cordéis são 

ilustrados por Marcelo Soares, gravador pertencente à nova geração e cujos trabalhos se diferenciam da 

xilogravura popular. As capas dos dois últimos cordéis são ilustradas por José Costa Leite, cujo estilo é 

inconfundível e que segue a escola tradicional de xilogravura popular.  

A ilustração, juntamente com o título, constituem dois elementos de sedução do público leitor. 

Vejamos alguns exemplos: a xilo de Marcelo Soares para o folheto de José Honório ilustra a paródia do 

atentado do 11 de setembro, em que um português se joga de asa-delta contra a Torre Norte do 

Congresso Nacional. O gravador, ao escolher este enfoque do cordel para a ilustração, relaciona a 

temática globalizada ao nacional/local e, portanto, à vida do leitor brasileiro.  

O título O Atentado Terrorista e O Desmantelo da Guerra revela duas visões: uma semelhante 

às manchetes de jornais impressos (O Atentado Terrorista) e outra como acréscimo da visão de mundo 

e da cultura à qual o autor pertence (O Desmantelo da Guerra). Essa última trata de uma concepção da 

guerra e/ou do atentado como forma de guerra ou ainda das conseqüências das guerras protagonizadas 

pelos Estados Unidos. É uma suposição, porque o cordelista não trata especificamente de alguma 

guerra. O uso, no título, da palavra desmantelo, de alcance popular, diz respeito aqui não só à 

destruição física, ao caos, mas também à desarrumação, desestruturação mental e emocional, à loucura. 

À loucura que é a guerra, qualquer que seja. 

Na frase-título do folheto Leia a tortura no Iraque com a prisão de Sadam!, de Agulhão do 

Mar, há semelhança com “as chamadas” de notícias que existem nos jornais sensacionalistas. A frase 

no imperativo é um anúncio do que o leitor irá encontrar nos versos. Ao título soma-se a imagem 

utilizada na capa: a foto de Saddam Hussein depois de capturado em seu esconderijo. Ela mostra um 

Saddam de barba grande, cabelos desgrenhados, com aparência de mendigo, decadente e destituído de 

poder. Nas palavras do poeta “feio, doente e barbudo”. O título e a foto se complementam como um 
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anúncio sensacionalista. Ainda em relação à capa do cordel citado vale a pena transcrever a síntese 

auto-elogiosa presente naquela: 

Estes versos narram fatos antes e após a guerra. Faz críticas ao abuso de poder. Alerta os 

brasileiros. São versos muitos inspirados que valem a pena serem lidos.(AGULHÃO DO 

MAR, s/d) 

Em O terrorista Ali-Bush e o ladrão de Bagdá o desenho representa o personagem central do 

título: o terrorista Ali Bush na forma de um fantasmagórico diabo gigante aterrorizando Bagdá e 

espectros de rostos amedrontados. O tamanho desproporcional do Ali-Bush caracteriza a extensão da 

ameaça que o presidente dos EUA representa, segundo os versos. O aspecto do gigante com armas, 

garras e uma par de chifres é caracterizado para causar medo. A fusão da temática atual da guerra do 

Iraque, da política externa norte-americana com o conto tradicional de Ali Babá e os 40 ladrões é um 

hibridismo usado como estratégia de apelo ao imaginário popular. 

Os cordéis A Guerra que ninguém quis (2003) e A Guerra que Bush quer, ambos do poeta Luiz 

Melo, possuem uma semelhança não só no título, mas também nas ilustrações. No primeiro o desenho 

lembra aqueles utilizados nas revistas de HQ (histórias em quadrinhos), há um monte formado de 

corpos humanos despidos, perfurados e massacrados. Ao lado dos corpos, a guerra (ou quem a 

provoca) é representada por um centauro com uma lança que perfura um dos corpos. O fato de usar na 

lustração um centauro – ser mitológico metade homem e metade cavalo – talvez se dê porque aquele 

que provoca a guerra revela uma personalidade bestial dominada pelos instintos, “com cabeça em que 

não existe/ espaço pra lucidez”, nas palavras do próprio poeta. No outro folheto, A Guerra que Bush 

quer, a ilustração do mesmo autor Alcides Carvalho possui traços muito parecidos com a do primeiro 

folheto. Sendo que nesta pilha de corpos humanos está mais ampliada, podendo-se perceber o massacre 

mais de perto. Acima dos corpos no canto direito está o que parece ser uma explosão; no canto superior 

à esquerda está a principal razão do título uma pequena fotomontagem mostra a cabeça de Bush 

sorrindo em direção aos corpos massacrados. 

Os cordéis Dengueladen (2005) e Ataque Suicida (s/d), de autoria de Davi Teixeira e Maviael 

Melo, respectivamente, trazem para as imagens da capa o tom satírico dos seus versos. Os desenhos 

possuem a clara intenção de provocar o riso. Uma das charges, da autoria de Mateus Calafange, mostra 

um mosquito com barba e dinamite presa ao corpo. No verso do próprio Davi Teixeira, um “terrorista 

voador”. Há uma clara junção, na capa, do problema local da dengue atrelado ao terror internacional 

provocado por Bin Laden. Na outra charge, o desenho de Sérgio de Sá mostra dois árabes sob uma 

chuva de balas, aparecendo nesse desenho a inversão de papéis, na qual os vilões tornam-se vítimas da 

violência urbana local.  
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O folheto A Crueldade de Osama e a Vingança de Bush (2004), de José Ribamar Alves, possui 

uma capa interessante com fotomontagem de três imagens importantes da temática dos atentados de 11 

de setembro: avião prestes a se chocar com uma das Torres Gêmeas; a transmissão de Bin Laden pela 

rede árabe de TV Al Jazira (centralizada, na parte superior, é o foco que primeiro atrai o olhar); e uma 

terceira do presidente norte-americano que une polegar e dedo indicador em círculo (sinal que no 

universo simbólico do autor da fotomontagem representa um gesto obsceno mas para o presidente Bush 

significa OK). O recurso da utilização de fotos também está presente em capas de outros dois cordéis, 

Reação Americana ao Atentado Terrorista (2001), de Gonçalo Ferreira da Silva, e A covardia de Bush 

na Invasão do Iraque (2004), de Agulhão do Mar e Galego da Viola. Nesse último, a imagem do rosto 

do ditador iraquiano aparece numa montagem ao lado do presidente George Bush num fundo de fogo 

ou explosão; parece ser uma foto tirada de uma imagem televisiva. 

 

Outras convenções 

 

O cordel tradicional sempre seguiu certas fórmulas estruturais que caracterizam os folhetos. O 

autor e cantor Zé Ramalho, em seu folheto A Peleja de Zé do Caixão com o Cantor Zé Ramalho 

(1977), observa que  

Os versos de cordel obedecem a regras e estilos rígidos, mas não congelados no tempo, 

com exceção da rima, que é obrigatória e não prejudica a inspiração nem a técnica do 

bom poeta (RAMALHO apud ÂNGELO, 1996, p.33).  

Dentre as convenções podemos citar aquelas que iniciam e finalizam a obra. Os versos iniciais 

geralmente são uma espécie de invocação em que o autor pede inspiração para sua criatividade aflorar e 

dar o melhor tratamento possível à temática. Como pedem Agulhão do Mar em Leia a tortura no 

Iraque com prisão de Saddam! e Zé Antônio em O terrorista Ali Bush e o Ladrão de Bagdá: 

Peço a Jesus como filho 

Do nosso Deus de Abraão 

Pai, filho e espírito santos 

Dai-me santa inspiração 

Para falar do Iraque 

Jornais traz destaque 

Dos rebeldes na prisão 

(AGULHÂO DO MAR,s/d, p.1) 

 

Pela inspiração divina 

De Jesus e Jeová 

Pelo Deus dos Mulçumanos 

Que é chamado de Alá 

Eu vou contar a história 

Do ladrão de Bagdá 

E o terrorista Ali-Bush 

 Que não é Ali- Ba-Bá  

(ANTÔNIO, a/d, p.,1)
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Nas últimas estrofes geralmente o poeta traz a “moral da história”, faz algum tipo de exortação 

ou pedido que podem ser em forma de acróstico. Como podemos observar nos exemplos abaixo: 

Vejam aí caros leitores 

Que o mal incorpora o mal 

Onde reina ódio e rancor 

Só cresce a força brutal 

Mas nós que buscamos paz 

Rezemos pra que jamais 

Tenhamos sorte infernal. 

(VIEIRA, 2002, p.8) 

 

Termino aqui o meu protesto 

Ante a iminência do ataque 

Desejando que Alá 

Proteja o povo do Iraque  

Contra o monstro dessa guerra 

Que quer entrar no almanaque 

(MELO,s/d, p.8) 

Que a paz esteja conosco 

Unindo a humanidade 

Eternizando o amor 

Isolando a maldade 

Renovando as esperanças 

Ofertando só bonança 

Zerando a hostilidade. 

(QUEIROZ,2002,p.8)  

Para além da organização material e de convenções próprias ao cordel há de se atentar, nas 

palavras de Roberto Benjamim (1979, p1), contra “generalizações e abstrações sobre os poetas e sua 

obra, seu público, como se esta manifestação da cultura popular se apresentasse uniforme e sem 

variações dignas de análise”. 

 

2.2 A linguagem do cordel 

 

 

A cultura veiculada pelo cordel, semelhante ao que Martín Barbero (2003, p. 164) fala dos 

pliegos, não é nem folclore nem cultura de massa, apesar de veicular elementos do folclore e buscar 

nos meios de comunicação de massa as notícias que passa a traduzir. O cordel “medeia” entre as duas 

sendo que a linguagem usada pelo cordel é uma linguagem próxima ao universo popular e que transita 

entre a linguagem padrão e aquela utilizada pelas classes populares. 

Em se tratando de um país que só recentemente começa a investir na democratização (relativa) 

da escola e onde ainda existe uma significativa parcela de analfabetos, o cordel é um dos meios de 

possibilitar o trânsito do oral à escrita. O cordel assume uma função social importante, preenchendo a 

necessidade de material de leitura para grande parte daqueles (jovens e adultos) que “sem saber 

escrever sabem, contudo ler” (Idem, p. 155). Um material de leitura que é acessível em sua linguagem 

sem ser “infantilizada” em seu conteúdo. Ao contrário, ao discutir acontecimentos da atualidade sem 

perder de vista suas referências culturais, possibilitam os cordéis o intercâmbio entre o local e o mundo 

globalizado, a tradição e a contemporaneidade. A introdução do cordel em escolas, como foi relatado 

no capítulo 2 da 1ª parte, talvez esteja sendo facilitada dada à percepção desta sua função de contribuir 

para a inclusão no mundo da escrita. 
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Marcas da oralidade 

 

O cordel como já observado, era, na origem, uma literatura oral e até recentemente recitada em 

espaços públicos. Mesmo se hoje o conhecemos praticamente só sob sua forma escrita, o cordel traz as 

marcas da oralidade em maior ou menor grau, conforme seu autor. Em “A Covardia de Bush na 

Invasão do Iraque”, da dupla Galego da Viola e Agulhão do Mar, que, além de poetas cordelistas, se 

dedicam ao repente, a estrofe 35 evidencia uma estratégia que os repentistas usam e que foi transposta 

para o cordel. Ou seja, para não fugir da rima vale até inventar a palavra: 

(...) 

Restam dores e assombros 

Angústia, dor e descalma 

Uma ferida na alma 

E o peso da dor nos ombros 

Mas não são apenas os vestígios da oralidade proveniente da adequação ao ritmo e à rima que 

aparecem no cordel. Aparece também, com freqüência, a transcrição de usos característicos da 

conversa informal, tais como: “Não tô dormindo direito”, “O vizinho tá dengoso” (TEIXEIRA, 2005, 

p. 6). Outras vezes, há transcrição da modalidade lingüística onde a pronúncia é indicativa da origem 

social como aparece no cordel de Zé Antônio (s/d, p. 5, 8): 

 

Meu amigo, companheiro 

Você já ouviu falar 

Da boa lima da peça 

Segundo o linguajar 

Não é da peça é da Pérsia 

Essa fruta popular 

 

Na segunda grande guerra 

De proporção mundiá 

O ianque lá dos EUA 

Produziu a bomba “A” 

E foi lá para o Japão 

Testar o seu arsená 

Na segunda estrofe, as palavras “mundiá” e “arsená”, próprias da pronúncia popular, são 

indícios de que o poeta pensou a partir da fala para rimar e não a partir do padrão escrito 

(mundial/arsenal). O cordelista – ele mesmo filho de feirante e, portanto, pela origem social usuário 

daquela modalidade de fala – parece ter consciência da estigmatização que certos modos de falar 

carregam ao substituir “peça” por “Pérsia”. O seu grau de escolaridade lhe permite transitar nos dois 

registros. Além da pronúncia, há outras especificidades da fala popular, tais como as concordâncias 

verbal e nominal, que discriminam. Um cordel que exemplifica bem a transcrição da concordância 
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usada na fala popular é “Leia a Tortura no Iraque com a Prisão de Saddam!”, de Agulhão do Mar (s/d, 

p. 1, 4, 5): “Jornais traz o destaque”; “Massacrando os irmão nosso”; “Infelizmente eram as ordens/ 

Passada aos seus comandados”; “Nas pesquisas americana”. Estes exemplos, entre outros que 

constam no folheto, pela incidência, não podem ser atribuídos a erros de digitação ou descuido na 

revisão. Eles são índices da origem social do autor a cuja linguagem subjazem regras gramaticais 

próprias (diferentes da norma padrão mas que orientam uma fala que exerce sua função comunicativa 

naquela comunidade lingüística). 

 

Linguagem espontânea, coloquial  

 

O cordel muitas vezes assume uma linguagem informal, colorida, usando formas descontraídas 

da linguagem popular e expressões regionais, principalmente nordestinas. Vejamos exemplos retirados 

do cordel do pernambucano Maviael Melo (s/d, p. 3, 5-6): “O cacete vai comer/ Do cangote ao 

muncubú”. Depois da surra, os personagens estavam “doídos e emgembrados”; “Se hospedaram num 

hotel/  Que a morte era bordel/ Desses que tem bem fuleiro” “A torcida do Flamengo / Com muito 

álcool no quengo”; “No meio do fuzuê/ A polícia apareceu”. Conservando a linguagem popular, tanto o 

cordelista se identifica com sua origem quanto as pessoas das classes populares, principalmente 

nordestinas, se reconhecem no texto. 

Muito mais saborosa do que a linguagem padrão, formal, a linguagem popular por vezes é 

usada como estratégia para sintetizar alguma idéia, como o faz José Honório (2001, p. 2) em sua 

referência aos EUA: “Quem age como se o mundo/ Tem que ser o seu quintal/ Pode até cantar de galo/ 

se julgando o maioral”. O uso de imagens e comparações é freqüente como nestes versos de Pedro 

Américo de Faria (2001, p. 1), que se referem à Bin Ladem:  

O destino é uma curva 

Fechada na contramão 

Filho de gato é gatinho 

E quando cresce é gatão 

Mãe e pai azunha e mata 

Nem Alá que é Deus empata 

Fanatismo e obsessão. 

Gonçalo Ferreira da Silva (2001, p. 8) usa a linguagem figurada para transmitir a sensação 

reinante em relação ao WTC: “(...) estabeleceu-se o caos/ Como se mundos perdidos/ se projetassem 

do espaço/ sobre os Estados Unidos”. 
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Linguagem irreverente  

 

O cordel é também espaço da irreverência, da transgressão. Nele ainda persiste a carnavalização 

da linguagem à qual Bakhtin (1987, p. 9) se refere: “Elaboravam-se formas especiais do vocabulário e 

do gesto da praça pública, francas e sem restrições (...) liberados das normas correntes da etiqueta e da 

decência”. Uma linguagem que soaria, no mínimo, estranho se proferida por homens públicos (Bush e 

Bin Laden) em ocasiões oficiais é plenamente aceitável, provocadora de riso, quando aqueles se 

apresentam no cordel e, ainda por cima, desafiando-se mutuamente no repente (PIMENTEL, 2003, p. 

16):

Seu barbudo de uma figa, 

Que nem sequer toma banho, 

Imperador da intriga, 

Maneta, ranheta, fanho. 

Tu mais parece lombriga 

Ou uma cobra sem tamanho. 

E tu parece um gambá, 

Bonitinho, mas fedorento. 

Cara de tamanduá 

E postura de jumento. 

Vou te ensinar o beabá, 

Aqui ou no firmamento 

A linguagem transgressora não raro se torna chula, obscena, crivada de palavras ou expressões 

de duplo sentido, como na estrofe de Maviael Melo (p. 4). 

Chico Gorro era temido 

Pela sua crueldade 

Pois matara a própria mãe 

E nem sentia saudade 

Era um pouco ajumentado 

No bordel o respeitado 

E conhecido “pé de mesa” 

Prostituta experiente 

De trinta anos pra frente 

Virava virgem surpresa. 

Em seu cordel Luiz Pimentel propõe que os dois mais temidos e odiados da atualidade se 

digladiem num enfrentamento verbal, xingando-se mutuamente feito dois emboladores de coco em 

praça pública. Ou então, feito meninos que dão vazão à sua agressividade através de um jogo 

dramático. No desafio venceria quem tivesse mais “tutano”, numa inversão do mundo real onde a 

disputa se efetiva através do uso da força bruta, de destruição e morte. Enquanto aqui há uma relação 

de força entre representantes de elites dirigentes, na estrofe de Maviael Melo, o exercício do poder se 
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faz a partir de um representante da classe subalterna. Ele exerce sua força bruta e crueldade em meio a 

integrantes da periferia, indicando que a opressão está presente em diversas relações sociais e não 

apenas na dominação classe hegemônica/ subalterna. Ou como fala Roberto Machado (1982, p.XIV), 

ao comentar o pensamento de Foucault: “os poderes não estão localizados em nenhum ponto específico 

da estrutura social. Funcionam como uma rede de dispositivos ou mecanismos a que nada ou ninguém 

escapa”. 

A linguagem usada tanto nos versos de Luiz Pimentel quando nos de Manoel, bem como os 

usos sociais/ regionais apontados não escandalizam o leitor porque são adequadas ao cordel, 

correspondem às expectativas que se tem daquilo que pode ser encontrado neste meio de comunicação. 

No entanto, se esses mesmos usos aparecessem num documento oficial, no editorial de um jornal, num 

tratado de ciências, ter-se-iai seria uma inadequação de linguagem. Algo, segundo Sírio Possenti 

(1983), como ir a “um jantar formal de bermudas”. 

A presença da linguagem popular no cordel mostra “como o mundo do leitor é incorporado ao 

processo de escritura e nele penetra deixando seus traços no texto” (BARBERO, 2003, p. 191). 

Portanto, esta presença, significa mais do que mera inclusão “ornamental” de expressões “exóticas”. 

Ela suscita uma cumplicidade entre escritor/ leitor pelo compartilhamento de usos e significação social 

e cultural. A incorporação do universo do leitor no texto facilita, por sua vez, a tradução e assimilação 

das informações da mídia. 

Não podemos esquecer que, apesar da presença da linguagem popular no cordel, esta se mescla 

à linguagem padrão. O cordelista, mesmo sendo originário das classes populares, está em constante 

contato com a linguagem padrão seja através da leitura de jornais e revistas, seja através do noticiário 

radiofônico ou de TV. A maior ou menor interação com esses meios bem como a influência da 

escolarização podem determinar a competência maior ou menor no registro popular ou padrão. Na 

maioria das vezes constatamos formas híbridas onde a modalidade padrão, mais objetiva, aparece ao 

noticiar o fato. Essa é acompanhada por comentários, juízos de valor, apelos, numa linguagem mais 

subjetiva, em que transparece a emoção, e que provoca reflexão. É nesta, que o linguajar popular se faz 

mais presente. 

Essa capacidade do cordelista de transitar entre a linguagem popular e a variedade padrão talvez 

seja a estratégia principal de o cordel exercer sua função de mediação entre a cultura midiática/ 

hegemônica e a cultura popular. 
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2.3  As múltiplas vozes do cordel 

 

 

Tradicionalmente o cordel é visto como “porta-voz do povo” com toda a indeterminação e 

dubiedade que o termo povo contém. Enquanto porta-voz, o cordel expressaria aspirações e visão de 

mundo deste povo, mas também traduziria, para o povo, informações de outras esferas culturais com 

destaque à cultura de massa. Em “Folkcomunicação, a comunicação dos marginalizados” (BELTRÃO, 

1980, p. 40), o “pai” daquela área de estudo, classifica os “usuários” da folkcomunicação e, portanto, 

também do cordel, em três grupos: os grupos rurais marginalizados, caracterizados pelo isolamento 

geográfico, penúria econômica e “baixo nível intelectual” (sic); os grupos urbanos marginalizados 

pertencentes aos “escalões inferiores da sociedade”; os grupos culturalmente marginalizados (urbanos e 

rurais) que seriam o “contingente de contestação (...) à estrutura social vigente”.  

Continuariam sendo estes grupos os consumidores atuais de cordel e, ao mesmo tempo, aqueles 

que lhe fornecem conteúdos, influenciando também a abordagem? Atualmente, mais de duas décadas 

após, a classificação de Beltrão talvez merecesse reparos, inclusive através de uma investigação de 

recepção, o que ultrapassa o âmbito de nosso estudo por mais que lhe pudesse ser útil. Será que hoje, 

em se tratando de cordel, ainda é possível dizer que “enquanto os discursos da comunicação social são 

dirigidos ao mundo, os da folkcomunicação se destinam a um mundo”(Idem). 

Há fortes indícios de mudança no formato do público leitor dos cordéis, sendo ele não 

necessariamente coincidente ao citado por Beltrão. Por exemplo, o “isoladamente geográfico das 

populações rurais” diminui cada vez mais no mundo de “compressão de tempo e espaço” da 

contemporaneidade. 

É preciso ressaltar que, apesar de iniciativas pioneiras como a de relacionar folkcomunicação e 

comunicação de massa, Beltrão era influenciado pelo pensamento da época. Assim, houve uma 

estigmatização das populações pobres (presente também nas políticas públicas da década de setenta) 

atribuindo a essas – consideradas como sendo o “inimigo interno” – além de uma suposta incapacidade 

para votar, “deficiências intelectuais, culturais e lingüísticas”. Essa concepção se origina em 

abordagens tais como a “privação” ou “marginalidade” cultural, desenvolvidas no EUA, na década de 

sessenta do século passado. Essas abordagens propunham medidas compensatórias, principalmente 

educacionais, para “erradicar a miséria” sem, no entanto, mexer nas estruturas sócio-econômicas 

(SILVA, 2002, p. 107) 
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Diante do exposto acima e para falar de uma possível multiplicidade de vozes presentes no 

cordel, é preciso antes reafirmar o que já abordamos em capítulos anteriores: Entendemos por “povo” 

as classes populares subalternas – de composição heterogênea; alijadas do poder econômico e político, 

tolhidas no direito à participação e decisão, elaboradoras de culturas específicas, diversas da cultura 

hegemônica, apesar de influenciadas por essa. Quanto aos cordelistas, considerável número deles 

possuem formação acadêmica, continuam identificados com as causas e culturas populares ; são bem 

informados, antenados aos acontecimentos tanto locais como internacionais, transitam em várias 

esferas culturais. Cremos que este perfil se manifeste em seus textos, inclusive nas vozes ali presentes. 

Em Ataque Suicida, Maviael Melo inicia o cordel com um rádio amador, fonte de informação, 

que, por sua vez, transmite a voz moralizante de Bin Laden. Esse dá ordens à equipe terrorista Chama 

“para atacar o Brasil / pela sua iniqüidade / Corrupção e maldade” (p. 1). O autor desfaz a imagem 

idealizada de “povo”, geralmente presente nos cordéis os quais reproduzem a visão dominante de um 

povo pacato, pacífico. Maviael assimila a voz de integrantes, em grande parte por ele apresentados 

como violentos, desse universo heterogêneo popular. Assim aparecem fiscais da alfândega exigindo 

propina (mostrando que a corrupção não é atributo apenas das elites políticas como fazem parecer 

cordéis que enfocam o mensalão); Chico Gorro, representante da “bandidagem” do morro; a torcida de 

futebol que confunde a dupla terrorista com torcedores oponentes. Beth Brait (2003, p. 14-15) faz ver 

que:  

Tanto as palavras quanto as idéias que vêm de outrem, como condição discursiva, 

tecem o discurso individual de forma que as vozes – elaboradas, citadas, assimiladas 

ou simplesmente mascaradas – interpenetram-se de maneira a fazer-se ouvir ou a ficar 

nas sombras autoritárias de um discurso monologizado. 

No seu cordel O Terrorista Ali-Bush e o Ladrão de Bagdá, Zé Antônio (p.1), ao invés de fazer 

os adeptos de diferentes religiões polemizarem entre si, coloca, ao escrever seu texto, o Deus do 

Cristianismo, de Judá e do Islã no mesmo patamar. A ele clama: “Pela esperança divina/ De Jesus e 

Jeová/ Pelo Deus dos mulçumanos/ Que é chamado de Alá.” Para compreender esta passagem é 

necessário situá-la no contexto da época quando se considerava o “choque de culturas” e o 

fundamentalismo religioso como explicações para os confrontos entre Ocidente e Oriente Médio. Zé 

Antônio contraria a interpretação mistificadora acima mencionada. Ainda no seu texto presentifica-se a 

voz do historiador evocando Hamurabi que dizia: “Dente por dente”, o que nos lembra que a milenar 

“Lei do Talião” ainda vigora. Usa personagens da cultura de massa para falar da guerra do Vietnã em 

que “nem mesmo Rambo deu jeito” (p. 8) e para caracterizar o presidente Bush: “Ali-Bush esbraveja / 
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Outras vezes faz desdém / Como quem diz: Tenho a força / Do mané-robô-Himen (sic) / Doutro lado 

Tony Blair / Faz hem, hem, hem.” (p.12). 

Vejamos agora a 1ª estrofe do cordel Atentado Terrorista e o Desmantelo da guerra, de José 

Honório: “Que Alá por mim / Concedendo inspiração / Como deu a Maomé / No momento do Corão / 

Para que meus toscos versos / Não tenham fins tão perversos / E nem causem comoção (...)”. A 

invocação é o poeta quem a faz. É a voz principal que inicia o cordel. Mas nela ressoa a voz do 

islamismo, a voz que vem de outro lugar social, religioso. A invocação, para que os versos não tenham 

conseqüência “perversa” como a dos atentados, é feita a Alá, Deus no qual os terroristas acreditam. 

Convém observar que no contexto do acontecimento havia quem mencionasse Alá e o Alcorão como 

justificativa para o atentado. Após mencionar que Não se esquecerá jamais / Este dia tão funesto / Pras 

forças ocidentais,” novamente no texto se faz ouvir a voz do “outro”, do antagônico ao Ocidente, dos 

mulçumanos fundamentalistas, tanto é que os autores do atentado já não são mais chamados de 

terroristas mas de guerreiros de Alá. Eles não promoveram um “atentado” mas uma “guerra” da qual 

saem vitoriosos. O poeta não adota uma perspectiva etnocêntrica mas se coloca na perspectiva da 

História como alguém que olha de fora e de cima o acontecimento, fazendo surgir os pontos de vista 

dos oponentes. Se antes a perspectiva adotada era dos talibãs, agora aparece o outro lado, o dos Estados 

Unidos. “E não será esquecido / Pelos órgãos de defesa / Que dentro da própria casa / Amargaram 

essa surpresa / Mostrando que a grande águia / Voava toda indefesa (p. 3)” 

José Honório não demoniza os fundamentalistas talibãs apesar da atmosfera de aversão e 

vingança pós WTC. Assim, ao apresentar o seu próprio enfoque, ao invés de reiterar a visão 

unidimensional, hegemônica no Ocidente, permite ao leitor um confronto dialógico. Pois:  

Os textos são dialógicos porque resultam do embate de muitas vozes sociais; podem, 

no entanto, produzir efeitos de polifonia, quando essas vozes ou algumas delas deixam-

se escutar, ou monofonia, quando o diálogo é mascarado e uma voz, apenas, faz-se 

ouvir. (Considera-se autoritário o discurso) em que se abafam as vozes dos percursos 

em conflito, em que o discurso se cristaliza e se faz discurso da verdade única, 

absoluta, incontestável (sendo que) o discurso poético é aquele que instala 

internamente (...), a complexidade e as contradições dos conflitos sociais. (BARROS, 

2003, p. 6) 

A poesia enquanto obra de arte é certamente o lugar, por excelência, da polissemia, da 

multivocidade, forra-ses aos discursos dogmáticos, autoritários, defensores de uma “verdade única, 

absoluta, incontestável” a que se refere Liana L. Pessoa Barros. José Honório não produz um discurso 

autoritário. Ao contrário, nesse cordel ele deixa que se manifestem vozes de diferentes lugares sociais e 
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de conflitos, de que são portadoras. Dessa forma, dá espaço à visão dos subalternos, visão que o autor 

endossa, e que é contrária às investidas imperialistas da maior potência mundial. E o fez num tom 

jocoso, irreverente, arma dos “fracos” contra os “fortes”. Assim, referindo-se ao 11 de setembro, 

comenta:  

Quem age como se o mundo 

Tem que ser o seu quintal 

Pode até cantar de galo 

Se julgando o maioral 

Mas esse acontecimento 

Fez ver que a qualquer momento 

Acaba se dando mal 

 

[Porque] Quem com Ferro fere 

Com ferro será ferido 

E quem criou o Bin Laden 

Hoje está arrependido 

Pois pela cobra criada 

Terminou sendo mordido 

(HONÓRIO,2001, p. 2 e 3).

O poeta caracteriza o lugar social de onde fala, identificado ou próximo do universos popular. 

Para tal usa expressões populares como “cantar de galo”, “maioral” para aludir ao exercício de poder e 

à prepotência dos EUA. O “quintal” é uma clara referência à política internacional de intervenções 

feitas pelo país norte-americano em assuntos internos de outros países. Colocado entre aspas, o 

provérbio usado pelo autor está delimitado como “discurso de outrem” no caso das classes populares, 

inserido no discurso do poeta. Observando “a interação dinâmica dessas duas dimensões, o discurso a 

transmitir e aquele que serve para transmiti-lo,” (BAKTHIN, 1981, p. 148), nota-se que o uso do 

provérbio pelo cordelista aparece para reforçar seu comentário sobre a ação belicosa, imperialista da 

potência, vítima do atentado. Percebe-se que o autor leva em consideração as pessoas identificadas com 

as classes populares a quem se dirige, pois os provérbios têm significação social, sendo reconhecidos 

como portadores de verdade e sabedoria. O poeta provoca aqui uma interação da cultura popular 

brasileira com a informação globalizada (cultura hegemônica). Nomeia Bin Laden de cobra criada 

pelos Estados Unidos, alguém que: 

Aprendeu bem a lição e adquiriu uma competência técnica tanto quanto quem a 

ensinou; refere-se também ao grau de veneno e periculosidade que este réptil 

representa no imaginário popular. O poeta para usar esta expressão, certamente sabia 

que Bin Laden, em tempos idos, ‘estagiou’ em instituições norte-americanas onde foi 

treinado para combater os soviéticos devido a questões geopolíticas de interesse dos 

Estados Unidos (SILVA, 2006) 

Informações tais, no entanto, quando estavam presentes na grande mídia, tinham pouco 

destaque. É que os discursos midiáticos são “espaços privilegiados, nos quais se traduzem as lutas 
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sociais (...) em que várias vozes disputam a hegemonia das representações” (RIBEIRO, 2003, p. 07). 

Há de considerar, também, as relações de força ali presentes. Essas, nos momentos pós 11 de setembro, 

eram mais favoráveis aos interesses daqueles que clamavam por revide. O cordelista, ao comentar fatos 

marginalizados pela mídia, como a ligação passada de Bin Laden / EUA, ajuda a ler o que se oculta nos 

discursos oficiais em relação aos acontecimentos. 

Ao deixar que várias vozes se manifestem no seu texto apresentando diferentes enfoques e 

significado, o cordelista subsidia o leitor com  maior número de elementos para que posa elaborar sua 

própria representação do real. Ao incorporar elementos de variedades lingüísticas (sociais/regionais) 

desprestigiadas pela cultura hegemônica, o cordel constituiu-se voz que afirma a identidade das classes 

subalternas. Pois “a linguagem é continuamente disputada em suas palavras, em sua sintaxe e em sua 

realização discursiva”(JHONSON, 1999, p.84). Esse uso da linguagem pelo cordel revela uma atitude 

cidadão em conflito com os interesses homogeneizadores e “silenciadores”. 
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3 - REFERÊNCIAS CULTURAIS 

 

 

3.1 A presença da tradição 

 

 

A literatura de cordel possui narrativas tradicionais nas quais aparecem, reiteradamente, certas 

situações, personagens; e uma das presenças constantes na temáticas da poesia popular, seja nos autos e 

teatros populares, seja nos repentes de viola, nas emboladas de pandeiro ou ganzá, é a modalidade do 

desafio ou peleja. Guerras internacionais, distantes materialmente da realidade dos poetas cordelistas, 

são abordadas em seus versos como observamos no decorrer do nosso trabalho. Um exemplo claro da 

incorporação da peleja pode ser vista já no título do folheto A dolorosa peleja de Osama Bin contra 

Bush (2001), de Pedro Américo Farias, ou em alguns momentos do cordel de José Pimentel Sem essa 

de Guerra (2003), no já citado desafio de viola entre Bush e Bin Laden. A atração e vibração do 

público sempre que uma boa peleja é travada pode ser uma das formas de desmentir a opinião de que as 

camadas populares são, de uma forma geral, pacíficas e passivas. Uma sociedade tão profundamente 

desigual como a nossa não pode ser pacífica. Há poetas populares que conhecem de perto a luta diária 

pela sobrevivência material, transpassada por uma realidade de conflitos também simbólicos. A 

identificação do público com o embate verbal não se explicaria, ao menos em parte, porque muitas 

vezes “os grandes”, que não são castigados na vida real, ao menos o são em nível simbólico, nos versos 

dos poetas? Ao invés de constituírem-se meras fantasias compensatórias que impedem as pessoas de 

agirem transformadoramente sobre a realidade social, não poderiam essas manifestações serem 

interpretadas como formas da resistência que mantém vivos o reconhecimento das contradições e a 

necessidade de enfrentá-los? 

Pelejas homéricas de cantorias são muitas vezes transportadas para os folhetos com acréscimos, 

edições e liberdade poética que mais interessam ao autor. Ou há ainda o caso de o próprio autor se 

apresentar como personagem do desafio como nos cordéis Peleja de Severino Borges com Patativa do 

Norte, Peleja de Natanael de Lima com Apolônio Alves dos Santos e A Grande Peleja de Ivanildo Vila 

Nova - com Manoel Camilo dos Santos, respectivamente de autoria de Severino Borges, Natanael de 

Lima e Manoel Camilo dos Santos. Nada impede também que nas lutas com seres imaginários o poeta 

não se veja indiretamente incorporando o personagem do embolador como talvez seja possível 

interpretar do folheto Peleja dum Embolador de Côco com o Diabo de José Costa Leite.  
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O diabo ou Satanás como desafiante, vale ressaltar, é personagem também freqüente em cordéis 

tradicionais. A herança da religiosidade popular com a assimilação de elementos como Céu e Inferno 

pode ser uma das possíveis explicações para a incidência de cordéis como estes. Os dois mundos 

antagônicos com seu forte simbolismo são um campo rico para as narrativas poéticas como A Chegada 

de Lampeão (sic) no Céu, de Rodolfo Coelho Cavalcante, A luta de Padre Cícero com o Diabo, de José 

de Souza Campos, e A chegada de Lampião no Inferno, de José Pacheco. Na temática dos cordéis 

abarcados neste trabalho, o inferno e Satanás também se fazem presentes: A visita de Bin Laden ao 

Inferno, de Guaipuan Vieira, e O Encontro de Satanás com George Bush, de Izabel Nascimento. Em 

uma breve comparação do folheto de José Pacheco com o de Guiapan Vieira e de Izabel Nascimento 

pode-se notar, entre outras, esta semelhança nos três folhetos: os líderes do mal, em princípio, não são 

aceitos no inferno por serem demasiadamente perigosos. 

Lampião é um bandido 

Ladrão de honestidade 

Só vem desmoralizar 

A nossa propriedade 

Eu não vou procurar 

Sarna pra me coçar 

Sem haver necessidade 

(PACHECO, s/d, p.3) 

 

Mas nas cidades vizinhas  

De Sacode e Gira Mundo 

Labareda e Arrota-fogo 

O caos estava profundo 

Era um total desprazer 

Ninguém queria saber 

De Bin Laden um só segundo 

(VIEIRA, 2002, p.02) 

 

Satanás não esperava 

Foi pego de supetão 

“-Esse mundo ta mudado!” 

Cuspindo fogo no chão 

“-Você não vai entrar nunca! 

Pois aqui nessa espelunca 

Não tem vaga pr’outro Cão!” 

(NASCIMENTO, 2005, p.1)

Pacheco finaliza seu cordel dizendo não saber explicar o paradeiro de Lampião: “No inferno 

não ficou/ no céu também não chegou/por certo está no sertão”(PACHECO, s/d, p.8). Bin Laden 

somente após enfrentar dura batalha com Ferrabrás é anistiado pelo parlamento do inferno. Bush 

enfrenta Satanás num duelo verbal no qual “O Diabo vencido/ tudo agora está perdido/ tem, no 

Inferno, outro Cão”(NASCIMENTO, s/d, p.5). A comparação nos faz ver como elementos tradicionais 

são incorporados em temáticas atuais. Ainda é possível notar semelhantes estratégias ao observarmos 

as duas primeiras estrofes dos folhetos A Chegada de Lampião no Inferno (1ª coluna) e A visita de Bin 

Laden ao Inferno (2ª Coluna): 
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Coluna 01 Coluna 02 

Um cabra de Lampião  

 Por nome pilão deitado (sic) 

Que morreu numa trincheira 

Um certo tempo passado 

Agora pelo sertão 

Anda correndo visão 

Fazendo mal assombrado 

 

 

E foi quem trouxe a notícia 

Que viu Lampião chegar 

O inferno nesse dia 

Faltou pouco pra virar 

Incendiou-se o mercado 

Morreu tanto cão queimado 

Que faz pena até contar 

(PACHECO, s/d, p.1,6,7 e 8) 

Me contou Chico Ventura  

Um velho caminhoneiro 

Que por estar em apuro 

Procurou um feiticeiro 

E ele antes da seção  

Lhe mostrou uma transmissão 

e um mundo muito intrigueiro. 

 

 

Viu na bola de cristal 

O inferno em confusão 

Passeata e desavença 

Morte na população 

O rei satã criticado 

O seu impeachment cobrado 

Pela forte oposição 

 (VIEIRA, 2002, p.1,3 e 7) 

Nas primeiras estrofes os autores anunciam a história referindo-se à sua fonte de informação. 

“Alguém” contou o acontecido ao poeta que relata o fato. No primeiro caso um cabra de Lampião, o 

“Pilão Deitado”, em forma de assombração; no segundo, o caminhoneiro Chico Ventura que relata o 

que viu numa bola de cristal. Presentifica-se aqui o misticismo do povo brasileiro. A “visão”, as 

“visagens” e “assombrações” são típicas da zona rural, enquanto a bola de cristal faz parte da 

experiência urbana. Do rural para o urbano, dos “tempos de Lampião” para a atualidade de Bin Laden 

há reiterações que parecem tecer, de cordel em cordel, um mesmo universo simbólico sempre 

renovado. Nas estrofes acima está também um dos diferenciais da narrativa cordelista que, como já foi 

colocado anteriormente, aproveita os boatos e informações do “disse-que-disse” que circundam o fato, 

além de demonstrar também uma herança dos contadores de “causos” ou histórias da tradição oral. 

Ambas segundas estrofes mostram que tanto a presença de Lampião quanto a de Bin Laden causam 

preocupação, revolta e confusão no inferno. Lampião provoca uma verdadeira guerra para a forçar sua 

entrada no inferno. No entanto, Bin Laden apesar de provocar descontentamento na população das 

cidades infernais, é muito bem recebido pelo diabo-chefe.  
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Em ambas as narrativas é possível detectar elementos que demonstram a realidade de época na 

qual cada cordelista está envolvido e que lhes influencia o modo de enxergar o mundo. José Pacheco, 

provavelmente mais ligado a uma realidade rural, descreve o inferno como um lugar que depende de 

safras e de um bom inverno, pois, em conseqüência da briga de Lampião, o mercado e o armazém de 

algodão foram queimados. Seria o Satanás um grande fazendeiro? Na visão de Guaiapan o inferno tem 

outra estrutura: decisões são discutidas no parlamento, homenagens são feitas na “Casa Preta” e quando 

se quer manipular a opinião pública é possível recorrer a notas da imprensa. Os cordelistas refletem as 

estruturas de sociedade que os cerca e, apesar de ser uma história fantasiosa, é possível perceber certos 

elementos “reais”. 

Também é uma estratégia da literatura de cordel incorporar narrativas da tradição universal. 

Assim, contos orientais como o do marujo Simbad já foram lidos em folhetos. Um outro exemplo é o 

cordel A Lâmpada de Aladim, um dos poucos escritos por um poeta tido como um dos gênios da poesia 

popular, Antônio Gonçalves, mas conhecido como Patativa do Assaré. Ao manifestar sua opinião sobre 

as políticas imperialistas dos EUA, a Guerra do Iraque e o presidente Bush, o poeta Zé Antônio 

escreveu O Terrorista Ali Bush e o Ladrão de Bagdá, fazendo referência ao conto Ali Babá e os 

Quarenta Ladrões. Segundo Roberto Benjamim, (2004, p.74) o imaginário brasileiro não se formou 

desconectado do imaginário universal. Nele há contribuições, além das autóctones, das européias e 

africanas, da cultura moura da qual o autor retira a personagem das Mil e Uma Noites. 

Em aspectos mencionados, tais como personagens e situações (pelejas, visita ao inferno), 

procuramos apontar a ocorrência diacrônica de algo que poderíamos denominar de “atualização de um 

padrão cultural’.Para indicar que algo semelhante acontece na dimensão sincrônica, recorremos a 

menção feita pelos cordéis (2001-2002) utilizados neste trabalho a um animal simbólico, a cobra que 

povoa o imaginário popular como representação do perigo,da traição, da maldade. Supomos que aquilo 

que à primeira vista pode parecer plágio, é “recorrência de um reservatório comum de imagens” ao 

qual os poetas apelam.José Honório (p.3) se refere a Bin Laden como sendo “cobra criada”. Pedro 

Américo (p.8) escreve:”cobra da mesma ninhada são George Bush e Osama”. Luis Pimentel(p.12) 

menciona que “a cobras loucas se arrastam /deixando a pele no chão/ Flechas de Aço perpassam/a 

céu de Afeganistão”. Rouxinol (p.4) fala “Dos vilões intransigentes,/ que com mentes de demônios/ E 

corações de serpentes/ ceifam vidas inocentes!  
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O recurso aos provérbios 

 

Para Márcio Moreira Alves(1999, p.IX) o provérbio pode ser considerado a essência do senso 

comum,da filosofia popular,”sintética na sua formulação e universal no seu uso”.O recurso aos 

provérbios é freqüente nos cordéis analisados.Não como algo cristalizado mas como parte de uma 

herança cultural integrada ao dia-a-dia da vida das pessoas. De forma similar como Barbero (2203, 

p.195) se refere ao folhetim poderíamos dizer que o uso de ditos populares, assim como a atualização 

de outras formas tradicionais já mencionadas são dispositivos que permitem ao cordel “incorporar 

elementos da memória narrativa popular ao imaginário urbano massivo”. Os provérbios, assim como o 

conjunto da cultura popular, apresentam traços da ideologia dominante como este provérbio que 

culpabiliza os pobres pela pobreza, num total ocultamento das relações sociais pautadas na exploração 

da força de trabalho: “A preguiça é a chave da pobreza”. Segundo José Paulino da Silva (2002, p.31) 

era essa uma das frases contidas nas cartilhas e cuja soletração constituía, ao mesmo tempo, um 

exercício de alfabetização e uma estratégia de inculcação da ideologia dominante pela escola. Às vezes 

não é possível saber se os cordelistas procederam a recriações ou se a formulação adotada é uma 

variante de um provérbio em uso,difundido na população. Gonçalves Ferreira da Silva (2001, p.1), 

referindo-se ao 11 de setembro, escreve: 

Na cultura ocidental 

Há um antigo dizer 

Plantar ou não plantar cabe 

Ao indivíduo escolher 

Porém uma vez plantado 

É obrigado a colher. 

 

Quem planta o mal colhe o mal 

Pois só o mal o deleita 

Quem planta o bem colhe o bem 

Porque plantação bem feita 

Só traz a felicidade 

No momento da colheita. 

Pedro Américo de Farias (2001 p.7) vai na mesma direção: “Quem bem fazia pra si faz/quem 

mal fazia pra si faz”. Os versos de ambos os poetas tem significado semelhante ao provérbio utilizado 

por José Honório (2001, p.3) “quem com o ferro fere /com o ferro será ferido”. Este último (Idem, p.1) 

também invoca o espírito picaresco para que “de um modo pitoresco/usando a cena sangrenta/lembre a 

eles que pimenta/no ‘olho alheio’ é refresco”. Žižek (p.68) faz mensão a um sentimento existente em 

relação aos EUA por ocasião aos ataques terroristas ao WTC. Segundo esse sentimento, “eles teriam 

recebido o que merecem.” Ele caracterizou isto de “Schadenfreude”(algo equivalente e a sentir 

satisfação com a desgraça alheia”). No provérbio usado pelo cordelista observa-se uma censura através 

do uso de aspas na expressão “olho alheio”.A censura mostra a interiorização da cultura hegemônica 
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pelo poeta popular, o autor faz uma inversão substituído “ânus” situado na parte baixa do corpo, pelo 

“olho” situado na parte nobre do corpo, a cabeça. Esta inversão própria da carnavalização que 

focalizaremos adiante leva a supor que o poeta considera o provérbio em uma das versões utilizada 

pelo povo como sendo grosseria e imprópria para o texto escrito. No entanto, a palavra entre aspas 

mantém, de forma dúbia e subentendida, a outra que ela esconde. 

 

 

3.2 Carnavalização 

 

 

Característica que acompanha as culturas populares desde a Idade Média, a carnavalização é 

observada também na narrativa poética da literatura de cordel. A carnavalização pode ser entendida 

como uma releitura do mundo na sua ambivalência, a realidade é reformulada sob novos prismas. 

(BARROS, 2003, p. 07) 

Na visão de Bakhtin (1987) a percepção carnavalesca implica: um novo modo de relações 

humanas opostas às relações hieráquico-sociais da vida cotidiana; o insólito; a liberdade com que o 

homem se permite tudo aquilo que comumente está reprimido; a aproximação dos contrários 

(sagrado/profano,sublime/trivial, morte/vida, tragédia/cômico, sabedoria/ignorância); a profanação, 

sacrilégios, indecências carnavalescas, paródias de textos sagrados. 

A carnavalização presente no cordel de Maviael Melo Ataque Suicida se apresenta na forma de 

uma narrativa satírica. Há nestes versos uma inversão de papéis: a equipe “Chama” enviada por Osama 

Bin Laden ao Brasil, deveria provocar terror e medo, mas acaba sendo vítima de uma trilha de azar e 

violência. Violência de uma guerra civil não declarada, presente no quotidiano urbano e protagonizada 

por pessoas do povo diante à omissão das elites dirigentes. A violência, presente também nos teatros 

populares, é uma herança dos bufões da Idade Média que, para arrancar gargalhadas do público 

expectador, encenavam espancamentos. No cordel o tragicômico também é capaz de suscitar o riso. 

Nos versos Maviael Melo (s/d, p.3-7) da segunda estrofe a seguir é possível ler o insólito que são dois 

terroristas mulçumanos desistirem de uma vida dedicada a executar atentados através da transmutação 

em seminaristas, símbolo de ingenuidade, devoção, dedicação ao Bem 
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. 

Hammã tentou intervir  

Dizendo “Salá Maleque” 

O fiscal fez-se de tolo 

E disse assim: o moleque? 

É o que você vai ser 

O cacete vai comer 

Do cangote ao muncubú 

Foi pancada mais de hora 

Que na janela por fora 

Já tinha dez urubus 

Depois dessa empreitada 

Os dois terroristas 

Saíram tontos no mundo 

Viraram seminaristas 

Juraram por grande Alá 

Nunca mais bomba soltar 

Se entregariam a missão 

Na busca real da paz 

Terrorismo nunca mais 

pois aprenderam a missão 

 

O povo, geralmente representado nos cordéis como principal vítima das atrocidades, exerce 

aqui papel de vilão. Um dos grandes méritos do cordel Ataque Suicida, além de fugir dos padrões dos 

demais conteúdos, é a sua crítica à violência, à corrupção não só presentes nas instituições públicas (a 

propina exigida pelos fiscais da alfândega) como também na atitude do cidadão comum (a exemplo do 

taxista); a violência das torcidas organizadas e do banditismo nas favelas; a exposição a epidemias 

como a dengue e as péssimas condições dos hospitais. José Antônio Pasta Júnior, referindo-se ao 

cordel, afirma que  

seu procedimento básico de fazer frente a dominação não é o de negar reiteradamente ao 

nível de ‘conteúdos’ expressos em  enunciados prontos (...) mas de um procedimento 

afirmativo: o de instaurar pela prática de uma produção um modo de atuar que é outro 

em relação às formas impostas e ao aparato cultural que organiza a situação de 

dominação (PASTA JÚNIOR, 1980, p.32). 

 No “modo de atuar que é outro” estão incluídos a ironia, a sátira, o “colocar o mundo ao 

avesso”, sendo que a carnavalização transforma-se em instrumento de crítica social. Ainda para 

Bakhtin (Idem, p. 9) a carnavalização presente na cosmovisão popular apresenta um mundo “ao 

avesso”, uma percepção vasta e popular que liberta do medo e aproxima o mundo do homem e o 

homem do homem: opõe-se ao sério, ao monológico, ao oficial (...) derruba todas as barreiras: sociais, 

de idade, de sexo” (FÁVERO, 2003, p. 50-51) 

O poeta Luiz Pimentel (2003, p. 14-15) no seu folheto Sem essa de Guerra, direcionado para o 

público infantil, tem o intuito de exorcizar o medo ao propor que os dois principais responsáveis pela 

guerra – Bush e Bin Laden – resolvam sua briga em um desafio de repente de viola, apresenta um 

mundo “ao avesso”: uma guerra em nível do simbólico. 
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Ao invés de guerrear 

Com armas, bomba e o que rola, 

Por que não se enfrentar 

Num desafio de viola, 

E poderão se xingar, 

Com o repente na cachola? 

 

BUSH: 

Bin Lden, cara de bunda, 

Sujeito sem compostura 

Que nas cavernas se afunda 

Fugindo da guerra dura, 

Vou montar na tua cacunda 

Comigo não tem frescura 

BIN LADEN: 

Seu Bush, cara de burro, 

Que é metido a valentão 

Mas não passa de um casmurro 

Um cascateiro bundão 

Comigo vai ser no murro, 

Te quebro este narigão 

Através do inusitado repente, um “enfrentamento sem fuzil”, o autor utiliza adjetivos que 

certamente provocam riso no seu principal público alvo. Ao lado de algumas estrofes estão pequenos 

desenhos ilustrando versos. A estratégia para atrair os novos leitores é feita através da visão 

carnavalesca da temática com representações do presidente norte-americano tocando uma viola na 

frente de Bin Laden também de viola, ambos separados por uma cerca em um cenário parecido com o 

sertão nordestino. 

No cordel O Atentado Terrorista e O Desmantelo da Guerra, há uma segunda narrativa, uma 

paródia, englobada na primeira. Esta segunda narrativa tem Manoel Saraiva, um “português revoltado” 

como protagonista. Ele resolve vingar-se das piadas a ele dirigidas por meio de um atentado que tem 

como alvo o Congresso Nacional, onde se reúnem os representantes dos brasileiros que o humilham. 

Fazer uma paródia de uma tragédia do porte dos atentados do 11 de setembro demonstra, além do 

espírito transgressor, também uma boa dose de coragem do poeta. É provocar o riso enquanto muitos 

ainda estão presos ao medo, à surpresa e a dor. 

Segundo Fávero (2004, p. 49), paródia, no sentido etimológico, quer dizer “canto paralelo” ou 

“contracanto”. O “atentado português” de 11 de outubro é uma narrativa paralela ao “atentado 

terrorista” e que assume características de imitação burlesca como constataremos a seguir. Vejamos o 

paralelo entre as duas narrativas: 

O atentado de 11 de setembro O “atentado” de 11 de outubro 

• Pedido de inspiração a Alá; 

• Protagonistas: terroristas, 

mulçumanos fundamentalistas, 

“guerreiros de Alá”, suicidas; 

• Alvo – sedes dos poderes 

econômico, militar e político 

dos EUA, responsáveis pelas 

ações intervencionistas / 

• Apelo ao espírito “picaresco”; 

• Protagonista: Manoel Saraiva, 

português revoltado, alvo de 

piadas, anti-herói, “tolo”, grotesco; 

• Alvo – Congresso Nacional onde 

estão os representantes dos autores 

das piadas, os brasileiros; 
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imperialistas; 

• Instrumentos utilizados: 

boeings seqüestrados; 

• Milhões de mortos; 

• Repercussão na economia 

mundial; 

• Tragédia.    

 

• Instrumento utilizado: uma asa-

delta; 

• Um morto; 

• Objeto de piada, uma manchete; 

 

• Farsa 

O poeta, na segunda narrativa, englobada na primeira, procede a uma carnavalização. Bakhtin 

(1987, p. 10, 13), ao analisar as festas carnavalescas da idade Média, caracteriza-as como “um mundo 

ao revés” onde “bobos” eram presenças constantes; e o riso geral, ambivalente. Nas paródias que 

zombavam das epopéias heróicas apareciam os “dúplices cômicos dos heróis épicos”. Impossível não 

pensar no “português alvo de piadas” como sósia grotesca dos “heróis épicos” (heróis ao menos na 

percepção dos fundamentalistas). O português assume freqüentemente o papel de tolo nas anedotas 

brasileiras que provoca um riso benevolente, mas também ambíguo: rir do português é, de certa forma, 

rir tanto do colonizador, como também de si mesmo enquanto descendente de portugueses. 

A cosmovisão carnavalesca também se faz presente quando Manoel lista os alvos possíveis para 

o atentado colocando lado a lado “Nosso Cristo Redentor/ E o Cacete de Brennand”. “Cacete de 

Brennand” é como a população de Recife batizou (carnavalescamente) a Torre de Cristal, obra daquele 

escultor. Cacete tem o significado de porrete, mas também é uma das denominações populares, 

considerada chula, para designar o órgão sexual masculino. Convém lembrar, que o falo é um símbolo 

do poder, de agressividade e força. A agressividade por sua vez se opõe ao Cristo, mensageiro do amor 

incondicional, que estende os braços a todos. A carnavalização continua na listagem de outros possíveis 

alvos e na solução encontrada quanto ao veículo que usaria no atentado. 

O Alvorada, o Sambódromo 

Bem como o Carandiru 

O tempo de Aparecida 

O Xangô de Pai Edu 

O Largo do Pelourinho 

E a fábrica de Pitu 

 

De tanto olhar para as bundas 

Ali tão abundantes 

Num salto gritou: – Eureca! 

E por que não pensei nisso antes? 

Agora sei como eu faço 

Pra vingar-me dos tratantes 

(HONÓRIO, p. 5-6) 

O autor coloca num mesmo plano o poder político (Alvorada) e o carnaval (Sambódromo); rima 

Carandiru, famoso pela chacina de presos, com Pai Edu (pai de santo pernambucano respeitadíssimo) e 

a fábrica de Pitu. Um atentado destruindo a fábrica de Pitu seria uma “crueldade”, pois eliminaria uma 
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das maiores fontes abastecedoras da bebida associada ao lazer da classe popular. A religião oficial, 

simbolizada pela catedral de Aparecida, é igualada ecumenicamente à religião popular, marginalizada 

do Xangô. 

Usando novamente uma expressão popular, dicionarizada como chula, a palavra “bundas” faz 

eco (tanto em som quanto no significado) com abundantes. Essas falas do narrador contrastam como o 

erudito “eureca” que inicia o discurso direto da personagem em alternância à voz do cordelista. 

Falando do espírito carnavalesco, Bakthin (1987, p. 9) relata: “Elaboravam-se formas especiais 

do vocabulário e do gesto da praça pública, francas e sem restrições (...) liberadas das normas correntes 

da etiqueta e de decência”. E, ao estudar a paródia medieval, ele faz ver que ela se baseia numa 

concepção de corpo do realismo grotesco em que o baixo corporal (e seus órgãos e orifícios) tem 

significado ligado à terra: ao excremento, à absorção, ao túmulo; mas também ao renascimento, à vida 

que dela brota. Sendo que: ”Nas grosserias contemporâneas não resta mais nada desse sentido 

ambivalente e regenerado, a não ser (...) o cinismo e o mero insulto (...) No entanto, seria absurdo e 

hipócrita negar que conservam um certo encanto” (Idem, p. 24-25) Encanto presente principalmente 

nas rodas de piadas tão ao gosto das classes populares. 

O mundo “ao contrário” também se manifesta na falta de visibilidade do “atentado” de Manuel, 

ao contrário da cobertura ampla dedicada ao 11 de setembro. A manchete em negrito noticiando o 

atentado de Manuel, o “dúplice cômico” de terrorista, é dúbia em sua formulação. “Atentado 

português” pode referir-se à cidadania portuguesa; ao vôo desastroso de Manoel; ou a um atentado 

burro, tolo, já que o português, personagem de anedotas, é caracterizado como tal 

Colidiu na Torre Norte 

Num vôo empenado, torto 

Registrado na manchete 

Lá na Gazeta do Porto:   

Atentado Português 

Fim da tragédia: 01 morto 

 

 

E se tivesse escapado 

Dessa audaciosa ação 

Haveria de morrer 

De raiva e decepção 

Por seu ato não ter tido 

A menor repercussão.  

(HONÓRIO, p. 7) 

 

Ou seja: o atentado de 11 de outubro, parodiando o 11 de setembro, é uma piada e como tal é 

resumido na manchete. Podíamos também interpretar da seguinte forma: a paródia quer nos ensinar que 

todo o atentado, toda e qualquer violência é burra. 



 

 

117

117

Bakhtin (p. 19) fala do aspecto corporal aliado a uma dimensão cósmica do “alto” (céu) e do 

“baixo” (terra). Situar-se próximo (baixo) ou aproximar-se da terra, se relaciona à degradação  / 

absorção / renascimento: 

Mata-se e dá-se vida em seguida mais e melhor. [A degradação] é ambivalente ao 

mesmo tempo negação e afirmação. Precipita-se não apenas para baixo, para o nada, a 

destruição absoluta, mas também para o baixo produtivo, no qual se realizam a 

concepção e o renascimento. 

Os “guerreiros de Alá” precipitaram-se para “baixo, para o nada, para a destruição absoluta” (no 

qual foram parodiados por Manoel), com a promessa de uma vida melhor no Jardim de Alá. E para 

além do atentado e de sua paródia, o cordelista busca a partir de mortes, atrocidades e insanidade ali 

reveladas, elementos para uma renovação/ renascimento da humanidade. Ao finalizar o texto, o 

cordelista clama por paz, amor e união. 

A carnavalização presente nos três folhetos mencionados mostra uma imagem invertida do real, 

uma visão “não oficial” do assunto terrorismo. Bush e Bin Laden se transformam em repentistas em 

“Sem essa de Guerra”, pelejando no plano simbólico. A abordagem irônica, grotesca mostra em 

“Ataque Suicida” e “O Atentado Terrorista e o Desmantelo da Guerra” que o preconceito contra o 

estrangeiro (Manoel, o português, a Equipe Chama) também está presente no Brasil e que o preconceito 

pode resultar em atos violentos. Os cordelistas mostram que o “povo” também pode ser autor de 

violência. Mostram ainda, a ambigüidade da própria natureza humana na qual se trava uma luta entre o 

Bem e o Mal: terroristas se transformam em seminaristas; Manoel, o pacato apreciador de mulheres 

seminuas, devoto de Nossa Senhora de Fátima, concretiza sua vingança num ataque suicida. 

Apresentando uma visão própria, os cordelistas traduzem os fatos em evidência no noticiário 

internacional, através de uma releitura dos mesmos, modificando, forma e conteúdo. 

 

 

 

3.3 Posicionamento frente aos acontecimentos 

 

 

Os poetas cordelistas, ao traduzirem a notícia, não se prendem ao fato: comentam-no, 

posicionando-se frente aos acontecimentos. O que os une a todos na temática aqui abordada é a 

condenação da guerra, do terrorismo, e da mentalidade e ações de seus protagonistas: Bush, Blair, Bin 

Laden e Saddam, sendo que a condenação recai mais fortemente sobre o presidente norte-americano, 
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agressor –mor que junto com Bin Laden é representado como a secularização do diabo.Os cordéis 

apontam uma oposição povo / elite dirigente. Para Pedro Américo (p.3) numa guerra “o povo de lado a 

lado /é rebanho que se ferra”. Rouxinol (p.9), através da mãe iraquiana, denuncia que “O líder Saddam 

Hussen / massacrou seu próprio povo”.Galego e Agulhão, na estrofe 5, ampliam a oposição 

subalternos/elites para além dos conflitos armados: 

Com o peso das elites: 

A pobreza se esmaga 

No mar de usura da vida 

Em todo o planeta terra 

Quando o governante erra 

É sempre o povo quem paga 

O sofrimento da população fica evidenciado na figura feminina vítima/heroína símbolo do povo 

iraquiano “mater dolorosa” que chora os filhos mortos pela guerra e que enlouquece diante de tanta 

destruição e dor.Loucura essa que soa como presságio da situação atual do Iraque envolvido num 

verdadeiro massacre fratricida.Se todos, de alguma forma, condenam a guerra, o terror, a violência e 

tentam explicá-los ,é no entanto Alan Sales quem, em sua abordagem crítica,sintetiza como  causas do 

conflito: o poder imperialista dos EUA frente ao mundo; a aliança da indústria bélica com Bush,” seu 

consorte” a luta pelo controle do petróleo no Oriente Médio. A representação do cordelista como sendo 

alguém conservador, acrítico é, em várias oportunidades, desmentida nos cordéis enfocados. Roberto 

Benjamim explica o espírito crítico com certa freqüência encontrado neste segmento de poetas 

populares da seguinte forma:  

Enquanto os cantadores têm sido freqüentadores de salões da burguesia e dos palácios 

oficiais, os poetas de bancada guardam uma distância maior e o seu trabalho não 

apresenta o fascínio das pelejas. Por isso, a crítica social e política ocorre nos folhetos 

(BENJAMIM, 1979, p.11). 

A abordagem feita pelos poetas dos acontecimentos enfocados parece corroborar a possibilidade 

aventada por Luiz Beltrão (1971 p.76) de que a “sucessão de folhetos” abordando assunto tais como 

desigualdade social, desassistência social,e, no caso aqui tratado,a política internacional,”vão sem 

dúvida formando opinião”. Abordagem que, como já vimos, pode também ser satírica, na inversão 

carnavalesca dos fatos, como explica José Honório em entrevista (2006) No cordel é possível “tratar 

assuntos tanto com seriedade ou de modo brincalhão(...)se é algo satírico uso uma linguagem mais solta 

à vezes até chula”. 
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Perspectiva escatológica 

 
O anúncio repetido de um iminente fim de mundo faz parte do universo do catolicismo popular 

como também da religiosidade universal. Às vezes a perspectiva escatológica é apresentada de forma 

determinista, conformista, como ameaça e castigo para os pecadores. Entre outros, abordaram o 

assunto: José Costa Leite, em A carta misteriosa do padre Cícero Romão (s.d). João Ferreira Lima, 

com Sermão profético do Padre Cícero Romão (1982); João Firmino Cabral, no Exemplo de uma 

menina que nasceu de mini-saia falando de devassidão (1970). Este último poeta (p. 6) adota um tom 

moralizador: “Muitas guerras, muitas dores/São os castigos de Deus/Para todos pecadores”. Após 

citar uma série de pecados, João Firmino arremata: “Por isto é que este mundo/ Muito breve terá 

fim”.Vejamos ainda uma estrofe  de um cordel atual de Galego da Viola e Agulhão e Agulhão do Mar 

(p.1) e na seqüência, as de João Ferreira Lima (p.5)e de José Costa Leite(p.7, 8 ) 

(...) 

Quem se baseia na Bíblia 

Com certeza nunca erra 

O próprio Jesus falou 

Quando esteve aqui na terra 

Que vinha no fim dos tempos 

Conflitos e contratempos 

Sede fome, peste e guerra. 

(...) 

Revolução e mais guerra 

Que nem do lado do Norte 

Acidentes e explosões 

Escapa quem tiver sorte 

E uma nação guerreira 

Descobre o raio da morte 

 

(...) 

Nos últimos dias virão 

O oceano gemendo 

O mundo pegando fogo 

As pedras se derretendo 

A luz do sol se apagando 

O gado no campo urrando 

E o céu escurecendo

 Enquanto os dois últimos vaticinam acontecimentos cuja consumação poderia muito bem ser 

localizada no mundo contemporâneo, Galego e Agulhão recorrem à autoridade de Jesus para atribuir à 

sua visão escatológica dos conflitos bélicos atuais o valor da verdade. Esses últimos traduzem a 

atmosfera de apreensão em torno de uma possível III Guerra Mundial para a qual a mídia lembrava as 

circunstâncias predisponentes (a existência de armas químicas e biológicas de destruição de massa, o 

contrabando para mãos terroristas de armas nucleares, a belicosidade dos EUA, a fraca oposição de 

estadistas mais equilibrados, a inoperância da ONU), unindo-a à apreensão mística do fim dos tempos  

contido no imaginário popular. Os poetas personificam uma imagem apocalíptica referindo-se a Bush e 

Blair (estrofes 22 e 23): “Que agora no fim das eras/ São eles as bestas feras/ que estão soltas no 

mundo” pois “Vejo que o fim do mundo está se aproximando”. Galego e Agulhão, no citado cordel, ao 

mesmo tempo em que são capazes de uma crítica social, mesmo que colocada de forma maniqueísta, 

apresentam uma visão mística, determinista. Ambigüidade que permeia classes sociais e pessoas.  
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 Perspectiva utópico/profética 

 

 Assim como a escatológica, a perspectiva utópica também está presente no imaginário popular: 

uma enquanto antecipação do fim (através de catástrofes, gerado pelo medo e pela evocação de culpas); 

outra que profetiza o início da bem-aventurança, promessa de uma “terra sem males”. O arquétipo de 

um país imaginário da abundância, o sem dor, sem velhice ou morte pode ser encontrado no mito 

milenar do “País da Cocanha” (pays de Cocaigne). A dimensão utópica tem um de suas origens na 

mitologia greco-romana. A história mítica relata que Cronos (Saturno para os romanos) é destronado 

por seu filho Zeus (Júpiter) e exilado do Olímpo passando então a administrar uma região marcada pela 

prosperidade e riqueza. No imaginário popular nordestino vamos encontrar semelhante utopia nos 

versos de Manoel Camilo dos Santos no clássico Viagem a São Saruê (s/d, p.10): 

Tudo lá é festa e harmonia 

Amor , paz, bem-querer, felicidade 

Descanso, sossego e amizade 

Prazer, tranqüilidade e alegria 

 De forma similar, José Costa Leite, em um passeio a São Saruê, confessa “que n’uma terra 

daquela/ não se conhece pobreza”. Em ambos transparece o universo de uma existência onde as 

necessidades materiais se encontram satisfeitas e os conflitos sociais resolvidos, o inverso, portanto, da 

realidade cheia de privações e opressão vivida pela população. Uma população para a qual essa visão 

utópica aponta um horizonte de esperança que atrai o olhar e guia os passos em sua direção. Passos 

que, dada à imersão no quotidiano, tornam-se às vezes imperceptíveis. Passos que precisam de 

exortações como as do poeta José Honório (p.8), guiando a caminhada do rural/local para o mundo 

contemporâneo globalizado com todas as suas contradições presentes na atualidade mas que sempre 

caminham na direção de um mundo melhor: 

Que o mal seja extirpado 

Com muita diplomacia 

E o planeta se envolva 

Com o véu da democracia 

Que as nações sejam pródigas 

Sem perder autonomia 

 

Que não se gaste com mísseis 

Com balas, com explosivos 

Recursos que poderiam 

Transformar-se em lenitivos 

Aos milhões de desvalidos 

Vivendo qual mortos-vivos. 

 

Que o mundo não se consuma 

Em nome de um fanatismo 

Que cega, que embrutece 

Como o fundamentalismo 

Ou então pela ganância 

Do cruel capitalismo.

 Enquanto São Saruê já se encontra “pronta” esperando pelo visitante, na visão profética de José 

Honório, “as energia são canalizadas para a construção de uma ordem que se encontra ainda fora da 
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história. Transformação e esperança alimentam a visão utópica”(ORTIZ,2006, p.132). Honório atualiza 

a imaginário do país São Saruê. A “utopia do campo” que aspirava fantasiosamente a um mundo rural 

com terra farta, “rios de leite”, “montes de carne” onde o feijão “nasce no mato, maduro e já 

cozinhado” é transferida para o mundo atual urbano e globalizado. Neste, o poeta sonha com a inversão 

de uma realidade marcada pela opressão do fundamentalismo e do capitalismo trocando a guerra pela 

diplomacia e os regimes ditatoriais/imperialistas pelos regimes democráticos. Para o indiano Bhabha a 

atualização do passado é uma característica da tradução cultural: 

O trabalho fronteiriço da cultura (...) cria uma idéia do novo como ato insurgente de 

tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou 

precedente estético; ela renova o passado, refigurando-o como “entre-lugar” contingente, 

que inova e interrompe a atuação do presente. (BHABHA, 2003, p.27) 

 O pensador dos estudos culturais analisa a sociedade contemporânea também a partir de obras 

literárias. Ao analisarmos versos da literatura de cordel é possível identificar muitas das constatações 

do indiano. 
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CONCLUSÕES : CORDEL UM MEDIADOR, E DAÍ ? 
 

 
Um momento decisivo, instigante e que ao mesmo tempo gera certa angústia são sentimentos 

que nos rondam quando escrevemos estas conclusões. É neste tópico onde alguns nós começam a ser 

desatados, hipóteses confirmadas, questionamentos respondidos. A angústia, no entanto, vêm também 

da impressão de ter que dar um fechamento ao texto quando novas questões surgem e o entusiasmo de 

novas descobertas aflora(é o diálogo inconcluso do qual fala Bakhtin). 

O universo da literatura de cordel é muito rico e esta certeza se confirmou nestes semestres 

dedicados a este trabalho. Questionamentos surgiram no início da jornada: Que tipo de cultura o cordel 

veicula? Como este veículo de comunicação exerce seu papel de mediador entre as culturas popular e 

hegemônica? A análise de caráter qualitativo e representativo nos mostrou que a poesia do cordel é 

uma produção cultural com feições próprias que não é: nem somente popular, nem cultura de massa, 

nem tampouco hegemônica, mas uma cultura que mescla elementos de cada uma destas esferas 

culturais.  

Antes de chegarmos a esta constatação, no entanto, trilhamos alguns caminhos como: a 

investida no complexo e contraditório conceito de cultura popular; passamos também a examinar 

algumas estratégias do cordel em luta para assegurar sua sobrevivência; refletimos sobre a linguagem 

enquanto mediação entre homens (e destes com a realidade) e sobre a mídia enquanto fonte de 

informação do cordelista. Após estes percursos, voltamos para nosso objeto propriamente dito: a 

mediação efetivada pelo cordel entre cultura popular e cultura hegemônica. Para descobrirmos melhor 

como se desenrola este processo, estabelecemos três grupos de categorias para analisar os folhetos 

(fruto do confronto da leitura exploratória dos cordéis com o referencial teórico): presença midiática, 

estratégias comunicacionais e referências culturais. 

O cordel aparece como uma das vozes alternativas que não se esquiva da tarefa de traçar seu 

caminho por entre o indiscriminado conteúdo da teia informativa. Submerso na avalanche de 

informações, o poeta elabora sua síntese própria. Informações rimadas que precisam seduzir o leitor e 

ao mesmo tempo ser concisas, em obediência a um formato de poucas páginas. Ao se posicionar frente 

às inúmeras informações que circundam o fato, o cordelista trava um embate entre suas concepções e a 

narrativa midiática. Disso resulta seu folheto contendo comentários e reflexão sobre acontecimentos, 

contribuindo para uma compreensão menos unilateral da História. 
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O cordel aparece assim, como mais uma versão dos fatos noticiados, com um enfoque diferente 

da grande mídia, abusando da linguagem irreverente e da sua liberdade satírico-poética. Dentre os 

cordéis analisados na temática, a maioria -18 dos 19 folhetos – possuem uma visão crítica. Visão essa, 

que aparece em diversos níveis, desde o mosquito Dengueladen, “o terrorista voador” do poeta Davi 

Teixeira, até os versos de Allan Sales que percebe as relações da política externa de Bush com os 

interesses da indústria bélica, a luta pelo controle dos campos de petróleo e critica as atitudes 

imperialistas dos Estados Unidos frente ao resto do mundo. 

A voz dos meios de comunicação se faz presente quando os versos priorizam as grandes 

personagens dos acontecimentos (Bush, Bin Laden, Saddam Houssein) os quais, no entanto, são 

submetidos a uma demonização nos cordéis; quando os folhetos, de forma similar à mídia: 

espetacularizam as tragédias ou mostram um enfoque sensacionalista. O cordel é um mediador, aqui 

não a figura de um mediador reconciliador, mas aquele que negocia os conflitos, um veículo que se faz 

presente no jogo ambíguo de poder entre a cultura hegemônica/dominante e a cultura 

popular/subalterna. Ambíguo porque seus recursos como mediador e tradutor da cultura midiática para 

as classes subalternas podem estar mais ou menos, tanto a serviço da primeira quanto da segunda. 

A mediação feita entre a cultura hegemônica e a cultura popular é auxiliada por alguns dos seus 

grandes trunfos que este tipo de literatura tem na manga: a sua materialidade e especificidades 

enquanto veículo de comunicação. Dentro da materialidade, como já apontamos, uma série de 

elementos conspiram para provocar uma aproximação com o leitor e a cultura oral. A estrutura material 

dos folhetos leva em consideração aquelas pessoas que deslizarão seus olhos pelos versos, 

acompanharão as letras grandes diagramadas de forma estratégica e seguirão a cadência das rimas nas 

estrofes que se espalham nas páginas. Sua linguagem híbrida mistura elementos da linguagem padrão 

com elementos que seguem uma variedade social e regional própria das camadas populares. 

A esta escrita sedutora, os poetas somam referências culturais da tradição. Uma tradição que 

não se encontra cristalizada, mas que é reinventada a cada uso para incorporar novas temáticas, como 

podemos perceber nos folhetos sobre os atentados do 11 de setembro e assuntos correlatos. Nesse 

processo de amalgamar o passado e o contemporâneo, essas referências culturais passam por um 

processo de ressignificação. Isto é, Bin Laden se encontra com o diabo, o fim do mundo tem seu 

começo na guerra do Iraque; e provérbios antes colocados para tentar explicar a morte de Getúlio 

Vargas  agora são utilizados para sintetizar a política externa norte-americana. 

A tradição da narrativa poética é utilizada para traduzir o mundo contemporâneo para o leitor. 

Uma narrativa que une duas autorias: uma espécie de autoria coletiva, na qual certos elementos se 

repetem com nova “roupagem”; e uma autoria individual, caldeirão de abordagem pessoal que mistura 
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a experiência cultural do poeta, sua visão de mundo, as expectativas do público leitor e as informações 

vindas da mídia. 

 Durante o estudo outras constatações também foram emergindo: 

- A maioria dos poetas demonstra ser bem informada e prioriza o posicionamento pessoal em 

face dos fatos narrados (subentende-se que acreditam estarem os leitores a par de informações a 

respeito do assunto). 

- Os cordelistas não estão imunes à influência de aspectos da cultura midiática, mas ao mesmo 

tempo em que absorvem parte desta cultura conseguem também dar à sua narrativa outros enfoques 

pouco evidentes na grande mídia. 

- A linguagem própria dos cordéis pode ser vista como uma das suas principais estratégias 

comunicacionais. Ela se manifesta em uma hibridização, em que o uso da forma padrão 

convencionada pelas instituições oficiais se mescla ao linguajar coloquial, figurativo, das classes 

populares, pontuado de formas tradicionais e de como ditos populares; e que se manifesta também 

irônico, mordaz, carnavalesco e transgressor.  

- Esse tal uso da linguagem evidencia uma disputa por legitimidade: enquanto a cultura 

hegemônica discrimina o linguajar popular, o cordel o reafirma como marca de identidade. 

- Verifica-se também como estratégia dos cordelistas a ressignificação da tradição atualizando 

formas coletivas consagradas pelo uso nos folhetos. Formas que estão presentes diacronicamente e 

sincronicamenrte: na organização material do cordel; em situações, símbolos e personagens 

(céu/inferno, cobra, diabo...); em perspectivas proféticas/utópicas ou do fim do mundo. Com isso 

reitera-se um modo de produção (concretizado no cordel) que se diferencia da cultura hegemônica. 

- Ao contrário da mídia que não relata, com o devido destaque e constância, o sofrimento diário e 

as ações solidárias das populações que se envolvem nas tragédias, percebe-se, nos cordéis, uma 

identificação com o “povo”. Ou seja, nesses as populações subalternas e suas aspirações são 

mencionadas com freqüência. Porém, não raro, elas aparecem sob uma representação idealizada e 

dicotomizada em relação às elites, aos governantes. A exceção é verificada no cordel em que o 

exercício do poder, a opressão e a corrupção se manifestam também na população subalterna. 

- Atualizando no cordel sofrimentos e expectativas das classes populares, os poetas expressam 

essas manifestações transformadas em “sombras”(HALL, 2003) que acompanham acusadoramente 

a globalização. 

- A paz é uma aspiração traduzida na maior parte dos cordéis 

- Há cordelistas para os quais os acontecimentos em pauta são pretexto para elaborar narrativas 

que costuram realidade e ficção; tradição e contemporaneidade; o local e o global. 
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Tanto a linguagem usada quanto as referências culturais recorrentes fazem parte de um modo de 

produção cultural característico do cordel que teima em se afirmar enquanto meio de comunicação sui 

generis, identificado com as classes populares, aberto às informações da mídia globalizada, as quais 

recorta e reelabora a seu modo. 

Quanto mais se mergulhava no universo e nas possibilidades da poesia de cordel, mais aspectos iam 

sendo descobertos e, conseqüentemente, mais questionamentos apareciam. As constatações foram fruto 

de uma caminhada que ainda está longe de ser dada por encerrada. É importante ressaltar que as 

constatações e conclusões aqui apresentadas se restringem ao âmbito deste estudo, e portanto, não 

podem ser generalizadas, mas apontam caminhos. 
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