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RESUMO

Este trabalho busca compreender como jovens e adultos conseguem afirmar nas composições
textuais do Cordel, aspectos do seu viver cotidiano, legado dos seus patrimônios civilizatórios.
Analisa a importância da Literatura de Cordel como linguagem arte-educativa no processo de
ensino-aprendizagem e como canal importante nas elaborações do conhecimento voltado para a
valorização dos saberes que estruturam as nossas comunalidades. A Literatura de Cordel é
abordada como um modo de educar através da arte e da riqueza poética que dela se desdobra,
nos remetendo ao mundo simbólico do jogo poético-narrativo.
Optamos por desenvolver uma pesquisa qualitativa percorrendo o caminho etnográfico envolto
em oficinas artísticas de criação da Literatura de Cordel, entrevistas semiestruturadas,
observações e iconografias. Nas referências bibliográficas, destaque para Mark Curran (2001),
que analisa a importância da Literatura de Cordel como registro da história do Brasil. Também,
Idelette Muzart Fonseca (2006), com suas contribuições a respeito do Romanceiro e suas
nuances, as quais compõem a estrutura da cantoria nordestina. Michel Maffesoli também é
convidado a dialogar conosco a respeito dos aspectos de valores comunais que estruturam o
ser/estar com dos nossos jovens colaboradores desta pesquisa.
A territorialidade da pesquisa é Nova Sussuarana e Novo Horizonte que, de acordo com a
divisão territorial da Razão de Estado, se configura como a “Grande Sussuarana”, bairro do
município de Salvador, Bahia. A população envolvida é formada por 120 jovens e adultos da
Escola Municipal Maria José Fonseca, com idade entre 15 e 65 anos, sendo a maioria, adultos
de 50 anos; e também, 03 jovens com idade entre 20 e 25 anos do espaço cultural Sarau da
Onça, importante por organizar iniciativas socioeducativas que envolvem os princípios
inaugurais de Sussuarana. Como resultado, reconhecemos que os “Palcos de Vivências” (que
são as oficinas literárias), constituirão um espaço privilegiado de expressão criativa da
linguagem do Cordel para a educação de jovens e adultos.
Palavras-chave: Arkhé.Comunalidade.Literatura de Cordel.Arte-educação

ABSTRACT

Seeks to understand how youth and adults can claim in the Cordel textual compositions, aspects
of your daily life, legacy of its civilizational heritage. Analyzes the importance of Cordel
Literature as art-language education in the teaching-learning process and how important channel
in the elaborations of knowledge toward the enhancement of knowledge that frame our
commonalities. The Cordel Literature is discussed as a way to educate through art and poetic
richness that it unfolds, in referring to the symbolic world of the game-poetic narrative. We
chose to develop a qualitative ethnographic walking the path wrapped in artistic workshops
creation of Cordel Literature, structured interviews, observations and iconography. In the
references, especially Mark Curran (2001), which examines the importance of Cordel Literature
as a record of the history of Brazil. Also, Idelette Muzart Fonseca (2006), with contributions
about Romanceiro and its nuances, which make up the structure of the northeastern singing.
Michel Maffesoli is also invited to dialogue with us about the issues of communal values that
structure be / be with our young collaborators in this research. The territoriality of the research
is Sussuarana New and New Horizon which, according to the territorial division of Reason of
State, is configured as the "Great Sussuarana" neighborhood of the city of Salvador, Bahia. The
population involved is comprised of 120 young adults and the Municipal School Maria Jose
Fonseca, aged between 15 and 65 years, with the majority of adults 50 years, and also, 03 young
people aged between 20 and 25 years of cultural space Sarau of Oz, by organizing important
initiatives involving socio principles Inaugural Sussuarana. As a result, we recognize that the
"Stages of Experiences" (which are the literary workshops), provide an ideal opportunity for
creative expression language of Cordel for education of youth and adults.
Keywords: Arkhé. Comunalidade. Cordel Literature. Arte-education.
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INTRODUÇÃO

E no abraço forte
Se carrega o viver
Um pouquinho de cada um
Especial, cor de nascer
Cada abraço traz a cor
Da beleza, com sabor
Do plural brilhar do ser
Sérgio Bahialista

A linguagem é uma das formas do ser humano interagir com o meio e com o outro que
dá sentidos e significados essenciais à nossa identidade. Dentro das elaborações
eurocêntricas de mundo, a construção de um diálogo a partir dos entre-lugares e dos
inter-textos (SERPA, 2004) que realcem os laços comunais através da linguagem que
anuncia nosso ser diante do mundo, indo contra a “maré do recalque”, faz-se de extrema
importância através da palavra como instrumento de encantamento. Esta palavra serve
como pilão que prepara uma nova forma de anunciar novas configurações de mundo, o
simbólico característico de outras formas de existência e contemplação no mundo e do
mundo. Um simbólico que é negado por outras elaborações centradas no conhecimento
e palavra normatizados.

Para iniciar esta reflexão e desdobrar uma discussão a respeito do lugar desta
perspectiva de encantamento no educar, impactando no processo de aprendizagem e
construção do sentimento de pertencimento à sua Pluralidade Cultural, seu estar no
educar, é que criamos a metáfora de dinâmica do pilão no educar. Esta consiste em
pilar, preparar o saber e compartilhá-lo para os seus, suas comunalidades4.

No território constituinte das redes de alianças que se configuram no existir dos
educandos é que se “rebenta” a Arkhé, o princípio inaugural que vem pilando através
do nosso versar na educação, o grão do existir: a palavra encantada que tece as redes de
alianças, laços ancestrais de aprendizados mútuos que configuram saberes comuns.
Quando falamos em Arkhé, nos referimos à consciência de coexistência, de uma

4

Estas noções de Comunalidades e dinâmica do pilão ainda serão aprofundadas nesta introdução e no
primeiro capítulo.
17

referência a princípios inaugurais que interagem com elementos existenciais que vão
surgindo durante o caminhar de diversas populações, tecendo assim a “teia das relações
de coexistência” (ARAUJO, 2007, p. 86) que tem um cordão umbilical ligado a uma
origem comum, a referenciais míticos e ancestrais que tratam do “sentido imanente
dado a símbolos ativos na história sócio-comunitária” (SODRÉ, 1999, p. 177), como
memórias ainda presentes nas narrativas míticas e no cotidiano das comunidades.

Iniciar uma reflexão a partir de outra perspectiva de educar através da arte, que
contemple os saberes da riqueza poética da Literatura de Cordel, nos remete ao mundo
simbólico do jogo poético-narrativo. Este educar pelo versar é fruto de uma referência à
“Dinâmica do Pilão”, referência metodológica que caracteriza as iniciativas do
PRODESE - Programa Descolonização e Educação - que, nas nossas abordagens e
interações pedagógicas com nossas Comunalidades, é utilizado como uma metáfora que
(re)significa5 os valores culturais nos processos educativos desenvolvidos em espaços
institucionais ou não, pois este elemento (o pilão) nas comunidades africanas tem a
função de transformar os grãos - que serão consumidos e compartilhados - em alimento
para todos na comunidade.

O PRODESE, programa coordenado pela Profª. Drª. Narcimária Correia do Patrocínio
Luz, enfatiza as seguintes áreas temáticas: Aspectos Ético-Estéticos da Violência
Escolar; Pluralidade Cultural e Educação e Ética da Coexistência. Através dessas
temáticas, os professores e alunos a ele vinculados desenvolvem produções acadêmicocientíficas no contexto da diversidade étnico -cultural das Américas. Essas produções
vêm fomentando pesquisas, estudos e atividades de ensino e extensão, baseados numa
ética que permita a garantia da coexistência e expressão territorial dos contínuos
civilizatórios que caracterizam esse continente. Agrega, ainda, estudos e pesquisas sobre
as formas de superação dos paradigmas neocoloniais e etnocêntricos que estruturam a
política de educação no Brasil, além de elaborar e difundir conhecimentos sobre
educação referidos às alteridades civilizatórias que constituem a formação social
brasileira.

5

Utilizamos a formatação das palavras “re-sgnifica, re-elaboração” e em outras, com parênteses (re), por
se tratar de uma noção de elaboração e re-elaboração, significação e re-significação, que acontecem
simultaneamente e que fundamentam e são geradas nas dinâmicas existências do Cordel e organizações
artísticas de mobilização social nas comunalidades de Sussuarana.
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E é na busca de superar os paradigmas neocoloniais e etnocêntricos que o Cordel faz-se
um entrelaçamento da linguagem poética literária na comunidade escolar que busca,
através de dinâmicas lúdico-estéticas, (re)animar o viver dentro da instituição e
fortalecer o poder de encantamento que a palavra poética tem, compartilhando saberes,
pois “só quem provou da comida / sabe o gosto que ela tem” (ASSARÉ, 1978).

Comunalidades são as redes de alianças, a solidariedade interativa presentes nos
vínculos societais, “(...) desenvolvidas numa dimensão espaço-temporal na qual são
reforçados os vínculos de sociabilidade e promovida a coexistência entre as culturas
em torno”. (LUZ, 1999, p. 64). As formas de organização dos saberes e fazeres que
circulam, nos ritos e expressões que formam o ser/estar com (MAFFESOLI, 2005) é
que compõem vínculos formativos, sensitivos e comunicacionais entre os presentes nos
espaços societais, como Sussuarana, com suas comunidades-terreiro, paróquias, grupos
e centros culturais, etc.

Construir formas de estar no mundo é, sem dúvida, imprimir nossa marca na história,
formando assim uma pluralidade que coexiste, afirmando a essência cultural plural que
nos sustenta. Isto enaltece valores ancestrais que transbordam e que constituem o
simbólico mundo dos nossos educandos.

Esta palavra criativa, elo de ligação dos nossos educandos com seus princípios, saberes
ancestrais e valores comunais, no nosso trabalho artístico pedagógico, ganha corpo na
Literatura de Cordel, na qual nossos educandos recriam suas formas de anunciar e
afirmar seu continuum civilizatório, expressando através da linguagem poética, o
contexto político e a riqueza da imaginação.

Desde a adolescência encontramos na leitura dos mais variados temas o universo das
grandes descobertas, reflexões acadêmicas, criações artísticas e “cordelísticas”, pois foi
nesse período que a Literatura de Cordel adentrou nosso mundo poeta e educador, a
partir de uma especial vivência com um poeta que vivia o sentido mais amplo da
palavra: o seu Mistério. Este poeta era o saudoso Zeca de Magalhães, um cabra da peste
que se vestia com a literatura, que parava a sua vida para repensar seus passos quando
nascia um cogumelo no seu quintal. Diria que o lugar do cordel na nossa existência se
deve a estes devaneios poéticos fincados nos princípios inaugurais do CRIA, do
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CRIAPoesia, de Sussuarana, dos aprendizados acerca do Nheengatu – a Língua Geral
que fazia parte da população do interior amazônico, que mantinha o caráter de língua
que estabelecia a comunicação entre povos inaugurais e não-míticos, confluindo o
singular no plural.

O CRIA - Centro de Referência Integral de Adolescentes - é uma ONG que tem como
missão provocar nas pessoas, por meio da arte-educação e do despertar de
sensibilidades, atitudes transformadoras de si mesmas e da sociedade em que vivem, de
forma coletiva e comunitária. Busca fortalecer o Sistema de Garantia dos Direitos da
Criança e do Adolescente através da arte, estimulando assim a mobilização nas suas
comunidades em busca de seus direitos, através da arte.

Foi no CRIA que veio à tona a descoberta do ser arte-educador, homem que respeita as
mulheres, que entende o quanto o plural brilhar do SER-TÃO brasileiro é rico e
fundamental para a pulsão de vida dos diversos povos que compõem a identidade
brasileira. Foi por causa do CRIA que aprendi a respeitar os mais velhos, a pedir a
bença, a penetrar na Arkhé de Sussuarana, a se encantar com seu universo mitopoético e
(re)elaborar seus valores comunais por meio da poesia.

A preocupação com a Literatura de Cordel como instrumento de encantamento,
acionador de novas perspectivas, visões de mundo e de afirmação dos processos
civilizatórios africanos, ameríndios, sertânicos e europeu, se fez emergente após um
contato mais direto com um trabalho artístico - pedagógico desenvolvido pelo CRIA no
ano de 2002. Em uma oficina artística envolvendo a poesia, nosso saudoso Mestre poeta
Zeca de Magalhães proporcionou aos aprendizes um exercício poético de trabalho
intuitivo e intelectivo com o poder da palavra. O contato forte, visceral com “a palavra
expressa e nua / vontade confessa / é loucura / é sua”6, proporcionou em nós a
recuperação de elementos históricos e culturais das comunalidades as quais
pertencemos. O registro e documentação de elementos sócio, históricos e culturais que
marcam a vida nas comunalidades de Sussuarana é, em parte, a recuperação de nossa
própria história.

6

Trecho poema do livro “Por que você não vem?”, do Grupo CRIA Poesia.
20

Foi ouvindo Seu Luís do Piauí, com sua sanfona de oito baixos nos Ônibus de
Sussuarana, indo para o CRIA, que a literatura oral, sertaneja, cordelística, foi
adentrando nosso universo. Nesta cavalgada foi que Patativa do Assaré veio “virado na
peste” “PA cima d`nós” e assim “abufelemos” o cabra pra juntar a Leandro Gomes de
Barros, Cuica de Santo Amaro, Manoel D`Almeida Filho, Antonio Barreto, Jotacê
Freitas, Franklin Maxado, Seu Gervácio, Seu Roque, Varneci Nascimento, Moreira de
Acopiara, Chico Salles, dentro do meu matulão arte-eduicativo. Com toda esta intensidade, um tipo de tensão interna, foi que o educar e o olhar aguçado modelaram
nossa forma de construir conhecimento e saberes com os meus.

Tudo isso foi preponderante para hoje estarmos na Universidade desencadeando
processos investigativos, formas de aproximação e entendimento das diversas
comunalidades,

buscando

contribuir

significativamente

para

o

despertar

de

sensibilidades nas novas gerações de educadores. Tudo isso porque buscamos construir
processos pedagógicos que contemplem as múltiplas linguagens, símbolos, texturas das
diversas populações que formam o ser/estar com (MAFFESOLI, 2007) fora da escola, e
que deve adentrá-la, cavalgando por meio de suas múltiplas linguagens.

O processo de estudo a respeito do cordel e da poesia como instrumento de (re)
elaborações de valores comunais de Sussuarana desencadeou-se a partir de uma
perspectiva de pesquisa qualitativa etnográfica, a qual fez com que jovens e adultos da
comunalidade Sussuarana representassem o princípio inaugural da sua territorialidade
por meio da Literatura de Cordel e outras formas poéticas de anunciação e
questionamentos. Tivemos como palco de vivências poéticas, nas quais os
colaboradores da pesquisa construíram e recitaram cordel e poesias afins – os quais
revelam

aspectos

comunais

desta

territorialidade,

compartilhando

saberes

vividos/concebidos -, a Escola Municipal Maria José Fonseca e o Sarau da Onça. Uma
instituição escolar de ensino fundamental, que atende cerca de 120 alunos, oriundos de
Sussuarana ou não. O segundo palco de vivências foi, e é, o Sarau da Onça, evento
quinzenal que acontece na localidade, que mobiliza jovens e adultos para dizer a sua
palavra, expressar seu continuum civilizatório a partir da “coexistência entre o bem, o
verdadeiro da Ética, e o belo, a fineza da Estética” (ARAUJO, 2007, p. 94).
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A proposta de aprofundar a temática da Literatura de Cordel como linguagem arteeducativa, como dinâmica do pilão que vai pilando os grãos do existir, despertou a
partir das aulas das Disciplinas “Corporeidade e Diversidade Cultural na Educação” e
“Pluralidade Cultural e Educação”, as quais cursamos como aluno especial no Mestrado
em Educação e Contemporaneidade da UNEB, com as professoras Drª Isa Trigo e Drª
Nárcimária Correia da Patrocínio Luz, respectivamente.

Acreditamos que, a quebra do fluxo do ritual, ao ler cordel no processo educativo, traz
algo extraordinário para sua narrativa e para os educandos. Somos o exemplo vivo
disso, pois durante a caminhada no ensino fundamental, as professoras traziam o cordel
de forma tão distante e limitada que não nos envolvia, não nos conquistava, fazendo
com que não pendurássemos seus versos no coração e não reverberassem nas nossas
comunalidades. Até a riqueza de rima e métrica que o Romanceiro Nordestino tem no
seu in natura, não eram explorados e vivenciados por suas leituras estanques e sem
quebra de fluxo, trazendo apenas a quadra, e malmente, a sextilha. Foi no CRIA, fora do
contexto educacional formal da instituição escolar, que o cordel bateu à nossa porta com
brilho, fulgor e vivacidade! Lá sim aprendemos o que é a musa inspiradora dos
repentistas – a sextilha -; aprendemos onde fica o Portal do Sertão – na ponta da
Princesinha do Sertão, Feira de Santana/BA -; aprendemos a riqueza poética do Martelo
Agalopado, do Galope a Beira Mar, além da performance de Cuíca de Santo Amaro
que, com sua veia contestadora, soltava versos ferinos, que cortavam com frieza a
hipocrisia da vida política baiana na década de 40-60; tudo isso chegou a nós pelo
simples fato de vivenciar poetas de cordel, repentistas, na rua e nos palcos de vivências
proporcionados pelo CRIA.

A Escola nunca preencheu nossa sede de conhecimento acerca desta riqueza poética
nordestina porque a mesma não abordou a perspectiva do encantamento, da vivacidade
da “ação que é articulada mediante processos in-tensivos de formação que
proporcionam o desenvolvimento das sensibilidades crítico-criadoras, da consciência
compreensiva” (ARAUJO, 2007, p. 94).

Durante toda a nossa caminhada arte-educativa desenvolvida até aqui, percebeu-se que
na prática não há uma abordagem da Literatura de Cordel no âmbito da instituição
escolar, a partir de uma metodologia que contemple outras elaborações, que faça
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insurgir o Cordel como instrumento de encantamento, de (re)significações de valores e
afirmação das identidades dos educandos.

Percebemos que a escola e professores são como “rês desgarrada / nessa multidão,
boiada / caminhando a esmo”7, seguem levando a boiada sem a busca do despertar a
curiosidade no educando, proferindo um educar catequizado/colonizado que não
contempla as plurais formas de existências que circulam o meio escolar, deixando de
lado a riqueza das diversas estéticas da arte, seu encantamento que “unem os
fenômenos, as coisas, ao universo imaginal e compreensivo dos indivíduos” (ARAUJO,
2007, p. 108), tão primordial para um educar.

São muitos os espaços nos quais experimentamos a Literatura de Cordel como pulsão de
saberes, polo de irradiação poética e de aprendizados sistemáticos ou não. Assim, o uso
desta literatura na atuação comunitária no bairro de Sussuarana e no “Programa SESI
Educação do Trabalhador” nos trouxe um questionamento: Qual é a concepção de
linguagem e de encantamento da Literatura de Cordel no processo educativo dos
aprendizes envolvidos nessa atuação? Fazendo um paralelo dessa reflexão com os
resultados das oficinas artísticas de criação da Literatura de Cordel nesses espaços de
aprendizagem colaborativa, pretendemos analisar neste trabalho qual o lugar da
Literatura de Cordel na construção das (re)elaborações e perspectivas de valores
comunais e buscar compreender, quais os espaços da Literatura de Cordel no
desenvolvimento educativo e no corpo escolar.

Informamos que a dissertação apresenta quatro capítulos. O primeiro aborda a
relevância da Literatura de Cordel para esta pesquisa, assim como apresenta as
motivações iniciais – que palavras nos movem? – que serviram como mola propulsora
para nossa opção política no educar e para o debruçar sobre o cordel na educação. Traz
também a Dinâmica do Pilão como dinâmica estruturadora do versar na educação que
compartilha saberes e valores comunais da territorialidade abordada, transcendendo as
abordagens linguísticas tão em voga nas elaborações de alguns trabalhos sobre o cordel
na Educação.

7

Trecho da música “Lamento Sertanejo”, de Gilberto Gil e Dominguinhos.
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O segundo capítulo trata dos aspectos estruturantes da pesquisa, abordando, explanando
o caminho metodológico e a caracterização da pesquisa – Cordel trilhando as
descobertas - , assim como as referências que trilham nossas aproximações dos
colaboradores, sujeitos da pesquisa.

Já o terceiro capítulo procura destacar o cordel e alguns de seus aspectos históricos,
como os ciclos temáticos, as elaborações reais/simbólicas de Sertão, “SER-TÃO
nordestino”, “SER-TÃO brasileiro”, além de destacar o quanto o cordel vai além de
uma função jornalística – a qual também faz parte da sua composição, e não
exclusivamente a compõe.

Finalmente, o quarto capítulo dedica-se a refletir sobre o “cordel pousando na
Sussuarana”, como que este (re)elabora valores comunais nos espaços educativos,
escolar ou não. Traz o “cordel banhado em dendê” como mais uma perspectiva de
educar por meio dos versos encantados que contemplam a perspectiva africanobrasileira, também tão forte na comunalidade Sussuarana.

Nesse capítulo também levantamos a Pedagogia da Onça, por falarmos do nosso solo de
origem, da nossa Arkhé, da nossa força mitopoética, que é a Sussuarana – Hip Hop na
Onça, Sarau da Onça, Seminário “Cutucando a onça com vara curta”, etc -, dos
desdobramentos, sentimento de pertencimento que nós, “desde dentro”, projetamos
para o nosso por vir. Esta abordagem será feita a partir do movimento de criarmos
nossas Pedagogias alicerçadas nas nossas formas de compor este mundo.

A partir das nossas interações didáticas junto aos colaboradores desta pesquisa,
pretendemos abrir novos horizontes para a forma de dar sentido ao aprendizado e de
aprender a partir dos conhecimentos elaborados em outros palcos de vivências
educativas – como o Sarau da Onça, por exemplo – preparando assim “o terreno para
semear estas formas diferenciadas de se conceber e fazer educação, propondo uma
trajetória de escolarização aberta ao projeto pessoal do aprendiz” (ALMEIDA, 2007, p.
17). Ressaltamos que isso é constatado na territorialidade da pesquisa.

Para o êxito dessa abordagem, pretende-se analisar a problemática, tendo como
referência trabalhos de pesquisadores como Marco Aurélio Luz, Narcimária Correia do
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Patrocínio Luz, Ana Célia da Silva, Muniz Sodré, Márcio Nery de Almeida, Edgar
Morin, Michel Maffesoli, dentro da perspectiva de pensar o respeito e o direito à
coexistência das comunalidades na instituição escolar.

FIGURA 01: Imagem Print Screen da página Cutucar Onça, da rede social Facebook.

CORDEL FELINO CHEGANDO NO EDUCAR
FIGURA 02: Desenho camiseta jovens do Sarau da Onça
Fonte: Camiseta Sarau da Onça
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“a palavra é o cerne da resistência. tem uma ação no mundo – é uma palavra que
age. faz as coisas acontecerem, faz o futuro."
FIGURA 03: Foto rede social Facebook.
Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2012/10/decretem-nossa-extincao-enos-enterrem-aqui.html, acesso em novembro 2012
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CAPITULO I
CORDEL – O VERSO QUE VAI PILANDO OS GRÃOS DO EXISTIR.
Prepare o seu coração / pras coisas que eu vou contar...
Geraldo Vandré

“Você teve inducação
Aprendeu muita ciença,
Mas das coisas do sertão
Não tem boa esperiença.
Nunca fez uma paioça
Nunca trabaiou na roça
Não pode conhecer bem
Pois nessa penosa vida
Só quem provou da comida
Sabe o gosto que ela tem.”
Patativa do Assaré( 1978)8

COMEÇANDO O PILAR...

A personagem principal deste nosso pilar na educação é a Literatura de Cordel. Esta
linguagem que pendura, nos seus cordões, narrativas que versam sobre inúmeros
aspectos que compõem as formas de viver, o nosso cotidiano, os diversos momentos
históricos do Brasil, as mitologias que regem diversos povos, além de fantasias
compostas por personalidades que marcaram a história da Humanidade.

Seguindo e apoiando-se em diversos autores que comungam com a nossa concepção de
educação, problematizam nosso pilar no educar e nesta abordagem científica,
entendemos que “a noção de Arkhé engloba o princípio de ancestralidade que se
caracteriza pelas bases fundadoras e inaugurais das civilizações e suas dinâmicas
sucessórias, os continuuns”9 (LUZ, 1998, p. 05).

Pensando na Arkhé deste trabalho, a palavra como instrumento de encantamento, é
que recomendamos:

8

Confira no nosso Cordelário, logo após o Referencial Teórico (p. 164), a referência bibliográfica deste e
de outros cordéis que vão pilar nosso dissertar.
9
Continuuns aqui se refere a aspectos que estruturam a continuidade de dinâmicas existenciais que os
povos, os quais se reorganizam em outras territorialidades, através de processos e costumes, dão
continuidade, de geração a geração, aos seus princípios inaugurais.
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Figura 04 – Foto de um trecho do poema “Procura da Poesia”, de Carlos Drummond de Andrade, no
Museu da Língua Portuguesa, São Paulo/SP. (Foto: Acervo pessoal Sérgio Bahialista/2012)

Assim, pretende-se aqui desencadear uma reflexão que parta de um olhar investigativo
acerca da “palavra poética” como pilão que prepara uma nova forma de anunciar as
outras configurações de mundo e saberes dos educandos – os quais são recalcados nos
processos educativos desenvolvidos em muitos espaços institucionais de educação ,promovendo a ética da coexistência, que é negada por este mundo centrado no
conhecimento e palavra normatizados. Pois o cordel, nas nossas interações didáticopedagógicas, sempre foi o agregador, o encantador, o pilão que compartilha os grãos do
saber e busca enaltecer o direto de dizer a sua palavra “desnormatizada”, o seu jeito de
ser/estar neste mundo. A poesia tem esse poder de “legitimar” palavras, expressões,
dizeres e falares que não se encaixam na caixa normatizadora do ensinar, na sua eterna
investigação estética e forma, que não confunde com formatação, com o fechar sentidos
em uma caixinha de significados.

É problematizando esta super valorização do Formismo em detrimento da Forma
(MAFFESOLI, 1998) que nosso estudo é traçado, organizando assim um olhar
investigativo aguçado para as outras formas de linguagens que emergem do processo de
educar a partir da real valorização do CRIAR.
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Levantamos aqui, diante da forma como o mundo se configura, diante do desrespeito ao
direito de pertencimento e à existência da Pluralidade Cultural, a necessidade de
exercitarmos a ética da coexistência. Esta se configura em promover “perspectivas de
valores, linguagens e atitudes fundamentais à expansão da vida”, que enalteçam, façam
insurgir “novos valores que contemplem o direito a existência de todos os povos,
contrariando os propósitos neocoloniais” e estimule o direito de “sonhar com pequenas
utopias de realização do desejo comunal de sociabilidade plena” (LUZ, 2005, p. 11).

Cada vez que nos aproximávamos das dinâmicas africano-brasileiras e sertanejas de
configuração de mundos que coexistem numa dinâmica atemporal, percebíamos o
quanto a dinâmica de compartilhar saberes a partir do preparo ancestral tinha profundo
significado e contextualização de conhecimentos mais que pertinentes para a formação
humana.

“Os repertórios da tradição que estão sedimentadas no éthos são
constituídos de elementos vivos e dinâmicos, de tesouros
simbólicos e mitopoéticos originários que configuram a existência
e a coexistência de um povo. É um manancial de sabedorias tecida
na trajetória das travessias dos indivíduos humanos pelos vãos e
desvãos de suas vivências no mundo” (ARAUJO, 2007, p. 87).

Transpor este manancial de sabedorias tecidas, do qual nos fala Miguel Almir Araujo,
para dinâmicas arte-educativas, numa perspectiva pluricultural que contemplasse os
aspectos existências, míticos, ancestrais dos povos que compõem a existência do povo
brasileiro, tornou-se uma prática nossa, cotidiana, dentro dos processos educativos e de
investigação científica que desenvolvemos ao longo da caminhada profissional e
acadêmica. E o mais incrível foi percebermos o quanto os versos populares da Literatura
de Cordel e de outras insurgências poéticas conseguiam reanimar, pendurar e erguer,
nos espaços educativos, aspectos existências, de pertencimento, indo além da função
jornalística que muitos pesquisadores e estudiosos resumem esta Literatura.

Como entender a Literatura de Cordel somente como instrumento jornalístico ao ver
uma maravilha como esta:
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Figura 05 – Capa do cordel “As histórias de Oxalá – o maior orixá da Bahia”, de autoria de Osmar
Machado Jr. (Fonte: Coleção particular de Sérgio Bahialista)
Certa feita Oxalufã
Ou Oxalá velho, também;
Decidiu ir para Oyó
E sozinho sem ninguém
De Oyó era Xangô o rei
Reinava lá com a lei
Que um justiceiro tem
Foi antes Orunmilá
Pra da Viagem saber,
Este disse que não fosse
E não teria o que perder
Oxalufã insistente
Não gostou e descontente
Disse que o amigo ia ver (JUNIOR, 2004, p. 02).

Este livreto de Osmar Machado Junior é um dos exemplos mais emblemáticos da
amplitude de alcance que o cordel tem de abordagem mitopoética. Recheado de força,
pulsão comunal, dinâmicas existenciais que contemplam outras formas de elaboração do
mundo e que não resumem a poética da Literatura de Cordel a, apenas, uma função
utilitarista jornalística, de simples análise textual, esse livreto mergulha profundamente
nos ritos, contos, e busca afirmar as significações que formam o caminhar nesta vida.
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É diante da abordagem e valorização da pluralidade cultural de livretos como esse que
problematizamos algumas abordagens sobre a poesia e a Literatura de Cordel na
educação, que reduzem essa riqueza poética a uma didática tecnicista que traz o cordel
apenas em situações de aprendizagem que só exploram a aquisição da leitura e escrita.
Assim, entendemos que “é importante valorizar as experiências locais, descobrir formas
poéticas que circulam no lugar específico de cada leitor” (MARINHO, 2012, p. 127)
para criar formas libertadoras de vivências poéticas que levem nossos educandos a
“poetarar” seu estar nesse mundo, do seu jeito, sem amarras pedagógicas, que fomentam
o pragmatismo de suas informações. Acreditamos que “é necessário observar mais
atentamente o mundo do que explicá-lo de forma racional, (...), pois as histórias míticas,
fabulares, são um gênero de narrar que contém ensinamentos e explicações a respeito do
vivido”. (FARIAS, 2006, p. 34).

Assim, o princípio inaugural da dinâmica do pilão na educação, nesta abordagem
investigativa e em toda nossa prática educativa é a palavra, que se restitui como
instrumento de encantamento, tendo a Literatura de Cordel como um corpo versado
educativo que constrói (re)elaborações de valores comunais através da palavra póética10. Será um dos canais de linguagens que utilizaremos aqui para tentar revelar a
Literatura de Cordel como um corpo complexo de linguagens versadas - performático,
como diria Muniz Sodré (2005, p. 144) - educativas, que constroem e (re)elaboram
esses valores comunais, buscando assim enaltecer saberes e fazeres da Comunalidade,
que são recalcados dentro das dinâmicas institucionais.

Essa poética, muitas vezes, se constitui instrumento de significação, de codificação e
(re)estruturação, que rege muitas elaborações estéticas de mundo e forças pulsantes de
muitos povos.
Quando adolescente, ao ouvirmos o conto sobre “Seu Zé da Onça”11, na comunalidade
Sussuarana, nas dinâmicas de atuação artístico-cultural com o grupo Rap`ensando
Sussuarana - grupo comunitário do qual fazíamos parte, que desenvolvia um trabalho
arte – educativo com a Literatura de Cordel e o Hip-Hop, com o objetivo de, através da

10

Como se diz no dito popular, “vira e mexe” veremos palavras desconstruídas e revisitadas, recriando
novas palavras, sentidos e concretismos, nesta dissertação.
11
Vamos viajar neste conto mais adiante, quando mergulharmos na riqueza mítica de Sussuarana.
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arte, valorizar a cultura local – nos encantamos com a forma como a força e coragem se
perpetuou, ao longo dos anos, na vida das pessoas que convivem, coexistem neste lugar,
principalmente ao ver histórias de familiares e amigos que buscaram:

Desenhar novos contornos, se afirmar, se mostrar, se projetar e se
expandir, num movimento como o da onça que, para ir adiante,
flexiona as patas traseiras num movimento de recuo, tomando
fôlego, ganhando impulso para se projetar para frente, para
alcançar seu objetivo. (ALMEIDA, 2007, p. 22).

Os espaços da comunalidade Sussuarana são seus próprios palcos de vivências, que vem
da força mitopoética que representa a imagem e força da onça.

Buscar entender este universo é condição mais que indispensável, pois “a dinâmica de
expansão existencial das diversas contemporaneidades” (LUZ, 1999. p 01) configura
força, pulsão de agregação, sensibilidade e respeito à alteridade, pois “de um lado a
ciência / Que tem por sede a escola / Do outro a sapiência / Que o povo tem na caixola”
(VIEIRA, 2005, p. 01).

A Literatura de Cordel tem uma força pulsante na elaboração de mundo de muitas
territorialidades – principalmente as nordestinas, as quais emanam e projetam a sua
sabedoria, sua “esperteza”, no corpo dos versos, anunciando seu poder de conhecimento
que é recalcado ou resumido pela educação institucionalizada. E é assim também que a
Sabedoria se apresenta dizendo: “confesso que vim primeiro / Do que qualquer
Doutor!” (VIEIRA, 2005, p. 03).

É diante das reflexões dos poetas cordelistas e de acadêmicos como Claude Levi-Strauss
que entrelaçamos esta rede de saberes sobre “uma ciência que preferimos antes chamar
de ‘primeira’ que de primitiva.” (LEVI-STRAUSS, 1989, p. 33). E foi assim que LeviStrauss colocou em xeque as noções de “progresso” e evolução.

Os versos de Antonio Vieira que entrelaçam nossas reflexões até aqui, como uma
agulha poética que alinhava os saberes e fazeres do nosso povo, fazem parte do seu
livreto de cordel intitulado “A peleja da Ciência com a Sabedoria Popular” (2005). Um
poço de sabedoria – tanto da “ciência acadêmica” quanto da ciência que emana dos
legados ancestrais – se abre e transbordam dádivas, riquezas, contribuições que
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enaltecem e reafirmam o quanto temos esperteza misturada à sabedoria do povo, que
podem contribuir significativamente para o processo educativo do ser humano, assim
como, podem contribuir para que o educando revele sua forma de ver o mundo e possa
se afirmar enquanto jovem integrante de redes de alianças, vínculos societais tão
intrínsecos ao seu estar no mundo.

Maffesoli também contribui significativamente para esta reflexão e entrelaçamento:

Nesta perspectiva, o banal, isto é, o que escapa à imposição dos
poderes, pode ser objeto de um real investimento. A situação
vivida, por minúscula que seja, provoca um curto-circuito nas
falsas oposições; ao contrário do que possa parecer, ela se faz
espetáculo, verbaliza sua profunda ambivalência, é a um tempo
isto e aquilo. E por este fato ela reconhece que por tal
ambivalência a vida pode ser vivida, apesar de tudo.
(MAFFESOLI, 2007, p. 230)

Quando Maffesoli nos traz o quanto o “banal” pode ser objeto de um real investimento,
encaramos como uma atitude política, uma forma de trazer à tona a importância da
afirmação do estar aqui além do que é imposto. E por esta atitude subentende que o
curto-circuito nas falsas oposições é este levante das diversas perspectivas de
existências, (re)elaborações de valores no âmbito do processo educativo.

A nossa busca incessante é pelo “SE”, pois:

“Se
nem
for
terra
se
trans
for
mar”
(Paulo Leminski).

Lançamos mão da sensibilidade e da “faca amolada” desse poeta, pelo simples fato do
nosso estudo se tratar de um debruçar-se sobre práticas educativas a partir da linguagem
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poética, e o reviver poético no processo educativo é “trans for mar” o pensamento
“terra”, enraizado nas formas colonizadas de conceber o mundo, em “mar” e sua
maleabilidade, suavidade e encantamento do seu ir e vir, movimento, pulsão. Assim, é o
educar que “busca o reencantamento do mundo” (LUZ, 2008), que é “trans”, nesta
elaboração de mundo rígida cunhada pelo mundo disperso em “descaminhos em direção
ao outro” (NASCIMENTO, 2006), se “for mar” em maleabilidades que contemplem a
forma de levarmos nós mesmos para o espaço de educação institucionalizada, assim
como o fazemos nos espaços de formação “informal” dentro da sua comunalidade, dos
recitais de poesia, dos shows de rap, dos Festivais de Cantoria, das caminhadas da
consciência negra, etc.

E é por acreditar no educar através da Arte, do sentimento de pertencimento e das
dinâmicas que estruturam a Pluralidade Cultural, que escolhemos escapar da imposição
dos poderes e provocar um curto-circuito nas falsas oposições (MAFFESOLI, 2007).

Assim, as diversas comunalidades, nos seus processos internos de (re)significação do
mundo, de crescimento do raio de sociabilidade, desenvolvem “um sistema cuja
complexa trama simbólica, revitaliza e reforça a existência no aqui e agora”. (LUZ,
1999, p. 50). E essa trama simbólica perpassa pelo mundo da poesia, do “pensamento
poético-político” - como dizia o saudoso Zeca de Magalhães – que traz à tona outras
formas de dizer a SUA palavra, o seu EU enraizado, pendurado na poesia.

Sentimos isso quando desenvolvemos nossas oficinas de Literatura de Cordel, nas quais
nossos jovens e adultos projetam, transpõem seu EU real para um EU e NÓS poéticos
que reanimam os significados identitários de cada um, pois a Arte tem o poder da
transformação, do encantamento através da estética lírica e da irradiação em larga escala
de uma força centrífuga que expande a Arkhé do centro para o mundo e reforça os
vínculos societais. E...
Na escola isso era pra ter nota
Professora fazia até um bolo
Um motivo de festa, um estouro
Pra saudar os meninos exemplares
Os nomes dos poetas Populares
Deveriam estar na boca do povo.” (VIEIRA, 2005, p. 56).
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Acreditando na perspectiva que tudo está entrelaçado no refletir ao fazer, no deleitar-se
ao criar “as aprendências que sedimentam os Sentidos do existir” (ARAUJO, 2008, p.
76), associamos aqui, o prazer ao contexto educacional, tão esquecido neste espaço de
construção de conhecimento. Assim, sempre buscamos revelar em novas formas e
sentidos, a riqueza poética, contextual, fantástica e educativa da Literatura de Cordel. E
é aqui, que se define o princípio inaugural, a Arkhé deste trabalho: a palavra
encantada; a palavra como instrumento de encantamento.

Sobre a noção de Arkhé, analisemos as contribuições de Narcimária Correia do
Patrocínio Luz (1994, p. 49):
[...] palavra de origem grega que se refere tanto a origem quanto ao
devir, futuro, princípios inaugurais, que estabelecem sentido, força
e dão pulsão às formas de linguagem estruturadoras de identidades;
princípio – começo - origem; princípio recriador de toda
experiência; gênese.

É assim que nos referimos a esta consciência de coexistência, de uma referência a
princípios inaugurais, a uma origem comum, a referenciais míticos e ancestrais como
memórias ainda presentes nas narrativas míticas e no cotidiano das comunalidades
abordadas nas nossas práticas pedagógicas.

Todo esse processo de envolvimento com a arte, com a Arkhé dos educandos de
Sussuarana – a onça suçuarana e as reverberações da sua simbologia mitopoética
localmente modelada, no povo e pelo povo que habita esta territorialidade -, a partir da
poesia, da percussão, da capoeira, do rap, revitalizam constantemente um “sistema cuja
complexa trama simbólica, revitaliza e reforça a existência no aqui e agora”. (LUZ,
1999, p. 51).

Ressaltamos que todo este universo real/simbólico que se reverbera no povo e pelo
povo, também “se aprochega” nos espaços educativos, institucionalizados ou não,
formais ou não de Sussuarana, como veremos no decorrer deste trabalho.

No espaço constituinte dessas Comunalidades que se configuram no existir dos
educandos é que se “rebenta” a Arkhé, o princípio inaugural desta abordagem, que vem
pilando através do nosso versar na educação, o grão do existir: a palavra encantada que
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tece as redes de alianças, laços ancestrais de aprendizados mútuos que configuram
saberes comuns.

Figura 06 – Jovem com a onça estampada no peito, recitando no Sarau da Onça para os Jovens e Adultos
da grande Sussuarana (Fonte: Equipe Sarau da Onça, Sussuarana)

Muitos podem se perguntar: Por que palavra encantada? Essa palavra criativa, elo dos
nossos educandos com seus princípios e valores comunais, no nosso trabalho artístico
pedagógico e nas dinâmicas didáticas da escola pesquisada em Sussuarana, ganha corpo
na Literatura de Cordel e em outras formas poéticas – como poderá ser visto durante
esta reflexão - aonde nossos educandos recriam novas formas de anunciar e afirmar seu
continuum civilizatório, expressando através da oralidade e do seu registro, o contexto
político e a riqueza do imaginário/simbólico. Assim, busca-se (re)estruturar, serrar as
“grades curriculares” impostas pelo Aparelho Ideológico chamado Escola, que faz com
que “a parte substitua o todo, reprimindo-o, recalcando-o, e deformando-o. Nesse
sentido, a totalidade da instituição escolar se caracteriza por práticas cotidianas
constantes de afirmação e reafirmação da simulação da sociedade” (LUZ, 1999, p. 61).
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Esta atitude problematiza o colonialismo que ainda guia, rege, estrutura as dinâmicas
existências e didático-pedagógicas nos espaços educativos institucionais:

O colonialismo – ou, como alguns preferem, a “colonialidade”- é
ainda hoje a persistência desse primado do Um absoluto sobre o
pluralismo cultural, em especial nas ideologias que confluem para
as instâncias educacionais por meio de textos canônicos e por
informação pública. (SODRÉ, 2012, p. 22).

Entender e (re)colocar a palavra encantada dos versos no seu devido lugar no processo
educativo, tendo-a como elo entre o saber informacional e o saber vivencial, através da
aventura poética é, para nós, uma atitude de Descolonização que busca suprimir este
“Um” absoluto sobre o pluralismo cultural que Muniz Sodré nos fala, pois “o monismo
cultural que privilegia a língua hegemônica impede o pluralismo das linguagens
características de alunos provenientes de diferentes estratos sociais, senão de outras
regiões emigratórias do mundo.” (SODRÉ, 2012, p. 23)

Assim, pretendemos aqui desencadear uma reflexão acerca de valores e princípios que
preparem outra forma de anunciar as configurações de mundo dos educandos e expandir
seu legado cultural, irradiando saberes através dos versos. Este objetivo foi perseguido
durante o entrelaçamento de saberes de diversos autores estudados durante nossa
caminhada como pesquisador junto às linguagens lúdico-estéticas do Cordel e de outras
elaborações poéticas que compõem o universo dos nossos educandos – como o rap –,
linguagens as quais fizeram parte do nosso “pilar” na Educação, buscando pensar outras
formas de configuração de mundo que apresentem novos horizontes, algumas incertezas
e desafios para toda a humanidade. Contribuições essas que acreditamos ser de extrema
importância para educadores do século XXI.

Diante destas questões e inquietações, se faz de extrema importância dialogarmos,
sentirmos e expressarmos a grande contribuição de Edgar Morin, ao se debruçar acerca
do futuro da humanidade no seu livro “Os setes saberes necessários à Educação do
futuro” (MORIN, 2000). Para ele, esse futuro – para que realmente exista para as
futuras gerações – deve perpassar pela Educação. Assim, durante sua escrita, levanta
questões relevantes, expõe problemas centrais ou fundamentais, que junto a outras
questões, também se tornam ignoradas ou esquecidas, questões essas que precisam ser
também problematizadas para se ensinar no próximo século.
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O próprio Muniz Sodré continua a nos dar contribuições significativas para (re)pensar a
Educação e seu status colonialista no seu livro Reinventando a Educação: diversidades,
descolonização e redes (2012), a partir da noção do que ele chama de “lugar do
amanhã”, nos levando a refletir sobre a existência de um educar no amanhã, como esse
se configura e se realmente existirá.

Sabendo o quanto o porvir é incerto, uma incógnita - apesar de já dar sinais de como o
mundo vai se configurar para as futuras gerações, caso não intervenhamos -, Morin,
pensando nessa futura geração como um resultado de um ideal processo complexo de
formação que abarque toda a concepção de vida como ela se apresenta, critica com
muita sabedoria a supremacia do conhecimento fragmentado em disciplinas, propondo
que sejam substituídas “por um modo de conhecimento capaz de apreender os objetos
em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto” (MORIN, 2000, p. 32). Assim, como
não reverenciar o saber interdisciplinar que transborda dos versos a seguir?

Saber natural
Saído da terra
Sem ele emperra
A vida normal
Vira marginal
O homem se entrega
E até faz guerra
Corrompe, vicia
E fica sem guia
Em lodaçal
Nessa parcela
Eu vou apelar
Vou reivindicar
Da escola, chancela
Pra essa matéria
Cumpra seu papel
Não deixando ao léu
O vate do povo
Ao aluno novo
ENSINE CORDEL (VIEIRA, 2005, p. 62)

Corroborando com Morin, temos contribuições mais que valiosas advindas das
reflexões do Prof. Dr. Antonio Dias Nascimento, do Programa de Pós Graduação em
Educação e Contemporaneidade, da Universidade do Estado da Bahia, sobre o
“desencantamento do mundo” (WEBER, In MAFFESOLI, 1999, p. 187-350) e da Profª.
Drª Narcimária Correia do Patrocínio Luz – também do Programa de Pós Graduação em
Educação e Contemporaneidade, da Universidade do Estado da Bahia - sobre o
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“reencantamento do mundo” (2008), pois “é crescente o sentimento de mal-estar diante
dos processos que a modernidade instaurou em todas as partes do mundo, mesmo entre
os países onde há um consolidado estado de bem-estar social” (NASCIMENTO, 2006,
p. 49). Assim, ensinar neste século é levar em consideração aspectos mais amplos que
colocam em xeque esses processos que a modernidade instaurou nas nossas dinâmicas
existenciais, que buscam recalcar a todo custo outras formas de ser e estar neste mundo
fragmentado, até porque “o mundo está em descontrole” (NASCIMENTO, 2006, p. 49)
– como vimos acontecer com a comunalidade do Quilombo Rio dos Macacos
(Salvador/BA), durante uma ação da Marinha do Brasil para colocar em prática um
pedido de “reintegração de posse” de um lugar ancestral, cheio de redes de alianças e
Arkhé, em 2012.

E Antonio Dias Nascimento vai além, nas suas reflexões acerca desses acometimentos,
quando afirma que:

A necessidade que temos de recorrer à memória do nosso processo
civilizatório parece-nos de central importância para que possamos
identificar alternativas eficazes para enfrentar a crise de valores
humanos, éticos e identitários que nos acomete, seja como
indivíduos, seja como nação (...). Por fim, a crise da cultura, que se
caracteriza pela perda dos valores ligados à preservação da vida
em todos os seus aspectos. (NASCIMENTO, 2006, p. 50)

Nascimento, nessa reflexão, problematiza as noções de modernidade, pós-modernidade
e contemporaneidade, abordando o legado que a modernidade deixa para nós a partir da
ciência objetiva e dos valores universais que desembocam na pós-modernidade.

Ora, se não estamos mais na modernidade, que passou pela história de forma
avassaladora, turbinada e com nuances filosóficas; se também não estamos na pósmodernidade, por se tratar de um período de transição que não necessariamente é
contraria à modernidade, aonde estamos? Esta questão delineia certo desconforto e
incertezas sobre o que somos, levando alguns pensadores a questionarem nosso lugar e
nossas posições diante das questões da “pós- modernidade”.

Quem nunca teve um tostão
Quando arranja sempre abusa
Desconhece os companheiros
E é o primeiro que acusa
É como diz o ditado:
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“Quem nunca comeu merda
Quando come se lambuza”.12

Para Morin, Ensinar a condição humana é considerar o ser humano como uma unidade
complexa, composta de “tempos” físicos, biológicos, psíquicos, culturais, sociais,
históricos e que vão além do capital. É preciso restaurá-la, de modo que cada um, onde
quer que se encontre, tome conhecimento e consciência, ao mesmo tempo, de sua
identidade complexa e de sua identidade comum a todos os outros humanos. São esses
“tempos” que ultimamente são atropelados, principalmente nos processos educativos.

A partir desta colocação, o autor vem traçando nossos desafios para garantir a
manutenção dos valores, princípios éticos que sustentem a vida do planeta e a vida no
planeta. É preciso “Ensinar a Identidade Terrena”, pois:

Ou formamos um exército
E começamos a lutar
Defendendo flora e fauna
Serra, lago, rio e mar
Ou veremos o que temos
De natural se acabar (ALVES, 2004, p. 02)

É por isso que precisamos enfrentar as incertezas que insurgem nos novos horizontes da
humanidade:

Ensinando aos nossos filhos
Preservarem a Natureza,
E amarem sempre a terra
Que nos doa com franqueza
O nutritivo alimento
Que pomos em nossa mesa (ALVES, 2004, p. 02).

Ensinar a compreensão para uma ética da coexistência, para que não crie tantos que
compõem o universo escolar, achando que cumprem o seu dever quando unificam os
seres, fazendo com que através do recalque, neguem quem são e não se entendam como
parte integrante de toda natureza e cultura que o cerca.

12

Zé Limeira, In “O Homem que virou suco”, dirigido por João Batista de Andrade.
http://www.youtube.com/watch?v=2Nt-3QSBExw . Acesso em 06/04/2012
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Percebam, neste nosso entrelaçar, o quanto a Literatura de Cordel e outras imagens
poéticas trazem de contribuição significativa para a fruição do fenômeno do educar
(ARAUJO, 2008).

A importância da afetividade no processo educativo, que fortalece o vinculo do eixo
intelecto ↔ afeto, o saber esperar o inesperado e ensinar o valor da condição humana
com sua unidade na diversidade, são caminhos que se mostram indispensáveis à
sobrevivência da humanidade e que devem ser construídos conjuntamente, levando
sempre em consideração a condição complexa do indivíduo, com todas as suas
composições e relações com o meio físico, biológico, psíquico, cultural, social,
econômico e histórico.

Lançar-se em direção
Ao outro, com amor
Fazendo o descaminho
Deste mundo cheio de dor
É fruir sensibilidade
Pouco espinho e muita flor
Um aspecto do humano
Que deve ser estimulado
Vivido-concebido
Sentindo quem tá do lado
Cirandando o verbo amar
De mãos dadas, a beira mar
O olhar sempre aguçado. (BAHIALISTA, 2012, p.02)

Morin reacende a chama da Educação como fogo estruturador, princípio inaugural,
caminho mais que essencial para a formação humana. Não uma educação fragmentada e
deslocada dos princípios inaugurais, das redes de alianças que compõem o indivíduo –
distância essa pregada pela Educação Tecnicista e de lógica produtivista-industrial, que
está em voga em pleno século XXI. É necessário sim, aprender a “estar aqui” no
planeta. E estar aqui, coexistindo com o outro, suas belezas e limitações, com dignidade
e orgulho de ser o que é, significa: aprender a conviver, a dividir, a comunicar, a
comungar, a respeitar.

O dedicar-se só a dominar perde espaço e a pulsão para a compreensão, observar, vem à
tona, pois “estamos em vias de reavaliar a complexidade do mundo e redescobrir a
importância do jogo da diferença”, fazendo assim com que destaquemos “as múltiplas
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criações ou situações de vida cotidiana, sem que, no entanto, as encerremos nos estreitos
limites do finalismo”. (MAFFESOLI, 2007, p. 125).

A poesia rompe estes estreitos limites do finalismo, que Maffesoli nos traz, ganhando
corpo na nossa existência, no educar, no aprender. Entrelaça novamente o vínculo do
homem com seu EU Poético natural.

Acreditamos que o destino rumo ao restabelecimento da ética da coexistência, também
perpassa pela consciência coletiva erguida e desenvolvida no caminho do eu em direção
ao outro, no caminho do respeito à existência humana, com suas singularidades e
pluralidades coexistindo.

Compreender, nos dias atuais, como diz o dito popular, “vale ouro”, pois cada vez mais
as dinâmicas existências dos diversos povos mostram que devemos encarar a vida não
para ser olhada nem vivida, mas para ser conhecida, a partir de “uma sociologia
compreensiva, que descreve o vivido naquilo que é/está, contentando-se, assim, em
discernir visadas de distintos atores envolvidos” (MAFFESOLI, 2007, p. 30), deixando
assim de fomentar a intervenção colonizadora que não respeita o direito de ser como é.

Para a concepção de uma pedagogia diferente é preciso respeitar as plurais formas de
ser e estar no mundo: seus referenciais, sua forma de educar e de ver-se no mundo.
Como disse Felippe Serpa (2004, p. 233):

Apesar de estarmos centrados no conhecimento (a sociedade do
conhecimento), a questão fundamental é aprender a vivenciar
múltiplos contextos e linguagens e a conviver com múltiplas
subjetividades humanas, sem pretender reduzir a multiplicidade ao eu,
ao hegemônico, e sim, construir no diálogo novos territórios a partir
dos entres – lugares, dos inter – contextos e dos inter – textos,
enriquecendo a configuração de singularidades.

Faz-se forte e de grande importância a construção de um diálogo a partir dos entrelugares e dos inter-textos que fazem parte da nossa existência, e que são negados pelas
normatizações etnocêntricas enfatizadas no cotidiano das escolas e outros espaços
educativos que legitimam seu “capital simbólico institucionalizado” (BOURDIEU,
1989, p. 148).
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As vivências poéticas alicerçadas nos princípios inaugurais de Sussuarana, se
caracterizam como uma Pedagogia da Onça, pois tudo parte disso e irradia
conhecimentos, saberes e fazeres que compõem o aprender sobre o mundo, sobre a
escrita e, acima de tudo, sobre de onde viemos e como essa ancestralidade (a onça
Suçuarana) nos sustenta no aqui e agora, no ser/estar com.

Aqui levantamos como Pedagogia da Onça por falarmos do nosso solo de origem, da
nossa Arkhé, da nossa força mitopoética que é a Sussuarana – Hip Hop na Onça, Sarau
da Onça, Seminário “Cutucando a onça com vara curta”, etc -, dos desdobramentos,
sentimento de pertencimento que nós, “desde dentro”, projetamos para o nosso por vir.
Mas, a reflexão é acerca do movimento de criarmos pedagogias alicerçadas nas nossas
formas de compor este mundo, como pode acontecer de trazermos a Pedagogia da
Pedra que Ronca, com seus aspectos aborígenes e africanos da Comunalidade Itapuã; A
Pedagogia do Beirú, com toda a riqueza mitopoética que a mata e este líder negro
trazem para a Comunalidade do Beirú; A Pedagogia do Rio dos Macacos, que parte dos
princípios fundadores e enraizantes dessa comunidade remanescente de quilombo,
ameaçada atualmente pela força da Razão de Estado; A Pedagogia da Boca do Rio, com
toda a força mitopoética do encontro do rio com o mar, do encontro das Yabás; enfim,
“pipocar” pedagogias do nosso ser/estar com, que nos tragam ante a educação
colonizada e colonizadora que denega esta pluralidade de identidades e saberes.

Assim, a partir dessa Pedagogia contextualizada com as redes de alianças locais que
permeiam a instituição escolar, as múltiplas subjetividades humanas são (re)significadas
na prática, aonde o diálogo com a comunalidade de Sussuarana proporciona um
encontro dos múltiplos contextos e linguagens, afirmando que se ver no outro é
fundamental para recriar a sua existência.

O processo de legitimação da estrutura, que compõem as instituições escolares hoje, as
quais não dão espaço para essa pulsão dos valores comunais, abusam do seu “poder
simbólico”, que tem o “poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma
ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo” (BOURDIEU, 1989, p. 09). Assim,
“legitima” os seus sistemas simbólicos que “exercem um poder estruturante porque são
estruturados”. (Ibidem).
43

Aqui destacamos um dos maiores obstáculos identificados na escola pesquisada: o
sentido imediato do mundo. Identificamos que muitos professores até “gostam” da
linguagem poética perpassando todo o processo educativo, porém muitos não se
encantam como esperado por conta das restrições que o próprio Aparelho Ideológico do
Estado impõe e já criou no imaginário deles a ideia de que não adianta fazer muita coisa
pela escola pública, que não tem mais jeito, etc.

Por buscarmos neste entrelaçar, desembocar no mundo das possibilidades poéticas na
educação, emerge, aqui, a questão que exerce o seu “martelar palavras com pregos nos
sonhos / (...) a poesia escorrendo / pelos poros, feito soro” (MAGALHÃES, 2004, p.
117): Qual é a concepção de linguagem e de encantamento da Literatura de Cordel, no
processo educativo, que constrói (re)elaborações de valores comunais no corpo escolar?

COMO ESSES GRÃOS VIERAM PARAR NO MEU PILÃO?
O CORDEL POUSANDO EM SUSSUARANA, LUGAR QUE SÓ TEM FERA

E é aqui, diante destas reflexões acerca do direito de ser feliz que emerge, de forma
pulsante, a Comunalidade Sussuarana, buscando aqui “Sussuaranizar-se com a onça
suçuarana como princípio inaugural da comunalidade”, como diz o educador Mestre em
Educação e Contemporaneidade, Marcio Nery (ALMEIDA, 2007, p. 18). Sussuaranizarse, aqui, significa entrelaçar-se com “narrativas que versam sobre a inter-relação entre
as onças e os antigos moradores e variadas observações e comentários acerca do
comportamento do animal” (Ibidem). E foi desta forma que a Literatura de Cordel
também emergiu como um corpo performativo (SODRÉ, 2005, p. 144) que (re)elabora
o status da onça suçuarana dentro do imaginário e cotidiano da mesma.

A preocupação com a Literatura de Cordel como instrumento de encantamento, rebento
de novas elaborações, visões de mundo das diversas Comunalidades que interagem com
os “versos cordelísticos” no campo educacional, se fez emergente após um contato mais
direto com essa, dentro de um trabalho artístico - pedagógico desenvolvido pelo CRIA,
no período 1996-2007.
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Como já falamos anteriormente, na Introdução, o CRIA é uma ONG que tem como
missão provocar nas pessoas, por meio da arte-educação e do despertar de
sensibilidades, atitudes transformadoras de si mesmas e da sociedade em que vivem, de
forma coletiva e comunitária.

O CRIA foi e é, na nossa avaliação, uma Universidade Aberta, pois lá há ensino sobre
os aspectos culturais, artísticos e literários que compõem nossa formação enquanto povo
brasileiro; há pesquisa, quando somos estimulados a reverenciar e beber nas fontes de
saberes dos nossos Mestres Populares do SER-TÃO Brasil, a investigar as entranhas
culturais que perpassam pelas nossas Comunalidades; e, também, há extensão, quando
abrimos nossas portas “com beleza toda em torno de mim”13 para diversas crianças,
jovens, adultos e idosos vivenciarem nossos processos arte-educativos e descobrirem
Mais de Mil14 motivos para valorizarem sua Arkhé.

Somos colaboradores da rede SER-TÃO Brasil, junto com o CRIA, 12 grupos
comunitários organizados de Salvador e mais 16 cidades do interior da Bahia. Estes
buscam, a partir de articulações político-culturais, pelo bem comum e possibilidade da
vida simples e digna em cada lugar, inspirar novas experiências organizadas
coletivamente, com e pela juventude, que valorizem a criatividade, a liberdade, a
criação artística, as culturas tradicionais locais, a relação do homem com a terra e as
formas solidárias de sobrevivência15. Esse espaço nos ensinou muito mais do que
qualquer escola que passamos.

Na rede SER-TÃO Brasil, as dinâmicas existências de saberes e fazeres do povo realçam
as cores, sentidos e cheiros que brotam da arte que vem da “ciência primeira” (LEVISTRAUSS, 1989). É através dessa rede de articulação arte-educativa, fincada nas
expressões populares, que são recalcadas, em diversos espaços, que muitas cidades,
pessoas, grupos culturais, criam, recriam e monitoram políticas públicas de cultura que
realmente atendam aos anseios essenciais dos que realmente pulsam e vivem seu legado
ancestral artístico, cultural e de formação.
13

Trecho poema indígena que compõem o espetáculo “Quem Descobriu o Amor?”, do grupo Tribo do
Teatro, que formava o repertório arte-educativo do CRIA.
14
Nome de um grupo de Teatro que existiu no CRIA.
15
Informações extraídas do Blog Rede Ser-tão Brasil. http://redesertaobrasil.wordpress.com/conheca-arede/ . Acesso em 31/03/2012.
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O cordel ganhou novas formas, no nosso coração e na nossa forma de conceber
processos pedagógicos, graças aos aprendizados e vivências nessa rede, com essas
pessoas que acreditam no potencial do ser humano e na pulsão comunal que irradia
ensinamentos de mestres da nossa cultura, como Seu Gervácio, Dona Aninha, Seu
Roque, o sambador Roque Trabuco, que tinham e tem o cordel pendurando seus saberes
e composições identitárias.

Figura 07 – A Mestra Popular Dona Aninha, integrante da Rede Ser-tão, sambadora de samba do sertão,
da cidade Lafaiete Coutinho. Encontro Ser-tão Brasil – Boa Vista do Tupim / 2011 (Fonte: Acervo
pessoal de Tássia Batista)
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Figura 08 e 09 – Fotos da Festa da Inauguração da Cordelteca Roque Trabuco, na Escola Municipal de
Boa Vista do Tupim, no Encontro Ser-tão Brasil – Boa Vista do Tupim / 2011 (Fonte: Acervo pessoal de
Tássia Batista)

Dentro dos processos formativos desenvolvidos no CRIA, participamos de uma oficina
artística desenvolvida pelo nosso saudoso Mestre, poeta Zeca de Magalhães, que
proporcionou aos aprendizes um exercício poético de trabalho intuitivo e intelectivo do
poder da palavra. O CRIA tinha no seu repertório artístico, 03 grupos de teatro e, em
dois destes grupos, os filhos de Zeca de Magalhães faziam parte.

Com suas aproximações encantadoras dentro das reuniões de famílias do CRIA, com
sua veia poética e poesias recitadas, Zeca encantou a todos e, principalmente, a Maria
Eugênia Milet – sócia fundadora do CRIA. A mesma provocou nosso querido Zeca
convocando-o para a missão de reaproximar os meninos do CRIA com sensibilidade
poética, através de uma oficina de poesia que veio a integrar o repertório artístico da
instituição. Desafio mais que aceito pelo poeta carioca que se encantou pela Bahia e
veio andando para cá – pois o mesmo nos contou em uma das primeiras viagens
poéticas na oficina de poesia, que veio a pé do Rio de Janeiro e gastou cerca de 30
sandálias havaianas16. Foi aí que o primeiro mergulho poético foi feito por nós.

Zeca de Magalhães fez parte do Movimento Poetas da Praça, da década de 70, no qual
organizava recitais nas praças para confrontar a indústria do livro, buscando assim
16

Zeca de Magalhães relatou que na década de 70 veio andando do Rio de Janeiro para a Bahia.
Chegando aqui, fez parte do Movimento Poetas da Praça e trabalhou em algumas repartições publica. Só
no final dos anos 90 e início dos anos 2000 foi que Zeca e seus filhos se aproximaram do CRIA e
integraram a equipe de educadores e os grupos de teatro e poesia, respectivamente.
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democratizar a poesia. Era também considerado poeta da Geração Mimeografa, por
editar, produzir e mimeografar seus poemas em livretos, na praça pública e vender
imediatamente, ali mesmo.

Figura 10 – Zeca de Magalhães no recital de poesia “Bruzundangas: duas dúzias de poetas a preço de
banana”, CRIApoesia. (Fonte: acervo de fotos do CRIA – ano: 2003)

Mas nosso poeta, querido Zeca, Kzé, o que “transgredia a reta que certamente afeta a
integridade dos poetarados” (ROBSON POETA DO RAP, 2003), o cabra da peste que
se veste com a Literatura, inventou de ir ver outras Laranjeiras17, de ir ver outros
sertões, de rasgar versos em outras praças, de ver o jogo do Fluminense em outras
arquibancadas:

Em fevereiro de 2007 Salvador vivia mais uma vez, como de praxe
e tradição, seu tumultuado carnaval, em meio a chuvas de confetes
e chuvas que alagam a cidade.
Na velha Ribeira (bairro situado na cidade baixa de Salvador)
várias casas tiveram goteiras devido às chuvas incessantes. Em
uma determinada casa essas goteiras fizeram de vítimas alguns
17

Laranjeiras aqui é uma referência à cidade do time Fluminense, o qual Zeca era torcedor fiel e super
APAIXONADO.
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livros e documentos amarelados, amassados e sujos. Tentando
salvar seus preciosos documentos e livros, o poeta Zeca de
Magalhães sobe ao telhado para consertar a goteira, combater o
inimigo. Porém, não teve muito sucesso. Escorregou no telhado há
muito molhado e caiu como o anjo que caiu do céu, bateu a cabeça
e morreu. (MORAES, 2010, p. 04)

Maira Castanheiro Magalhães de Moraes, filha do nosso Mestre Zeca de Magalhães, nos
traz a imensa dor do momento da passagem do mesmo para o Orum, no seu trabalho de
conclusão do curso de História, intitulado: “Poesia: um artefato de revolução, trabalho
& linguagem – A Poesia Marginal na abertura política brasileira”. Neste estudo, Moraes
busca traçar o caminho da Poesia Marginal, seus aspectos estéticos, políticos e culturais,
que contribuíram significativamente para a abertura política brasileira. Tudo isto
culminando na atuação de Zeca e outros poetas no Movimento Poetas na Praça,
articulado em Salvador na década de 1980, o qual serviu de inspiração para nossas
insurgências poéticas na comunalidade Sussuarana.

Nas suas oficinas poéticas, o exercício com a palavra e seus jogos sonoros, que não
limitam e nem esquadrinham em “conceitos” o poder da linguagem livre, eram o
caminho para adentrar o universo poético-estético da palavra. E foi nesta Aventura
Pedagógica (COSTA, 2001), que adentramos o mundo do cordel conhecendo as
riquezas poéticas de Antonio Vieira, Antonio Barreto, Jotacê Freitas, Franklin Maxado,
Bule-Bule, Leandro Tranquilino, Cuíca de Santo Amaro, Paraíba da Viola18, Rodolfo
Coelho Cavalcante, Patativa do Assaré, Leandro Gomes de Barros, Papada, Chico
Salles, Moreira de Acopiara, e tantos outros vates da “puesia de cordel”.

O que dizer de Zeca de Magalhães? Um pai, Mestre, louco, amigo, poeta, parceiro dos
processos formativos e de iniciação poética, cinegrafista do Globo Repórter durante um
período – como ele relatou: “para garantir o leite dos meninos” - figura mais que
importante para a história literária e poética do Brasil, principalmente na Bahia e no Rio
de Janeiro. Se hoje estamos aqui, versando e tecendo reflexões acerca do mundo do
Cordel no processo educativo, “soltando o pensamento poético-político / pichando e

18

Todos estes são baianos. Os únicos que já nos deixaram nesta vida foram o querido Antonio Vieira e o
Boca do Inferno do cordel, Cuica de Santo Amaro.
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plantando poesia por toda cidade”

19

, é graças à intervenção inesperada e impactante

deste poeta, torcedor do Fluminense, e da Mestra Maria Eugênia Milet, na nossa vida.

A própria Maria Eugênia Milet, na sua pesquisa de Mestrado intitulada “Uma Tribo
Mais de Mil: o Teatro do CRIA” (MILET, 2002, p. 12), revelou esta pulsão, força
comunal, de agregação e formação pautadas em experiências criativas que impactam de
forma encantadora nossa vida.

Trazemos para o corpo do texto, as pessoas criadoras da história
aqui apresentada, e seus internos motivos, textura que desponta
na expressão da palavra. As palavras todas não cabem no texto,
especialmente por ter sido a experiência vivida, a matéria própria
do fazer artístico. O teatro fala por si e a educação celebra a arte
do encontro, fazendo-se na interação com as pessoas. Mas
tentamos superar os limites entre o vivido no corpo e o que o
intelecto tenta explicar, para esse trabalho poder falar por si, e,
assim, ser instrumento de novos sentidos pelo caminho da arte.20

É pensando nestas reflexões e ensinamentos da nossa Mestra que buscamos sentir a
textura que tem a expressão da palavra poética, na Literatura de Cordel, enaltecendo a
matéria própria do fazer artístico para que, nas nossas Comunalidades e nos palcos de
vivências educacionais – “modus operandi da reflexão mitopoética” (LEVI-STRAUSS,
1989, p. 33) – consigamos “superar os limites entre o vivido no corpo e o eu que o
intelecto tenta explicar” (MILET, 2002, p. 12).

Foi neste contexto de Educação para uma nova Tribo Humana – pois era assim que
nomeávamos nossas formas de educar através da arte que agrega os diversos saberes e
fazeres do nosso povo, buscando formar jovens dinamizadores culturais que construíam
um novo rito de passagem - que surgiu o grupo comunitário no qual desenvolvíamos um
trabalho arte–educativo com a Literatura de Cordel e o Hip-Hop. Este grupo é o
Rap´ensando Sussuarana.

Um grupo de mobilização social, que nasceu em 2003, com a proposta de articular
grupos artísticos culturais, associações comunitárias e escolas dentro do bairro de

19

Parafraseando poema que Zeca de Magalhães recitava nas praças antes dos recitais do grupo poético
CRIA Poesia.
20
Grifos nossos
50

Sussuarana, em Salvador e interiores da Bahia. Tinha como objetivo, através da arte,
valorizar a cultura local (com padrão de vida interiorano e da forma de vida e
organização dos quilombos)21, e construir alternativas possíveis para o desenvolvimento
da comunidade.

Entendendo a importância da articulação comunitária através da arte do Hip Hop, do
Teatro e da Literatura de Cordel que, desde 2003, o Rap`ensando Sussuarana vem
realizando ações que visam o fortalecimento tanto do sistema de garantia dos direitos da
criança e do adolescente, quanto do bairro, tornando-se um agente transformador e
referência para a cidade.

Destacamos aqui as principais ações desenvolvidas pelo grupo na comunalidade
Sussuarana:

- PROJETO RAP´ ENSANDO NOVOS HORIZONTES

Projeto em parceria com a Escola Municipal Novo Horizonte (Sussuarana), onde se
realizou oficinas de Rap, Literatura de Cordel e Graffiti com os alunos dos turnos
matutino, vespertino e noturno durante 03 meses (agosto, setembro e outubro de 2004).
Os resultados das oficinas foram apresentados na culminância do projeto, na Mostra de
Arte e Cultura Rap´ensando Novos Horizontes, inclusive com entrega de certificados da
Secretaria Municipal de Educação, exibição de vídeos, apresentação do grupo
CRIAPoesia do CRIA, apresentação de grupos culturais da comunidade, os resultados
(rap coletivo, livreto de cordel, tapumes com graffiti) do processo do projeto, para toda
a comunidade.

- MOSTRA CULTURAL “SUSSUARANA EXISTE”

Uma ação com objetivo de mostrar para a cidade o que a Sussuarana vem produzindo
artística e culturalmente. Atentando as pessoas da Comunalidade para a força da sua
21

Sussuarana é sub-dividida em três comunidades: Velha Sussuarana, Nova Sussuarana e Novo
Horizonte. Moradores mais antigos alegam que Sussuarana já fez parte do Quilombo do Cabula, um dos
grandes Quilombos da Bahia, nas proximidades do Beirú e Mata Escura, ambos também descendentes de
Quilombo. Ressaltamos que esta subdivisão é fruto do esquadrinhamento do Estado que não revela o
real/simbólico integrado da comunalidade da Grande Sussuarana.
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beleza e importância no espaço de vínculos societais. Nesta ação, apresentaram-se
várias potências artísticas e culturais da Grande Sussuarana.

Figura 11 – Foto do cartaz de divulgação do Hip Hop na Onça 2012 (Fonte: panfleto distribuído para
divulgação – acervo particular de Sérgio Bahialista)

- HIP HOP NA ONÇA

Eventos em articulação com espaços institucionais de educação e centros culturais de
Sussuarana, que tem o objetivo de enaltecer a produção local do Hip Hop, da poesia, do
teatro, da música, da dança, mostrando também o quanto estes podem ser um ponto de
diálogo entre a escola e a comunidade, além de um ponto fundamental como alternativa
de lazer e expressão artística para a territorialidade.

- “CUTUCANDO A ONÇA COM VARA CURTA”

Esse evento – que na verdade foi um seminário com palestras e workshops - mostrou a
Sussuarana contra o abuso e a violência sexual contra crianças e adolescente. Depois de
um diagnóstico junto à comunidade, percebeu-se a necessidade de provocar toda a
Comunalidade a pensar sobre esta questão. Realizamos um seminário no qual se
discutiu a questão com autoridades, militantes, conselhos tutelares e especialistas,
mostrando que “a onça não tá pra brincadeira não” e que “cutucar a onça com vara
curta” é perigoso.
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No final do evento, tivemos a apresentação do grupo Abebé Omí, do CRIA, com a peça
“Silêncios Sentidos”, que tratou muito bem o tema em discussão.

Figura 12 – Foto do cartaz de divulgação do Sarau da Onça 2012.
(Fonte: fan Page Sarau da onça na rede social Facebook.
http://www.facebook.com/sarau.daonca?ref=ts&fref=ts
Acesso em dezembro 2012)

A partir do interesse de um grupo de jovens de Sussuarana - oriundos de trabalhos arteeducativos que desenvolvemos na comunalidade - que tomou como referência o Sarau
Bem Black e o Sarau da Cooperifa, criou-se o Sarau da Onça - como os próprios jovens
dizem, filho da nossa terra. Esse foi criado com o intuito de sensibilizar as pessoas
através da poesia, teatro e música. Como o próprio grupo diz, “a arma utilizada são as
palavras que saem das bocas dos poetas e poetizas das baixadas e vielas do bairro". O
grupo vem fazendo apresentações que arrastam vários participantes. É um evento aberto
para que qualquer pessoa, independente de raça, cor, religião, participe a partir de
discussões, contribuindo também com suas poesias.

É incrível como a comunalidade Sussuarana tem grande identificação com sua Arkhé,
princípio inaugural que perpassa de forma mítica por toda sua forma de (re)elaborar o
seu mundo. Segundo Farias (2006, p. 25):

Nesses códigos simbólicos está cunhada uma grande parte dos
códigos genéticos culturais – uma espécie de DNA da cultura – da
sociedade humana, uma vez que somos tatuados culturalmente, e é a
partir do movimento de reinvenção das tradições que o processo
sóciocognitivo-cultural de perpetuação da nossa existência simbólica
se mantém.
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Acreditando no movimento de (re)invenção das tradições, levantado por Farias, é que
acreditamos no poder da palavra poética como instrumento de (re)elaborações de
valores comunais nos processos educativos, assim como acontece em Sussuarana.

Figura 13 – Capa do cordel “O Buraco na pança da Sussuarana” que busca retratar o universo real e
simbólico da comunalidade Sussuarana e suas limitações, como o buraco imenso que se formou na pista
no ano de 2006. (Fonte: coleção particular de Sérgio Bahialista)

Esse cordel surge diante de um quadro de total abandono que a nossa Sussuarana passou
no ano de 2006 – não que hoje esteja tão melhor, mas as questões que levaram a esse
cordel foram solucionadas depois de muita pressão popular através do mesmo. Uma das
pistas da principal Avenida que interliga a grande Sussuarana – Avenida Ulysses
Guimarães – cedia, deixando um dos lados da pista comprometido, chegando a deixar
com que os ônibus passassem literalmente próximo a um precipício. Daí o nome do
cordel ser “O Buraco na Pança da Sussuarana: uma denúncia”.

Esse cordel era recitado em TODOS os espaços de discussão da comunidade – centros
culturais; em escolas públicas e privadas da região, nos projetos pedagógicos
envolvendo poesias; em seminários temáticos; até que um dia, numa manifestação de
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repúdio a esta situação, uma moradora recitou este cordel para as câmeras de uma
emissora de TV que cobria o movimento. Isso fez com que algumas autoridades
levassem esse cordel a uma instância maior do governo, provocando de imediato o
início das obras de restauração da Avenida.

E foi a partir da reinvenção da forma de se dizer de onde vem e para onde vai,
reivindicando seus direitos, que o cordel – junto com o rap – buscou, dentro das
dinâmicas sócio-comunais de relação com suas redes de alianças, perpetuar nossa
existência simbólica, proporcionando assim, uma expressão do mito inaugural de
Sussuarana, através da palavra poética encantada. E por falar em mito...

Figura 14 – Aula do Prof. Mestre Márcio Nery de Almeida para os educandos da Sussuarana sobre o
universo real e simbólico da comunalidade Sussuarana e seu recentramento comunitário. (Fonte: arquivo
pessoal)
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Figura 15 – Jovem Sandro Sussuarana (como o mesmo se intitula) recitando no Sarau da Onça, com a
camiseta da Onça, para os educandos. (Fonte: arquivo pessoal)

Sussuarana é um lugar que, como muitos outros de Salvador, cresceu com a ocupação
de retirantes que deixaram seus interiores nordestinos, para tentar uma nova vida na
capital. Surgiu, segundo uma narrativa de fontes orais que circula na comunalidade ao
longo desses anos, desenhando elementos com os quais podemos caracterizar os seus
princípios inaugurais, entre as décadas de 50/70, após um episódio em uma das fazendas
que existia por aquela localidade.

Na Fazenda de Dona Guiomar, o fazendeiro José Inocêncio saiu para caçar e, de
repente, deu de cara com uma onça suçuarana que habitava aquela região de mata
fechada. De forma corajosa, José Inocêncio matou a onça e levou-a para sua fazenda,
fez um banquete e distribuiu para toda comunidade. Daí em diante, ele ficou conhecido
como “Zé da Onça Suçuarana”. Quando o bairro foi “fundado”, este acontecido, que
vive forte no imaginário da população, veio à tona e deu todo significado àquela região,
batizando o bairro de Sussuarana, perpetuando a existência simbólica, sertaneja e de
coragem, (re)significando as relações do ato corajoso com a onça junto à forma de viver
e se organizar desse lugar, como os eventos Hip Hop na Onça, Sarau da Onça, Festa a
fantasia “As onças estão chegando”, Supermercado Flor da Sussuca, entre outros22.
22

Eventos culturais produzidos pela e para a Sussuarana, além de supermercados da região que reanimam
nos seus nomes a forma de identificação da comunidade com a onça suçuarana.
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Figura 16 – Cartaz de divulgação da 1ª Festa a Fantasia “As Onças estão chegando”. (Fonte: arquivo
pessoal – panfleto do evento)

Essa história que contamos de forma resumida foi descoberta a partir de uma pesquisa
de mestrado intitulada “Viver a Comunalidade na Escola: para além das habilidades
e competências do currículo escolar” (ALMEIDA, 2007), feita pelo hoje Mestre em
Educação e Contemporaneidade, Márcio Nery de Almeida. Educador “amigo da onça”23
– como nos intitulamos dentro da comunalidade – que buscou compreender como a
construção de habilidades e competências no currículo escolar traz – ou não - o
princípio inaugural da comunalidade Sussuarana. O resultado da pesquisa nos faz
entender e repensar o recalque do Aparelho Ideológico chamado Escola, em relação aos
saberes que advém das redes de alianças que se formam nesta territorialidade.

A noção de territorialidade, nesta abordagem, configura-se em “espaço-tempo de
inserção em novos contextos, novas possibilidades e enfrentamentos, coexistindo com
os modos da sociedade envolvente” (ALMEIDA, 2007, p. 21), buscando assim
(re)estruturar-se nas novas dinâmicas existenciais “preservando e dando continuidade
23

Sabemos da associação negativa que a sociedade estabelece em relação à expressão “amigos da onça”,
traz endo a carga do amigo falso que trai seu companheiro, mas nas nossas relações comunitárias, por se
tratar de uma referencia à Arkhé, principio inaugural de Sussuarana – a onça Suçuarana – essa referência
torna-se uma expressão de camaradagem, amigos da comunalidade Sussuarana.
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aos modos da tradição num constante jogo de autoafirmação identitária, diálogo e
adaptação sem denegação” (Ibidem).

Mais adiante, em uma entrevista dada no Programa Mosaico, da Rede Bahia, no quadro
Mapas Urbanos, exibido no dia 15 de Outubro de 201124, o próprio Márcio Nery ao ser
abordado pela atriz Maria Menezes, trouxe este legado para o conhecimento de todos,
ratificando as descobertas da sua infância a dos seus dois anos de pesquisa:

O bairro de Sussuarana tem esse nome devido a atitude de um
antigo morador que, há mais de 50 anos, matou uma das inúmeras
onças que existia aqui. E na cultura sertaneja, nordestina,
campesina, matar uma onça confere a ela dons sobrenaturais, de
ousadia, de coragem, de imortalidade. Por isso, apesar dessa onça
ter sido morta há mais de meio século, no imaginário da população
o pessoal não deixa que ela morra. A onça ficou associada a esse
símbolo de força, de coragem, de valentia, de ousadia. E no
imaginário da população, este símbolo não morre.

Percebemos aqui uma fala de um morador de Sussuarana, que desde sua infância já
ouvia falar sobre este fato heróico e que, através de uma pesquisa de Mestrado,
mergulhou no imaginário da população, a partir de entrevistas com moradores mais
antigos e com dinâmicas de (re)elaborações míticas com crianças – que nas nossas redes
de alianças, são nomeadas “crionças”, por serem de Sussuarana - e viu o quanto esses
“dons sobrenaturais” ganham corpo nessa comunalidade - principalmente quando
alguém diz que não é para mexer com quem mora em Sussuarana porque a pessoa é
onça – e elabora um sentido mais amplo de relação com a forma que se encara a vida.

É neste contexto de (re)elaborar o mundo sertanejo - o qual foi habitado por pessoas que
migraram de diversos interiores nordestinos – que se constrói formas de viver e de se
relacionar fundadas na cultura de povoado, de comunidade, de “cumadre” e “cumpadre”
– como a família de Mãezinha25.

E foi enraizado nesta (re) elaboração feita pelos novos habitantes de Sussuarana, que o
cordel veio se tornar um mecanismo, instrumento acionador, de diversas abordagens
didáticas dentro e fora da instituição escolar, entrelaçando saberes juntos a novas
24

Entrevista disponível no endereço http://www.youtube.com/watch?v=65I_yupdYEI. Acesso em
30/10/2011
25
Sergipana danada que será abordada mais adiante
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linguagens artístico-culturais. Assim foi o Cordel das Cri-onças, por exemplo. Fruto
das interações de cunho didático pedagógico das crianças de escolas municipais de
Sussuarana, o Cordel das Cri-onças contou em versos, as narrativas orais próprias da
tradição de sua comunalidade.

Trabalho do qual somos parceiros nas intervenções artístico-pedagógicas de intercâmbio
com os saberes da comunalidade de Sussuarana, na Unidade Escolar da Rede Municipal
de Ensino de Salvador, Novo Horizonte, na Escola Municipal Maria José Fonseca, que
se tornou palco de vivências artístico-pedagógicas por ser o campo da pesquisa, também
no Novo Horizonte, “subdivisão” de Sussuarana.

Zé da Onça inventou
De caçar uma onça parda
Logo, logo a matou
Isso não teve muita graça
Mas logo se originou
Do roçado uma praça.

Figura 17 – Capa do Cordel das Cri-onças (Fonte: arquivo pessoal)
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O processo de criação deste cordel perpassou por dinâmicas, jogos e muita risada,
coisas esquecidas dentro dos espaços institucionais de Educação. Buscamos trazer as
crianças do CEB26 II para o universo “cordelístico”, para maior apropriação do fazer
cordel, sua rima, métrica, mas sem engessá-las na preocupação da perfeição, e sim
proporcionando o deleite pela sonoridade das palavras, da divisão silábica, mostrando o
quanto a unidade sonora da palavra tem sua coesão e espaço na composição da mesma.
Isto também as auxiliou no processo de consciência fonológica e de desenvolvimento
dos níveis de escrita, descritos e estudados por Emilia Ferreiro e Ana Teberoski, por
exemplo.

Os jogos silábicos são saboreados a partir de dinâmicas arte-educativa que levam
primeiramente a sentir o verso no corpo, na música, na dança, trazendo assim a
consciência fonológica tão importante no processo de alfabetização, invertendo a ordem
olho-cérebro tão em voga nos sistemas de ensino atuais.

“Quem conto canta
Encanta cordel
Quem conto canta
Cordel encanta”
(Música do espetáculo “Quem conto canta, cordel encanta”, utilizada nas oficinas de Literatura de
Cordel)

A partir da música acima, tanto as crianças dessa atividade quanto os jovens e adultos
da EJA– Educação de Jovens e Adultos - que passaram pelo processo formativo com o
cordel na escola pesquisada - Escola Municipal Maria José Fonseca – fizeram rimas
para se apresentar. Em roda, tocávamos esta música no violão e, assim que a mesma
terminava, apontávamos o violão para alguém na roda, de surpresa, que tinha que se
apresentar rimando e acompanhando o ritmo. Tudo isso de pé, se movimentando,
trazendo o verso para o corpo, para a voz, para as palmas. Muitos já começavam a
internalizar a consciência do som, como um educando relatou: “quando a gente faz o
verso, a gente ‘sente’ as partes da palavra” (A. S. S, educando da Escola Maria José
Fonseca).

26

Ciclo da Educação Básica
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Assim, aqui nesta interação didática com o Cordel, “não se trata de transmitir um
conhecimento que o sujeito não teria fora desse ato de transmissão, mas sim de fazer-lhe
cobrar a consciência de um conhecimento que o mesmo possui.” (FERREIRO, 1999, p.
27). É essa (re)elaboração do verso no educar, que contemple a bagagem cultural dos
educandos, da sua migração cultural nordestina, que compõem o estar em Sussuarana,
que buscamos afirmar nestas atuações.

“Não é um sujeito o qual espera que alguém que possui um
conhecimento o transmita a ele por um ato de benevolência. É um
sujeito que aprende basicamente através de suas próprias ações
sobre os objetos do mundo e que constrói suas próprias categorias
de pensamento, ao mesmo tempo que organiza seu mundo”.
(FERREIRO, 1999, p. 29).

É nessa forma de versar o seu lugar de ser/estar com (MAFFESOLI, 2007) que “Minha
Sussurana / Você é o meu bem querer / não me canso de você” (Cordel das Cri-onças,
2006), das formas de estruturar o modo vivendi, de dentro da porteira27. É através dos
versos do cordel que muitos afirmam sua forma de interagir e conduzir as novas
elaborações.

O “Cordel das Crionças” é fruto de um belíssimo trabalho pedagógico pluricultural e de
respeito à Arkhé dos seus aprendizes, pois:
Fazer emergir, no âmbito das nossas escolas, produções artísticas e
literárias próprias do patrimônio étnico-cultural das nossas
populações constitui objetivo do processo de ensino-aprendizagem
ancorado na perspectiva pluricultural. (ALMEIDA, 2007, p. 104)

As crianças, pelo fato de já mergulharem no universo da imaginação naturalmente, por
conta do próprio processo de descoberta e captação do mundo despido de pudores e
recalques que o outro lado desse mesmo mundo imprime em nós até a vida adulta,
souberam “viajar” no mundo poético e na história de Seu Zé da Onça, (re)elaborando os
valores comunais do seu entorno.

Esta experiência, também com as atuações no campo da EJA nos trouxe um
questionamento: e os nossos jovens e adultos de Sussuarana? Como (re)elaboram os
valores comunais em um processo arte-educativo por meio da Literatura de Cordel? Que
27

Referência metodológica que caracteriza as iniciativas do PRODESE.
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visão de mundo seria impressa, “pendurada”, nos versos do Cordel? Como o cordel
reanima o aprender dentro das salas de EJA de Sussuarana, contemplando o universo
simbólico da sua comunalidade? Essas e outras questões permearam todo o processo
investigativo e de contemplação.

E o cordel, junto a outras elaborações poéticas, foi, e é, o fio condutor de muitas dessas
interações, dessas viagens poéticas que nos levam ao mundo das novas significações,
quando brincamos de ser estrela, de brilhar a partir da magia da palavra e do trabalhoso
versar dos sentidos, dos pertencimentos.

Muitos processos educativos proporcionam aos educandos o tímido contato com essa
literatura, um contato limitado, reservado a apenas contemplar, interagir na relação
olho-cérebro, recalcando e apequenando a rica forma de apropriar-se desse instrumento
poético-narrativo por essência, o qual já vem provocativo, “implorando” para que seja
apropriado e que se dê novos contornos à sua forma. É aí que “pode pôr em prática uma
“ciência criativa” que permita estabelecer um vínculo entre a natureza e a arte, o
conceito e a forma, o corpo e a alma. O que acentua tal vínculo é a vida.”
(MAFFESOLI, 1998, p. 55).

Para (re)pensar o papel da Educação neste processo de afirmação, precisamos de
educadores-pesquisadores que mergulhem fundo no encantamento da pluralidade
cultural, “no reino das palavras”, elaborando epistemes africano-brasileiras, indígenas e
(re)elaborando legados europeus a partir das dinâmicas existenciais e educativas para
tecer redes de saberes que se entrelacem em si mesmas e em outras redes, outros
trançados que compõem nossa pluralidade cultural. Isso é tarefa mais que importante
para qualquer educador, pois abrir a porta do saber, respeitando o “plural brilhar do
ser”, é “alimentar emoções que signifiquem a elaboração de uma ética do futuro que
realmente contemple as existências comunais da nossa população” (LUZ, 2008, p. 06).

Michel Maffesoli é mais uma vez convidado para este diálogo, quando buscamos tratar
do corpo versado do Cordel e de outras elaborações poéticas, numa Perspectiva de
Razão Sensível, onde a busca da Razão Interna seja o respeito ao direito de co-existir e
o respeito a sua forma inata de estar no mundo. O próprio diz:
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“(...) enquanto que para o racionalismo “o terceiro é excluído”, o
conhecimento tradicional, a sabedoria popular, ou simplesmente a
experiência empírica nos ensinam que “o terceiro é sempre dado”
(tertium datum), que é impossível fazer repousar todas as coisas
sobre uma discriminação estrita, e que, em seus diversos aspectos, a
vida é um movimento perpétuo onde se exprime a união dos
contrários.” (MAFFESOLI, 1998, p. 30).

Isso permite a emersão de conhecimentos, valores e linguagens próprias recheadas de
significado e possibilidades de auto afirmação sócio-comunitária.
“Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore
sacode somente a si mesmo"
Deparei-me com esse provérbio africano hoje!
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CAPITULO II: PERGUNTAS DE PARTIDA E CAMINHO METODOLÓGICO:
CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
CORDEL TRILHANDO AS DESCOBERTAS!
As duas são importantes
Do mundo, elas são mola
De um lado a ciência
Que tem por sede a escola
Do outro a sapiência
Que o povo tem na caixola
As duas se complementam
Se equivalem, também
Quando uma está ausente
Quem procura a outra tem
Uma sempre anda na frente
Sabendo que a outra vem
Antonio Viera - Cordelista de Santo Amaro da Purificação- Cordel
Remoçado.

Diante de tanta vontade de captar a forma como se estruturam os campos simbólicos
dos sujeitos da pesquisa, suas formas de compor esse mundo, a partir dos seus
princípios inaugurais, vínculos societais, viajando pelo mundo da “puesia de cordel” que tanto encanta seu viver e memória -, buscamos trilhar nossa investigação a partir da
proposta de investigação de caráter etnográfico denominada desde dentro para fora,
que constitui referências de trabalhos de pesquisadores como Juana Elbein, Marcio Nery
de Almeida e Marco Aurélio Luz.

O desde dentro para desde fora é uma legenda criada por Mãe Senhora, sacerdotisa que
assumiu a liderança do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá após a Mãe Aninha, por volta da
década de 1940, para delimitar os saberes construídos dentro da sua comunidade e como
estes interagiam, coexistiam com os saberes advindos da outra elaboração de mundo
ocidental que muitas vezes confrontam o legado do continuum civilizatório africano nas
Américas. Legenda esta que entrelaça o caráter metodológico assumido pelo
PRODESE, grupo de pesquisa do qual fazemos parte.

Mãe Senhora, assim como todas as Iyás que se tornaram figuras mantenedoras desse
legado, criou essa legenda e é uma filosofia para nós afrobrasileiros (as).

As estrofes do cordel “Um cantinho da África encantada em Salvador: 100 anos de Ilê
Axé Opô Afonjá”, de Sérgio Bahialista (2010, p. 05-06), como se pode observar logo
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abaixo, se apresentam como instrumento de afirmação do legado africano-brasileiro em
uma perspectiva de educação pluricultural, para as novas gerações de educadores,
revelando o lado encantador da história e cultura africana, perpetuada pela dinâmica
existencial retroalimentada pelas Yalorixás:

Suas sacerdotisas nesses
100 anos de história
Construiram força e beleza
Que ficarão na memória
De quem preza pelo sagrado
Africano, seu legado
De honra e muita glória
Até 1938
Mãe Aninha comandou
Mãe Bada de Oxalá
Tomou após a que passou
Até 41 foi a hora (1941)
Depois a Mãe Senhora
O Reinado carregou
(...) consolidando toda força
Que o ancestral ali construiu
Abrindo “caminhos d`Áfricas”
Encantos míticos e mágicas
Que todo povo negro viu.

As estrofes do saudoso Antonio Vieira, no seu cordel já citado, “A peleja da Ciência
com a Sabedoria Popular”, revelam o real significado da nossa proposta de investigação,
pois desde dentro “a sapiência / Que o povo tem na caixola” marca a porteira que
estabelece, de acordo com suas aberturas nos momentos certos de entrada e saída,
contato com o desde fora, que é “a ciência / Que tem por sede a escola”. Neste
encontro, “as duas se complementam / se equivalem também”, até porque o mundo é
compreendido de diversas formas, texturas e noções que fazem com que “uma sempre
ande na frente / Sabendo que a outra vem” (VIEIRA, 2005, p. 01-02), pois “o conceitual
duro e rigoroso tende a obliterar-se ante a noção mole e polissêmica” (MAFFESOLI,
2007, p. 64).

Como o próprio cordel de Antonio Vieira diz, é preciso afirmar os saberes advindos
desde dentro para que não se perca no desde fora. A forma de compreender, de traduzir
tudo que se busca encontrar nesta pesquisa foi – será - por meio da Literatura de Cordel,
por meio da poesia pulsante, pelo fato dos sujeitos da pesquisa terem o cordel
permeando suas memórias e por já interagirem – mesmo que de forma contemplativa
65

apenas, sem se apropriar das formas de rima e métrica, por conta do esquadrinhamento
curricular que não permite mergulhos poéticos - com a mesma Literatura de Cordel, em
algumas interações didático-pedagógicas, além das interações com seus familiares do
interior. Por isso, observamos/vivenciamos, junto aos sujeitos da pesquisa, o mergulho
profundo no mundo mitopoético da poesia, para que, por meio da mesma, revelassem
seu universo real/simbólico.

E é nisso que acreditamos, nessa forma de perceber, compreender, desde dentro para
desde fora, por meio da Literatura de Cordel que permeia bagagem cultural destes
nordestinos. E isto “implica a necessidade de conhecer e encarar esta cultura a partir de
seus próprios referenciais, traduzindo-a a partir da ótica que lhe é própria, evitando,
assim, equívocos.” (ALMEIDA, 2007, p. 50).

Entendemos que, dentro dessa dinâmica de pesquisa que corrobora com nossa história
de vida na comunalidade pesquisada, é de grande relevância direcionar o olhar
investigativo a partir dos nossos próprios referenciais, sabendo estabelecer um canal de
comunicação sensível e atento às informações que brotam de processos de criação
literária, levando os sujeitos da pesquisa a registrarem os seus valores, ritmos e formas
de abordar a comunalidade (Modus Vivendi – desde dentro) e os saberes do Modus
Operandi (para desde fora).

Por que anunciamos que penduramos aspectos de valores comunais de Sussuarana no
Cordel? Porque sua forma (re)criadora viaja pelo mundo afora, não se prende apenas à
uma finalidade. A Literatura de Cordel carrega em si o espírito aventureiro, arteiro, que
vem lá do Sertão, cavalgando para as grandes capitais, chegando de mansinho. E isto
pode – e deve – ocorrer em outras comunalidades.

O cordel ganha força, pulsão na nossa pesquisa por se tratar também de um instrumento
artístico de registro histórico, como o próprio Mark Curran traz no seu livro “História
do Brasil em Cordel”, no qual ele cataloga os cordéis que retrataram a História do Brasil

66

desde 1890, com a eminência da Guerra de Canudos até 1992, com o impeachment do
Presidente Fernando Collor de Melo28.

Os versos de Alexandre também retratam a metodologia de pesquisa adotada por nós,
quando diz:

Nas ciências sociais
O Método é definido
Como caminho prá atingir
Um fim estabelecido. (ALEXANDRE, 2010, p. 19)

E é se apropriando da força do verso que nosso “Método é definido / como caminho prá
atingir” as (re) elaborações dos valores comunais dos sujeitos de pesquisa da
comunalidade Sussuarana. Na verdade, o cordel já é, e sempre foi, nas nossas atuações
educativas, o instrumento de (re) elaborações de valores comunais, mas muito mais
focado nos processos educativos com crianças, como o Cordel das Cri-onças, já
abordado aqui como resultado de atuações educativas com as crianças de Sussuarana. O
foco da nossa pesquisa é com jovens e adultos de Sussuarana, inseridos no ensino
formal ou não – como o Sarau da Onça, (re)elaboração mitopóética de Sussuarana em
versos, que veremos mais de perto, logo mais.

O trabalho é alicerçado na pesquisa qualitativa, buscando um enfoque que “corresponde
a concepções ontológicas e gnosiológicas específicas, de compreender e analisar a
realidade” (TRIVINÕS, 1987, p. 117). Assim, corroboramos com Trivinõs quando o
mesmo traz como um dos enfoques na pesquisa qualitativa: o enfoque subjetivistacompreensivista:

Com suporte nas ideias de Schleiermacher, Weber, Dilthey e
também em Jaspers, Heidegger, Marcel, Husserl, e ainda Sartre,
que privilegiam os aspectos conscienciais, subjetivos dos atores
(percepções, processos de conscientização, de compreensão, do
contexto cultural da realidade a-histórica, de relevância dos
fenômenos pelos significados que eles tem para o sujeito (para o
ator, etc.) (TRIVIÑOS, 1987, p. 117)

28

Este estudo será aprofundado no próximo capítulo, que traz os aspectos históricos da Literatura de
Cordel, seus Ciclos Temáticos – segundo Ariano Suassuana e Manuel Diegues Junior – e as noções a
respeito do SERTÃO.
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A escolha por esta abordagem que privilegia a subjetividade dos envolvidos na pesquisa
e, como esta sempre ganhou corpo na Literatura de Cordel, como registro dos princípios
inaugurais da comunalidade que interagimos, no nosso processo investigativo, trata-se
de buscar compreender como os sujeitos das pesquisas conseguem afirmar nas
composições textuais do cordel, aspectos do seu viver cotidiano, legado dos patrimônios
civilizatórios aos quais pertence, além de analisar a importância da Literatura de Cordel
como linguagem arte-educativa, no processo de ensino-aprendizagem.

Tivemos, durante a pesquisa, situações de vivências poéticas nas quais a Literatura de
Cordel emerge como instrumento encantador de construção simbólica, fazendo com que
os colaboradores não só “apreciem” o cordel, mas se apropriem do mesmo para tê-lo
como expressão real e simbólica na, e da, sua existência. Assim, corroboramos que “os
pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente com
os resultados e o produto” (TRIVINÕS, 1987, p. 129). E é nesse processo desenvolvido
no espaço escolar e no Sarau da Onça que nos atemos nesta pesquisa.

POPULAÇÃO E TERRITORIALIDADE DA PESQUISA

Nesta pesquisa, os sujeitos foram 80 jovens e adultos da Escola Municipal Maria José
Fonseca, com idade entre 15 e 65 anos, sendo a maioria, adultos de 50 anos. Essa escola
fica localizada entre a Nova Sussuarana e o Novo Horizonte - de acordo com a divisão
territorial cartográfica que se configura a “Grande Sussuarana”. As elaborações sobre
suas vidas: quem sou eu, de onde vim, o que é Sussuarana para mim, muitas vezes
recalcadas pela “vida afora”, afloram no versar em cordel.

A Escola Municipal Maria José Fonseca, unidade escolar da rede municipal de ensino
de Salvador, localizada no Novo Horizonte, é voltada para atender a primeira etapa do
Ensino Fundamental. Essa escola tem a vice-direção do Mestre em Educação e
Contemporaneidade Marcio Nery de Almeida, o qual desenvolve um belíssimo trabalho
pedagógico pluricultural e de respeito à Arkhé dos seus alunos, e do qual somos
parceiros nas intervenções artístico-pedagógicas de intercâmbio com os saberes da
comunalidade de Sussuarana.
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Márcio Nery sempre desenvolveu interações didáticas que proporcionassem aos seus
alunos vivenciar a Arkhé no espaço escolar. Teve grandes experiências com o ensino
regular, com crianças de Sussuarana, e hoje, coordena processos educativos voltados
para a vivência arte-educativa que contemple aspectos de valores comunais, com jovens
e adultos dessa comunalidade. Um espaço que pulsa vontade, desejo, de criar palcos de
vivências em âmbito educacional, de valorização da coexistência de saberes. Assim,
essa torna-se um belo espaço de investigação para as questões colocadas aqui.

Mas também merece aqui uma colocação a respeito de algumas tensões observadas
durante a pesquisa, que o próprio Marcio Nery enfrenta para desenvolver esse
(re)elaborar valores comunais através do Cordel.

Queiramos ou não, a instituição escolar é refém de uma estrutura alicerçada numa
concepção linear e pouco afirmativa em relação aos legados pluriculturais que nossos
educandos trazem para dentro do espaço escolar. Na escola pesquisada não seria
diferente, mesmo com a outra lógica de pensamento, que contemple o universo plural
dos educandos que Marcio Nery conduz. O mesmo relata, e nós presenciamos, algumas
vezes, durante a pesquisa, o quanto, às vezes, por mais que os professores sejam mais
sensibilizados, as questões institucionais são colocadas como entraves, os quais
poderiam ser suplantados de forma simples. Além do mais, muitos professores sentem
muito por não passarem por processos arte-educativos nas suas andanças pela vida.

Todo este cenário foi relatado pelo Marcio Nery e por alguns professores e professoras,
nos encontros de formação arte-educativa, que a escola promove. Isso só reforça o
quanto a responsabilidade dos educadores é de se posicionar como um ato político.

Diante das nossas interações pedagógicas com a Literatura de Cordel, nas ações arte educativas nos grupos comunitários, centros culturais e escolas, percebemos o quanto
esse mundo sertanejo é vivo e pulsa forte dentro da capital baiana, principalmente na
comunalidade Sussuarana. Dados estatísticos coletados durante a pesquisa de Marcio
Nery de Almeida revelam em números esta referência identitária:

No que diz respeito às territorialidades de origem, foi constatado
que 68,38% dos 155 (54,77% dos 283 alunos com freqüência
regular) entrevistados nasceram em municípios do interior da Bahia
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e de outros Estados, como Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Minas
Gerais. Surgiram os nomes de 68 cidades do interior da Bahia e os
nomes de outras cinco cidades do interior dos Estados citados.
(ALMEIDA, 2007, p. 19-20)

Com uma grande parcela da população migrante de estados nordestinos, Sussuarana, na
sua configuração atual, (re) elabora a sertanidade no seu novo locus de sentidos, de
vivências. Entendemos que esta (re)elaboração da sertanidade traduz “as in-tensidades
das inquietudes das vozes internas (daimon), dos espantamentos das paixões que
movem (...) e desafiam nas trajetórias do ser-estar-sendo-com no mundo vivido/vivente
(ARAUJO, 2008, p. 17). E assim, o seu novo locus de sentidos ganha força, pulsão, na
forma de viver comunal e descomunal, também, paradoxal, que desemboca nas nossas
interações didáticas no processo educativo.

E é aí que vem, cavalgando do sertão, dentro do matulão dessas pessoas, o nosso cordel,
esse desbravador que, através de seus versos, imortaliza formas de dizer o nosso mundo,
e “embora eu more em você / Desse tempo de emoção / Eu nunca vou me esquecer”.
(Cordel das Cri-onças).

Já nos cordéis que resultam dos palcos de vivências com nossas cri-onças, podemos ver
a relação dual, tensional – in-tensional (ARAUJO, 2008) - das mesmas junto ao sonho,
encantamento que permeia nossa Sussuarana, versus o desencantamento, a situação
precária em que essa territorialidade se encontra, com índice de violência um pouco
elevado, saneamento básico reduzido, etc. Em muitos casos, esse desencantamento
torna-se força motriz para versos felinos e ferinos que protestem sobre esta situação.

Tivemos, também, como colaboradores(as) nessa experiência poética, antes no
Rap`ensando Sussuarana, dentro da “Mostra de Arte Cultura Novos Horizontes” e hoje
no “Sarau da Onça”29, jovens da Sussuarana, os quais, em espaços de educação que
extrapolam o espaço escolar, organizam ações culturais que envolvem os princípio
inaugurais de Sussuarana. Alguns desses jovens participaram, quando “pequenos”, das
outras ações desenvolvidas pelo grupo Rap`ensando Sussuarana, como relatamos
anteriormente – Projeto Rap`ensando Novos Horizontes, Hip Hop na Onça, Mostra
Cultural Sussuarana Existe, etc.
29

No IV capítulo o Sarau da Onça será mais aprofundado e relatado.
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Enquanto iniciávamos as primeiras aproximações na comunalidade, descobrimos que
esses jovens – antes pequeninos, e hoje, gigantes na vida e na altura também –
realizavam uma ação cultural-literária chamada “Sarau da Onça”. Ali estava posta a (re)
elaboração dos valores comunais também. Assim, o Sarau da Onça “pulava” na nossa
frente como onça no ato da caça, mostrando-se grande mola propulsora da arte poética,
força centrífuga que distribui, irradia poesia para toda Sussuarana e para o mundo – pois
muitas pessoas de outras localidades vão prestigiar o evento - que encanta e envolve a
todos, inclusive a instituição pesquisada. É a comunalidade viva na escola e a escola
viva, extensão dos seus muros.

Figura 18 - Jovens recitando no Sarau da Onça, no Centro
Pastoral Afro Padre Heitor (CENPAH), no Novo Horizonte,
Grande Sussuarana, em 2012 (Fonte: arquivo pessoal
Lissandra Pedreira)

É aqui que se reafirma o princípio inaugural, a Arkhé deste trabalho: A palavra como
instrumento de encantamento.
Chamamos a atenção para a ambientação/ornamentação feita pelos meninos e meninas
organizadores do Sarau da Onça. Esse espaço, que se configura um espaço educativo
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não-formal, que pulsa independente da relação com a instituição escolar – o que
problematizamos que não deveria ser à parte, mas também integrado à instituição
escolar – tem uma ambientação que remete à roça – vejam o chapéu de palha preso à
parede do fundo, do lado direito, além dos quadros de interior, também no fundo.
Remete também à selva, mata – observem as cores fortes no teto e nas pilastras do
fundo e do lado direito. Essa imagem sertânica, selvagem, que surge naturalmente do
Sarau da Onça, ratifica o real/simbólico que rege as elaborações desses jovens onças.

Descobrir, nas nossas andanças como arte-educador, o início de uma aventura com o
cordel na educação em uma instituição escolar, em Sussuarana, trouxe alguns
questionamentos: Como a Literatura de Cordel e outras elaborações poéticas constroem
(re)elaborações de valores comunais no processo educativo? Qual é a concepção de
linguagem e de encantamento que esta tem no ato de aprender?

Assim, com este trabalho, esse debruçar-se sobre os aspectos comunais revelados,
entrelaçados na Literatura de Cordel e nas forças poéticas educativas, tivemos como
objetivo compreender como jovens e adultos conseguem afirmar nas composições
textuais

do cordel, aspectos do seu viver cotidiano legado dos patrimônios

civilizatórios aos quais pertencem. Buscar alcançar esse objetivo implicou em
analisar a importância da Literatura de Cordel como linguagem arte-educativa no
processo ensino-aprendizagem nas comunalidades de Sussuarana. Para tanto,
estabelecemos através dessa Literatura, canais de comunicação socioeducativos
que promovessem a aprendizagem de jovens e adultos no ambiente de ensino
formal.

INTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Assim, desenvolvemos essa pesquisa percorrendo o caminho etnográfico a partir do
nível macro, baseado no enquadre descritivo-analítico de descrição densa - estruturado
por Geertz (1989, p. 15), além de percorrermos, pelo nível micro, baseado no enquadre
analítico das interações face a face - com o processo de oficinas artísticas de criação da
Literatura de Cordel.
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A escolha por este caminho para alcançar os objetivos traçados no início deu-se por
conta da importância que o mesmo tem, a nosso ver, para contemplar informações
gerais que subsidiem as oficinas de cordel, as quais foram realizadas subsequentemente
a essas reflexões mais aprofundadas sobre os aspectos de valores comunais que
permeiam o pulsar das comunalidades de Sussuarana.

As oficinas artísticas de criação da Literatura de Cordel aconteceram em uma das etapas
do processo de pesquisa. Desenvolvemos 04 palcos de vivências, do final do mês de
maio à primeira quinzena de julho de 2012, aonde os colaboradores da pesquisa se
apropriaram mais ainda da linguagem do cordel para expressar através dela, os aspectos
de valores comunais, a partir das interações face a face. O público que contribuiu desta
forma para o desenvolvimento da pesquisa e consequentemente para os desdobramentos
em busca dos objetivos traçados foi o grupo de estudantes da escola pesquisada, além
dos jovens do Sarau da Onça.

Assim, buscamos potencializar a vivência poética que esta escola prioriza no seu
Projeto Pedagógico – um dos motivos que nos despertou interesse por observar mais de
perto esta ação - que desenvolva a expressão do pensamento a respeito da forma como
os legados desembocam no ato educativo, construindo assim novas visões de mundo e
vivenciando características de sua identidade cultural. Esse caminho - oficinas artísticas
de criação da Literatura de Cordel nesses espaços de aprendizagem colaborativa – foi
percorrido para analisar qual é o lugar da Literatura de Cordel na construção de valores
e saberes e quais são os espaços da Literatura de Cordel na linguagem educativa.

Partindo da Dinâmica do vivido-concebido, Da porteira para dentro, da porteira para
fora e da dinâmica do pilão, pretendemos “coletar” dados que respondam às questões
levantadas aqui.

“Essa dinâmica enunciada por Mãe Senhora, Iyalorixá Oxum
Muiwá, Iyanassô, nos indica princípios de exercício de poder e
territorialização que caracterizam as relações da comunidade
terreiro com o contexto social envolvente, onde fluem de uma lado
a rede comunitária, isto é, a comunalidade afro-brasileira e de
outro, a sociedade oficial de constituição caracterizadamente neocolonial.” (LUZ a, 2007, p. 41-42).
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A dinâmica do pilão, referência metodológica que caracteriza as iniciativas do
PRODESE, é um dos canais de linguagens que utilizamos para introduzir a Literatura
de Cordel como um corpo complexo de linguagens versadas, educativas, que constroem
e (re)elaboram valores comunais. O desenvolvimento de uma proposta metodológica
fincada na metáfora da dinâmica do pilão parte do olhar, escuta e toque sensíveis que
exploramos durante nossas interações com a comunalidade Sussuarana, na perspectiva
do desde dentro. Assim, a forma de adentrar nessa territorialidade é carregada de
respeito aos valores culturais, pois esse elemento (o Pilão), nas comunidades africanas e
sertânicas tem a função de transformar os grãos - que serão consumidos e
compartilhados - em alimento para todos na comunidade. Nesse caminho metodológico
o Pilão compartilhou, nos processos desenvolvidos no campo de pesquisa, toda a visão
dos sujeitos da pesquisa a respeito dos valores comunais do seu território.

Isso permite a emersão de conhecimentos, valores e linguagens próprias recheadas de
significado e possibilidades de autoafirmação sócio-comunitária.

Para entender a relação e real força da palavra como instrumento de encantamento, nas
dinâmicas arte-educativa de “coleta de dados”, propostas neste trabalho, pretende-se
também aprofundar-se nas reflexões de Michel Foucault, ao pensar a relação que as
palavras e as coisas estabelecem na interação com o mundo, pois “em toda cultura, entre
o uso do que se poderia chamar os códigos ordenadores e as reflexões sobre a ordem, há
a experiência nua da ordem e de seus modos de ser.” (FOUCAULT, 1999, p. 18).

Aproximar-se dessa experiência nua da ordem e de seus modos de ser, foi uma
“aventura pedagógica” que guiou nossas reflexões teórico-metodológicas na busca pelo
encantamento da palavra rimada no contexto educacional, enaltecendo e realimentando
as alianças culturais dos educandos, dentro do espaço escolar.

E O PILÃO JÁ COMPARTILHANDO SABERES...

Já percebemos nas produções poéticas dos jovens e adultos da Escola Municipal Maria
José Fonseca, no âmbito da EJA – Educação de Jovens e Adultos, dentro das interações
pedagógicas desenvolvidas nos palcos de vivências de reflexão do eu poético a partir da
referência da identidade dos educandos, trabalhadores e moradores de Sussuarana, uma
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“força que lhe advém de sua integração e participação na vida comunal coletiva” (LUZ
a, 2007, p. 47):

A onça é mais braba
Porque vive por aqui
Eu vou comer a onça
Mas não vou dar para ti
Vou ganhar mais coragem
Coisa assim eu nunca vi
É um bairro tão bonito
Hoje a onça é buzú
O povo é do interior
Você anda de norte a sul
Quem anda sabe o perigo
Do BA x VI em Pituaçú 30

Figura 19 – Foto de um dos Palcos de Vivências na Escola Municipal Maria José Fonseca, em
Sussuarana. Estudantes da EJA se encantando com o cordel e aprendendo a produzi-lo. Junho/2012
(Fonte: Marcio Nery).

30

Cordel fruto de um trabalho artístico-pedagógico pluricultural desenvolvido na Escola Municipal Maria
José Fonseca, em Sussuarana, a partir desta pesquisa, em 2012.
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E é, justamente, nesse corpo versado que o cordel revela a riqueza da arte no cotidiano,
no dia a dia, mostrando que ele só espera que possam expor seu corpo, com uma
intencionalidade educativa, revelando essa essência educativa. E são essas vivências
poéticas, alicerçadas nos princípios inaugurais de Sussuarana, que se caracterizam uma
Pedagogia da Onça, pois tudo parte disso e irradia conhecimentos, saberes e fazeres
que compõem o aprender sobre o mundo, sobre a escrita e, acima de tudo, sobre de onde
viemos e como essa ancestralidade (a onça suçuarana) nos sustenta no aqui e agora, no
ser/estar com.
Estamos aqui tecendo abordagens a respeito da força da palavra, das suas noções e
quebras de conceitos, quando entra no campo da poesia, pois a Literatura de Cordel sabe
muito bem fazer isso. Assim, “pelo encadeamento da semelhança e do espaço, pela
força dessa conveniência que avizinha o semelhante e assimila os próximos, o mundo
constitui cadeia consigo mesmo.” (FOUCAULT, 1999, p. 25-26). Essa cadeia,
constituída através de trabalho com a palavra, gera a força da conveniência que a poesia,
no seu voo libertário, busca e transcende, vai além do que o mundo diz que é,
imprimindo a “certeza de que não somos pássaros e que voamos”, como diz nosso
saudoso poeta Damário da Cruz31.

Encaramos este voo libertário que transcende “esse paradigma de saber, de
conhecimento, que se constitui como emblema de verdade (...), uma Razão
pretensamente suficiente e pura, (...) descuido e até denegação da esfera do Sensus”
(ARAUJO, 2007, p. 29), como uma forma de legitimar o lugar deste Sensus denegado
de quem nos fala Araujo, em um espaço-tempo educativo, qualificado pela
“complexidade in-tensiva da inteireza do humano”. (Ibidem).

Viviane Mosé, escritora e poeta de grande destaque na contemporaneidade, convoca-nos
a tomar uma atitude que pode nos levar à novas noções e à fuga do “mesmo que persiste
o mesmo, trancafiado sobre si.” (FOUCAULT, 1999, p. 35). Sua forma de nos fisgar
para esta fuga é através do seu poema intitulado “Receita para lavar palavra suja”32.

31
32

Trecho de um poema cartaz de Damário da Cruz
http://pensador.uol.com.br/frase/MjQ4ODc2/ Acesso em 01/04/2012
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RECEITA PARA LAVAR PALAVRA SUJA
Mergulhar a palavra suja em água sanitária.
depois de dois dias de molho, quarar ao sol do meio dia.
Algumas palavras quando alvejadas ao sol
adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida.
Existem outras, e a palavra amor é uma delas,
que são muito encardidas pelo uso, o que recomenda esfregar e
bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente.
São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas.
Dizem que limão e sal tira sujeira difícil, mas nada.
Toda tentativa de lavar a piedade foi sempre em vão.
Agora nunca vi palavra tão suja como perda.
Perda e morte na medida em que são alvejadas
soltam um líquido corrosivo, que atende pelo nome de
amargura,que é capaz de esvaziar o vigor da língua.
O aconselhado nesse caso é mantê-las sempre de molho
em um amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é
somente aliviar as palavras do uso diário, pode usar simplesmente
sabão em pó e máquina de lavar.
O perigo neste caso é misturar palavras que mancham
no contato umas com as outras.
Culpa, por exemplo, a culpa mancha tudo que encontra e deve ser
sempre alvejada sozinha.
Outra mistura pouco aconselhada é amizade e desejo, já que
desejo, sendo uma palavra intensa, quase agressiva, pode, o que
não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade.
Já a palavra força cai bem em qualquer mistura.
Outro cuidado importante é não lavar demais as palavras
sob o risco de perderem o sentido.
A sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva,
produz uma oleosidade que dá vigor aos sons.
Muito importante na arte de lavar palavras
é saber reconhecer uma palavra limpa.
Conviva com a palavra durante alguns dias.
Deixe que se misture em seus gestos, que passeie
pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite,
não a seu lado mas, sobre seu corpo.
Enquanto você dorme, a palavra, plantada em sua carne,
prolifera em toda sua possibilidade.
Se puder suportar essa convivência até não mais
perceber a presença dela, então você tem uma palavra limpa.
Uma palavra LIMPA é uma palavra possível.

Quantas vezes já limpamos palavras sujas, a poesia teve essa função séptica na
caminhada de muitos? Quantas vezes a poesia foi suja e imunda dentro do âmbito
institucional que se chama escola? Quantas vezes a palavra já suja, sem brilho, por
conta do uso cotidiano, foi também recalcada e mal aproveitada nas dinâmicas arteeducativas dentro do espaço escolar? Esse poema de Viviane Mosé nos remete ao
mergulho reflexivo sobre os sentidos das palavras e suas relações com as coisas, assim
como Foucault nos instiga com suas provocações. E é esse lavar palavras que guiou o
nosso caminhar metodológico durante este trabalho de pesquisa, buscando, através da
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Literatura de Cordel, possibilitar aos educandos que revelem em versos a sua palavra
cotidiana, seus valores comunais, dando a elas novas elaborações e sentidos.

ETAPAS DA PESQUISA

Esta abordagem metodológica se desdobrou em três etapas interdependentes:

No primeiro momento foi feito um estudo e um diálogo sobre a Literatura de Cordel
como uma linguagem educativa e de encantamento, abordando a concepção de
linguagem que se construiu na história da humanidade e na história de vida dos sujeitosaprendizes envolvidos no processo da pesquisa, desde a sua necessidade de comunicarse até a formação da linguagem da Literatura de Cordel na atualidade. Nesta etapa, o
cordel vem dando o “ar da sua graça”, a partir de entrelaçamentos teóricos e poéticos
sobre suas relações com o universo real/simbólico, histórico/jornalístico, tão fomentado
durante sua construção poética em mais de 100 anos de existência no Brasil.

Entendemos que entrar de peito e coração abertos nessa floresta, composta de aspectos
sócio-histórico-culturais, fez com que nosso olhar diante da poesia penetrasse nas suas
nuances mais peculiares, para que o processo de pesquisa fosse desencadeado
respeitando a forma encantadora como se apresenta à nós.

No segundo momento, concentramos a atenção na discussão e análise a respeito do
lugar da Literatura de Cordel na formação de jovens e adultos da comunalidade
Sussuarana, pois, na nossa caminhada enquanto educador, o cordel ganha destaque nos
processos arte-educativos e mostra o quanto é uma potente ferramenta paradidática,
assim como proporciona ao educando reflexões sobre a língua, sobre a consciência
fonológica em relação à unidade sonora da palavra – sílaba – reforçando o
desenvolvimento dos níveis de escrita.

A Literatura de Cordel já tem um formato convidativo ao processo educativo, que ficou
por muito tempo sem ser realçado no campo da Educação. Muitos revelam que
aprenderam a ler antes mesmo de adentrar o universo escolar, por conta da Literatura de
Cordel, por conta dos folhetos, como são carinhosamente chamados pelos mais velhos.
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Esses, quando voltam para a escola – ou vão a ela pela primeira vez – chegam já com
algum conhecimento prévio em relação à consciência fonológica e à relação grafia x
fonema. Por passarem por um intenso processo de aproximação da leitura nas suas
casas, nos interiores, não desenvolvem a escrita. Essa pode ser a fase mais explorada na
vivência educativa, a qual fica mais rica, significativa, quando é fincada na Arkhé dos
educandos.

Um dos adultos colaboradores da pesquisa, em bate-papo em uma entrevista
semiestruturada, com seu “chapéu de interior”, como o mesmo relata, revelou o quanto
o mundo do cordel ocupava seu universo antes mesmo de ir à escola, no interior de
Sergipe, antes de vir morar em Salvador, na Sussuarana:

O cordel sempre fez parte da minha vida, num sabe! Meu pai ia na
feira e comparava os livrinhos para ler pra gente. Era tão bom!
Sinto falta disso. Mas eu gostava era muito das histórias cabeludas
de Lampião! Uma vez meu pai me levou na feira e eu fiquei doido
vendo o poeta dizer aquelas coisas. Aí eu fiz meu pai comprar o
livrinho! (A.F.S, educando da Escola Maria José Fonseca – trecho
extraído de uma entrevista semiestruturada realizada na pesquisa)

Percebemos, em estudos e vivências em outros espaços de pesquisa e atuação
profissional de ensino e acompanhamento pedagógico, que quando exploram essa
Literatura nas interações didáticas, o fazem de forma tímida e resumida, levando os
educandos a reconhecerem o gênero textual sem se apropriar do mesmo para dizer a sua
palavra, dizer quem é e o que realmente é seu mundo real e simbólico. O cordel pode
ser um instrumento encantador que pode revelar, através da musicalidade dos seus
versos, visões de mundo, territorialidades e expandir conhecimentos e saberes para
todos, como as comunidades africanas fazem ao partilhar seu grão, pilado em um pilão
comunal.

Outra limitação é quando o cordel é levado para os espaços educativos apenas para
domínio da técnica de rima e métrica, tão imprescindível para a composição dos versos
e estrofes, mas não determinante para a beleza estética de uma poesia. Resumir a
aproximação a essa Literatura apenas ao domínio de técnica de rimar é assassinar,
aprisionar o irreprimível viver (MAFFESOLI, 2005, p. 61) do cordel. Portanto:
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É por isso que transformar a experiência educativa em puro
treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente
humano no exercício educativo: o seu caráter formador. Se se
repeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode
dar-se alheio à formação moral do educando. (FREIRE, 1996, p.
37).

No terceiro momento, a linguagem da Literatura de Cordel, como processo educativo, é
analisada a partir do relato de prática dessa atuação e das produções literárias
“cordelísticas” dos aprendizes – produzidas nas oficinas literárias “Palcos de Vivências”
-, trazendo o campo de atuação (contextualização), o papel dessa Literatura na dinâmica
comunitária, nas instituições escolares e nos sujeitos da pesquisa.

Esse momento foi construído a partir de diversas formas de encantar os educandos,
utilizando as várias formas em que a Literatura de Cordel se apresenta na
contemporaneidade, (re)animando o viver dentro do palco de vivências, como
chamamos a sala de aula nesta abordagem. E isso foi feito a partir de oficinas arteeducativas de cordel e bate-papos que trouxeram, convidaram este versar para um
“dedinho de prosa” sobre como os valores comunais que circundam na comunalidade se
formam na concepção dos sujeitos de pesquisa.

Nesta etapa nos aproximamos do universo do cordel a partir de dinâmicas de integração
e de exercício com a sonoridade da palavra para depois entendermos, junto ao recitar
histórias registradas nesta literatura, com folhetos pícaros, heroicos, épicos, polêmicos,
jornalísticos, que trouxessem a riqueza de rima e métrica para novas elaborações
poéticas. Esses revelam a força, pulsão comunal das redes de aliança existentes pela
Sussuarana afora e pelo eu de cada sujeito da pesquisa.

Assim, pretendeu-se desencadear um processo investigativo acerca da “palavra
poética”, a partir de oficinas lúdico-estéticas que fossem estruturantes da visão de
valores comunais dos sujeitos da pesquisa, como pilão que prepara uma nova forma de
anunciar novas configurações de mundo dos educandos, que são negadas por este
mundo centrado no conhecimento e palavra normatizados.
Na observação participativa
Também chamada ativa
Tem o observador
Atuação expressiva
80

Da sua participação
Todos tem conhecimento
Do grupo ele participa
Como um dos elementos (ALEXANDRE, 2010, p. 57)

E é pensando no que viria a partir destas dinâmicas de pesquisa que “deve o pesquisador
/ Em três itens focar: / Os sujeitos, o cenário / O comportamento observar”
(ALEXANDRE, 2010, p. 56).

Buscamos refletir sobre nossa metodologia de pesquisa a partir da leveza que a poesia
pede, pois a mesma é fruto do trabalho livre da palavra, investigada esteticamente. Ao
passear pelo livro “Metodologia da Pesquisa em linguagem de Cordel: aprendendo de
forma lúdica”, do Prof. Dr. Mauro Lemuel Alexandre e dos Professores Ms. Paulo
Roberto Paiva Campos, João de Deus Lins de Medeiros e Wellington Gomes de
Medeiros (2010) – todos da UFRN –, o qual chegou à nossa mão graças à generosidade
e parceria do querido Mestre em Educação da UFRN, Carlos Aldemir Farias,
entendemos o quanto nossa metodologia estava no caminho certo. Aprender de forma
lúdica é mergulhar numa aventura do saber, cheia de emoções, em qualquer nível de
escolaridade e em qualquer idade.

Mergulhar no mundo do corpo versado, da Literatura de Cordel, sem vivê-lo de forma
lúdica é assassinar a sua pulsão própria, pois quem cria intimidade com essa força
poética de contar histórias inventadas, fantasiadas, histórias reais apimentadas para
atrair mais e mais leitores, entende que não há forma mais verdadeira de abordá-lo se
não for através do lúdico, que pode vir na forma do recitar até no encená-lo e/ou
musicá-lo.
Metodologia e Cordel,
Gerando assim uma obra,
Para expô-la no papel
E o aluno virar cobra (ALEXANDRE, 2010, p. 05).

Essa relação ciência e Arte, tão confundida e deturpada no passar dos anos e das
produções de conhecimento, é intrínseca a esta abordagem de pesquisa, pois “ninguém
mesmo pode provar que ciência é o contrário de arte, ou vice-versa, (...) que juntas
podem “dar choque”, e que andam em paralelas, não podem se tocar” (ALEXANDRE,
2010, p. 06). E o cordel traz no seu corpo versado essa relação, sem níveis de
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hierarquia, entre ciência e arte, mesmo antes de adentrar o universo acadêmico, pois
muitos poetas cordelistas sempre discutiram e analisaram questões de diversas áreas do
conhecimento com muita maestria, tanto quanto os acadêmicos fizeram, e fazem.

O cordel também prova a sua “erudição” a partir da forma de rima e métrica que revela
uma técnica que, analisada com uma lente de aumento, vemos o quanto de ciência foi
desenvolvida no seio popular para que essa estrutura fosse criada e perpetuada ao longo
dos anos, dando margem a novas elaborações.

Antonio Carlos de Oliveira Barreto, no seu cordel “O valor da Arte na Educação” traz
muito bem a relação arte e ciência na história da Humanidade.

Figura 20 – Capa do cordel “O valor da arte na educação”, de Antonio Barreto. (Fonte: coleção particular
de Sérgio Bahialista)
Em se tratando de Arte
É preciso fantasia
Criação, realidade
Amor e sabedoria
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Porque esta já começa
Quando o mundo principia
A magia das pirâmides
No criar dos faraós...
Talvez aqueles artistas
Fossem filhos de outros sóis
Quem sabe, extra-terrestres
Que chegaram antes de nós...
Prossegue a efervescência
No mundo da criação
Do poeta ao romancista
Do escultor ao artesão
Do músico ao pintor
Do mais nobre ao aldeão
Diante de tal beleza
Magia, criatividade
Resta agora aos professores
Darem continuidade
Levando para as escolas
Arte com diversidade
Não importa se História,
Matemática, Geografia,
Ciências, Religião,
Português Filosofia
Temos que fazer da Arte
A nossa Pedagogia
Assim devem os professores
Lecionar para o futuro
Dando aulas criativas
Tornando o aluno maduro
Para que este se sinta
Competente e mais seguro
Brincar é muito importante
Alegra nosso viver
Resolve muitos problemas
Regula nosso sofrer.
Então, solte o “Malasarte”
Transformando a Vida em Arte
Ornamento do aprender! (BARRETO, 2007)

Essas estrofes são de um grande arte-educador, o nosso querido Antonio Barreto. Um
“cabra da peste” que veio de Santa Barbara/BA arriscar a vida na capital São Salvador,
e conseguiu, durante sua caminhada de poeta e de professor, imprimir uma marca do
cordel baiano na arte-educação, junto com Jotacê Freitas.

Encaramos este vate da Literatura de Cordel como um “(re)inventador da Educação”,
como o protagonista de “uma ação transcendente que seduz a consciência humana por
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meio das ilusões criativas, que são jogos de embelezamento e de abertura de mundo
tradicionalmente chamados de artes” (SODRÉ, 2012, p. 158).

Sendo assim, pretendeu-se desencadear processos investigativos que buscassem
compreender o educar fincado no princípio inaugural da comunalidade Sussuarana,
tendo a palavra como instrumento de encantamento pendurada na Literatura de Cordel.
Esse instrumento apresenta-se, durante nossas observações e interações didáticas, como
um corpo versado educativo que constrói (re)elaborações de valores comunais através
da palavra pó-ética.

O cordel pode ser um mecanismo, instrumento acionador, de diversas abordagens
didáticas, como pode ser um instrumento investigativo que revele, através da “puesia
nordestina”, aspectos relevantes sobre as inquietações que nos moveram a debruçar-se
sobre este tema de pesquisa.

A Literatura de Cordel revela a riqueza da arte no cotidiano, no dia a dia, mostrando
também possuir em si uma intencionalidade “mensurativa”, ou seja, outra forma de
“coletar” dados a respeito do problema de pesquisa posto aqui para ser revelado. É hora
de rebentar novos valores que transbordem do pulsar dessas comunalidades.
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CAPITULO III – OS SENTIDOS DO CORDEL: SEUS ASPECTOS
HISTÓRICOS E EDUCATIVOS.

Eu venho lá do Sertão...

E posso não lhe agradar...
(Geraldo Vandré)
“Sertanejo nordestino
Nordestino meu irmão!
Deus marcou teu destino
Numa palavra – SERTÃO”
(Zé da Luz)33

Exercer o direito de afirmar as diversas formas de estar no mundo é, sem dúvida,
imprimir nossa marca singular e plural na história, formando assim uma pluralidade que
coexiste, afirmando a identidade cultural que nos sustenta – ressaltando que, afirmar
passa longe da concepção de impor. Posição que enaltece os valores ancestrais que
transbordam das Comunalidades que nossos educandos integram e compartilham do
simbólico mundo que compõem diversos espaços constituintes de sentidos – como a
escola, o terreiro de candomblé, o centro cultural, a igreja, os grupos culturais, grupos
de rap, de percussão, de teatro, as paróquias, etc. E é nesses espaços que o cordel
também pode ganhar força de pujança, de arremessador da nossa palavra, do que somos
para o mundo.

Vivemos um período de incertezas e de muitas certezas também. Uma certeza é a de que
é preciso que o mundo “vá no oitão das tapera / Onde a dô e o luto mora / Abra o currá
da mizéra / E bote a fome pra fora.” (ZÉ DA LUZ, 1949, p. 163)

Severino de Andrade Silva (Zé da Luz) nasceu em Itabaiana/PB, em 29 de março de
1904 e faleceu no Rio de Janeiro-RJ, em 12 de fevereiro de 1965.

33

LUZ, Zé da. Brasil Caboclo. Seção de Livros da Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A. Rio de Janeiro,
1949; pag 187.
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Figura 21 – Foto da capa do livro “Brasil Caboclo”, do poeta Zé da Luz – (Fonte: arquivo público do
Instituto de Estudos Brasileiros, USP, em 24/01/2012).

Durante sua caminhada poética buscou versar o que ele chamava de “Brasí Cabôco”,
que era, segundo ele, o Brasil esquecido, longe do ideal “nacionalista estrangeirizado”
de Getúlio Vargas. E é nesse contexto que:

A poesia de Zé da Luz representa uma memória, cujo discurso
evidencia a expressão do se fazer existir, num Brasil onde
interesses políticos sociais e econômicos estavam centralizados
nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas nesse mesmo
período, como estariam vivendo os homens e as mulheres dos
sertões? Através de seus versos, o poeta evidencia a existência de
um Brasil sertanejo e caboclo, provavelmente desconhecido dos
grandes centros culturais (ROSA, 2008, p. 34).

Zé da Luz representa uma força centrífuga, uma forma de jogar para frente, de
COMPARTILHAR o seu SERTÃO, desde dentro para desde fora, sua configuração de
vida que vai além do que esquadrinham para nós, pois ele “já apontava para a
reivindicação dessa nacionalidade, quando ressalta que o Brasil nacional é o Brasil
sertanejo. (...) Zé da Luz não apenas valoriza a cultura sertaneja, ele avalia criticamente
o contexto social do sertão” (ROSA, 2008, p. 44). Força centrífuga, a qual, aqui,
configura uma metáfora, alusão à pulsão que compartilha saberes, do centro para a
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periferia, ou seja, não se concentra apenas em si, mas que cria redes de aliança, de
expansão (MAFFESOLI, 2005).

Ressaltamos que esta análise de Zé da Luz é contextualizada numa época em que o
Brasil sofria as construções de conceito de cultura que “seduzia” (SODRÉ, 2005) o
pensar a respeito da cultura nacional. Foi uma atitude política por meio dos versos de
cordel que foi necessária para afirmação do SER-TÃO BRASIL. Entendemos que a
pluralidade cultural, com todas as contribuições dos povos que formaram nossas
identidades, nos seus continuuns civilizatórios, reforça a real noção de cultura no Brasil.
Não só o sertão, mas Zé da Luz deu voz ao sertão, assim como os movimentos em
defesa das religiões de matriz africanas e dos povos ameríndios dão voz a este legado
ancestral.

Nos espaços de formação das comunalidades que se compõem de elementos sertanejos,
o cordel encontra a si mesmo, na maioria das vezes, no imaginário coletivo, reafirmando
diversos princípios que regem as suas redes de aliança. Podemos ver isso nos recitais
que participamos nas ações artístico-culturais que os grupos comunitários realizam –
como o “Sarau da Onça”, nos quais recitamos cordéis que emocionam as pessoas.
Muitas das quais vem até nós para relatar o quanto foi bom viajar mais uma vez para o
sertão através dos versos entrelaçados no “cordel, um jogo de formas” (SODRÉ, 2005,
p. 141), e perceber que o sertão está aqui, bem pertinho e sendo (re)elaborado por meio
da Literatura.

Por que anunciamos que o cordel cavalga do Sertão para a sala de aula? Porque sua
forma (re)criadora viaja pelo mundo afora, não se prende apenas à uma finalidade, e
também porque é uma das formas educativas do sertão. A Literatura de Cordel,
linguagem primordial nas nossas atitudes políticas de educador, ganha status/força
teórico-metodológica e didático-pedagógica. Carrega em si o espírito aventureiro,
arteiro, que vem de lá do Sertão, cavalgando para as grandes capitais, chegando de
mansinho, assim como é retratado no filme “O Homem que virou suco”, dirigido por
João Batista de Andrade. Nesse filme, o cordelista Deraldo da Silva é confundido pela
polícia de São Paulo com um operário que esfaqueou o patrão. A partir daí, o cordel
passa a ser sua salvação diante da perseguição que sofre e de todas as reflexões que faz
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quando passa pelos campos de trabalho da construção cívil e é discriminado por ser
nordestino.

Os Folhetos de Cordel carregam também uma história e forma essencialmente
educativa, já que era um dos instrumentos de socialização e de elaboração de sentidos
comunais nos interiores nordestinos, servindo inclusive como única tipologia textual
que se tinha acesso. O cordel é considerado como expressão de saberes vívidos e isso
aconteceu, por exemplo, com o poeta Manoel D`Almeida Filho, cordelista renomado
que por volta da década de 1930, iniciou sua produção inspirado em João Martins de
Athayde. O mesmo revelou em seu relato à pesquisadora Vilma Mota Quintela, na sua
tese de doutoramento (2006), como o cordel despertou o seu interesse pelas letras, até
então tão turvas em sua vida:

Até uns oito anos mais ou menos, eu nunca tinha ido à cidade.
Quando fui pela primeira vez, vi um rapaz vendendo uns folhetos
na feira e pedi a meu pai para comprar um. Eu fiquei doido com
aquele negócio daquelas letras, como era que se lia aquilo. Eu
tinha uma prima que sabia ler alguma coisa, trocando as palavras,
mas sabia. Eu comprei uma carta de ABC e ela começou a me
ensinar, e assim eu fui lutando até que aprendi a carta de ABC,
metade errada, metade certa; depois comprei um segundo livro.
(FILHO, In QUINTELA, 2006, p. 137).

Esse primeiro mergulho do poeta Manoel D`Almeida Filho nos versos do cordel foi
decisivo para desenvolver sua maestria “nas letras”, como o próprio falava. Isso graças
também ao poder de encantamento que a corporeidade do cordel traz na sua concepção
de linguagem poética-sonora, a qual é realçada pelo poeta de bancada, o qual recita
parte dos cordéis que vende para fazer o marketing e “fisgar” o leitor/ouvinte. É sobre
essa dinâmica de encantamento, adentrando os espaços educativos, que discutimos
incessantemente aqui nesta abordagem, a forma educativa inata que envolve os
educandos. Mas, ressaltamos, como diz Paulo Freire, que “ensinar exige rigorosidade
metódica” (1996, p. 28). Esta rigorosidade vem de um debruçar-se sobre, para que
potencialize a intervenção educativa.

São nesses espaços que também pulsa e se (re)elabora a Literatura de Cordel,
expressando, através da “oralidade escrita”, o contexto e a riqueza do imaginário
coletivo.
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A linguagem da Literatura de Cordel, para muitos, configura-se como um instrumento
de “transposição” do oral para o escrito, (um registro dessa oralidade), pois muitas
histórias narradas de geração a geração, vindas dos ancestrais, são reproduzidas e
enriquecidas dentro da Literatura de Cordel. Essa característica a torna uma expressão
educadora por excelência, de formação iniciática, que carrega consigo elementos da
linguagem oral. Por isso e por ainda ser viva e atual, tem-se a não distinção do oral com
o escrito, fazendo com que muitos a caracterize como Literatura Oral. Ela que nos
encanta, principalmente quando ouvimos suas histórias e lembramos, das nossas avós e
bisavós contando-as, inclusive algumas que passam de geração a geração, (re)afirmando
existências que ganham novo “corpo” através da Literatura de Cordel.

Dialogando com as elaborações poéticas, narrativas orais que desembocam no corpo
versado da nossa Literatura de Cordel, começamos a entender o quanto essas são
importantes para as elaborações de mundo e concepções de ser e estar aqui neste
mundo, importantes para a criação de redes de aliança que (re)significam o estabelecido.
Daí que entendemos:

Ouvir, ler e contar histórias parece ser uma predileção humana
universal. As histórias de tradição oral que ouvimos quando
crianças constituem, em grande parte, a nossa educação geral.
Circulando de memória em memória, mas também de livro em
livro, aprendemos através delas as primeiras noções de afetividade,
ética, justiça, solidariedade, partilha, amizade e tantos outros
valores fundamentais à existência humana. (FARIAS, 2006, p. 15)

Portanto, a oralidade tem lugar próprio – o da “contação” de histórias – até porque elas
dialogam o tempo todo no imaginário do povo e, no caso do cordel, na própria
composição de rima e métrica que a estrutura. E é nesta estrutura de formação iniciática
que apoiamos nossas investigações e dinamizações didáticas de aprendizagem, por
acreditar que as histórias – pois cordel é sinônimo de “contação” de histórias –
“permitem, ainda, extrapolar os limites da compreensão lógica sobre o mundo,
rompendo, assim, com o nosso modelo de educação escolar” (FARIAS, 2006, p. 30).

Literatura de Cordel, essa voz, hoje sertaneja, que veio na bagagem cultural dos
europeus, mas que aqui ganha sangue novo no entrelaçamento com as contribuições das
matrizes africana e indígena. Dizem que a poesia sertaneja, enquanto literatura oral, já
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existe há muitos anos e que a evolução do cordel vem desde as cantigas de trovadores
europeus, das fábulas e contos que permearam os séculos.

As riquezas da oralidade dos violeiros e das narrativas tradicionais foram as principais
responsáveis pelo parto da chamada Literatura de Cordel. Com sua origem ibérica,
citada por diversos pesquisadores, a poesia sertaneja do Nordeste adquire feição
peculiar, adaptando, recriando e criando novas formas, tão vivas até hoje.

Para Curran (2001, p. 17), “a Literatura de Cordel é uma poesia folclórica e popular
com raízes no Nordeste do Brasil”. Aqui ela nasce de um processo totalmente
antropofágico (culturalmente falando) realizado pelo povo, atendendo necessidades de
informação, de formação e de auto-afirmação enquanto povo brasileiro, tornando-se
composições em versos, ricas em singularidades e de total identidade histórico-crítica
brasileira, impressas em livretos que podem ser encontrados em feiras, com os mais
sugestivos títulos, vendidos dependurados em cordão, dando assim, a sua denominação:
Literatura de Cordel. Hoje, em algumas cidades do Nordeste, o folheto é encontrado em
bancas de revistas, como em Fortaleza e Recife. Em Salvador, infelizmente, o cordel só
está resumido à Banca dos Trovadores, situada na Praça Cairú, em frente ao Mercado
Modelo e nos eventos acadêmicos e literários que ocorrem na cidade, de forma
esporádica34.

A maior inspiração do cordelista é a sua realidade, as fantasias advindas da grande
imaginação solta neste mundo, as proezas do seu povo que suga das dificuldades da
vida nordestina, sabedorias inigualáveis que trazem nessa dor, uma beleza. Segundo
alguns cordelistas e pesquisadores é a partir de um ato heróico e de fé que o registro da
oralidade consolida-se no Brasil, com um registro da grande Guerra de Canudos, em
que um dos soldados sobreviventes da guerra relata com realismo sua vivência. E a
Guerra de Canudos tem uma importância ímpar para a história de luta e fé do sertanejo
brasileiro, assim como a figura de Antonio Conselheiro dialoga com o mundo fantástico
do sagrado, da “profetização” do porvir. Segundo Curran (2001, p. 27):

A Guerra de Canudos, tão celebrada na prosa de Euclides da
Cunha em Os Sertões, de 1903, e há pouco recontada por Mário
34

Salvo uma banca de Revistas situada no STIEP, um bairro de Salvador/BA, somente.
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Vargas Llosa em La Guerra Del fin Del mundo, é reconhecida
como um dos primeiros grandes eventos do cordel - se não o
primeiro. O mesmo tema foi registrado em verso popular pelo
soldado João Melchiades Ferreira da Silva, que depois escreveria
várias outras histórias em cordel.

A força sertaneja sempre foi enaltecida por diversos vates da Literatura. Como o próprio
Curran afirma, Euclides da Cunha, na sua obra Os Sertões, trouxe para a pauta de
discussão sobre brasilidade a noção de sertanidade – identidade sertaneja - e de mundo
que, para o Sul e Sudeste, não existia naquela temporalidade. E Euclides da Cunha
também se debruçou sobre os versos de cordel que seguiram paralelamente esta
confirmação, trazendo no seu “corpo versado” diversas formas de contar a grande
Guerra de Canudos. O próprio autor diz que:

(...) no mais pobre dos saques que registra a história, onde foram
despojos opimos imagens mutiladas e rosários de cocos, o que
mais acirrava a cúbica dos vitoriosos eram as cartas, quaisquer
escritos e, principalmente os desgraciosos versos encontrados.
Pobres papéis, em que eles, resumiam a psicologia da luta. (...) Os
rudes poetas rimando-lhe os desvarios em quadras incolores, sem a
espontaneidade forte dos improvisos sertanejos, deixaram bem
vivos documentos nos versos disparatados que deletreamos
pensando, como Renan, que há, rude e eloqüente, a segunda Bíblia
do gênero humano, nesse gaguejar do povo. (CUNHA, 1936, p.
206)

Por ser uma poesia sertaneja, ela carrega em si esta característica árida, de resistência,
que o Sertão conserva, principalmente, na sua vegetação e geografia. Aridez esta que
fortalece o significado que o sertanejo ganhou em diversas obras, como Os Sertões,
Vidas Secas, Grande Sertão: Veredas, entre outras de grande relevância para os estudos
sobre o sertão - o mundo do sertanejo, sua posição na sociedade e aspectos culturais que
delineiam seu estar na vida.

Para adentrarmos este universo que forma a força pulsante, a confirmação do princípio
inaugural da Literatura de Cordel no Brasil, o sertão, precisamos mergulhar nas diversas
elaborações que este ganha, na força e no imaginário que as suas diversas noções se
estruturam.

A necessidade que se instala na ciência positivista, de classificar, separar em
taxionomias os diversos aspectos que uma palavra, uma pulsão, ganha nas diversas
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elaborações do ser e estar neste mundo, leva a ciência a “conceituar” o sertão a partir de
etimologias que a princípio buscam delimitar o universo de sentido da palavra. Essa
“conceituação” não interessa no universo da poesia, pois o sertão ganha asas, sentidos,
novas cores, que viajam pelo mundo estético-encantado da poesia:

Nunca diga nordestino
Que Deus lhe deu um destino
Causador do padecer
Nunca diga que é o pecado
Que lhe deixa fracassado
Sem condições de viver
Não guarde no pensamento
Que estamos no sofrimento
É pagando o que devemos.
A Providência Divina
Não nos deu a triste sina
De sofrer o que sofremos (ASSARÉ, 2002)

Este caminho perigoso, tortuoso, que seduz a partir do “fascínio positivista (...), pode
hoje conduzir a uma visão inteiramente redutora da vida social”. (MAFFESOLI, 2007,
p. 37). Perdemos, assim, a oportunidade de contemplar o belo entrelaçamento das
“categorias paroxísticas, tais como o poder, a potência, o rito, a teatralidade, a
duplicidade, o trágico, etc.; categorias estas que devem ser compreendidas como
modulações da ‘forma’”. (MAFFESOLI, 2007, p. 35).

Só para ilustrar esta reflexão, vale a pena passearmos por tais “conceitos” que às vezes
recalcam outras elaborações poéticas. Segundo Cláudia Pereira Vasconcelos:

Ao recorrer à etimologia da palavra, quase sempre utilizada como
forma de validar um conceito, Sertão seria oriundo de “desertão”
(do latim desertanu). Segundo Lima (1999), alguns dicionários da
língua portuguesa dos séculos XVIII e XIX afirmam que Sertão se
refere à região pouco povoada ou, em relação ao espaço, como
interior; assim como associam a palavra à floresta ou mato, longe
da costa, ou mesmo trazem ideias como lugar inculto, incivilizado.
(VASCONCELOS, 2011, p. 69)

Vasconcelos, no livro intitulado “SER- TÃO BAIANO: o lugar da Sertanidade na
configuração da identidade baiana” problematiza como que se ergueu um discurso de
baianidade pautada na configuração de Recôncavo e Litoral, o qual recalcou, renegou ao
esquecimento a sertanidade que entrelaça o sertão baiano. Entendemos a importância de
buscar compreender de onde as coisas surgem, mas também entendemos que são
92

inúmeras as formas de compreendê-las, que resumi-las a conceitos, “corta” outras
formas de dar simbologia às noções de mundo. Não ser Nordestinado, como nosso
eterno Patativa do Assaré pontua, é demarcar o território de valores que compõem a
força e coragem de dizer quem eu sou, e não aceitar o que dizem que eu sou. “Meu
destino eu mesmo traço”, já dizia nosso grande Gilberto Gil35.

É aqui que nos posicionamos a favor da liberdade poética, que através da sua eterna
sensibilidade e trabalho com a palavra, vai contra o movimento taxionômico que, “em
lugar da força bruta do sensível, impõe-se a força bruta do conceito” (MAFFESOLI
Apud, ALMEIDA, 2007, p. 49). Neste trabalho buscamos enaltecer e dar voz à força
bruta do sensível que percorre o mundo do sertão e do simbolismo na Literatura de
Cordel, além de dar voz ao universo real e simbólico das comunalidades abordadas,
com suas produções poéticas, misturas da Literatura Sertaneja com o rap, reggae, etc,
compreendendo-as como (re)elaborações desse sertão que compõe as lembranças dos
que constituem as redes de alianças do locus abordado nestas reflexões e processos
investigativos, que é a Sussuarana.

Neste entrelaçar de noções a respeito da derrocada da palavra normatizada, buscando
romper com a força bruta do conceito, dentro do jogo poético, inspirado em Zé da Luz,
Cuíca de Santo Amaro, Inácio da Catingueira e tantos outros vates da Literatura de
Cordel, queremos reforçar que:

Embarcar no imaginário sertanejo é também viajar pela sua
história, na busca pela compreensão de um “real” construído por
aquele que o viveu. Diferentemente das perspectivas de um sertão
construído por intelectuais e acadêmicos, Zé da Luz nos traz o seu
campo de visão, de imagens e de histórias. (ROSA, 2008, p. 16)

O próprio fato dessa etimologia trazer uma significação próxima a ideias de lugar
inculto, incivilizado, nos leva a entender o quanto tem de ideologia nessa taxionomia,
nesta forma de significação que não leva em conta, por exemplo, a grandiosa
inteligência de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, de Ariano Suassuna, de Zé Limeira,
Zé da Luz e do eterno Patativa do Assaré (1909-1999). Esse último, talvez o mais

35

Música “Aquele Abraço”, de Gilberto Gil.
93

estudado até hoje, é nordestino, do interior do Ceará, da cidade de Assaré, sertão
cearense.

Segundo alguns pesquisadores, Patativa levou apenas 6 meses na escola, mas com o
reconhecimento da sua maestria com a Poética Oral Sertaneja, recebeu o título de
Doutor Honoris Causa da conceituada Universidade de Sorbonne - precisou ser
valorizado fora do Brasil para ter reconhecimento na sua pátria. Foi o suficiente para
seus versos ganharem o mundo e terem destaque no discurso poético-estético como um
posicionamento crítico muito pertinente em relação à política do Brasil, principalmente
a não submissão do nordestino ao povo sulista e à reforma agrária. Um bom exemplo da
sua maestria está nessa estrofe abaixo:

Poetas niversitário
Poetas de cademia
De rico vocabulário
Cheio de mitologia
Se a gente canta o que pensa
Eu quero pedir licença
Pois mesmo sem português
Nesse livrinho apresento
O prazê e o sofrimento
De um poeta camponês (ASSARÉ, 1978, p. 77)

É o poeta pedindo licença para “cantar a sua aldeia”, como dizia o saudoso cordelista
baiano, Antonio Vieira36.

Se considerarmos, por exemplo, o Sertão na concepção de Patativa do Assaré, no poema
que abre esta reflexão, veremos o quanto esse ganha novas simbologias – as quais são
descartadas, recalcadas, principalmente nos processos educativos, nas iterações
didático-pedagógicas dentro de diversas instituições, deixando inclusive de levar em
conta a forma e conteúdo que estas simbologias ganham nas diversas Comunalidades.

Mas são muitas as noções de sertão, de sertanidade, de peculiaridade sertaneja que
compõem o imaginário e identidades dos que vivem e pulsam a força tão proclamada
pelos mestres populares e por diversos autores. Inclusive, nas nossas visitas aos sertões
da Bahia, durante o trabalho com a Rede SER-TÃO Brasil, da qual fazemos parte
36

Mais adiante iremos dialogar mais sobre este ilustre cordelista que criou o Cordel Remoçado, dando
nova forma de ler e cantar versos sobre a cultura africano-brasileira, principalmente destacando a grande
peleja de Inácio da Catingueira com Romano Mãe D`Água.
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realizando trabalhos arte-educativos a partir da Literatura de Cordel no sertão baiano,
muitos sertanejos, após acompanharem a leitura dos cordéis “A chegada de Lampião no
Céu” e “A chegada de Lampião no Inferno” que relatam que Lampião não foi nem pro
céu e nem pro inferno: ainda está no Sertão!

Lampião, para o sertanejo, foi um destemido, um herói, e, ao mesmo tempo, um vilão, o
imortal, o que nunca seria encontrado. Assim, os mais velhos não acreditam que ele
tenha morrido, e sim, que ele ainda anda pelo sertão, “vivinho da silva”. Lampião é o
mito que rege o imaginário de inúmeros sertanejos e que inspira diversos poetas a
escreverem sobre ele, (re)elaborando sua existência, (re)inventando suas interações,
como podemos ver no cordel “O Futebol no Inferno”, no qual há um torneio de futebol
e a final é o time de Satanás contra o time de Lampião:

Figura 22 – Capa do cordel “O Futebol no Inferno”. (Fonte: coleção particular de Sérgio Bahialista)
O futebol no inferno
Está grande a confusão
Vai haver melhor de 03
Pra ver quem é campeão
O time de Satanás
Ou o quadro de Lampião
Lampião só joga bruto
Bem na base do chinelo
Domingo ele disputou
Uma bola com Pinguelo
Fez a falta e Berimbau
Lhe deu cartão amarelo
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A torcida gritou pênalti
Começou a sacanagem
Lampião olhou pro árbitro
Com a cara de selvagem
E Berimbau não deu pênalti
Porque não teve coragem
Quem torce por Lampião
Entra no campo de graça
Mas pra passar na roleta
Precisa ter muita raça
E lá dentro ainda ganha
Um picolé de cachaça (SOARES, 2004, p. 1 e 2)

Percebemos nesse cordel o quanto Lampião é o valente e o quanto sempre leva
vantagem nesse jogo de futebol no inferno. Assim, Lampião revive a história de bravura
dentro do universo imaginário, do conto fantástico, em um dos ciclos temáticos da
Literatura de Cordel37, como Leandro Gomes de Barros registra em seus cordéis “o
cangaço, que, por sua inigualável relevância para a vida do Nordeste, compõe um dos
Ciclos Temáticos mais marcantes da Literatura de Cordel” (CURRAN, 2001, p. 60). O
próprio Mark Curran, um norte-americano que se rendeu aos encantos dos versos
nordestinos do cordel e mergulhou fundo em uma pesquisa que analisa a importância da
história do Brasil contada em cordel, destacando a Literatura de Cordel como elemento
jornalístico no registro da história do Brasil, apresenta o sertão com uma configuração a
partir da existência de Lampião:

No cordel, o cangaceiro é o herói por excelência, misto de bandido,
criminoso e lutador pela justiça no sertão nordestino. Nas obras
cordelianas contemporâneas, é visto como o tipo heróico legítimo,
maior do que a vida, verdadeiro “cavaleiro do sertão”, com as
cintas repletas de balas, o rifle “papo-amarelo” (Winchester 44), o
revólver e o facão. É conhecido pelos epítetos: Rei do Cangaço, Rei
do Sertão, Terror do Nordeste, Rifle de Ouro, Leão do Norte,
Mestre da Morte e, no caso do Célebre Lampião, Galo Cego.
(CURRAN, 2001, p. 61)

Pois, “mais do que em qualquer outro tema do cordel, vê-se aqui o processo folclórico
de idealizar a realidade, convertendo-a em mito ou lenda” (CURRAN, 2001, p. 61). O
autor traz estas nomeações que o povo dá ao temido Lampião como formas de colocá-lo
“eterno”, para ilustrar como que damos novos sentidos às pessoas, às coisas, às
vivências, de acordo com nossa visão de mundo, concepções e sentidos.
37

Mais a frente, veremos um pouco mais aprofundado, os ciclos temáticos na Literatura de Cordel, a
partir dos estudos de Manuel Diegues Junior e Ariano Susassuana.
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Podemos ver, também, o quanto o sertanejo conserva a bravura e força no seu âmago,
lendo algumas estrofes do cordel “A mulher de 106 anos que deu um chute na bunda de
Lampião” (BAHIALISTA, 2007). Nesse cordel, o perfil de “corajosa” também habita o
imaginário sertanejo, pois Mãezinha, sertaneja tão querida, enfrenta Lampião quando
ele passa pelo seu povoado Ilhota – município de Simão Dias, interior de Sergipe – e dá
um chute na bunda dele depois de um diálogo nada amistoso:

Figura 23 – Capa do cordel “A Mulher de 106 anos que deu um chute na bunda de Lampião”
(Fonte: coleção particular de Sérgio Bahialista)
Acredite meus leitores
A valente se bateu
Com o mito do Nordeste
Que a tudo estremeceu
Correu de ponta a ponta
E tiros certeiros deu
Por onde ele passava
Parecia um furacão
Rasgava todo limite
Fazia a revolução
Buscando sua justiça
Esse cabra é Lampião
O nobre cangaceiro
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Com seu bando atravessou
O povoado de Mãezinha
E sua rotina mudou
O povo todo correu
E sua porta trancou
Mas a nossa heroína
Valente como ela é
Não fez como o povo
Que deu foi no pé
Na moita se escondeu
Com a filha e muita fé
E toda encolhidinha
Escondida ali ficou
Vendo o grande Lampião
Que valente ali passou
Mas ela não se conteve
E revoltada falou:
“ _ Lampião fio do cabrunco
Seu cabra bexiguento
Quem te mandou aqui
Pra invadir os aposentos
Do meu povo sofrido
Que acumula lamentos?”
“_ Já conheço a tua fama
De violento cangaceiro
Onde passa só assusta
Com seu bando desordeiro
Mas aqui é diferente
Eu te derrubo primeiro.”
Olha isso meus amigos
Que mulher desaforada
Chama Lampião pro pau
Êta coragem danada
Acho que com essa mulher
Nenhum macho fica em pé
E vira alma penada
“- Quem que te chamou aqui
Cangaceiro Virgulino?
Arreda já o pé daqui
Do meu solo nordestino”
Tomou o rifle de Lampião
Feito brinquedo de menino
Pegou Lampião no braço
Quase deixa ele corcunda
Inda deixou arriado
E deu um chute na bunda
O cabra voou tão longe
Quando caiu, quase afunda
Lampião correu também
Com a bunda dolorida
Pois coragem só mora
Na Mãezinha querida
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E pra homenagear
Eu tinha que registrar
Suas proezas e sua vida. (BAHIALISTA, 2007, p. 4-7)

Dona Mariana, que é carinhosamente chamada de “Mãezinha” pela comunalidade que
ela fez parte – Ilhotas, povoado do município Simão Dias/SE - teve dois filhos que
perpetuaram uma família grande, que está dispersa pelos municípios sergipanos e em
Salvador/BA. Boa parte da sua família veio buscar outras oportunidades de
sobrevivência e de conquistas em Salvador, através das netas Dona Hilda e Dona Celsa,
inaugurando novas formas de elaborações da sua vida sertaneja, na comunalidade de
Sussuarana – nosso campo de pesquisa nesta investigação.

Dona Hilda e Dona Celsa constituíram suas famílias na Sussuarana Velha. Lá, buscaram
criar seus filhos dentro dos princípios, valores e costumes que aprenderam em Simão
Dias/SE, com sua vó querida, nossa Mãezinha. Essa família é o exemplo claro do
quanto o sertão, a sertanidade, ganha corpo, status, nas novas elaborações de sentidos
nos novos lugares que se instituem existências. Hoje, seus filhos são muito ligados à
cultura nordestina, amam cordel, forró, dinamizam arte e cultura em Sussuarana, varrem
a casa da porta da rua para dentro, porque acreditam que varrer para fora se desfaz toda
a riqueza e prosperidade que possa atrair para a casa. Isso tudo faz parte da dinâmica de
expansão desenvolvida ao longo do tempo.

Essa história, retratada no cordel, foi contada pela própria Mãezinha, a protagonista
dessa proeza, antes de falecer, aos 106 anos. Esse episódio aconteceu na sua juventude e
o poeta deu uma “apimentada” nesta história de valentia, pois buscou trazer para o
universo simbólico da poesia a força dessa mulher sertaneja que, em toda sua trajetória,
lutou muito pela sobrevivência no sertão sergipano. No início do cordel - o qual,
infelizmente, não pudemos trazer à tona - sua vida é contextualizada e contada em
versos.

Ao se deslocar do interior para a capital, uma parcela da população trouxe consigo toda
a beleza, simbolismo e complexidades características de suas múltiplas identidades,
(re)implantando, (re)dimensionando e (re)adaptando nas suas novas cidades, nos novos
locais de moradias e de construção de laços comunitários e saberes comuns – assim
como Dona Hilda e Dona Celsa, netas de Mãezinha, moradoras de Sussuarana e
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“cumadres” de muitos que moram lá, perpetuando um costume de interior e dando total
apoio aos jovens que organizam movimentos ligados à arte e cultura, alicerçados na
força mitopoética da onça suçuarana, como Dona Hilda nos relata:

Foi quando eles começaram, as pessoas não tinham conhecimento
do que era hip hop, achavam que era uma turma de vagabundos.
Os meninos trabalhavam, estudavam e o tempo que eles tinham
para gravar e ensaiar era à noite. Agora eu vejo que a nossa
comunidade já tá com a mente mais aberta, já tão conhecendo
melhor através dos trabalhos deles, do Hip hop na Onça e de fazer
os movimentos38.

É por esses contos, que perpassam o imaginário de diversas comunalidades que vamos
enaltecer e entrelaçar, através do cordel, o mito da onça suçuarana, o qual já é explorado
e revivido nesta abordagem.

Voltemos a Lampião! Muitas histórias regem a existência desse cabra destemido. Entre
as histórias sobre o fechamento do seu corpo, suposto encontro com o Diabo, também
existem histórias de proezas nas lutas com onças ferozes (CURRAN, 2001, p. 71).

“Lutas com onças ferozes”... Isso nos lembra uma onça parda que habita o imaginário
de força e coragem da população de uma territorialidade de Salvador, lembra um
fazendeiro corajoso... Mas... Deixemos essas lembranças hibernando um pouco para
depois acordarem com tudo, mais adiante, dentro do universo mitopoético da Literatura
de Cordel, em Sussuarana.

O cordelista Antonio Barreto, em uma entrevista ao programa Soterópolis na TV
Cultura, revelou que a origem dessa forma popular vem da palavra francesa Cordelete,
que significa cordão mais fino, usado muito em escaladas, rapel, varal. Arte e sabedoria
brotam da cultura genuinamente popular e fundem-se nessa Literatura. Mas não foi
sempre que essa Literatura foi conhecida como cordel. No meio dos poetas e cantadores
do interior, essa Literatura era mais conhecida como folheto ou romance, e passou a ser
mais conhecida como Cordel depois que começou a ser mais comercializada em feiras e
a ser consumida.

38

Entrevista com Dona Hilda, líder comunitária, para o documentário Hip Hop na Onça nos palcos da
Vida, 2012.
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Em uma entrevista, o vocalista da banda Cordel do Fogo Encantado, José de Lira Paes,
o Lirinha, revela que só veio conhecer essa Literatura como “de Cordel” bem depois. O
cantor afirma que:
Não era exatamente Literatura de Cordel que eu tinha acesso,
apesar de ter uma estrutura parecida. Eram pessoas que faziam
poesia de improviso e alguém datilografava e ia passando esses
papéis. ... Tem um grande folheteiro chamado Orlando Tejo, que é
um grande amigo meu e mora no Bongi, que diz: “Cordel? Nunca
escutei isso em minha vida! Vim ouvir isso aqui, com Ariano
39
Suassuna”. (PAES, 2002)

Muitos outros estudiosos (re)afirmam esta versão da existência do cordel como folheto,
no seu princípio inaugural, na sua Arkhé na Europa, principalmente na Espanha e
Portugal. Podemos encontrar algumas referências ao cordel como pliegos sueltos na
Espanha - o que corresponde à forma portuguesa de denominá-la como “folhas
volantes” – por circularem livremente e com certa rapidez - ou “folhas soltas”, pelo
simples fato de estarem penduradas e, quando bate o vento, parecem folhas soltas
balançando.

O cordel ganhou o mundo e foi marcando território em diversos lugares, o que podemos
arriscar chamar de “diáspora cordelística”, por se tratar da expansão do cordel, da
Península Ibérica em direção ao Brasil. Nessas viagens do cordel pelo mundo, o mesmo
vai ganhando novas formas e nomenclaturas, como por exemplo, corrido, como é
chamado o cordel no México, uma forma derivada do romance espanhol.

O corrido, tal como encontramos no México, ou na Argentina, ou
na Nicarágua, ou no Peru, é a apresentação, em versos, não só de
histórias tradicionais, oriundas do romanceiro peninsular, como
também de fatos circunstanciais. No caso do México, por exemplo,
os corridos sobre a Revolução Mexicana de 1910 são em grande
número. (JUNIOR, 1986, p. 32).

39

PAES, José Lira, 2002. De repente ao Fogo Encantado. Valéria Vicente.
www.cordelencantado.vila.bol.com.br/entrevista4.html, em 20/02/2002
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Figura 24 - Foto do Corrido sobre a morte de Antonio Montes, o Matador de Touros do México,
cumprindo sua função de comunicar fatos circunstanciais. (Fonte: Blog “Acorda Cordel”, de Arievaldo
Viana. http://acordacordel.blogspot.com.br/search?q=Corrido+M%C3%A9xico Acesso em 20/04/2012)

Na verdade, o cordel torna-se o corrido pelo simples fato de encontrar-se em outro
espaço e (re)elaborar sua forma de apresentar-se de acordo com as nuances das novas
necessidades e funções contemporaneas. Assim, o corrido mexicano torna-se uma
criação essencialmente oriunda do romanceiro espanhol. O mesmo também é conhecido
como compuesto, nomenclatura que já é resultado de nova configuração no mesmo
espaço de existência.

Ora lírico, ora épico, ora narrativo, de façanhas guerreiras, ora
descritivo de casos de amor, o corrido é encontrado com vários
nomes: romance, história, narración, ejemplo, tragédia,
manãnitas, recuerdos, versos e coplas. É claro que a influência
regional ou local foi insuflando seu espírito no elemento
tradicional, modificando-o não raro de modo a dar-lhe o espírito
próprio. (JUNIOR, 1986, p. 33).

As influências que o próprio corrido sofreu, dos lugares que fincou raiz para expandir
suas inúmeras mensagens, podem ser análogas às que o cordel sofreu e sofre no Brasil e
nos “Brasis” que o compõem. Como o próprio Manuel Diégues Junior afirma, o corrido
é insuflado pelo espírito local, ou seja, absorve e é absorvido, entrelaça-se nas
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dinâmicas existenciais, ganhando sangue novo e novas configurações. O cordel, na sua
“diáspora nordestina”, também ganha outras contribuições advindas das interações
culturais e da necessidade de comunicação estabelecida nas redes de aliança do novo
locus de sentido.

Muitos estudiosos chamam essa expansão do cordel pelo mundo de reconstituição,
formas de ir além do que é estabelecido no início da sua existência, absorvendo novos
elementos culturais que compõem o novo local de dinamização poética. Por isso que
vemos tantas nomenclaturas para o que se configura cordel, pelo mundo afora –
littérature de colportage na França; pliegos sueltos na Espanha; Folhas Soltas ou
Literatura de Cordel em Portugal; Corrido no México; Folheto ou livreto no Brasil.
Essa herança advinda de todos esses lugares acabou “fazendo com que o épico e o
lírico, pelo que o povo se manifestava, persistissem entre nós, ora em sua forma
tradicional (...), ora em suas formas ocasionais” (JUNIOR, 1986, p. 35).

A popularidade dessa Literatura consolida-se no Brasil, segundo Carvalho (2002, p. 43),
“do sincretismo com os mitos indígenas e das narrativas africanas”. E do ponto de vista
mais conceitual, em seu livro Literatura Oral no Brasil, Luís da Câmara Cascudo
(1984, p. 23) lembra que as primeiras referências européias para uma discussão em
torno da literatura oral teriam lugar a partir do final do século XIX. Para ele, uma
literatura oral brasileira, mais amplamente definida, compreenderia a reunião dos
elementos indígenas, ibéricos e africanos “num enovelado alucinante de convergências,
coincidências, presenças e influências” (p.30). Ainda segundo Luís da Câmara Cascudo,
toda a poesia, dita, popular, é cantada, e muitos desses versos, conservados dos modelos
seculares, são improvisados.

O cordel firmou-se principalmente na região Nordeste, representando a outra forma de
falar do Brasil, servindo como instrumento de comunicação. Seu auge foi no período de
1930 a 1954, época na qual ocorreu a maior produção na história cordeliana. Segundo
Curran, “realmente, o Cordel se revela como a história não – oficial do século XX,
narrada pelos poetas do Nordeste”. (2001, p. 34). Já para Doralice Alcoforado, a
Literatura de Cordel, “como uma expressão da cultura brasileira, retrata a memória
armazenada e o registro comunitário do imaginário do Nordeste, levado para outras
regiões através da diáspora nordestina” (ALCOFORADO, 2004, p. 2).
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O cordel surgiu cumprindo também a função de informar e ensinar – além de explorar
temas fantasiosos e às vezes “pitorescos” -, sendo também uma tradição “literáriadocumental” mais completa do Nordeste brasileiro. Essa Literatura apresenta um
conhecimento histórico e social do povo brasileiro.

Na sobreposição da cultura de massa sobre a tradicional, revela-se um pré-conceito
linguístico que dá as costas à forma popular da Literatura de Cordel, de educar e de ver
o mundo com seus próprios olhos, negando o registro de um povo de mais de cem anos
de história. De acordo com Paulo Freire, “a reinvenção da linguagem faz parte da
reinvenção do mundo” (1996, p. 25).

Os folhetos de cordel sempre foram os jornais dos que não leem, principalmente no
interior nordestino, trazendo a história do mundo, bem como os acontecimentos locais
marcantes, que se tornam acessíveis ao povo. E foi assim que o cordelista Arievaldo
Viana foi alfabetizado, como ele diz no seu depoimento:

Foi aí que aconteceu o milagre: tão logo aprendi a juntar silabas,
lancei mão dos folhetos que eu já conhecia de cor e fui associando
o que havia aprendido com as letras que estavam impressas no
papel. Creio que em pouco mais de um mês eu já lia com
desenvoltura quase tudo que me caía nas mãos. (...) O “Professor
Folheto” desempenhou um papel preponderante na minha formação
escolar. Facilitou o aprendizado da leitura, despertou-me o
interesse pelos livros e me deu um farto cabedal de expressões e
termos genuinamente nordestinos, ou seja, algo que já estava
presente no meio em que eu vivia, mas que não estava impresso em
nenhum outro tipo de literatura. (VIANA, 2006, p. 16)
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Foto 25 – Registro de um dos “Palcos de Vivências” realizado com os educando da EJA, na Escola
Municipal Maria José Fonseca, em Sussuarana. O “professor Folheto” ensinando os educandos a ler e
escrever, (re)elaborando valores comunais.
No quadro branco da foto, o resultado de uma estrofe construída coletivamente para entender a unidade
sonora da palavra – a sílaba. (Fonte: Marcio Nery).
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Foto 26 - Registro de mais um dos “Palcos de Vivências”, realizado com os educandos da EJA na escola
Municipal Maria José Fonseca, em Sussuarana. Dinâmica de apropriação da sonoridade poética com a
música “Quem conto canta, encanta cordel, cordel encanta”.
Após esta dinâmica de rima com som, partimos para construção de estrofes construídas coletivamente.
(Fonte: Marcio Nery).

Nesses “Palcos de Vivências” realizados na Escola Municipal Maria José Fonseca,
durante o processo de pesquisa, ficou mais que evidente o quanto o cordel desperta
interesse e força comunal que impulsiona o aprender. Como relatamos na descrição das
fotos acima, os jovens e adultos envolvidos na dinâmica do pilão, realizada neste Palco
de Vivências, sentiam os versos na voz, nas palmas, no corpo, nos gestos, nas risadas,
para depois a razão vir à tona, na construção coletiva das estrofes. Trazemos esse
resultado como uma forma de corroborar com o que o nosso poeta Arievaldo Viana traz
no seu depoimento sobre a importância do cordel, o “professor folheto”, no seu
processo de alfabetização, conforme as fotos ilustraram.

A Literatura de Cordel mostra o quanto os jovens e adultos envolvidos no processo
educativo que contemple seus valores identitários, elaborações comunais e simbólicas,
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revelam o quanto o “ser onça” vem para a escola e que, quando é aceito e considerado
importante no processo de aprender, torna-se um acionador cognitivo potente:

Meu professor é lindo
E a escola também
É a nossa alegria
Na igreja digo amém
Minha escola tem fera
E tem onça também!40

Analisando e se deliciando com a riqueza poética dos versos dos educandos da EJA, na
escola pesquisada, percebemos o quanto a igreja e a referência mitopoética da onça
sussuarana, Arkhé dessa comunalidade, são importantes para eles, além da escola. E é
este legado que às vezes perde sentido no processo educativo em muitas instituições e
deixa proporcionar um salto na aprendizagem e (re)significação da nossa existência
neste mundo.

O Brasil, sendo uma nação pluricultural que passou (e ainda passa) por um processo de
colonização, sempre teve sua história contada longe da ótica popular. É ai que o Cordel
entra como um posicionamento do povo, com sua versão extra-oficial, recontando a
história que se perpetua como “oficial”. Como diz Olga de Jesus Santos (1987, p. 23):

É comum ouvir-se que a História do Brasil precisa ser recontada. Se a
historiografia se dispõe a tal empreendimento, não pode desprezar o
cotejo da versão oficial com a popular, porquanto esse confronto
ajudará a reescrever a verdadeira História do povo brasileiro.

Do final do século XIX para o início do século XX, o cordel que fala do cotidiano
brasileiro, com as influências das oralidades africanas e indígenas, começou a surgir por
conta da urbanização do país e da necessidade de informar através do cordel – crônica.
E um dos grandes pioneiros deste tipo de cordel foi o grande Leandro Gomes de Barros
(1865-1918) que registrou boa parte deste Brasil nos “foietos” de cordel e abriu as
portas para outros grandes cordelistas, como José Soares (1914-1981), Abraão Batista
(1935), João Martins de Athayde e Cuíca de Santo Amaro (1910-1964). Esse último,
um polêmico baiano que não perdoava ninguém com seus versos afiados, sendo

40

Versos de cordel produzidos coletivamente em um dos palcos de vivências na escola pesquisada.
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considerado o Boca do Inferno da época, uma alusão a Gregório de Matos41. Leandro
Gomes de Barros foi quem iniciou a reprodução da literatura em “foietos”,
disseminando o desejo de outros poetas seguirem os seus passos, como vimos acima.

Leandro Gomes de Barros que, com sua produção abriu caminhos para uma legião de
cordelistas que contribuíram para essa vasta produção literária de mais de cem anos de
história, foi um “multifuncional” no mundo do cordel. Autor, editor, proprietário,
representante comercial, tipógrafo, desenvolvia suas histórias sempre elaborando novas
formas de divulgar sua literatura, criando sempre novas formas literárias, nas quais
arriscava outras formas de rima e métrica. Eram histórias novas, criadas por sua
imaginação ou motivadas por fatos conhecidos, consolidando no Brasil –
principalmente no Nordeste - a forma literária de versar nosso povo e seus “causos”.
Assim tornou-se um grande incentivador de escritores de cordel, conseguindo assim,
diversos seguidores que contribuíram para a afirmação de uma nova literatura no Brasil.
Entre eles estão os poetas João Martins de Athayde, Francisco de Chagas Batista,
Manuel D`Almeida Filho, entre outros.

Esse mérito de Leandro Gomes de Barros é reconhecido também nas produções
cordelisticas, como podemos ver nas estrofes do folheto “Os Mestres da Literatura de
Cordel”, de Antônio Américo de Medeiros:

Nosso cordel começou
Com Silvino Pirauá
E Leandro Gomes de Barros
Como na história está
De Vitória pro Recife
Começou tudo por lá
Leandro já tinha em mãos
Mais de vintes originais
Publicou cinco dos bons
E anunciou nos jornais
Fez sucesso que chegou
Às camadas sociais
Surgiram novos poetas
A quem Leandro ajudou
Na sua tipografia
Bons folhetos publicou
Publicando os de Zé Duda
41

Sobre Cuíca de Santo Amaro, vamos nos aprofundar mais adiante quando abordarmos o “Cordel
banhado em dendê”.
108

O vate que mais brilhou (MEDEIROS, 2004, p. 01-03)

A partir daí, a Literatura de Cordel assumiu um grande papel jornalístico na história do
Brasil e nas histórias do cotidiano da terra nordestina, registrando de forma precisa os
diversos acontecimentos e espertezas do povo nordestino, do Brasil e do mundo. O
próprio Curran (2001) catalogou esse registro da Literatura de Cordel, desde a Guerra
de Canudos até a Era Collor, provando o quanto essa literatura é rica de conhecimentos
e um grande instrumento de intervenção e mobilização social. Até porque essa
literatura, por ser produzida por diversos autores vindos de diversas condições sociais e
escolares, carrega uma diversidade de pontos de vista inigualável. Chega até a sair cerca
de 10 cordéis em um lugar falando do mesmo assunto.

Quando ocorreu o atentado contra as torres gêmeas do World Trade Center, em 11 de
setembro de 2001, vários cordelistas escreveram e informaram sobre o tema, publicando
interessantes produções. Dentre elas: A dolorosa peleja de Osama Bin contra Bush,
folheto do poeta pernambucano Pedro Américo de Farias com xilogravura de capa
confeccionada pelo artista Marcelo Soares.

Desde suas primeiras manifestações, a Literatura de Cordel mantém a sua grande
função, entre outras funções, que é a poesia em crônica versificada do cotidiano. E é
nessa riqueza poética que os temas relacionados à atualidade são explorados com um
peculiar humor e irreverência, caracterizando assim os chamados “foietos de
circunstância” - os de 08 páginas - e as folhas volantes, que são uma espécie de
panfletos rimados de informação rápida e que circulam rapidamente.

O seu maior público de consumo era um público analfabeto, que ouvia mais do que lia,
mas que mesmo assim adquiria o livreto. O livreto era a sensação das noites enluaradas
dessas pessoas, que pediam para que os mais “letrados” lessem as histórias retratadas e
inventadas nos folhetos.

Entre os mais velhos, esta literatura é conhecida como Literatura de Cegos, pois em um
período da diáspora nordestina, nos interiores do Brasil, muitos dos poetas de bancada
que vendiam os livretos eram cegos.

109

A forma característica de escrever Literatura de Cordel já serviu também para
alfabetizar tantos outros, que às vezes sabia de cor folhetos famosos, de tanto ouvi-los
nas feiras, recitais e cantorias, as quais eram a diversão de muitos pelos interiores do
Brasil. O hábito de ler e ouvir cotidianamente o cordel fez surgir no Nordeste poetas
“cabras retados” do cordel. E foi assim, com o contato cotidiano e a poesia invadindo o
dia-a-dia do nordestino, principalmente, é que poetas, como o nosso Patativa do Assaré,
passaram a ser destaque no mundo da Literatura Oral, como alguns chamam o cordel.

O Mestre Patativa do Assaré, poeta que sintetiza a grandiosidade dessa arte, influenciou
de forma determinante a maestria incrível de Luiz Gonzaga. O próprio musicou e
gravou o poema A Triste Partida, do Mestre Patativa, trazendo a poesia de cordel para a
música popular brasileira, enriquecendo o repertório e mostrando para o resto do mundo
a voz do sertanejo, a voz áspera do lamento, sobre a saga dos retirantes que deixam seu
lugar de origem para “tentar a vida” em outro lugar, como eles mesmos falam.

Figura 27 – Imagem poema A Triste Partida, de Patativa do Assaré, gravado pelo Mestre Luiz Gonzaga,
publicado em folha volante com o título “Pau de Arara do Norte”.
(Fonte: “Blog Acorda Cordel”, de Arievaldo Viana.
http://acordacordel.blogspot.com.br/search?q=Pau+de+Arara+do+Norte+Patativa+do+Assar%C3%A9.
Acesso em 20/04/2012).
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E foi assim, ouvindo os cordéis cantados e suas histórias fantasiosas, que o cordelista
Arievaldo Viana adentrou o mundo do conhecimento e das letras, como diz no seu
depoimento:

Na casa de vovó tinha cordel e a Bíblia, mais nada! Ela comprava
folhetos, sentava no alpendre de casa e iluminava com lampião a gás.
Eu ficava ouvindo ela ler, imaginando o que era um castelo, sonhando
com aquelas histórias. (VIANA, 2002, p. 52)

Muitos que relatam suas experiências com essa literatura revelam este encantamento ao
ouvir e sentir as histórias rimadas, carregadas de fantasias e aventuras. Isso é o que
seduz, o que nos leva na estrada das rimas. A forma de ler, “espetacularizada”,
respeitando a forma – que é contrária ao formismo (MAFFESOLI, 1998) – constituída
pelo jogo poético, é a que nos fisga, nos leva além.

Como a Literatura de Cordel, no Brasil, tem origem no Nordeste, região que concentra o
maior índice de analfabetismo do país, ela ostenta essa realidade social que, na dor,
guarda uma beleza: a forma espontânea, humilde e por essência, linda. E isso é um dos
grandes fatores pelo qual o cordel tem essa grande força de encantar o povo, por ter
essa linguagem tão próxima da oralidade rústica e simples – além de uma capacidade de
enredo complexo dentro do mundo fantástico - mas, ao mesmo tempo, de uma
complexa forma poética bem elaborada e cheia de sabedoria.

Ao se deslocar do interior para a capital, uma parcela da população trouxe consigo toda
a beleza, simbolismo e complexidades características de suas múltiplas identidades,
(re)implantando, (re)dimensionando e (re)adaptando nas suas novas cidades, nos novos
locais de moradias e de construção de laços comunitários e saberes comuns.

A partir dessa (re)elaboração através da oralidade, o cordel forma um corpo
essencialmente lúdico-estético, pois muitas de suas histórias vêm do imaginário
fantástico do povo, principalmente o nordestino (contos, lendas, causos, mitos, lutas,
histórias de assombração, etc). Segundo Idelette Muzart Fonseca dos Santos (2006, p.
77):
O folheto estabelece uma via de transição entre uma realidade dura,
muitas vezes dramática, e um mundo imaginário que lhe fornece as
chaves da compreensão do real. Essa passagem servirá tanto para ligar
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o cotidiano ao sonho, quanto para inserir a história maravilhosa na
vida de todos os dias. (...) Ele (o cordel) opera plenamente a
transfiguração do real dramático em uma realidade explicativa,
justificativa, que não tenta apagar o real, mas incluí-lo em uma outra
representação da realidade: a função poética por excelência.

A consciência da função poética de encantar, abordada na análise do real transfigurado
pelo imaginário recheado do fantástico, feita por Idelette, nos mostra o quanto o próprio
cordel em si, já carrega uma espetacularidade própria, sua essência por natureza poética.
E assume diversas corporeidades na sua relação com o mundo e com a imaginação do
povo. O poético carrega a busca pelo mistério e dá uma certa “apimentada” no cotidiano
e no âmbito educacional, criando um corpo interpretativo cultural e singular, dentro de
um plural. A ação antecede a palavra escrita e traduz o real significado da sua estética.

E quando essa poesia é recitada, faz uma criação imaginária na cabeça de quem a ouve.
Imagem essa costurada pela força, alegria, carga dramática que o poeta dá às suas
estrofes mais “picantes”. O corpo que o cordel ganha na interpretação do receptor dessa
poesia, a princípio é um “outro cordel”, pois a história ganha novas interpretações e
novas características, intransferíveis.

Quando falarmos em corpo versado, estamos nos referindo às novas formas de se
apresentar a Literatura de Cordel, as quais, dentro da nossa abordagem, se configuram
em formas de espetacularização, onde se assume um novo estado, novas características
que vão além do normal pré-estabelecido e que corroboram com a essência do poema,
de acordo com sua forma de rimar, de metrificar e de dar sentido ao tema durante a
escrita. Acreditamos que a quebra do fluxo do ritual ao ler cordel no processo educativo,
traz algo extraordinário para sua narrativa e para os educandos. Para Bião (1996, p. 14):
Esses ritos e rotinas do dia-a-dia, concretizados e vividos em formas
que se repetem (como nos ensaios para o teatro), compõem uma
teatralidade cotidiana e tornam a vida possível. Mas há também
momentos na vida durante os quais o conhecimento se revela de
forma espetacular. O conhecimento desse mecanismo se dá no
momento espetacular em que assume uma postura que possibilita a
reflexão sobre os pequenos ritos do dia-a-dia. Isso ocorre quando se
quebra o fluxo desses ritos, quando algo extraordinário acontece.
Esses momentos compõem uma espécie de espetacularidade, ou de
teatralidade extra cotidiana.
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O cordel em si já tem um corpo espetacular, por ser um prato cheio de temas relevantes
na sociedade, retratados nas suas diversas formas, caracterizando uma releitura de
acontecimentos marcantes, de produções literárias clássicas e do imaginário popular.

E é justamente nesse corpo espetacular que o cordel revela a riqueza da arte no
cotidiano, no dia a dia, mostrando que ele só espera que possam “expor seu corpo”, com
uma intencionalidade, seja ela educativa ou simplesmente de ludicidade e informação,
revelando sua essência formadora e acionadora de pensamentos, risadas e reflexões.

OS CICLOS TEMÁTICOS NA LITERATURA DE CORDEL: CADA VERSO
PRO SEU LADO.

Classificar as coisas acaba sendo uma tendência de quem se debruça sobre um tema,
mesmo que isso, às vezes, seja em detrimento de completudes e significações
“inclassificáveis”. Se tratando da Literatura de Cordel, essas classificações são, não para
guardar em “caixinhas” de sentidos, isoladas de relações intertextuais e das relações
humanas, mas para deixar mais nítido a riqueza poética e de criação que esta Literatura
construiu – e ainda constrói – durante seus mais de 100 anos de produção
essencialmente brasileira.

Alguns pesquisadores, como Manuel Diegues Junior e Ariano Suassuna, buscaram, a
partir dos seus estudos, reverência e “debruçamentos” sobre o cordel, organizar as
diversas formas de apresentação das histórias cordelizadas, separando-as por ciclos
temáticos. Ciclos, vem de processo, início, meio e fim, viagem que termina em si
mesmo. Temáticos vem de temas, formas de abordar questões, imaginações. Assim,
ciclos temáticos, na Literatura de Cordel, é a classificação dos folhetos por temas que
foram abordados em períodos, tanto separados quanto concomitantes, que retratem
aspectos relevantes da sociedade, da história, épico, imaginação, fantasia, heroísmo, etc.

Como já abordamos durante a dissertação deste trabalho, o cordel vem viajando pelo
mar adentro, até nós, trazendo na sua bagagem, muita história que, aqui, no Nordeste,
se (re)elabora a partir das interações culturais com os outros legados culturais que se
constituiram em cultura. “(...) e como seria natural, se transladou, com o colono
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Português, para o Brasil; nas naus colonizadoras, com os lavradores, os artífices, a gente
do povo, veio naturalmente esta tradição de romanceiro (...)” (JUNIOR, 1986, p. 36).

Assim, o cordel “veio dentro de um só mocó / E aqui ao chegar, abriram o nó / Foi
como se ela saísse do ovo / A poesia recebeu sangue novo” (VIEIRA, 2005, p. 53). Esse
“sangue novo” perpassa pela “transfusão” cultural dos africanos, afro-brasileiros e
ameríndios junto aos europeus que aqui desembarcaram e marcaram para sempre esta
terra. Se tratando de interações e formas de se apresentar, o cordel tem semelhanças
com aspecto culturais africanos e ameríndios que se entrelaçam nessa nova
territorialidade e revelam que, o que hoje se configura como cordel é uma estrutura que
não convém mais dizer que é literatura portuguesa.

Para ilustrar e enriquecer ainda mais nossos entrelaçamentos, Manuel Diegues Junior
(1986, p. 37) reforça o que já percebíamos ao debruçar-se sobre os folhetos de cordel
que marcaram a história brasileira: esse costume de formação de grupo para ouvir
histórias, através de leituras e/ou através do canto narrado - como aconteceu com
Arievaldo Viana, em seu relato citado anteriormente, quando sua avó reunia todos no
alpendre para as leituras dos folhetos – que ganha corpo na linguagem do cordel, aqui
no Brasil, não deriva apenas da influência lusitana:

Também os africanos escravizados vindos para o Brasil tinham
não somente seus trovadores como também o hábito de contar suas
histórias, cantando ou narrando; são os famosos akpalô,
registrados pelos especialistas em estudos africanos no Brasil. Em
uma de suas obras, Luis da Câmara Cascudo recorda: “Toda África
ainda mantém seus escritores verbais, oradores das crônicas
antigas, cantores das glórias guerreiras e sociais, antigas e
modernas, proclamadas das genealogias ilustres” (JUNIOR Apud
CASCUDO, 1952, p. 155).

Contar histórias sempre teve grande destaque nas elaborações existenciais de diversos
povos. Cada um criava a sua forma de contar, com suas particularidades. Os Akpalôs,
integrantes da dinâmica existencial milenar dos povos africanos, passaram as histórias
dos seus antepassados para os mais novos e, na inter-relação cultural no Brasil,
influenciou o cordel brasileiro.

E talvez não seja à toa que no mundo dos cantadores, contadores de histórias rimadas e
criadores de pelejas históricas, os mais conhecidos foram, e são, negros. Nessa lista
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podemos trazer os nomes de Inácio da Catingueira, Zé da Luz42, assim como podemos
trazer os que até hoje nos encantam com seus versos, como Bule-Bule, Paraíba da
Viola, Leandro Tranquilino, Caboquinho e João Ramos etc.

A cantoria do repente entra, aqui, nesta abordagem, como uma ilustração de como o
repente “é o avô do Cordel”, como disse um dos jovens durante nossas oficinas de
cordel. Muitos confundem o Repente com o Cordel. São muito parecidos, os dois tem
muitas semelhanças e um contribui significativamente para a formação e estética do
outro, mas são formas poéticas distintas. O Repente tem a tradição de vir na frente e de
ser a poesia cantada de improviso, a qual explora de forma brilhante a expertise de
conhecimento do cantador no ato, na hora do desafio. O cordelista é o que leva esse oral
para o escrito, o que para, matuta e escreve. Ou seja, todo repentista pode ser um
cordelista, mas nem todo cordelista é, e precisa ser, um repentista.

E já que estamos falando de contação de histórias, o Repente é um dos maiores
responsáveis – se não o maior – pelo início e perpetuação dessa tradição, se tratando da
referência europeia. Já os akpalôs são os responsáveis pelo início e perpetuação da
tradição africana de contar histórias, com todas as suas peculiaridades ancestrais. “Não é
de estranhar que, encontrando-se com a tradição lusitana, a africana a ela se fundisse;
absorveram-se, para dar surgimento aos nossos cantadores, com suas peculiaridades de
formação dos grupos para a comunicação dos versos”. (JUNIOR, 1986, p. 38).

Toda essa relação que entrelaçamos até aqui é fundamental para entender porque hoje o
cordel é classificado a partir dos Ciclos Temáticos, segundo alguns autores. Ressaltando
que esta “classificação” não significa torná-lo estanque, preso a caixas de significações
que o resumem à abordagens somente específicas, até porque, quando se classifica os
cordéis em ciclos temáticos, muitas vezes um folheto tem características de dois ou mais
ciclos, mostrando que nem o próprio verso, nas suas andanças poéticas, nas suas
elaborações neste mundo durante mais de 100 anos de história, fica preso a amarras.

Ariano Suassuna (JUNIOR, 1986, p. 182), a partir dos seus incessantes estudos a
respeito do Romanceiro Nordestino e do universo sertânico do cordel – o qual inspirou

42

Esses já são falecidos
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e influenciou profundamente o seu mais famoso texto para o teatro: o Auto da
Compadecida -, dessa fonte de inspiração e ação para muitos escritores, classificou os
temas explorados pela Poesia Tradicional ou Composição Literária – como o mesmo
denomina a Literatura de Cordel e toda a poética nordestina - em seis ciclos principais:

O que ainda hoje considero válido, nessa introdução, é a tentativa
de distribuir e classificar os folhetos e romances nordestinos em
seis ciclos principais – o ciclo heróico, trágico e épico; o ciclo do
maravilhoso; o ciclo religioso e de moralidades; o ciclo cômico,
satírico e picaresco; o ciclo histórico e circunstancial; e o ciclo de
amor e fidelidade (SUASSUNA In JUNIOR, 1986, p. 182)

Esses ciclos, organizados por Suassuna dessa forma, por ser, como o próprio diz, de
“valor meramente didático” (SUASSUNA In JUNIOR, 1986, p. 182), são na verdade
aspectos de abordagens plurais da história, fantasia e realidade factual que costura
nossas existências.

Na tentativa de ilustrar o exposto, trazemos aqui algumas capas de folhetos de cordel
que compõem esses ciclos temáticos:

CICLO HEROICO, TRÁGICO E ÉPICO:

O Ciclo Heroico, trágico e épico é uma tentativa de classificar as histórias de heroísmo e
de conquistas, além de agrupar as tragédias épicas que marcaram a humanidade. Neste,
histórias com cunho fantasioso e real às vezes se confundem, sem perder o registro
histórico.
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Figura 28 - Capas dos cordéis “Carlos Magno e os doze pares da França” e “História de Juvenal e o
Dragão” (Fonte: coleção particular de Sérgio Bahialista)

O estado de coragem e confronto com o mistério e com os próprios medos eram
relatados em versos – até hoje são relatados.

CICLO DO MARAVILHOSO

O Ciclo do Maravilhoso é um dos que reúne a riqueza da imaginação do Romanceiro
Nordestino, em um envolto de ficção/realidade, o qual faz com que os dois confundamse e tornem-se um. O Folheto “O Filho que levantou falso à mãe e virou bicho”, de
autoria de Rodolfo Coelho Cavalcante - esse grande alagoano que fincou raiz na Bahia e
lutou pelos poetas trovadores da terra –, datado de 1977, traz de forma bem convincente
essa história quase “sem pé nem cabeça”. Um rico cordel para as dinâmicas arteeducativas, pois encanta os educandos pelo simples fato de levantar um suspense
“arretado de bom”!

Figura 29 - Capa dos cordéis “O Romance do Pavão Misterioso” e “O Filho que levantou falso a mãe e
virou bicho” (Fonte: coleção particular de Sérgio Bahialista)
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Já o Romance do Pavão Misterioso encanta pela linda história de amor de um homem
que se apaixona pela filha do rei e cria um pássaro mecânico que sobrevoa o castelo,
levando-o para raptar a donzela. E consegue! O povo vendo o pássaro voar, gigante, se
pergunta: “ Óh! Será um pavão?” E até hoje ninguém sabe o que era. Os cordéis do
ciclo do maravilhoso são os que mais envolvem os educandos, por serem fora do real e,
o que é melhor, por carregarem o mistério, que é a chama da poesia.

CICLO RELIGIOSO E DE MORALIDADES

Nesse ciclo é revelado principalmente, o mundo religioso do nordestino – que
geralmente circula em volta do catolicismo – com suas características sagradas e de
relação Deus x Diabo, Céu x Terra etc. Encontramos também histórias relacionadas a
outras religiões, como o cordel “As histórias de Oxalá: o maior orixá da Bahia”.

Figura 30 - Capas dos cordéis “As histórias e lendas de Oxalá”, “Bendito de Nosso Senhor Jesus Cristo
no Horto” e “Jesus Cristo, São Pedro e o Ladrão” (Fonte: coleção particular de Sérgio Bahialista)
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CICLO CÔMICO, SATÍRICO E PICARESCO

Os folhetos que compõem esse ciclo são recheados de poesia picante, verso afiado sobre
questões da sociedade, as quais nos deixam muito indignados. Um dos cordelistas que
faz parte desse ciclo temático é o saudoso Cuíca de Santo Amaro. Ele, o tal – como era
conhecido entre a sociedade baiana da década de 50-60 – foi figura exponencial, pivô de
muitas confusões e denúncias, sendo a voz do povo sem papas na língua.

Hoje, temos um cordelista da geração “cordel banhado em dendê” que busca retratar os
temas emergentes, da mesma forma que Cuica. Este é Jotacê Freitas! Professor, poeta
que puxa os novos jovens da “Nova Geração Cordelística” – como ele mesmo nomeia –
para a cena poética-literária da Bahia. Uma figura emblemática que faz barulho com
seus versos, sem perder o humor ácido e o universo satírico.

Figura 31 - Capa do cordel “O Pastor que virou acarajé” (Fonte: coleção particular de Sérgio Bahialista)
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CICLO HISTÓRICO E CIRCUNSTANCIAL

Figura 32 - Capas dos cordéis históricos e circunstanciais (Fonte: coleção particular de Sérgio Bahialista)

CICLO DE AMOR E FIDELIDADE

Figura 33 - Capa e fundo do cordel “Rosinha e Alemão” (Fonte: coleção particular de Sérgio Bahialista)

Analisar os ciclos temáticos pressupõe compreender a forma peculiar de registrar,
(re)elaborar, (re)imaginar e fantasiar o mundo a partir da perspectiva do Romanceiro
Nordestino – um feito que nem sempre é realizado somente por nordestinos, pois muitos
que se identificam com a cultura nordestina, são de outras regiões do Brasil. É nessa
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insurgência poética que a riqueza de fatos, personagens, falares, imaginação, fauna,
flora, heroísmo, diversidade se traduzem a partir de formas plurais de interpretar os
acontecimentos e mitos que costuram o mundo. O próprio Ariano Suassuna declara que
sua literatura é “filha da Literatura Popular Nordestina e neta da ibérica” (SUASSUNA
In JUNIOR, 1986, p. 187), marcando o território de origem, tanto da sua lida literária,
como da Literatura de Cordel.

Aqui, poderia entrar, de acordo com alguns estudiosos, o ciclo do boi, pois o cordel
sempre buscou registrar as diversas elaborações que este animal ganha, principalmente
por conta da importância do mesmo para a expansão do Brasil, no século XVII,

(...) após um movimento de penetração e expansão que vinha da
época do descobrimento. (...) espalhou-se o boi pela região norte,
centro e sul, constituindo-se em fator de reconhecimento e posse
efetiva da terra e acelerando o povoamento de extensas áreas.
(NASCIMENTO In JUNIOR, 1986, p. 193).

Muitos cordelistas abordaram o boi nas suas versificações, trazendo a figura mítica do
mesmo, como o valente que nunca era domado e que tinha poderes sobrenaturais. Assim
o fez Leandro Gomes de Barros no seu cordel “O Boi Misterioso”, que retrata a história
de um boi encantado que aparecia esporadicamente em uma região do Nordeste,
desafiando diversos vaqueiros. Muitos vaqueiros passavam dias atrás desse boi e,
quando estavam perto de pegá-lo, o boi sumia no meio da caatinga, assim, de repente.
Sumia. Essa saga durou, segundo o Leandro Gomes de Barros, vinte e quatro anos:

Duraram vinte e quatro anos
Nunca ninguém o pegou
Vaqueiro que tinha fama
Foi atrás dele, chocou.
Cavalo bom e bonito
Foi lá, porém estancou.
Ele nunca achou riacho
Que de um pulo não saltasse
E nunca formou carreira
Que com três léguas cansasse
Como nunca achou vaqueiro
Que em sua calda pegasse (BARROS, [19-], p. 02)

É incrível como o Romanceiro Nordestino – nesta abordagem, mais destacado pela
Literatura de Cordel - tem uma grande capacidade de transportar, transfigurar,
transmutar, para outra esfera do pensamento – a do encantamento, mitopoética - as
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peripécias de elementos, pessoas, animais, trazendo outros elementos que coexistem nas
diversas elaborações de mundo – como acontece, por exemplo, nas elaborações de
matriz africana que compõem o patrimônio civilizatório africano e afro-brasileiro.

Separar os folhetos por ciclos temáticos facilitou, didaticamente, a compreensão das
formas de abordagem poética das diversas questões, mas não significa que todo o
“universo cordelístico” caiba nas caixas das taxionomias estruturadas historicamente.
Repetimos que, por conta dessa liberdade e forma diversa de abordar questões que o
cordel carrega, advindas de diversas óticas, de diversos autores, muitos folhetos são
classificados, às vezes, em mais de um ciclo, por conta da maestria dos cordelistas em
entrelaçar os temas diversos temas.

Hoje o cordel “recebe sangue novo”, como dizia o nosso saudoso cordelista Antonio
Vieira (VIEIRA, 2005). Temos espalhados pelo Brasil, diversos pesquisadores, poetas,
que buscam trazer o cordel para outra dimensão e dá-lhe novo corpo, novas elaborações,
como Arievaldo Viana e Klévisson Viana, no Ceará; Carlos Aldemir Farias, no Rio
Grande do Norte; Jotacê Freitas, Maisa Miranda, Creuza Meira, Franklin Maxado,
Maviael Melo e Antonio Barreto, na Bahia; Dalinha Catunda e Rosário Pinto, com o seu
Cordel de Saia; a cordelista e educadora Fanka, do grupo Teia do Ato; Varneci
Nascimento, Chico Salles, Marco Haurélio e Moreira de Acopiara em São Paulo, com a
Caravana do Cordel. Enfim, a lista não para por aqui, pois estas idas e vindas do cordel
sempre levam um pouco de nós e deixa um pouco de si, para que o novo venha a
insurgir, sempre.

E O CORDEL CAVALGA DO SERTÃO PARA O RECÔNCAVO E CAPITAL CORDEL

BANHADO

EM

DENDÊ:

OS

VERSOS

APIMENTADOS

E

RECHEADOS COM CULTURA AFRO-BRASILEIRA
Inspirado na dinâmica poética de Inácio da Catingueira, Antonio Vieira, Zé Limeira,
Cuíca de Santo Amaro, Bule-Bule, elaboramos “cordéis banhados em dendê”, para
enriquecer nossas interações pedagógicas e levantar um “novo pilar” no campo da
Educação. Esse cordel estimula a “Produção Poética do Ser” dos nossos educandos, na
qual eles afirmam com certa ousadia outras formas de pensar também o nosso legado
africano-brasileiro. O simples fato de marcar o cordel baiano como “banhado em
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dendê” já marca o território, anuncia o quanto este vem rico de sinais da cultura baiana
– litoral, recôncavo e sertão, configurando-se em nova “forma cordelística”, em relação
ao cordel produzido no Nordeste afora. A intenção com essa delimitação é afirmar o
cordel produzido com características e histórias “apimentadas”, baianas, com Cuíca de
Santo Amaro e Antonio Vieira, por exemplo.

Pois Cuíca de Santo Amaro (1910-1964) era o grande responsável pelo cordel denúncia, cheio de uma corporeidade, própria de um artista de rua, em Salvador - BA,
pois todos paravam para lhe escutar e faziam releituras de tudo que estava escrito em
seus cordéis. Esses, cheios de abordagens polêmicas envolvendo personalidades da
política baiana, até pessoas comuns que eram super conhecidas pelas pessoas da região
do centro da cidade, como Piedade, Baixa dos Sapateiros, Pelourinho etc.

Autores defendem que “o primeiro meado do século XX foi decisivo para o crescimento
do Cordel no Brasil” (FREITAS, 2011, p. 15). Cuíca, sem dúvida, foi um dos que nesse
período, buscou consolidar a Literatura de Cordel nordestina, com seus versos ferinos
que lhe renderam muitos cordéis, mas também muitos processos nas costas e muitas
amizades desfeitas. Cuíca, “um baiano que, ao contrário do nome, nasceu em Salvador”
(FREITAS, 2011, p. 15), “trançou” seus versos a partir da realidade baiana, dos
escândalos sociais e políticos da época, confrontando diversas versões de
acontecimentos que insurgiam pela São Salvador. Ele e Rodolfo Coelho Cavalcante
talvez sejam os pioneiros do cordel baiano, que costumamos chamar de “cordel banhado
em dendê”.

Para Farias (2006), a força da codificação oral da cultura dos diversos povos que
compõem as redes de aliança do Brasil, desperta um processo educativo rico:

O exercício da codificação oral de princípios culturais, estabelecido
através das histórias dessas sociedades, se constitui em um principio
educativo primeiro, gerando, assim, um arcabouço acumulado de
saberes norteadores das ações dessas sociedades (FARIAS, 2006, p.
36).

A Literatura de Cordel, plural e singular, desenvolve novas formas de se apresentar a
partir da sua relação com o meio, com os elementos que constituem comunalidades,
redes de aliança que entrelaçam elementos constituintes do atual. Essa torna-se um
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princípio educativo primeiro, como nos diz Farias, nas nossas dinâmicas interativas, nos
processos educativos e nas atuações educativas, na Escola Municipal Maria José
Fonseca – a escola pesquisada - que contemplem o universo sertânico, do legado
africano e africano-brasileiro, assim como o legado dos aborígenes que compõem as
Américas.

Vale retomar um cordel que se configura neste instrumento de afirmação de identidades,
que elaboramos pensando na aplicação da Lei 10.639/0343. Esse cordel chama-se “Um
cantinho da África encantada em Salvador/BA - 100 anos de Ilê Axé Opô Afonjá”
(BAHIALISTA, 2010). Nesse, buscamos entrelaçar a riqueza do saber ancestral que
pulsa e vive desde dentro para desde fora, com essa “sociologia do lado de dentro”
(MAFFESOLI, 2007, p. 31) do Terreiro Ilê Axé Opó Afonjá (Salvador/BA) através da
“Puesia de Cordel”:

Figura 34 – Capa do cordel “Um cantinho da África encantada em Salvador/BA - 100 anos de Ilê Axé
Opô Afonjá” (Fonte: Coleção particular de Sérgio Bahialista)
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Lei que regulamenta o ensino obrigatório da história e cultura africana na educação básica.
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Cordel banhado em dendê
Te convida a pendurar
Todo seu imaginário
Sua força e seu encantar
Nesse pedacinho da África
Que começarei a versar
As Religiões tão belas
De Matriz Africana
Sempre nos ensinam a cuidar
Da Natureza tão bacana
O único verde de lá
Está no belo “Afonjá”
Nessa Salvador tão insana
Mestre forte é Mestre Didi
Que trouxe nos seus contos
Todo encanto dos orixás.
Para as aulas, mais pontos
Trazendo o mundo mítico
Africano em seus recontos
Como uma missão dada
Pra mim é missão cumprida
Saio mais leve dos versos
Dessa escrita merecida
Pois Afonjá vive pra dizer
Como é que faz pra viver
Nessa vida tão sofrida
Oke Arô e aquele Axé
Para todo ser vivente
Do Orum e do Aiyê
Que vive tão plenamente.
Usem esse Cordel no educar
Para assim logo acabar,
Com intolerância indecente. (BAHIALISTA, 2010)

Arriscar-se na viagem “pó-ética” do ser, nessa busca pela palavra sensível que enalteça
o mundo africano-brasileiro que rege as redes de alianças das diversas “Áfricas” que
aqui existem, nos seus santuários, é uma forma de trazer o legado africano-brasileiro
para o contexto educacional, levando as lições e saberes do mundo imaginário,
simbólico que sustenta essas elaborações de mundo. É nessa perspectiva que buscamos,
através das linguagens lúdico-estética do cordel trazer nossos educandos para o mundo
encantado do saber que abraça o “plural brilhar do ser”, das comunalidades.

Acreditamos que, através de uma educação pluricultural, que siga a perspectiva de
levante de novas elaborações de saberes, fincados na vida, arte e cultura e suas interrelações, suas (re)elaborações através de outras linguagens, se enalteça os aspectos da
beleza africana e indígena que também compuseram as marcas desse país. Que isso seja
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a meta a ser alcançada, ainda hoje, depois de 08 anos de aplicação da Lei 10.639/03, nos
deixa tristes e indignados. O combate ao racismo na educação é necessário e urgente,
pois:
À medida que a criança negra e a criança branca aprendem o verdadeiro
significado histórico-cultural desses povos (africanos e aborígenes) ela vai
deixar de ser uma criança racista, e o objetivo da lei é melhorar as relações
interétnicas. Melhorar através de quê? Através do conhecimento e
reconhecimento da verdadeira história e cultura desses povos (SILVA, 2005).

Analisar, a partir do contato com outras elaborações lúdico-estéticas das linguagens
artísticas e com epistemes, construídas por diversos autores que compõem as novas
contemporaneidades, é afirmar também a importância cultural africano-brasileira na
formação dos jovens, adultos e crianças das comunidades – referência cultural também
muito forte em Sussuarana.

No espaço constituinte de elaborações de mundo, redes de alianças que se configuram
no existir dos nossos educandos é que se “rebenta” a Arkhé, o princípio inaugural que
deve entrelaçar saberes, a saber: a Educação que ensine a condição humana (Morin,
2000), que restitua a responsabilidade moral e que teça laços de aprendizados mútuos
que configuram saberes comuns.

A busca por novas noções a respeito da elaboração e construção de uma epistemologia
africano-brasileira que inaugure novas formas de pensar, nos levou ao encontro com o
livro Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza (1983) e com cordéis de autores baianos,
os quais buscam imprimir uma forma peculiar de escrever, diferente dos outros estados
nordestinos, contemplando na linguagem e estética, os aspectos africano-brasileiros que
compõe o litoral e recôncavo. Confessamos que o encontro com a obra de Neuza Santos
Souza e com cordéis que retratavam aspectos discriminatórios e ilusórios em relação ao
mito da democracia racial foi doloroso e impactante, por se tratar de:

(...) um olhar que se detém, particularmente, sobre a experiência emocional
do negro que, vivendo nessa sociedade, responde positivamente ao apelo da
ascensão social, o que implica na decisiva conquista de valores, status e
prerrogativas brancos. (SOUZA, 1983, p. 17)

No processo de análise das questões e a partir de vivências durante a pesquisa, junto
com Neuza Santos Souza, Tornar-se Negro ganha novas significações a partir de
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entrelaçamentos com outras formas de afirmação do ser negro, que transbordam de
diversas linguagens artísticas, as quais apelam para a expressão “estética-encantada” da
Arte. Assim é o cordel, essa voz sertaneja que vem na bagagem cultural dos europeus,
mas aqui – principalmente no litoral e recôncavo - ganha sangue novo no
entrelaçamento com as contribuições das matrizes africana e indígena.

A oralidade e a escrita confundem-se na Literatura de Cordel por conta dessa realidade
sonora, musical, que é muito presente nesse tipo de texto. E isso causa a sensação de
falar cantando, por conta da sua riqueza de rima e métrica que causa essa sonoridade. A
forma de se ler o cordel confunde-se com a forma de falar, tornado-a extremamente
peculiar.

No estado Novo, “O português passou a ser estudado nas escolas
como uma língua oficial tecida de suas padronizações, utilizada
como um dos elementos de criação de uma identidade nacional.”
(ROSA, 2008, p. 36).

Esse estudo da língua a partir da sua padronização e palavras normatizadas recalca o
espaço lúdico-estético da criação poética, já que a poesia é a própria desconstrução dos
sentidos que as palavras ganham e incorporam – ou são nelas incorporadas. A Literatura
de Cordel, a Poesia Concreta, os orikis, os provérbios – Òwe44 – são formas de
comunicar o mundo e outros mundos – da imaginação, do mistério – livres de amarras,
de estruturas rígidas que recalcam o prazer da escrita e da leitura.

Muitos são os cordelistas baianos que buscam estruturar uma nova estética no versar da
Literatura de Cordel. Antonio Vieira foi um deles. Um santo amarense que criou o
“Cordel Remoçado”. Nessa criação poética, Antonio Viera buscou trazer para o mundo
do cordel, a partir das referências identitárias com sua territorialidade, toda a cultura
afro-brasileira advinda do recôncavo baiano, que compõem essa região e o litoral.

Assim como o cordel não é engessado nas taxionomias dos ciclos temáticos, o mesmo
não se fecha no universo do sertão, tecendo um fio condutor versificado que costura
nosso Brasil plural e diverso.

44

Òwé significa provérbios, em iorubá. Mãe Stella de Oxóssi tem um livro de provérbios, com esse título,
que traz todo o significado desses para o continuum civilizatório africano nas coimunidades terreiro
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CAPITULO
IV
–
O
CORDEL
POUSA
NA
SUSSUARANA:
(RE)ELABORAÇÕES DE VALORES COMUNAIS E SUAS PERSPECTIVAS
DE EDUCAR.

Figura 35 – A onça do Miramar (Fonte: coleção particular de Sérgio Bahialista)
Cordel pousa na Onça Suçuarana
Porque gado a gente marca / Tange, ferra, engorda e mata /
mas com gente é diferente...
Geraldo Vandré

É dentro das dinâmicas de afirmação identitária e de reconhecimento da sua Arkhé que
as diversas comunalidades (re)estruturam sua forma de ser/estar com. As diversas
linguagens artísticas têm um papel importante nessa afirmação por se tratar de
expressões nas quais o ser humano revela esse estar aqui com outras nuances, outras
texturas que transcendem a dinâmica do cotidiano.

A importância da função social e cultural da arte enquanto mestra, traça de forma
empírica o conceito de cultura, cultivo do que foi, para germinar no que virá e, assim,
manter viva a tradição e o saber construído no processo natural de ser e estar, de relação
com a vida, as pessoas e com significados (re)elaborados, retro-alimentados e
processados com o passar do tempo.

Cantar, contar histórias, recitar, tocar, sambar, aconselhar, tudo isso é alicerce de
saberes que sustentam o viver do ser humano, pois o que seria de nós sem interrelações, sem o encontro com o outro, com as outras coisas, consigo mesmo?
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Muitas regiões do Nordeste já investem, com muito êxito, na potência da riqueza
poética do Cordel nas interações didáticas. Temos como exemplo, o belo trabalho
realizado pelo estado do Piauí, com a revista de divulgação cultural da Fundação
Nordestina do Cordel – FUNCOR – “De repente”, que realiza, junto às escolas,
concursos de cordel e divulga na sua revista, enviado pelo Prof. Drº Carlos Aldemir
Farias, pesquisador da UFRN.

Figura 36 - Capa da revista De repente (Fonte: coleção particular de Sérgio Bahialista)
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Constituir redes de aliança a partir da “força da conveniência universal das coisas”
(FOUCAULT, 1999, p. 25) é um processo natural, no qual as pessoas estabelecem uma
relação com sua territorialidade que vai além das elaborações estabelecidas pelas
taxionomias traçadas pelas “conceituações” que nos limitam. Os jovens e adultos de
Sussuarana, por exemplo, tecem a sua forma de construir saberes e externar através da
sua arte, cultura, relação com o outro e com a vida do seu entorno, mesmo nadando
contra a maré das injustiças sociais, da violência, do enrijecimento que compromete o
educar e suas “fruições de sensibilidades” (ARAUJO, 2008).

Durante a nossa caminhada nesta pesquisa e nas (re)aproximações com as
comunalidades de Sussuarana, tivemos um contato encantador com uma dessas formas
de construir e manter saberes, princípios inaugurais que sustentam, retroalimentam as
significações do existir daquele lugar. Falamos do Sarau da Onça – o qual já abordamos
durante os desdobramentos das análises e resultados desta pesquisa. Aqui, vale um
aprofundamento sobre essa manifestação cultural e expressão mitopoética.

Os símbolos são constituídos por imagens que são bordadas a
partir da percepção dos sentidos e da capacidade imaginal dos
indivíduos, conjuntamente com a articulação da consciência
compreensiva; gravitam entre afecções, a intuição e o pensamento
meditativo. (ARAUJO, 2008, p. 108).

Para nós, a simbologia é fundamental nos processos do educar, seja ele no espaço
institucional ou não, abrindo a porteira para o desde dentro interagir com o desde fora e
promover a ética da coexistência.

Antes de envolver o leitor no encantamento de mais uma ação de afirmação identitária e
compartilhamento de saberes e fazeres de Sussuarana45, adentremos o encantamento da
arte visual, linguagem artística de grande impacto, para ilustrar significados, fantasias,
imaginário que comunica muito mais que muitas palavras e borda a percepção dos
sentidos:

45

A grafia do nome do animal pardo se escreve com ç – suçuarana, mas a grafia que hoje denomina o
bairro é com dois SS – Sussuarana. Esta não é reconhecida pelo Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguesa, mas a comunalidade mantém a grafia antiga, já que quando surgiu se escrevia com SS e hoje
há uma grande identificação com esta forma de escrita.
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Figura 37 - Desenho criado por Sandro Sussuarana e Evanilson Alves, produtores do Sarau da Onça, para
representar a força, pulsão comunal, Arkhé desse evento quinzenal que mobiliza de forma mitopoética as
comunalidades de Sussuarana. (Fonte: Evanilson Alves)

Esse desenho, elaborado pelos jovens organizadores, faz parte do cartaz de divulgação
do Sarau da Onça. Jovens que são oriundos de trabalhos arte-educativos que
desenvolvemos na comunalidade e que, bem mais adiante, tomaram como referência o
Sarau Bem Black (Salvador/BA) e o Sarau da Cooperifa (São Paulo/SP) para criar, do
seu jeito, afirmando seu “jeito onça de ser”, (re)elaborando valores comunais. Esse como eles mesmos dizem nas noites culturais do sarau: “filho da nossa terra”. – torna-se
um pólo de irradiação cultural através da arte, dentro de Sussuarana, pois há uma
concentração de pessoas, ritos, expressões que são disseminadas através da Arte, para
tudo e todos. É aqui que podemos mergulhar profundamente na força dessa imagem.

A imagem anuncia os agregados de Sentidos que se desbordam na
terceira margem, que inclui isto e aquilo. Ou seja, a imagem
proporciona a apreensão das coisas, dos fenômenos, do existir,
desde dentro de suas teias entrelaçadas, de suas ambiguidades e
polifonias, em seu fundo sem fundo penetrante, interpenetrante.
(ARAUJO, 2008, p. 109).
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Vemos aqui um jovem negro, com uma expressão de concentração de força, se
preparando para “lançar” seu poder - já adentramos o mundo do fantástico, do universo
simbólico. Esse “poder”, por sua vez, se configura na onça suçuarana, que está em suas
mãos. Esse “estar em suas mãos” já nos diz muita coisa! Diz o quanto esses jovens se
identificam com a Arkhé , o princípio inaugural da sua territorialidade, e como a palavra
vira instrumento de encantamento através das poesias que são recitadas lá. Assim,
Sussuarana ganha status, força que auxilia “a comunalidade a tecer os laços de coesão
grupal e a elaborar suas projeções de futuro” (ALMEIDA, 2007, p. 18). E o Cordel
também ganha novas elaborações a partir deste contato com a comunalidade, através do
Sarau da Onça, dos seminários, dos festivais de arte e cultura, passeia no “pelo da
onça”, pousa neste espaço e traz novas formas de comunicar sua existência.

O Sarau da Onça foi criado com o intuito de sensibilizar as pessoas através da poesia,
teatro e música. Como o próprio grupo diz, “a arma utilizada são as palavras que saem
das bocas dos Poetas e Poetizas das baixadas e vielas do bairro"46. O grupo vem fazendo
apresentações que arrastam vários participantes. É um evento aberto para que qualquer
pessoa, independente de cor, religião, orientação sexual, participe a partir de discussões,
contribuindo também com suas poesias, suas músicas, danças. Assim, o Sarau da Onça
se configura como elemento arte-educativo que (re)anima o viver na educação
comunitária.

46

Em entrevista concedida a nós durante a pesquisa.
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Figuras 38 e 39 – Cartaz de divulgação do mês do Forró no Sarau da Onça e o povo que participa do
Sarau, “forrozeando”em uma ótima noite de “puesia nordestina” e forró, em Sussuarana. (Fonte:
Lissandra e Evanilson Alves)

Figuras 40 – Jovem recitando cordel no Sarau da Onça, com seu figurino tribal, referente à selva, onça,
em Sussuarana. (Fonte: Lissandra Pedreira)
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E é daí que surge a criatividade, pois para Paulo Freire (1996, p. 35):

Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos
põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos,
acrescentando a ele algo que fazemos. Como manifestação presente
à experiência vital, a curiosidade humana vem sendo histórica e
socialmente construída e reconstruída.

Paulo Freire analisa a ideologia e poder existente na linguagem e na educação,
afirmando que elas são produções sociais, e que (re)inventá-las significa reinventar o
mundo. Porque Paulo Freire? Ora, este estudo analisa a Literatura de Cordel numa
perspectiva arte – educativa libertária, pois ela sempre foi o instrumento de visão social
e crítica do povo, tanto na sua função jornalística, como na sua característica fantasiosa,
fictícia e surrealista.

Aqui se anuncia o nosso desejo, necessidade, vontade de entrelaçar esta abordagem
teórico-metodológica do Cordel, nesta investigação, através da Arkhé da comunalidade
que carrega no seu mito inaugural toda a força e voracidade da existência: Sussuarana e
seus versos felinos.

Os jovens, depois que participam do Sarau da Onça, revelam nas redes sociais o quanto
a noite foi encantadora e revelam, nesse depoimento, a força que o universo real /
simbólico da onça suçuarana tem na elaboração identitária. Vejamos a imagem abaixo, a
qual retrata um depoimento de um jovem logo após esse evento:
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Figura 41 - Imagem Print Screen do depoimento de um jovem participante do Sarau da Onça, em uma
rede social.

Transcrevendo o depoimento:

SARAU DA ONÇA HOJE FOI MIL GRAU, VIU?
SATISFAÇÃO PODER ESTAR AO LADO DE GRANDES
ARTISTAS DAS QUEBRADAS VIZINHAS E ATÉ DAQUI DA
RUA. Leo Soulza, Lazi kilombra, Jasf Os Agentes, Sandro
Sussuarana, Mai Guedes, Evanilson Alves e muitos outros e outras
que alimentam a onça e a tornam mais forte a cada dia! AQUI VAI
O MEU AXÉ E UM ÓTIMO DOMINGO A TOD@S (Heider
Soundcista, jovem frequentador assíduo do Sarau da Onça e um
dos organizadores. 2012).

E o Sarau da Onça também é itinerante pela Sussuarana!

Enquanto interagíamos com a comunalidade, durante a pesquisa e nossas ações arteeducativas, tivemos a felicidade de compartilhar um momento poético na Escola
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Municipal Maria José Fonseca (palco desta pesquisa também), com a ilustríssima
participação dos jovens “Poetas do Gueto” e “Grupo Ágape”, do Sarau da Onça, na
culminância do Projeto Pedagógico sobre Jorge Amado.

Figura 42 e 43 – Jovens do Sarau da Onça (grupo Agape) recitando na culminância do projeto
pedagógico da Escola Municipal Maria José Fonseca. (Fonte: Márcio Nery)
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Um momento mágico dentro de uma escola que hoje tem uma infraestrutura um pouco
mais habitável, pois o descaso que o poder público tem com o bem público – tanto
material quanto imaterial – é de suscitar em nós, no mínimo, indignação. Nós que já
acompanhamos a escola pesquisada há um bom tempo, lembramos o quanto era difícil
manter as aulas.

O corpo pedagógico, estimulado pelo Mestre Márcio Nery de Almeida – que atualmente
assume a vice-direção do noturno – se envolve com afinco, pois percebemos que o
estímulo constante é fundamental para promover o encantamento poético no educar,
alicerçado na (re)elaboração dos valores comunais. E estímulo é o que não falta na
gestão de Márcio Nery! E foi assim, que os alunos, professores e outros profissionais da
Escola fizeram um cordel-denúncia para enviar à Secult – Secretaria de Educação e
Cultura de Salvador-BA - no intuito de contornar a situação lastimável que se
encontrava a escola.

To em Sussuarana
Nossa comunidade
É muito bacana
Periferia da cidade
Que tá abandonada
Um bairro de verdade
Aqui tem uma escola
Que merece ser falada
Maria José Fonseca
O nome da comentada
Temos muitos problemas
Coitada da danada
Vou pra casa de minha mãe
Na escola não dá mais
Nada de estrutura
Escola suja demais
A pintura está feia
Usar o banheiro jamais
Situação difícil
É essa que vivemos
Sem água e banheiro
Como estudaremos?
Queremos é cultura
Problemas não queremos.
Estudar num lugar assim
É como andar na corda bamba
Vocação pra Indiana Jones
Aventura a cada semana
O “síndico” deste prédio
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Obedece mais que manda
Meu colégio precisa
É de uma boa reforma
As paredes estão caindo
E perdendo suas formas
E sem boa merenda
Todo mundo vai embora47.

O Mestre Márcio Nery fala um pouco sobre este cordel, sua função naquele momento e
os desdobramentos, impactos nas soluções dos problemas da escola:

Esse livro de cordel é fruto do trabalho realizado em oficinas de
cordel em comemoração ao mês do Estudante do ano de 2007 (...).
Se caracteriza por ser um texto de natureza denunciante, onde os
estudantes do ensino fundamental apontam as dificuldades
enfrentadas por eles na escola, principalmente no que diz respeito
à infra-estrutura.
Logo após de pronto, levamos este a inúmeras reuniões na
SECULT, mostrando que a situação já era insustentável e, depois
de muitas “recitações” em eventos da SECULT e nas reuniões,
conseguimos a reforma da escola.

A forma espontânea, humilde e linda é um dos grandes fatores pelo qual a Literatura de
Cordel tem essa grande popularidade. Uma linguagem tão próxima da oralidade
nordestina, simples, mas ao mesmo tempo de uma complexa forma poética bem
elaborada e cheia de sabedoria. É através dele, nas nossas interações pedagógicas arteeducativa, que diversas comunalidades afirmam a fecundez da coexistência entre o
cordel e o educar, marcam o seu território e cantam sua aldeia, como diria o nosso
saudoso Antônio Vieira. Ele, que através do seu Cordel Remoçado questionou a
desvalorização do cordel na escola, quando trouxe nos seus versos em uma de suas
estrofes:
E com isso nosso patriotismo
Se tornava dever além de tudo
Sentimento maior de quem é duro
De soldado que não esquece a bota
Na escola isso era pra ser nota
Professora fazia até um bolo
Um motivo de festa, um estouro
Pra saudar os meninos exemplares
Os nomes dos poetas populares
Deveriam estar na boca do povo (VIEIRA,2005)

47

Cordel dos estudantes do ensino fundamental noturno da Escola Municipal Maria José Fonseca, 2007
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A lamentação da não utilização do cordel na sala de aula e o consequente “prejuízo”
para a educação brasileira são muito bem abordados pelo poeta nesta estrofe, a qual faz
parte do cordel “A peleja da Ciência com a Sabedoria Popular”, já citado anteriormente
aqui, no Capítulo I.

Para receber o grupo de poesia do Sarau da Onça, para fecharem o processo de imersão
no mundo do cordel e para nos receber, os jovens e adultos da Escola prepararam um
cordel coletivo:

Figura 44 – Cordel coletivo elaborado pela turma do 5º ano do noturno da Escola Municipal Maria José
Fonseca. (Fonte: Sérgio Bahialista)
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Vê-los recitando esse cordel na culminância do projeto pedagógico da escola, junto com
a apresentação dos jovens do Sarau da Onça, dentro da escola, suscitou em nós uma
grande emoção, por ver uma escola pulsando vida no educar e aprender, pulsando a
pedagogia do encantamento, da fruição da sensibilidade - como diz Miguel Almir de
Araujo – e, como diz Ana Célia da Silva, possibilitando “trocas culturais, a interação
entre os diferentes estados culturais locais, propiciando num futuro próximo que exista
uma universalização real, constituída dos significados e conhecimentos essenciais de
todos os povos” (SILVA, 2007, p. 59).

Mas chegar a este nível não é fácil! A escola chega a esse estágio de perspectiva de
encantamento, a uma maturidade pedagógica, depois de anos de formação continuada e
estímulos arte-educativos junto ao corpo docente. Percebemos isso ao longo dos anos
que nos aproximamos das interações didáticas, proporcionadas por Márcio Nery e sua
equipe de coordenação pedagógica, como Alaide Santana.

Encaramos como ponto de partida para nossas análises e reflexões que os possíveis
obstáculos para adesão a essa modalidade textual na sala de aula seja o “despreparo” do
profissional de educação, quando o educador, mesmo que desperte o interesse pelo
ensino por meio da Literatura de Cordel, não desenvolve habilidade para identificar a
modalidade textual como uma hábil ferramenta didática e abordá-la de forma a ter
impacto no aprendizado, além de não perceber de imediato, o quanto os valores
comunais podem potencializar o aprender no processo educativo. Acrescentamos
também que esta limitação no campo da Literatura de Cordel e da poesia deriva da falta
de estímulo, de encantamento, de oportunidade, de vivência, com este mundo versado,
por conta da limitação que a vida e o espaço institucional chamado Escola impõe e da
autolimitação que os mesmos se submetem, por não (re)animar no seu ser a riqueza
poética e não dar novos significados à sua vida e atuação profissional.

Como sensibilizar um(a) educador(a) a respeito da importância do ensino da história e
culturas locais, sertânicas, negras, indígenas, poéticas, se eles(as) próprios(as) nunca
foram estimulados a pensar nisso de forma profunda na sua trajetória educacional e
pessoal, ou nunca se perguntaram sobre sua condição de ser estruturante e estruturado,
seu lugar na cultura e sua condição étnico-racial?
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Figura 45 – Sérgio Bahialista com seu figurino e seu chocalho de boi para iniciar mais uma noite de
“Palco de Vivências” na sala de aula, na Escola Municipal Maria José Fonseca. (Fonte: Márcio Nery)

Acreditamos que o mergulhar de corpo, alma, cientificidade na corporeidade do
universo da literatura a ser abordada na aula traz a perspectiva do encantamento,
envolvendo os educandos no pilar poesia para os outros e para si.

Assim, educar com compromisso e integralidade, lealdade ao outro e a si mesmo,
perpassa pela condição sine qua non de apreensão da realidade:

Outro saber fundamental à experiência educativa é o que diz
respeito à sua natureza. Como professor preciso me mover com
clareza na minha prática. Preciso conhecer as diferentes dimensões
que caracterizam a essência da prática, o que me pode tornar mais
seguro no meu próprio desempenho.
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O melhor ponto de partida para estas reflexões é a in-conclusão do
ser humano de que se tornou consciente. Como vimos, ai radica a
nossa educabilidade bem como a nossa inserção num permanente
movimento de busca em que, curiosos e indagadores, não apenas
nos damos conta das coisas, mas também delas podemos ter um
conhecimento cabal (FREIRE, 1996, p. 76).

Quando Freire diz que o professor precisa se mover com clareza na sua prática, tendo
como ponto de partida para estas reflexões a “in-conclusão do ser humano de que se
tornou consciente”, traz à tona o lugar do educador na sua plenitude no educar, como se
fosse momento único, de constante envolvimento com as interações didáticas que se
propõe a realizar. Daí insistirmos no (re)animar a riqueza poética dando novos
significados na caminhada profissional e pessoal.

Por que o educar é colonizado? Por que o cordel é quase sempre pesquisado de forma
estanque, somente como tipologia textual, portador de estruturas linguísticas como seu
fim? Acreditamos que muitos que se debruçam sobre estas inquietações não percebem a
real funcionalidade que a arte-educação tem, como potencial criativo que pode
impulsionar processos de criação e não só de contemplação.

Quando deixaremos de ser colonizados e tiraremos esse pano que
nos cobre os olhos e não nos deixa ver mais adiante, buscando a
nossa História, os nossos antepassados e toda a riqueza milenar
que nos foi dada? Como a escola poderá se transformar num
espaço onde se contemple a diversidade cultural que nos
caracteriza? Como formar educadores/as capazes de abrir-se para
as infinitas possibilidades de criar a partir dos contos, das artes, da
dança, da música que identifica a nossa arkhé africano-brasileria e
aborígine? Que perspectiva de currículo devemos fomentar para
que as nossas crianças se reconheçam e tenham seu patrimônio
civilizatório de matriz africana e aborígine legitimado?
Essas são algumas inquietações e também desafios gerados na
pulsão das leituras fomentadas pelo Sementes Caderno de
Pesquisas que surgem como proposta na formação e elaborações
de noções de vida e existir para educadores/as na Bahia e no
Brasil.48

Encaramos tal dinâmica como processo fundamental que constitui o campo fértil do
trabalho educativo com as diferenças, promovendo a ética da coexistência, a educação
do futuro, pois se a humanidade não (re)pensar o caminho que trilhou e não delinear

48

Depoimento de Jackeline Pinto Amor Divino, no Blog da ACRA
http://blogdoacra.blogspot.com/2012/02/sementes-caderno-de-pesquisa-bases.html, acesso em
11/03/2012.
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novos horizontes, o que será da nossa espécie, do mundo, do planeta, se cultivamos o
“descaminho em direção ao outro”?

Trazemos aqui outra perspectiva, outra elaboração de sentidos para o educar. E assim,
contribuindo com esta outra forma de encantar, realizamos nossos “Palcos de
Vivências”.

O PASSO A PASSO DO EDUCAR EM CORDEL NA SUSSUARANA: OS
PALCOS DE VIVÊNCIAS

Durante o mergulho no campo de pesquisa, a partir de entrevistas, dinâmicas arteeducativas, recitais poéticos, oficinas de cordel nos “Palcos de Vivências”, percebemos,
e sentimos, qual é o lugar da Literatura de Cordel e outras elaborações poéticas no
educar.

Muitos dos resultados dessas interações/investigações costuraram nossas reflexões
durante nossa escrita, ilustrando e (re)inventando a forma de dizer sua palavra no espaço
educativo.

Ao chegar na escola para a realização dos Palcos de Vivências, os alunos de forma
muito educada nos cumprimentavam e, ao perceber que estávamos com o violão no
ombro e a sacola cheia de cordéis, logo falavam: “Etâ, que hoje tem cantoria! Ô coisa
boa!”. Essa expressão já remete ao universo sertanejo, pois no interior, mesmo que você
toque rock no violão, o povo se refere a uma cantoria49 – e sabemos que cantoria é um
gênero musical característico das pelejas entre repentistas, além de ser o tipo de música
que conta causos, histórias, como o cantor Elomar faz.

Quando começávamos as dinâmicas de integração com a rima a partir da música “quem
conto canta, cordel encanta”, os jovens e adultos logo se levantavam e ganhavam
novos sorrisos e davam novos sentidos para mais uma noite de estudo, em busca dos
seus objetivos após um dia de trabalho cansativo.

49

Muitas vezes, quando passávamos São João em cidades interioranas e tocávamos no violão diversos
gêneros musicais, com os amigos, muitos passavam e falavam: - Êta que essa cantoria tá boa demais!
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Durante esses jogos poéticos, que nos preparam para mergulhar no mundo da rima,
métrica e oralidade poética, muitos já comentavam:

- Opa! É cordel! Que coisa boa!
- Tão bom lembrar do meu interior...
- Eu gosto daquela história do Cego com Zé Pretinho! (fazendo referência ao cordel “ A
peleja de Cego Aderaldo com Zé Pretinho do Tucum”, que lia na infância, junto com
seus familiares, no interior)

Figura 46 – Sérgio Bahialista com seu figurino e sua “viola” durante a dinâmica “Quem conto canta,
cordel encanta” na sala de aula, na Escola Municipal Maria José Fonseca. (Fonte: Márcio Nery)

Durante a realização das oficinas artístico-pedagógica, fizemos reflexões sobre vários
conteúdos, através da linguagem poética da literatura de cordel, e estimulamos a
capacidade criativa do educando na construção do cordel sobre a nossa Sussuarana,
“nossa onça” e suas (re)elaborações no cotidiano comunal, além de outras questões
ligadas ao estágio de abandono e de esquecimento do nosso lugar.
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Logo após seguimos os seguintes passos até a conclusão dos livretos:

* Jogos poéticos a partir da sonoridade dos versos;
* Feira Nordestina de Cordel – recital de sensibilização e participação coletiva;
* Exposição sobre conceito e história da Literatura de Cordel;
* Leitura e reflexão de folhetos de cordel;
* Aprendendo a rima, métrica e oração do cordel (sextilhas e septilhas);
* Leitura e produção de estrofes, principalmente em sextilhas, sobre vários assuntos.
* Recital interativo dos educandos;
* Confecção dos livretos de cordel construídos nas oficinas artístico-pedagógicas.

Para a concepção de uma pedagogia diferente é preciso respeitar as formas de ser e estar
no mundo, da própria comunidade: seus referenciais, sua forma de educar e de ver-se no
mundo – essencialmente popular. Como diz Serpa (2004, p. 233):

Apesar de estarmos centrados no conhecimento (a sociedade do
conhecimento), a questão fundamental é aprender a vivenciar
múltiplos contextos e linguagens e a conviver com múltiplas
subjetividades humanas, sem pretender reduzir a multiplicidade ao
eu, ao hegemônico, e sim, construir no diálogo novos territórios a
partir dos entres – lugares, dos inter – contextos e dos inter –
textos, enriquecendo a configuração de singularidades.

Antes de definir os temas das oficinas, fizemos um levantamento dos livretos de cordel
que abordassem os assuntos que seriam discutidos nas oficinas, que eram os assuntos
abordados no projeto pedagógico da Escola pesquisada - Cidadania, Afrodescendência e
Bahia: Um Estado Plural. Esses assuntos foram discutidos junto aos educandos durante
as oficinas, nas quais os cordéis que abordavam os temas, ou indiretamente tocavam no
assunto, foram utilizados em leituras dramáticas.

Nesta análise foram listados os diversos temas que podiam ser abordados, como:
•

O negro no cordel e na sociedade;

•

A discriminação ao diferente;

•

Organização Política;

•

Corrupção;

•

Valores comunais;
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•

Princípios inaugurais da comunidade;

•

Problemas da escola e da comunidade.

Os livretos de cordel escolhidos para serem trabalhados nessas oficinas, a partir dessas
questões, foram:
•

Um conto bem contado;

•

O buraco na pança da Sussuarana: uma denúncia;

•

A mulher que botou o diabo na garrafa;

•

A história de Grampolândia e seu Rei;

•

A Greve da Polícia e o arrastão dos Bandidos;

•

A Peleja de Cego Aderaldo com Zé Pretinho;

•

A Pirigospel que repensou sua fé num pagodão;

•

A mulher de 106 anos que deu um chute na bunda de Lampião

Assim, analisamos qual tema e ciclo temático cada livreto abordava mais
especificamente. Daí, junto com os educandos e professoras envolvidas nessas
interações didáticas, chegamos à conclusão de que a questão da discriminação racial era
uma das mais presentes, principalmente em dois dos livrinhos de cordel: “A mulher que
botou o diabo na garrafa” e “A Peleja de Cego Aderaldo com Zé Pretinho”.

O livreto “A mulher que botou o diabo na garrafa”, do cordelista J. Borges, traz a
história de um casal que passa por diversas brigas. O marido desconfia da mulher e
inventa de colocar um “diabinho” para vigiá-la. O problema é que o disfarce do
“diabinho” é ele se transformar num menino negro:

Ele levou o negrinho
Chegou lá disse a mulher:
Está vendo este negrinho?
Ele é cheio de mister
Ele vai seguir seus passos
Até quando ele quiser (BORGES, 2005, p. 3)

Já na “Peleja de Cego Aderaldo com Zé Pretinho do Tucum”, que foi o registro de um
dos mais emocionantes e importantes desafios da história da cantoria, o Cego Aderaldo

146

para ofender Zé Pretinho, começa a resumi-lo a escravo e a dizer que ele não devia ter
vindo para a “sala dos brancos”.

Me desculpe Zé Pretinho
Se não cantei a teu gosto
Negro não tem pé, nem gancho;
Tem cara, mas não tem rosto.
Negro na sala dos brancos
Só serve pra dar desgosto (AMARAL, 2002, p. 16)50

Daí, os educandos quando viram isso, questionaram de imediato esta posição do autor
em colocar um negro como o diabo. Isso provocou um grande debate na oficina, onde se
questionou a situação em que se colocou o negro. Todos indignados, não aceitavam esse
fato.

A discussão sobre essa questão foi muito rica. Um dos jovens, indignado, fala sobre a
sua impressão em relação ao cordel em questão:

O que é isso? Ele ta achando o quê? Que o negro nasceu para ser
diabo é? E o que é pior, ainda chama de negrinho. Como sempre as
pessoas associam ao negro tudo de feio. Porque o diabo não é um
branquinho de olho azul? Porque o negro ainda é encarado como
inferior. (A.B.M. Jovem da comunidade e da Escola Municipal Maria
José Fonseca)

Aqui já se inicia uma reflexão sobre a questão racial e de como a história dos negros,
tanto de sofrimento como de conquistas, ainda é retratada nos dias atuais. O
posicionamento do jovem a partir dos versos do cordel revela o alcance dessa literatura
na formação do seu pensamento crítico.

Refletir teoricamente com os alunos os estereótipos que o cordel também apresenta em
relação à alteridade étnico/racial – como vimos no cordel acima estudado, entre outras,
como foi feito nas oficinas durante os “Palcos de Vivências”, já é uma intervenção na
forma de colonizar pelo recalque das diferenças, que impede a construção da
coexistência.

50

Vê referencia no cordelário (p. 166).
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O Professor Henrique Cunha Junior (2010) nos traz uma profunda reflexão que
complementa nosso tecer, nossa abordagem e reflexão, fazendo com que - como versa o
dito popular – “engrosse o caldo”. O mesmo diz sobre a classe privilegiada que nega a
existência de racismo:
No Brasil muitas pessoas negam a existência de racismo contra a
população negra, primeiro por serem pessoas que se beneficiam
deste racismo. Portanto, tem as suas conveniências e negar a sua
existência é uma maneira de disfarçar os propósitos de manter a
população negra numa situação subalterna. (JUNIOR, 2010, p. 08)

E ainda completa esta reflexão com outro trecho da sua fala:

As ideias permitem a prática da produção de uma hierarquia social,
na qual nada produzido pela população negra parece ter
importância, tudo que é produzido pela população branca é bom e
necessário. Na história do Brasil o acerto tecnológico transmitido
pelas populações negras ao país não aparece. (JUNIOR, 2010, p.
10)

Ana Célia da Silva, Henrique Cunha Junior, Narcimária Correia do Patrocínio Luz,
Marco Aurélio Luz, Kabenguele Munanga, Neuza Santos Souza, Magnaldo Oliveira dos
Santos, são os que, dentre tantos outros, edificam o saber africano e africano-brasileiro
nos espaços acadêmico-científico, na busca de uma afirmação desses saberes a partir da
estruturação de uma epistemologia africano-brasileira, afirmando seu espaço de saber
importante para as futuras gerações comprometidas com o educar que respeite a ética da
coexistência. Tudo isso na busca de um dia evitar que equívocos como o que foi
retratado nesses cordéis não se repitam.

Se tratando do cordel “A peleja do cego Aderaldo com Zé Pretinho do Tucum”,
podemos dizer que algumas considerações podem ser “encaradas” como “normais” para
o pensamento da época que foi escrito, na qual o povo descendente de África ainda era
escravizado e a ideia totalizadora do Estado era de que o negro não tinha direito à “sala
dos brancos”, mas encará-lo como verdade é, no mínimo, legitimar o pensamento
colonizador e perpetuá-lo no campo educacional, já que muitos educadores levam o
cordel para a sala de aula sem este filtro, sem suscitar esta discussão, deixando de
enaltecer essa luta e resistência.
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A questão da corrupção também foi abordada no livreto “A Estória de Grampolândia e
seu Rei”, de autoria do Sérgio Bahialista (2001), que fala sobre a violação do painel do
senado e sobre a acusação do senador Antônio Carlos Magalhães, a respeito dos
telefones de deputados grampeados. Planejamos abordar nas oficinas a questão da
corrupção e da importância da participação da sociedade no acompanhamento da
apuração do caso, com esse livreto. A discussão não foi longa porque ele foi utilizado
para mostrar que o cordel também é um registro jornalístico e que se torna um arquivo
“morto” que pode ser consultado a qualquer instante que a história solicitar.

Logo os alunos fizeram a comparação com a atualidade, com a questão do Mensalão, a
partir da nossa intervenção a respeito do que eles lembravam quando ouviam essa
história. Começaram a dizer que do Mensalão, Dinheiro no Cuecão! – Já brincando
com a rima.

Um dos jovens levantou a mão e relatou a sua lembrança:

Eu lembro disso ai! Meu pai chamava ele de Cabeça Branca e de
descarado. Dizia que isso era uma pouca vergonha, essa coisa de
ficar ouvindo a conversa dos outros. (T.P.S. jovem da Escola
Municipal Maria José Fonseca e da comunidade)

Aqui revela o seu entendimento a partir da opinião de alguém mais velho a respeito
desse fato abordado no cordel. E essa relação com a atualidade (a questão do Mensalão)
mostra o quanto realizam conexões com meios de informação.

Nós discutimos sobre o que esse cordel trazia de informação e como tinham entendido a
sua mensagem. Todos entenderam o que foi o grampo e discutiram a real função de um
político, relatando que o seu verdadeiro papel era representar o povo e cuidar dos nossos
direitos.

A Greve da Polícia também foi abordada no cordel a partir do livreto “A Greve da
Polícia e o arrastão dos bandidos”, do cordelista Jotacê Freitas. Nesse livreto, o poeta
fez uma análise jornalística desse acontecimento que atordoou Salvador/BA, no ano
2001, e aproveitamos para discutir os novos acontecimentos em relação a essa greve,
que se repetiu em 2012. Aqui pensamos em trabalhar a organização das classes
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trabalhadoras e a consequência dessa organização específica da polícia para a sociedade,
como a insegurança, a manobra política e a ordem social.

A greve é um instrumento
De luta do trabalhador
Para pressionar o patrão
E provar o seu valor
Reivindicando direitos
Que a lei determinou .
Invadiram “chopi Center”
Numa seqüência de assaltos
O povo todo correndo
Gritando desesperado
E os logistas com medo
Fecharam as portas apressados. (FREITAS, 2001, p. 01 e06).

Após recitarmos esse cordel, a discussão em torno da insegurança que ronda a
Sussuarana foi unânime. Incrível como o cordel tem esse poder de ser um acionador
cognitivo e de problematização de questões que nos acometem diretamente. Muitos
jovens e adultos disseram o quanto sofreram com essa greve dos policiais e o quanto
sofrem com a violência que deixa, como diz o cordel de Sérgio Bahialista, “um buraco
na pança da Sussuarana”.

Logo após, o cordel supracitado foi recitado. Os jovens e adultos completavam alguns
versos pelo simples fato de o cordel falar de Sussuarana e, como esse cordel trazia
nomes de ruas, eventos, grupos culturais e artísticos, a participação era muito ativa.

A partir daí as oficinas artísticas de produção da Literatura de Cordel seguiram junto
com as etapas de integração, sensibilização, produção e avaliação.

OFICINAS PARA CONSTRUÇÃO DA LITERATURA DE CORDEL:

Iniciamos essa etapa com dinâmicas de integração, em que o grupo pôde se conhecer e
aproximar-se da proposta de trabalho com a Literatura de Cordel. As dinâmicas são com
cirandas e jogos literários, nos quais os jovens são expostos a situações em que o
aproximar-se da riqueza poética do cordel só é conquistado na atuação em grupo. Com
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isso, o grupo demonstrou-se mais unido e mais participativo durante o processo,
envolvendo-se mais na proposta.

As dinâmicas utilizadas foram representar o seu nome com um movimento, apresentarse fazendo uma rima com o seu nome e formar grupos a partir das semelhanças e
características do grupo, criando uma forma de apresentar esse grupo, com uma
expressão artística, além de usar a rima, que já é uma sensibilização para o trabalho
futuro.

Nessa etapa foi encantador ver o cordel trilhando o caminhar em direção às relações
pessoais e poéticas. Os jovens e adultos se envolveram de forma íntegra, mergulhando
na sonoridade da rima e preparando o pilão para pilar os versos que seguiriam seus
rumos dentro da escola e por toda a comunidade.

Na Escola Municipal Maria José Fonseca, cada sala de aula é muito integrada, pois as
atividades fazem parte do projeto que os grupos comunitários desenvolveram em
sintonia com o currículo, a partir do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.

Assim, passamos para a etapa de sensibilização propriamente dita, onde os jovens e
adultos expõem seu conhecimento, analisando a existência da Literatura de Cordel na
história, a partir de dinâmicas nas quais recitamos alguns títulos de cordéis para que o
grupo escolha um para ser lido na classe. Nisso, todos os envolvidos já estão se
familiarizando (muitos se (re)familiarizando) com a linguagem e com a forma peculiar
do cordel.

Em uma das oficinas – Palcos de Vivências - o cordel escolhido para ser lido foi “A
mulher que botou o Diabo na Garrafa”, já citado.
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Figura 47 – Dinâmica de integração com a música “Quem conto canta, cordel encanta” em uma das salas
de aula da Escola Municipal Maria José Fonseca. (Fonte: Márcio Nery)

Logo depois eles pediram para ler o cordel “O Buraco na pança da Sussuarana: uma
denúncia”, alegando que queriam muito saber mais sobre sua comunidade e sobre a
história da onça suçuarana e de seu Zé da Onça51. Abrimos um amplo debate sobre o
tema do cordel, sua linguagem e seus acontecimentos, relacionando-o com a história e
com a realidade da nossa Sussuarana. Nesse momento, analisamos tanto a estrutura das
questões problematizadas quanto a forma de rimar e de contar a sílaba para construir as
primeiras estrofes a partir dessas discussões.

A reflexão sobre esses temas abordados nos livretos de cordel que recitamos, através da
sua linguagem poética, estimulou a capacidade criativa do educando na construção das
sextilhas que, como informamos anteriormente, são estrofes de seis versos setessílabos,
51

Os jovens e Adultos desta escola já conhecem a história da onça e de seu Zé da Onça porque Márcio
Nery já trabalha com eles as questões em relação ao princípio inaugural da comunidade, mas estas
considerações/informações não eram conhecidas a partir da linguagem poética do cordel.
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onde rima o 2º verso com 4º, e o 4º com o 6º. Nesse momento, os educandos que estão
no nível de escrita silábico-alfabético dão um salto na reflexão fonológica, apenas
brincando com a rima, métrica e oração do cordel.

As primeiras produções são feitas coletivamente. Logo depois partimos para a produção
individual sobre a comunidade, sobre afrodescendência e sobre a Bahia: Um Estado
plural.

Após esse processo de integração e discussão dos temas abordados no cordel, os versos
construídos na etapa de produção saíram com reflexões dos jovens e adultos a respeito
da sua comunidade, relacionando diversas questões atuais com a história do Brasil,
como revela a estrofe seguinte construída coletivamente na oficina. Podemos perceber o
quanto o conteúdo foi trabalhado nas suas produções “cordelísticas”, onde a história do
Brasil foi mais uma vez registrada. Muitos dos jovens relacionavam a vinda dos negros
para cá com sua vida na comunidade, como jogar capoeira. Isso se evidencia em
algumas das estrofes que seguem abaixo: 52
Eu nasci no interior
De Conceição de Feira
Me criei em Salvador
Nunca pensei em besteira
De dia vou trabalhar
De noite jogar capoeira.
A onça Suçuarana
Foi morta por Seu José
A onça era parda
Ela só dava no pé
A onça fazia medo
E seja o que Deus quiser

O rico tem tudo fácil
E o pobre nada tem
Se ele não olhar pra Jesus
Ele fica no vai e vem
E fica passando passo
Dizendo: Ta tudo bem!
Dos confins da África
Berço da civilização
Arrancaram homens e crianças
Que atravessaram o marzão
52

Estrofe do livreto Cordel de Novo Horizonte feito coletivamente por jovens da comunidade de
Sussuarana na Escola Municipal Maria José Fonseca.
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Os negros aqui chegaram
Pra construir esta nação
Tem lá no samba-de-roda
Essa dança, capoeira
Tem o grande mestre Bimba
Gosta de passar rasteira
E quem fala demais
Fala é muita besteira

Nessas produções os jovens trabalharam com muito êxito a divisão silábica, a métrica e
a sextilha, além de usarem da criatividade poética para registrarem o que discutimos nas
oficinas. Muitas das estrofes criadas por eles costuraram nossas reflexões e relatos
durante toda a nossa escrita.

Aqui se revela a construção de uma consciência do respeito às diferenças e à
diversidade cultural que formaram o povo brasileiro, assim como o direito de ser
respeitado pelo que é.

O Prof. Mestre Márcio Nery, antes destes trabalhos no Palco de Vivências, já havia
trabalhado a origem do bairro de Sussuarana, a partir da história de seu Zé da Onça.

E muitas outras estrofes foram surgindo até o final do processo:

Estou na escola hoje
Fazendo uma produção
Junto com os meus colegas
Falando do mensalão
O povo perdendo dinheiro
E os políticos ganhando dinheirão
Zé Dirceu é um vacilão
Se enrolou no mensalão
Desviou do cidadão
E colocou um milhão
No cuecão
Zé da Onça inventou
De um dia ir na mata
Procurar uma onça
Pra depois matá-la
Ao ver a onça gritou:
- Vamos logo agarra-la.
Zé da Onça inventou
De caçar uma onça parda
Logo, logo a matou
Isso não teve muita graça
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Mas logo se originou
Do roçado uma praça53

O cordel também se mostra um importante elemento formativo e provocador de
construção de significados e sentidos das diversas questões abordadas em seus enredos.

Todos os dias eram avaliados com uma palavra e no final das oficinas artísticopedagógicas fazíamos uma etapa de registro escrito do que foi que ficou mais forte
desse processo. A produção “cordelística” também serviu como instrumento avaliativo,
onde analisamos o alcance do processo educativo e as (re)elaborações de valores
comunais, da Arkhé, feitas pelos envolvidos na pesquisa.

O cordel despertou um interesse incrível nos jovens e adultos, com alguns inclusive
relembrando a sua infância, onde os pais liam cordéis e contavam histórias “cabeludas”.
Uma das jovens inclusive relatou que sua avó contava histórias de lobisomem:

Eu nasci no interior, e minha vó falava que uma vez um
lobisomem invadiu o seu quintal e derrubou tudo, correndo por
dentro do mato depois. No outro dia voltava e provocava a vó.
Num dia, num é que a véia se escondeu atrás da porta com sua
espingarda e correu atrás do bicho mato adentro! Diz ela que
acertou ele, e por isso ele nunca mais voltou! Diz ela né?? Isso
bem que dava uma boa história de cordel né ??? (risos) ( M.A.B;
jovem da comunidade)

A identificação dos participantes com a Literatura de Cordel e o significado que ela
ganha na forma de viver da sua comunidade e nas suas lembranças, fazem surgir um
novo diálogo entre eles e a dinâmica sertaneja, tão perdida na sociedade do
conhecimento. E isso modifica sua forma de ser e estar no mundo, a partir do seu
entorno, que é sua comunidade e sua unidade de sentido.

CONFECÇÃO DOS LIVRETOS DE CORDEL PRODUZIDOS NAS OFICINAS

Os jovens aprenderam a confeccionar seus livretos de 8, 16, 32, ou 64 páginas, mas o
que foi feito durante esse período foram os de 08 e 16 páginas.

53

Estrofes criadas coletivamente
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A forma de confeccionar foi trabalhada na oficina, mostrando como é simples, usando o
computador e xerox, construindo primeiramente uma matriz que servirá para tirar as
cópias dos livretos, fazer o seu livrinho de cordel. Nesse processo os jovens e adultos
trabalham a sua criatividade, escolhendo os desenhos que vão ilustrar o livreto por
dentro e sua capa.

Logo depois as capas são montadas e feitas. A apropriação dos jovens, desde a criação
literária até a confecção final dos livretos, aconteceu de forma muito orgânica, como
também a da escola. Muitos desses jovens escreveram, depois desse momento, livretos
fora das oficinas. Alguns contaram até causos que aconteciam na própria comunidade.

Depois os livretos foram xerocados e montados, distribuídos na comunidade, a qual é
sujeito que faz e recebe a informação. E com isso a comunidade viu-se representada nas
produções cordelísticas, comentando inclusive a importância dessa literatura após o
recital de apresentação do livreto e distribuição do mesmo.

Figura 48 – Capa do cordel final dos alunos da Escola Municipal Maria José Fonseca.
(Fonte: Sérgio Bahialista)
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A criação literária dos envolvidos nestas atividades causou um impacto muito
significativo, desde uma (re)aceitação e uma (re)identificação com esse tipo de
literatura, até o interesse por conhecer um pouco mais a Literatura de Cordel.

É o que se pode observar no depoimento de uma das educandas envolvidas nestas
interações didáticas com o cordel:

É meu filho! Isso é muito bom porque os jovens de hoje em dia só
querem saber de televisão, computador, pagode e esquecem da
nossa cultura. Meu avô lia cordel pa mim! Era tão bom! Hoje os
meninos não querem saber de história não! Uma pena né!! ( M.A.
J.S; Moradora da Comunidade )

Nesse dia, alguns outros jovens deram seu depoimento, já que se sentiam à vontade,
depois de um rico processo de criação cordelística. Muitos relatam que se sentem mais
participantes da comunidade, se reconhecem nela, o que eleva sua autoestima.
Revelando o quanto essa experiência significou para eles, ao expressar que:

Pra mim foi muito bom essa coisa de fazer cordel porque eu não
conhecia, e percebi o quanto ele faz parte de mim. Aqui me
descobri um bom cordelista. Vou levar a frente, escrever mais
cordéis e aprender mais sobre cordel. Gostei mesmo!! (I.S.S.
Jovem da comunidade)

Pode-se perceber o quanto a construção da Literatura de Cordel contribuiu para um
novo olhar sobre sua Sussuarana, sua comunalidade, sua Arkhé, quando relatam na
produção artística da mesma a valorização da cultura do seu lugar:

Eu gostei muito porque percebi o quanto posso tá mais envolvido
com minha comunidade, participando mais das suas manifestações
por um mundo melhor e fazendo arte, o que é muito bom. Eu
queria depois ter mais contato com alguns grupos que fazem arte
aqui em Sussuarana, participar mais. Além de escrever mais
cordel, porque eu adorei. (A . J . S. Jovem da comunidade)

Pendurar o cordel nos corações dos educandos e educandas tornou-se fundamental para
explorar todo o potencial educativo que esta tipologia textual tem. Percebemos durante
nossa caminhada enquanto educador, pesquisador, e nesta pesquisa realizada, o quanto
este ato de currículo é fundamental para a consolidação da Pedagogia do
Encantamento.
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Levantamos

aqui

reflexões

acerca desta forma arte-educativa de construir

conhecimentos e de ir além, alicerçado na Pedagogia da Onça, a qual trilhou e trilha o
ato de aprender e ensinar na comunalidade Sussuarana, a partir do trabalho da Escola
Municipal Maria José Fonseca, do Sarau da Onça, do CENPAH - Centro Pastoral Afro
Padre Heitor e de tantos outros e outras que carregam o ideal de afirmar seu continuun
civilizatório na dinâmica da Educação.
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CONCLUSÕES

Este estudo destacou a importância da Literatura de Cordel como um instrumento de
(re)elaborações de valores comunais, reforçando o seu papel no contexto da educação
de jovens, crianças e adultos da comunidade de Sussuarana. Essa linguagem nos
mostrou, durante nossas interações didáticas, nas etapas da pesquisa e também na nossa
relação com todos da comunalidade durante anos, o quanto o cordel se torna um meio
de informação e provocação de uma construção do conhecimento.

Nessa direção, analisamos a Literatura de Cordel na dinâmica educativa,
contextualizando essa literatura na realidade do Brasil e na comunidade de Sussuarana,
abordando a dimensão da concepção de cidadania a partir da história do povo brasileiro,
até os dias atuais, retratando nas diversas histórias e matérias jornalísticas que se
constroem nesse jornal do povo, que é o cordel, um novo espaço para discussão sobre
nossa existência comunal.

O cordel é mais uma tentativa de veicular conteúdos imprescindíveis para a formação da
cidadania e se apresenta como um mediador entre a comunidade e a escola, sendo algo
inovador, quando não deveria ser, pois essa manifestação é característica do povo
nordestino e deveria fazer parte do cotidiano da vida escolar e da comunidade. Falta ao
sistema de ensino a sensibilidade para divulgá-lo e encará-lo como um recurso
pedagógico permanente no desenvolvimento do currículo escolar e do diálogo com a
comunidade. Comunidade essa que traz riquezas nos seus conhecimentos que, por
essência, educam por si só.

Identifica-se como possíveis obstáculos para adesão dessa modalidade textual na sala de
aula “o despreparo” do profissional da educação, quando este, mesmo que desperte
interesse, não demonstra habilidade para identificar a modalidade textual como uma
hábil ferramenta didática e para abordá-la de forma a ter impacto no aprendizado.

Esse processo de formação a partir dessa literatura, desencadeado na escola pesquisada,
trouxe à tona todo o universo mitopoético da onça suçuarana, importante marco da
Arkhé civilizatória desta territorialidade, que circula nas suas diversas formas de
existências e dinamização das formas de se organizar, como o Sarau da Onça, o Hip
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Hop na Onça, o Mercado Flor da Sussuca, etc. E o cordel assumiu satisfatoriamente o
seu papel de instrumento de encantamento no educar, junto dos jovens, adultos e
crianças da grande Sussuarana.

Destacamos, aqui, que os impactos desta formação nas produções cordelísticas e nas
discussões, nos diálogos sobre determinados temas a partir da Literatura de Cordel,
onde se fez o exercício de (re)pensar nosso ser/estar na vida, foi satisfatório diante do
que tínhamos traçado para alcançar com esse trabalho de pesquisa qualitativa. Todavia,
acreditamos que essas formações através do cordel, por serem realizadas na escola,
poderiam ser mais orgânicas nesse corpo escolar, o qual, por mais que tenha se
mostrado aberto ao diálogo com essa expressão, não absorveu essa linguagem como
uma metodologia educativa.

A escola, como parte da sociedade, reflete os pré-conceitos relacionados à linguagem
utilizada na Literatura de Cordel. A sua educação institucionalizada, dá as costas a essa
forma popular de educar e de ver o mundo com seus próprios olhos, negando o registro
de um povo através de mais de cem anos de história. A literatura de cordel só poderá se
transformar numa cultura valorizada nesse espaço quando a escola passar a estimular o
seu uso, ou seja, a comunidade escolar (alunos, professores, funcionários) adotar o
hábito da leitura e da produção desta forma peculiar de rimar, sertaneja.

Mais uma vez ressaltamos o quanto as insurgências de pedagogias de cada
comunalidade, una e plural, alicerçadas nos seus princípios inaugurais são fundamentais
para inaugurar outras formas de educar e de se ver na sua história, cantar sua aldeia e
disseminar aprendizados mútuos que são construídos a partir de saberes e fazeres do seu
povo local, dialogando sempre com o global.

A escola poderá contribuir decisivamente para a (re)construção da literatura de cordel e
para o diálogo, divulgando a vasta produção que temos e incentivando os educandos a
lerem e a produzirem folhetos, através de projetos, como este, que objetivem expandir e
revitalizar esta manifestação literária tão dotada de criatividade e de imagens poéticas,
que só o povo nordestino a fez de maneira especial e continua fazendo, respeitando a
configuração de singularidade e pluralidade.
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Nesta atuação comunitária, onde esse trabalho foi revelado, o contexto e referências da
própria comunidade falaram mais alto. É por isso que acreditamos que, na história
nordestina, quando falamos em figuras como o "Lampião", Padre Cícero Romão
Batista, Zumbi, seu Zé da Onça e muitos outros nomes que representam a força de luta e
resistência do povo por um ideal, falamos, consequentemente, de figuras lendárias
muito conhecidas, veneradas ou criticadas por todos os nordestinos e sobre os quais há
um número incrível de folhetos de cordel, reportagens, e até mesmo, músicas populares
que retratam a vida e os feitos desses grandes personagens que se tornaram imortais,
mas continuam vivos na memória do povo místico do Nordeste. Assim, são exemplos
para uma discussão sobre a cidadania e nossa atuação na construção da mesma.

Essa pesquisa também sinaliza e problematiza os estereótipos que o cordel também
apresenta em relação à alteridade étnico/racial. Entendemos que todo e qualquer
educador pode – e deve - se posicionar a partir de uma intervenção na forma de
colonizar pelo recalque das diferenças, que impede a construção da coexistência.

É preciso que os educandos das nossas comunalidades sejam vistos como parte do
corpo escolar, como pessoas importantes para o sucesso do processo de ensinoaprendizagem do corpo escolar. Essa é a tônica da Pedagogia da Onça, com o respeito e
enaltecimento dos princípios inaugurais no processo educativo, assim como pode ser
nas diversas pedagogias alicerçadas nas Arkhés de cada comuinidade.

Como o educador que inspirou e colaborou significativamente para esta pesquisa,
Márcio Nery de Almeida, diz:

E esse diálogo entre esse tradicional da cultura sertaneja, da
cultura campesina, das culturas de matriz africana e indígena com
essas novas linguagens, com esses novos desdobramentos, traduz
aí a matriz étnico-cultural de Sussuarana, que é o sanfoneiro, que é
o sertanejo, é o homem da roça, que se deslocou pra capital baiana.
Eu vejo, essa grande contribuição, do Rap`ensando Sussuarana na
época, dos Agentes, e do Hip Hop na Onça, do Sarau da Onça,
enfim, de todas essas iniciativas, que vem mesmo trazer brilho à
nossa comunidade54.

54

Entrevista concedida durante gravação do documentário Hip Hop na Onça nos palcos da Vida, 2012.
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Chega o momento de arriscar. Devemos apostar todas as fichas no resgate da ética da
coexistência, no sentimento de pertencimento, de vínculos societais. Assumir todo risco,
criar possibilidades de construção de novos significados. É como se diz no dito popular:
“é tudo ou nada!”. E, quando lembramos de construção, lembramos da poesia, dessa
diva inspiradora do poeta, essa sua capacidade que através do entrelaçar estético de
palavras, sons, aliterações, consegue entrelaçar saberes por uma ética do futuro.

Deixamos aqui um poema de Damário da Cruz, cujo título trata justamente desses
momentos de descobertas e encontros que ainda teremos que vivenciar através dos
caminhos que a missão de educar guarda para nós, educadores e educadoras. O poema
nos atiça, anima e encoraja.

A possibilidade de arriscar
É que nos faz homens.
Voo perfeito
No espaço que criamos.
Ninguém decide
Sobre os passos que evitamos.
Certeza
De que não somos pássaros
E que voamos.
Tristeza
De que não vamos
Por medo dos caminhos.
Todo Risco
Damário da Cruz55

Finalizamos na certeza de que é preciso vivenciar “todo risco”. As reflexões
desenvolvidas até aqui reverberam, apontando a continuidade destes estudos a serem
feitos por outras gerações de educadores e educadoras, um caminho ainda a percorrer, o
desafio do lançar-se em busca, justamente neste momento da “trans modernidade”, de
passagem, um momento delicado. E momento delicado, sempre é uma das melhores
oportunidades de (re)pensar caminhos. É chegar ao fundo do poço, a hora de repensar
para começar.

55

Poema gravado durante recital do saudoso Damário da Cruz, no Carurú dos 7 poetas – recital com
gostinho de dendê, em Cachoeira, no ano de 2009. (Fonte: Sérgio Bahialista)
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