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“No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a 

criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona 

para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 

E pois. 

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer 

nascimentos — 

O verbo tem que pegar delírio.” 

(Barros,1993,p.17). 



 

RESUMO 

A Literatura de Cordel, produção narrativa poética, surge como expressão de 
comunicação social propiciadora de reunião de valores sócio-históricos e culturais. 
Reproduzindo e disseminando representações sociais do povo do sertão, seus 
valores e suas identidades, produzem saberes, sentidos e significados, colaborando 
para a reestruturação da realidade social. O objetivo desta dissertação consistiu em 
identificar, por meio da análise de folhetos de cordel, como se produz e se 
representa o herói, sua voz e seu discurso. Intentando alcançar esse objetivo, 
lançou-se mão de um corpus de dois folhetos de cordel, realizando o devido recorte 
das sequências do discurso que versam especificamente sobre o tema do herói, 
sempre enfocando a recorrência das passagens heroicas do personagem escolhido 
para ilustrar este estudo: Lampião. Para elaborar a construção proposta,realizou-se 
um histórico da literatura de cordel através dos séculos até seu surgimento no 
nordeste do Brasil. E depois, buscou-se estabelecer a importância da personagem 
nas narrativas e a compreensão das características recorrentes do herói 
apresentadas nos estudos do psicanalista Otto Rank, 2008 e do antropólogo Joseph 
Campbell, 1949 e 1990, perseguindo indícios que apontassem para as marcas do 
herói nordestino presentes na literatura de cordel. Em seguida, propôs-se 
compreender narrativas que versam sobre o herói, identificando características 
recorrentes nas produções subjetivas dos poetas de cordel.  

Palavras-chave: literatura de cordel; subjetividade; herói. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The Pamphlet Literature, poetic narrative production, comes as an expression of 
social communication whose intercession brought a socio-historical and cultural 
valuesmeeting. Reproducing and disseminating social representations of the 
backcountry people, their values and their identities, produces knowledge, senses 
and meanings, collaborating for the restructuring of social reality.The goal of this 
dissertation was to identify, through the analysis of cordel pamphlets, how it  
produces and represents the hero, his voice and his speech. Trying to achieve this 
goal, we selected a corpus of two cordel pamphlets, performing the due clipping to 
speech sequences which verse specifically on the subject of hero, always focusing 
on the repetition of heroic passages of the character chosen to illustrate this study: 
Lampião.To prepare the construction proposed it was used a pamphlet literature 
history through the centuries until its emergence in northeastern Brazil, in the first 
chapter.In the second chapter,sought to establish the importance of the character in 
narratives and understanding the recurrent features of hero presented in studies of 
the psychoanalyst Otto Rank, 2008, and the anthropologist Joseph Campbell, 1949 
and 1990,chasing out clues that point to the northeastern hero marks present on 
pamphlet literature. In the third chapter,aimed to understand narratives about the 
hero, identifying recurring features in subjective cordel poets productions.  

Keywords: pamphlet literature; subjectivity; hero.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Cultura é o bem mais precioso de um povo. Por intermédio da literatura, da 

dança, da música, do teatro, do cinema e de várias outras manifestações culturais é 

possível se expressar pensamentos e construir saberes. Portanto, qualquer atitude 

destinada a preservar a memória e a reflexão sobre a cultura e o pensamento de um 

povo protege o seu passado e marca o seu presente (Luyten,1990). E versar sobre o 

patrimônio histórico, a cultura e, por conseguinte, a própria reinvenção do sujeito foi 

o mote que ofereceu a inspiração inicial para se trilhar caminhos na construção 

desta dissertação. 

O Brasil, celeiro que abrigou a riqueza da literatura de cordel, tipo de narrativa 

popular transmitida por meio de versos e retratada em formato de folhetos, criou um 

solo propicio para a cultura da tradição oral, modo principal de transmissão dessa 

forma de narrativa (Luyten,1990). 

Proveniente da Península Ibérica, a literatura de cordel é fruto da confluência 

de diferentes culturas existentes no Brasil. Desde a época colonial criou-se uma 

cultura atravessada por um caldo heterogêneo de elementos, que encontrou no 

hábito de ouvir e contar histórias o ápice para a consolidação da oralidade. Por suas 

características rústicas, o comércio dessa literatura mostrava-se bastante atrativo à 

parcela da população desprovida de maiores recursos, favorecendo sua 

popularização e divulgação. (Luyten,1990) 

O processo de transformação evidenciado na literatura de cordel ao penetrar 

em solo brasileiro entre os séculos XVIII e XIX,e que atingiu seu auge na década de 

trinta do século XX, alcançou intensa visibilidade, principalmente nas reuniões e 

comemorações, com as rodas de violeiros que popularizavam os folhetos com suas 
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narrativas repletas de chistes e gracejos. Sem dúvida, os pequenos folhetos 

passaram a fazer parte do cotidiano dos brasileiros, oferecendo outros significados 

aos elementos que a cultura construída proporcionava, dessa forma, o entendimento 

dos sentidos de algumas experiências era transmitido de uma pessoa para outra, de 

um pai para o filho ou de uma geração para outra(Diegues,1977a). 

Alguns limites deste trabalho referem-se às datações não precisas dos 

poemas que o integram, e por isso muitas vezes não trazem o ano da obra, 

tampouco assinatura, o que dificulta consideravelmente o rigor metodológico do seu 

estudo.  A inquietude peculiar da liberdade da escrita do poeta cede lugar à falta de 

formalidade? Uma outra peculiaridade, talvez a mais interessante,seja o fato de a 

literatura de cordel promover um pensamento coletivo, representado por meio da 

poesia que versa sobre temas ricamente variados. Nela podem ser visualizados 

poemas sobre o amor, a guerra, os conflitos, as lutas, as conquistas, os medos, as 

tristezas e as alegrias narradas pelo poeta de cordel ou cordelista, como comumente 

são chamados. No corpo do poema existem diversos modos de pensar e escrever 

que podem passar do campo do real para o da fantasia sem maiores delongas, 

destinados à materialização de práticas e à imortalização de personagens 

(Diegues,1977a). 

Essa gama de material pertencente à cultura brasileira, de qualidade até 

mesmo superior, nos dias de hoje, à dos romances produzidos na Península Ibérica, 

correu o risco de ter-se perdido no tempo, visto não ter sido compreendida ou pouco 

valorizada. Esse fato foi superado com o advento dos “folhetos virtuais”, divulgados 

por meio da Internet, provocando transformações no hábito de se ler os folhetos 

populares. 
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No entanto, diferentes formas de manifestações culturais, para além da 

literatura, vêm ampliando a visão de mundo dos sujeitos, reverberando em outra 

forma de se pensar a construção do conhecimento histórico, contribuindo para que a 

literatura de cordel incorpore-se em uma categoria de novo objeto de pesquisa e 

fonte de conhecimento. É o sujeito comum tendo sua experiência de vida 

reconhecida e ampliada, circunscrevendo sua realidade de modo a permitir que o 

pesquisador construa sobre ela um processo de análise (Diegues,1977a). 

Essa mudança de pensamento, que passa a valorizar as narrativas do sujeito 

comum, corrobora a construção do conhecimento a partir do real permeado pela 

esfera da sensibilidade e do subjetivo, que se entrecruzam, notadamente nos 

folhetos da literatura de cordel. Dessa feita,a subjetividade se une à razão no intuito 

de tentar explicar o mundo vivido, repleto de significantes, tanto para o contador de 

histórias quanto para o ouvinte. 

O despertar desta pesquisadora pelo inebriante cordel deu-se quando ainda 

era menina e desfrutava das histórias contadas por moradores da fazenda de sua 

infância, assíduos leitores do cordel maravilhoso, analfabetos, alguns, mas que 

possuíam o brilho nos olhos e a mansidão necessária para versar e valorizar a 

memória e a tradição de sua gente. 

E nesse celeiro impregnado de amor telúrico seu objeto de desejo foi gestado. 

Entre histórias maravilhosas de reis e rainhas e de moradores de reinos distantes 

com seus castelos fascinantes contadas no quintal de sua avó, no interior do sertão 

central do estado do Ceará,seu espírito de “pertença sertanejo” foi-se alargando. 

Os caminhos em direção a esta pesquisa foram se estreitando no momento 

em que assumiu a Secretaria de Educação e Cultura daquela cidadezinha do 
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interior, que via pequena quando menina, mas que lhe pareceu grande em 

possibilidades e riquezas culturais enquanto adulta. Ali estava plantada a semente 

daquilo que viria a ser construído como objeto de pesquisa do Mestrado: aprofundar 

e interpelar o mundo da literatura de cordel, temática deste estudo. 

A construção do objeto desta pesquisa se justifica, principalmente, pela 

carência de uma bibliografia consolidada que reconstrua e embase a literatura de 

cordel brasileira relacionada ao tema do herói, de importância histórica e social 

inquestionável. Outro argumento que se apresenta como consistente para a 

realização deste estudo reside no reconhecimento e ampliação dos interesses pelas 

experiências de vida de sujeitos tidos como comuns e na crescente propagação dos 

resultados obtidos com pesquisas na literatura de cordel para vários meios. Importa 

ressaltar que esses interesses contemplam desde a realização de pesquisas 

acadêmicas destinadas a subsidiar a elaboração de teses que versam sobre a obra 

do poeta Patativa do Assaré em instituições reconhecidas fora do País à condução 

de investigações de cunho mais comercial, visando obter inspiração para a criação 

de pôsteres da série “Game of Thrones”. 

Tem-se nas mãos uma riqueza, uma preciosidade tão imensa, que mesmo se 

toda a vida fosse dedicada ao seu estudo não se encerraria a investigação 

(Suassuna,2008). Trata-se de uma narrativa que mostra o jeito de os indivíduos se 

expressarem, cuja visualização, lançada na imensidão, resta impregnada pelo que 

se viveu, pelo que se imagina e, também, pelo que ainda não se sabe.  

A efervescência de discussões acadêmicas sobre a matéria fomentou o 

interesse em estudar a cultura e suas intercessões com outros campos do saber, 

motivador do ingresso no Laboratório de Estudos e Intervenções Psicanalíticas na 
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Clínica e no Social (LEIPCS), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade de Fortaleza– Mestrado em Psicologia, sendo acolhida 

na linha de pesquisa “Sujeito, Sofrimento psíquico e Contemporaneidade”, sob a 

orientação da professora e orientadora Dra. Leônia Cavalcante Teixeira. 

Busca-se, assim, desenvolver esta pesquisa aprofundando-se sobre a 

tradição nacional e local impregnada de sentidos, desejos e subjetividades e 

promover, por meio da narrativa construída, a valorização das produções populares 

da literatura de cordel. 

Presente no título desta pesquisa encontra-se o conceito de construção, que 

também abrange, na perspectiva em que a temática está sendo analisada, 

influências e outras significações acerca da literatura. A literatura de cordel no Brasil 

apropriou-se de elementos culturais do cordel proveniente da Península Ibérica, 

assim como de outras tradições para a sua formação,e todos,em um processo de 

forte efervescência cultural, foram se moldando e se reconfigurando num movimento 

de construção e reconstrução (Luyten, 1990). 

A visão histórica desta pesquisa persegue os sentidos e significados das 

práticas humanas em que o sujeito,inserido no campo do social, é reconhecido, com 

suas subjetividades e contradições, como pertencendo a um tempo passado, a um 

presente e a um futuro, sem preocupações extremas com a linearidade, a 

racionalidade e com o que vem sendo posto. 

O objetivo desta investigação é identificar, por meio da análise da literatura de 

cordel, como se produz e se representa a subjetividade do herói, sua voz e seu 

discurso, no folheto popular, sem, contudo, distanciar-se de parâmetros. Ao contrário 

disso, procura-se construir uma linha do tempo para a unidade que versa sobre o 
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embasamento teórico da questão em estudo, na tentativa de se promover a 

intercessão entre aspectos sociais, políticos e econômicos que se manifestam nas 

narrativas da literatura de cordel. 

Importa, por pertinência, se compreender as representações do herói como 

pertencentes a uma cultura, objetivo contemplado no segundo capítulo desta 

investigação, no qual se expõem as matrizes da figura do herói que integram a 

mitologia universal, apresentando a riqueza simbólica que faz das históricas épicas 

um depositário de significações inconscientes. Para tanto, cuida-se da compreensão 

das características recorrentes do herói apresentadas nos estudos do psicanalista 

Otto Rank (2008) e do antropólogo Joseph Campbell (1949, 1990), buscando-se 

indícios que apontem para as marcas do herói nordestino presentes na literatura de 

cordel. 

A realidade é composta por representações e a percepção que se tem dessa 

realidade é o grande timoneiro dessa viagem que se começa a empreender rumo à 

compreensão do cordel e suas narrativas sobre o herói nordestino, responsável pela 

adoção de determinadas formas de conduta, atitudes e comportamentos. 

Estando o homem inserido no espaço simbólico,permite-se o contato com 

uma gama de representações coletivas criadas pelo social para atribuir sentido às 

suas próprias construções(Ricouer,1997). Nesse ponto, em que não se separa o 

mundo real do mundo imaginário, procura-se embasar as características recorrentes 

encontradas nas representações simbólicas dos estudos sobre o herói. 

Por fim, no intuito de se identificar as vozes do universo cultural presentes nos 

folhetos de cordel e nos discursos a eles referentes, debruça-se sobre duas obras 

de cordel que tratam do nordestino Lampião, personagem mitificado que se destaca 
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como expressão de uma fase heroica da violência sertaneja. O poeta pernambucano 

José Pacheco oferece o famoso folheto de cordel “A chegada de Lampião no 

Inferno”, obra que suscita muitas interpretações do personagem Lampião como herói 

facínora, que teve sua entrada no inferno rejeitada até por “Satanás”.No folheto “A 

chegada de Lampião no Céu”, do poeta Rodolfo Cavalcante, há uma mesclagem de 

fatos históricos e maravilhosos para transformar o céu em um tribunal, no qual um 

cangaceiro arrependido recebe o abraço maternal da Mãe de Deus (Paiva,2012). 

Enquanto memória e valentia, em um cenário de luta e movimento, extrai-se 

esse recorte do tema pertencente ao cangaço para se analisar o aspecto épico das 

lutas e das narrativas,buscando-se um ponto de intercessão com as características 

recorrentes do herói identificadas no capítulo anterior. 

Presente no imaginário popular pela coragem tão decantada na história da 

região nordeste do Brasil, a mais famosa gesta representativa da cultura sertaneja, 

cujos feitos são contados com orgulho nos variados romanceiros populares, além de 

permearem a memória de historiadores e memorialistas, merece a atenção, ainda 

que por meio de breve descrição, desta pesquisa. 

O culto aos heróis e anti-heróis é recorrente na cultura local desde muito 

tempo e serve de alimento para a imaginação popular. Por isso, não consiste em 

intenção desta investigação diferenciar o Lampião real de outro, muito mais vivo e 

forte, o mítico. Pensa-se o mito do herói inserido em uma cultura popular relacionada 

ao pouco elaborado, repleta de sentimentalismos, manifestações, subjetividades em 

detrimento do racional e da letra oficialmente aceita. 

Nesse momento, a pesquisa aponta para um aspecto relevante que 

particularmente se acredita consistir no cerne da investigação: a transmissão das 
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práticas culturais entre gerações, no âmbito das quais ocorre o movimento da 

transmissão de experiências ou de sabedorias comuns da própria coletividade.( 

Benjamin,1996) A sabedoria a que aqui se refere está presente na memória e é 

responsável pela criação de elos entre a geração passada e a vindoura, em que 

presente, passado e futuro se entrelaçam, preservando a tradição, a história e o 

sentimento de pertencimento à cultura do local. 

Reavivar o passado confere o poder de reinventar as tradições, em busca de 

novas significações rumo à construção do novo. E tomando-se as narrativas dos 

folhetos da literatura de cordel, pode-se perceber o encontro entre a memória 

subjetiva e a memória da coletividade, necessário e pujante para a preservação do 

passado e a transformação do que ainda será vivido, na busca da preservação de 

identidades e da própria sobrevivência do individual e do coletivo (Caldas, 2001). 

O poeta de cordel que narra diretamente para o seu público, que com ele 

interage diretamente, que atesta, “olho no olho”, a veracidade da história narrada, 

adquire respeito e imprime autoridade à voz que fala. Tem autonomia para construir 

seus versos, calcados em histórias criativas e que remetem os ouvintes 

imediatamente à certeza de serem herdeiros das tradições orais que passam de 

geração a geração. ( Luyten, 1990) 

A pesquisa teórica se caracteriza como qualitativa exploratória, porquanto o 

foco da investigação se dirige à compreensão da dinâmica dos fatos. Nesse caso, os 

fenômenos são apreendidos e interpretados quanto ao seu significado. Em outras 

palavras, não é o estudo do fenômeno em si que interessa aos pesquisadores, mas 

a significação que assume para os que o vivenciam, conforme Creswell (2010).  
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Para se iniciar a pesquisa, torna-se fundamental realizar um levantamento do 

material antes elaborado sobre o tema, constituído principalmente de livros, artigos 

científicos e publicações periódicas, possibilitando o acesso a uma série de 

informações antes sistematizadas (Gil, 2010). 

A pesquisa bibliográfica torna-se relevante em estudos históricos em razão de 

que, em muitas situações, não há outra maneira de se conhecer os fatos passados 

senão com base em dados bibliográficos (Gil, 2010). 

Mesma importância assume a pesquisa documental, cuja realização, de 

acordo com Trujillo (2001), acontece sobre documentos que ainda não receberam 

tratamento analítico. Essa modalidade de pesquisa tem por finalidade 

reunir,classificar e distribuir os documentos de todo gênero produzidos no âmbito 

dos diferentes domínios da atividade humana, buscando a racionalização do 

trabalho individual. 

A dissertação fruto desta investigação adota a seguinte organização do 

corpus documental,com a definição de quatro eixos básicos de ação que norteiam 

os caminhos percorridos: revisão bibliográfica do cordel brasileiro e da jornada do 

herói; seleção e leitura de folhetos brasileiros que versam sobre o tema do herói; 

análise de documentos produzidos; seleção e leitura de contos/histórias da tradição 

oral brasileira. 

Parte-se da Península Ibérica nas asas da história em busca dos fragmentos 

de passado deixados pelos romanceiros da cultura popular, reconhecendo, a cada 

palavra, a importância da poesia de cordel para a preservação da tradição, 

reatualizando e oferecendo novo significado ao nordestino Lampião nas palavras do 

poeta. 
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Essa busca, talvez com um laço sorrateiro que ainda se procura manter com 

o sertão, onde residem as raízes sertanejas desta pesquisadora, é uma forma de 

expressão telúrica que insiste em permanecer. Sem dúvida, os fenômenos que 

atingem a população sertaneja a reafirmam. A violência do sertão, o poder local, a 

política de dominação, os velhos coronéis, as amarguras da seca, a alegria das 

chuvas são temas evidentes que geram um sentimento de ligação aos sertões, 

assim como aqueles relacionados às vivências, às memórias e à preservação 

histórica do lugar. 

Do exposto, procura-se extrair da riqueza cultural da tradição oral, 

personificada no poeta sertanejo e suas narrativas por meio da literatura de cordel, o 

amálgama para produzir este trabalho. 
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2 A CONSTRUÇÃO DA SABEDORIA POPULAR EM PROSA E 

VERSO 

2.1 Contando o mundo: o que é Literatura de Cordel 

Quando eu ouvi alguém ler um folheto de cordel pela primeira vez, 

aí eu fiquei admirado com aquilo, mas no mesmo instante, 

eu pude saber que eu também poderia dizer em versos  

qualquer coisa que eu quisesse, que eu visse, que eu sentisse.  

(Assaré, 2003, p.39). 

 

A Literatura de Cordel consiste em um texto narrativo, que alcançou 

visibilidade e dizibilidade na região nordeste do Brasil, que retrata uma escrita na 

qual se cria e recria o cotidiano. Geralmente a literatura de cordel é narrada por uma 

pessoa, enquanto as outras, sentadas no chão, em torno dela, escutam, interferem, 

acrescentam, contestam, enfim, interagem com a criação(Diegues, 1977a). 

De fato, a literatura de cordel é criação popular que parece contar a História 

transversalmente, revelando um jeito peculiar de “contar o mundo” em forma de 

folhetos,impressos de maneira rudimentar, ou em folhas soltas,escritas de modo 

poético a partir da imaginação do poeta cordelista, envoltas em capas ilustradas com 

a técnica da xilogravura (Diegues,1977a). 

Nesse mesmo sentido a definição de Luitgarde Barros (2000), para quem: 

A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e 

divulgada em folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Escritos em 

estilo épico, os versos do cordel, naturais filhos das gestas medievais, dos 
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romances de cavalaria transplantados da Península Ibérica, fecundaram a 

língua e o imaginário das populações sertanejas. (p.14) 

O Dicionário Brasileiro de Literatura de Cordel (Santos, 2005) informa que o 

termo “cordel” foi atribuído pelo importante pesquisador francês, doutor em letras 

portuguesas, Raymond Cantel, a folhetos populares vendidos em feiras e 

pendurados em pequenas cordas, fato que oportunizou a consolidação do nome da 

literatura popular impressa. 

O professor Raymond Cantel, em suas diversas passagens pelo Brasil, 

destinadas a coletar in loco recortes da poesia popular brasileira, enquanto titular da 

Academia em Sorbonne adquiriu e passou a colecionar muitos folhetos, 

principalmente provenientes do Ceará, local onde manteve contato com diversos 

poetas populares, cantadores e xilógrafos. Em uma de suas viagens ao País o 

pesquisador demonstrou interesse em conhecer Virgulino– Lampião, o rei do 

cangaço -, o que se tornou possível por meio de um folheto de cordel que narrava a 

sua história. Além disso, foi o responsável por levar a obra de Patativa do Assaré 

para ser lida e estudada na cadeira popular de literatura universal de Sorbonne no 

fim dos anos setenta (Luyten,1990). 

Sobre as incursões do professor Cantel nos estudos da Literatura de Cordel 

Santos (2005)assim esclarece: 

Poetas populares, como o paraibano Apolônio Alves dos Santos, diziam que 

a denominação literatura de cordel “só apareceu na década de 1970, com as 

pesquisas de Raymond Cantel” (p.86). Manoel Monteiro, poeta de Campina 

Grande, diz que foi o francês o primeiro a dizer que os folhetos de feira eram 

pendurados em barbantes e cordas. Na realidade, a literatura popular em 
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versos (ou o folheto), inicialmente, era vendida no chão, espalhada sobre 

lonas. (p.86) 

Quer o termo cordel tenha sido nomeado por Raymond Cantel ou apenas 

difundido por ele, o fato é que o seu aparecimento originou um grande sentimento de 

aceitação e reconhecimento, porquanto admitido e compartilhado pela maioria dos 

poetas, produtores e admiradores, resultando, dessa forma, em outras derivações, a 

exemplo de cordelista, que designa o indivíduo que assume a autoria dos folhetos, 

cordelaria, criada para denominar a editora ou a impressora dos folhetos, e, por fim, 

cordelteca, nominando a biblioteca de folhetos. 

O poeta de cordel destaca-se por ser um narrador que escreve seus versos 

de modo sentimental, distanciado do saber acadêmico, interpretando a lida do 

cotidiano do povo de forma liberta e desprendida por meio de temáticas as mais 

variadas, como política, amor, dinheiro, religião, partindo de histórias repletas de 

chistes à seriedade das reivindicações sociopolíticas (Diegues,1977ª). Assim reforça 

Barros (2000): 

Num fenômeno de transtemporalidade e transterritorialidade, “reinos do 

oriente”, “remota antiguidade”, “príncipes”, “visires”, “ reis”, “Alexandria”, 

“Grécia” “Turcos e cruzados”, no imaginário popular, nos versos de cordel, 

são descritos em convivência com fauna e flora da catinga, dialogam com 

fazendeiros, brigam com cangaceiros, fogem da seca e atravessam o mar 

bravio. (p.77) 

A poesia de cordel, por ser escrita mediante a utilização de uma linguagem 

simples,confere ao poeta certa autorização para valer-se dos recursos que envolvem 

descontração e humor no tratamento de fatos da vida cotidiana da comunidade ou 
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da região. Como afirma Marco Haurélio (2010), “comicidade e riso são marcas de 

alguns personagens consagrados do cordel, conhecidos por suas peraltices, 

originários também dos contos populares”. (p.12)  

Assim, acontecimentos como festas, disputas políticas, fatos pitorescos, 

ligados à religião, de heroísmo e amor estão sempre se reatualizando, fazendo da 

literatura de cordel um universo amplo, fonte de infinita inspiração para a produção 

dos poetas populares. 

Uma das hipóteses de Barros (2000) para explicar esse fenômeno é a 

influência do estilo épico inerente à própria natureza da literatura de cordel, advinda 

das gestas medievais e dos romances de cavalaria originados da Península Ibérica, 

que fomenta a narrativa, a língua e o imaginário do sertanejo nordestino. 

Por sua peculiaridade, faz-se prudente diferenciar a literatura de cordel, 

poesia escrita, de outras manifestações populares do nordeste brasileiro, a exemplo 

das cantorias ou dos repentes. As primeiras, de comunicação oral, primordialmente 

originárias da Idade Média europeia, se perpetuaram por intermédio dos trovadores 

e menestréis, poetas ambulantes que iam de cidade em cidade ou de feira em feira 

divertindo e informando as pessoas com suas músicas poetizadas e melodiosas. 

Para Joseph Campbell (1990), “Os trovadores eram a nobreza da Provença e, 

mais tarde, de outras partes da França e da Europa. Na Alemanha, eles são 

conhecidos como os Minnesingers, os cantores do amor” (p.202). Sobre o 

sentimentalismo desses poetas, acrescenta que “estavam muito interessados na 

psicologia do amor. E foram os primeiros, no Ocidente, a pensar no amor do modo 

como ainda o fazemos, hoje – como uma relação entre duas pessoas”(p.202). 



25 
 

Segue ilustração dos poetas cantadores na arte do xilógrafo J. Borges (Figura 

1), que desde 2006, sob a outorga do governo de Pernambuco, é considerado 

patrimônio vivo daquele Estado. 

                      Figura 1: Violeiros 
 

 
                                       Fonte: J. Borges (s/d). Recuperado em 13 out., 2013,  

De http://artepopularbrasil.blogspot.com.br/2011/01/j- 
borges.html 
 
 

O repente, por sua vez, espécie de cantoria que se mostra como uma 

habilidade bastante encontrada nos poetas populares brasileiros é assim 

denominada quando o poema é realizado “de repente”, instantaneamente,à medida 

que o cantador recebe o mote ou lhe é oferecida a ideia do poema.  

Pode-se destacar, ainda, a prática dos desafios ou pelejas no âmbito dos 

quais ocorre uma “discussão poética” entre os narradores sobre um determinado 

tema, declarando-se vencedor aquele que melhor dominar os versos e por mais 

tempo declamar seu poema. São eles os repentistas, poetas animadores de feiras e 

locais públicos, verdadeiros artistas, o que, explicado na concepção de Campbell 

(1990), “é aquele que aprendeu a reconhecer e a expressar o que Joyce chamou de 
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‘radiância’ de todas as coisas, como epifania ou revelação da sua verdade”(p.179). 

Como representantes da maior parcela das manifestações populares 

existentes, obtiveram reconhecimento e credibilidade como comunicadores ideais do 

povo, tanto pela mobilidade por se apresentarem nos mais diversificados lugares, 

quanto pelo conhecimento da arte de traduzir em versos o sentimento popular, 

fazendo perpetuar por onde passavam a cultura e a tradição da comunicação oral. 

Vale ressaltar que, tanto o repente quanto a peleja, quando incorporados pelo 

folheto, tornam-se um cordel, assumindo as características de uma narrativa escrita. 

Para efeitos ilustrativos, apresenta-se, a seguir, a capa do folheto de cordel 

que retrata a “Peleja” imaginária entre dois personagens da cultura elaborados 

histórico e socialmente no Ocidente: um pernambucano, Virgulino Ferreira,o 

Lampião, consagrado e desfigurado pela história, e o outro, um espanhol, dom 

Quixote, que nasce da obra ficcional de Cervantes em 1605, ambos habitantes do 

imaginário universal da literatura de cordel (Figura 2): 

Figura 2: O duelo de Lampião e  
dom Quixote. 

 

 
Fonte: Cunha (2009). 
 

 
Segue uma parte da narrativa do poeta cearense Francisco Cunha (2009): 
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meu rifle atira cantando 

num compasso assustador 

faz gosto brigar comigo 

porque sou bom cantador 

enquanto o rifle trabalha 

minha voz longe se espalha 

zombando do próprio horror 

A literatura de cordel representa menos de um por cento das manifestações 

poéticas, nas quais estão inseridos os repentes e os poemas cantados por violeiros, 

produzidos, respectivamente, por repentistas e trovadores. De outro modo, o cordel 

trata-se de manifestação cultural impressa, no formato de folhetos, geralmente com 

oito páginas, medindo cerca de 11cm de largura por 16 cm de altura. 

Luyten(1990) esclarece que “suas estrofes possuem seis versos e cada verso 

tem sete sílabas poéticas, isto é, conta-se até a última sílaba tônica de cada verso” 

(p.26), o que pode ser evidenciado nos versos do cordelista natalense Roberto 

Coutinho da Motta (2007), transcritos na sequência:  

depois, pequenos folhetos, 

de estórias mirabolantes, 

eram presos em barbantes, 

por cada menestrel. 

Ficavam assim expostos, 

manhãs e tardes inteiras, 

pelas barracas das feiras, 

daí o nome cordel.  
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Vale ressaltar que quando a narrativa se faz longa e exige do poeta cordelista 

16 ou 32 páginas, denomina-se de romance ou história.  

O cordelista Arievaldo Lima (2006) ofereceu suas contribuições para definir a 

literatura de cordel por meio da poesia: 

A didática do cordel 

Nessas sextilhas que tem 

métrica, rima e oração 

vamos falar do cordel 

poesia do sertão 

que já virou ferramenta 

usada na educação. (p.9) 

E novamente o poeta verseja sobre o significado do cordel (Lima, 2006): 

O que é cordel? 

É uma literatura  

cujos temas hoje são 

aproveitados na música 

cinema e televisão 

no seu valor literário 

está a sua expansão. 

Vai à história real 

até as lendas e mitos 

e com essa acepção 

escritores eruditos 

com essa literatura 
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dão seqüência aos seus escritos. (p.2) 

Sobre a importância da literatura de cordel na sala de aula Arievaldo Lima 

(2006) assim se manifesta: 

Acorda cordel na sala de aula 

São histórias fascinantes 

que as escolas devem ter, 

onde os estudantes podem 

pesquisar e aprender 

em cada biblioteca 

deve ter a cordelteca 

outra fonte de saber. 

O cordel contém ciência, 

Matemática, astrologia, 

Noções de física, gramática 

de história e geografia 

em linguagem popular, 

o cordel pode narrar  

tudo isso em poesia. (p.10) 

No que diz respeito às origens da Literatura de Cordel, ainda se expressa 

novamente o autor de forma melodiosa (Lima, 2006): 

De onde veio o cordel? 

Não se sabe exatamente 

O cordel de onde veio 
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alguns afirmam que os Mouros 

serviram-lhe de correio 

até a Península Ibérica 

e de lá pra o nosso meio. 

Pois lá na Península Ibérica 

cordão se chama cordel 

onde eram penduradas  

nascendo daí o nome 

dessa cultura fiel. (p.3) 

Como criação popular, a literatura de cordel estava habituada ao cotidiano 

das bancas dos mercados e ao repasse por vendedores ambulantes entre as vilas e 

as cidades europeias, geralmente nos dias de feira. Sua transmissão estava 

associada à oralidade, sendo lida em voz alta ou cantada, razão pela qual a 

literatura impressa atravessa com extrema versatilidade da forma escrita para a voz 

do poeta, alçando voos mais altos e grandiosos (Diegues, 1977a). 

Na continuidade, apresenta-se uma ilustração do xilógrafo José Francisco 

Borges ou J. Borges como costumeiramente assina suas obras, intitulada “Cordelista 

na feira” (s/d), com o intuito de se ilustrar a prática de venda dos folhetos da 

literatura de cordel no cotidiano das tendas, feiras ou mercados da região nordeste 

do Brasil e assim reforçar, através de sua arte, a identidade do poeta andarilho em 

busca dos leitores e ouvintes para suas obras de cordel. 
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Figura 3: O cordelista na feira. 
 

 
Fonte: Borges (s/d.). Recuperado  
Em 13 abr., 2013, de http://www. 
galeriabrasiliana.com.br 
 

Percebe-se que as origens da literatura de cordel se confundem com as 

origens do próprio Brasil, assegura o professor Manuel Diegues(1977a) ao afirmar 

que “o nome de literatura de cordel vem de Portugal, e (justifica-se) pelo fato de 

serem folhetos presos por um pequeno cordel ou barbante, em exposição nas casas 

em que eram vendidos” (p.3), como se pode visualizar a partir da Figura 4, na 

sequência: 

Figura 4: Folhetos de papel pendurados em cordas 
 

 
            Fonte: wikipédia.com.br Recuperado em 13 abr., 2013 
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Uma peculiaridade relevante sobre a literatura de cordel diz respeito a sua 

comercialização exclusivamente por cegos, durante vários séculos, em obediência a 

uma ordem do rei Dom João V expedida em 7 de janeiro de 1749,resultando na 

denominação “literatura de cego”. A Irmandade de Cegos de Lisboa,ligada à 

paróquia de São Jorge, amparada pela determinação régia, passou a comercializar 

os livretos (Saraiva & Braga apud Diegues, 1977a). 

Braga (1986, p. 336) observa que “O prólogo que precede a provisão régia é 

interessante, a medida que autoriza apenas aos cegos, pertencentes a Irmandade, 

vender os folhetos pelas ruas ou em tendas do terreiro do paço”. Portanto, de acordo 

com Tergarrinha (1965, p. 43),“Somente os seus membros poderiam usufruir dos 

privilégios reais e assim, vender papéis, impressões, gazetas e folhinhas nas ruas.” 

Para protegê-los, Dom João V, nomeou um juiz conservador e cominou a multa de 

sessenta mil réis a todos aqueles que violassem o privilégio dos cegos de vender os 

livretos.O acontecimento em tela é descrito em versos por Motta (2007): 

Literatura de cego 

era outro nome seu 

pois D. João V deu,  

para o cego Balthazar, 

lá na ilha da madeira, 

a sua autorização, 

a se comercializar, 

pelos cegos de Lisboa, 

obras de sua autoria, 

sobre a sabedoria, 
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e a cultura popular. 

Figura 5 : Cego pelas províncias vendendo folhinhas (1841) 
 

 
Fonte: Domingos (1999). 
 
 
 

Conclui-se, portanto, que a narrativa popular veio aportar em terras brasileiras 

trazida pelos espanhóis e portugueses, encontrando receptividade na arte dos 

poetas e cantadores do nordeste do Brasil, seres ditos iluminados cujos devaneios 

sonoros envolviam os ouvintes na arte do saber dizer. 

2.2 O voo do imaginário popular: da Península Ibérica ao Brasil Colonial 

 
Aqui de longínqua serra 

De Camões o que direi? 

Quer na paz ou quer na guerra 

Que ele foi grande eu bem sei 

Exaltou a sua terra mais do que seu próprio rei 

E por isso é sempre novo no coração do seu povo 
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E eu, que das coisas terrestres tenho bem poucas noções 

Porque não tive dos mestres as preciosas lições 

Só tenho flores silvestres pra coroa de Camões 

Veja a minha pequenez ante o bardo português. 

(Assaré, 2003,p.20). 

 

A Literatura de Cordel foi introduzida na Península Ibérica pelos povos 

árabes. Assim, a arte de contar histórias percorreu terras, espaços e tempos, num 

voo inebriante e envolvente capitaneado pelas asas do imaginário popular, 

mostrando verossimilhança com a arte do poeta de cordel,cuja poesia, como explica 

Albert Hourani (2006), “pode(até) ter se desenvolvido a partir do uso da linguagem 

rítmica, elevada e rimada, das encantações ou sortilégios, mas a que chegou até 

nós é de modo algum primitiva. É produto de uma longa tradição cumulativa”(pp.30-

31). 

Portanto, na produção do poeta de cordel há uma inscrição da tradição da 

forma de versar dos povos árabes, de suas convenções poéticas e, sobretudo,de 

uma identidade cultural arraigada na comunicação oral. 

Essa assertiva pode ser corroborada a partir das palavras de Hourani (2006), 

transcritas na sequência: 

Os poemas eram compostos para recitação em público, seja pelo próprio 

poeta, seja por um rawi, ou declamador. Isso tinha algumas implicações: o 

sentido precisava ser transmitido num verso, uma unidade única de palavras 

cujo sentido fosse captado pelos ouvintes, e toda apresentação era única e 

diferente das outras. (p.31) 
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Hourani (2006) aponta outras semelhanças entre o declamador árabe e o 

poeta de cordel: “O poeta ou rawi tinha margem para improvisações, dentro de um 

esquema de formas e modelos verbais comumente aceitos, do uso de certas 

palavras ou combinações de palavras para expressar certas idéias ou sentimentos.” 

(p.31) 

De acordo com Luyten (1990), a literatura popular surgiu a partir do século VII 

no Ocidente, mais precisamente a partir da convergência dos pontos de 

peregrinação dos andarilhos provenientes de Roma, Jerusalém e Santiago de 

Compostela, que ficaram reconhecidos como locais de contação e perpetuação de 

diversas histórias, narrativas e poemas de aventuras, vindo a tornarem-se 

verdadeiros celeiros de produção de cultura, levada para todo o restante da Europa 

por meio dos menestréis e trovadores, conhecidos como poetas andarilhos (Luyten, 

1990). 

A Figura 6, na continuidade, ilustra os poetas andantes que se apresentavam 

em forma de jogral, modo narrativo anterior ao trovadorismo, com o intuito social de 

proporcionar divertimento ao público.  

Tratava-se de artistas profissionais e populares, não pertencentes à nobreza. 

Atuavam em praças públicas ou nos palácios senhoriais, e, por sua popularidade, 

tornaram-se presença obrigatória nos festejos e festas à época medieval, já que 

exprimiam os sentimentos da população, não se ocupando dos saberes intelectuais.  

Devido à falta de valorização da cultura popular à época, não se conseguiu 

encontrar textos da língua falada anteriores ao século XII, quando pouco foi 

preservado. 
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                   Figura 6: Arte figurativa do Jogral na Idade Média 
 

 
Fonte: (www.cocadapreta.blogspot.com.br/2011/11/literatura-de-cordel.html) 

 
 
Faz-se importante ressaltar que o romanceiro popular do Nordeste possui 

fortes traços de gêneros e obras da Idade Média, que certamente inspiraram a 

literatura de cordel de origem local, influência dos colonizadores portugueses.  

À época do descobrimento do Brasil, alguns fatores contribuíram para a 

permanência de estruturas medievais na cultura do País,dentre os quais destaca-se 

a distância entre o colonizador Portugal e a nova terra Brasil. Tal fato dificultou 

veementemente o contato com a Europa,assim como as longas viagens marítimas 

que aumentavam o isolamento em que vivia o Brasil, não apenas em relação a 

Portugal, mas também às suas capitanias. Como escreve um jesuíta aos seus 

irmãos residentes em Coimbra, “às vezes passa um ano e não sabemos uns dos 
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outros, por causa dos tempos e dos poucos navios que andam pela costa e às vezes 

se vêem mais cedo navios de Portugal que das capitanias” (Boris,2011,p.21). 

A literatura medieval fazia uso da língua trivial e latina, esta marcada pela 

religiosidade e por aspectos mais populares,versando sobre temas originados de 

fontes mitológicas e folclóricas, e se utilizava de entonação rítmica e rimada.No 

âmbito dessa literatura medieval produzida em Portugal, como explica Sérgio 

Buarque de Holanda (1995,p.115), “surge com insistência característica o tema da 

dissonância entre o individuo e o mundo”.  

Datam do século XIII os mais antigos escritos documentais e literários da 

língua portuguesa, permeados de sentimentalismo,a exemplo da lírica dos antigos 

cancioneiros, nos quais se encontram “as efusões do coração, as evocações ternas 

ou sombrias, as malogradas aspirações, as imprecações, os desenganos”, assim 

esclarece Sérgio Buarque de Holanda (1995,p.115). 

As técnicas de impressão surgiram na Europa apenas na metade do século 

XV;até então,todos os escritos eram realizados à mão, em folhas de pergaminho. A 

título de esclarecimento, a arte tipográfica foi introduzida no Brasil por volta de 

1747,na cidade do Rio de Janeiro, para, em pouco tempo, ser fechada por ordem do 

Rei, que alegava não ser conveniente a impressão de noticias no tempo presente 

(Holanda, 1995). 

Holanda (1995) apresenta as razões que motivaram a expedição dessa 

ordem régia: 

Os entraves que ao desenvolvimento da cultura intelectual no Brasil opunha 

a administração lusitana faziam parte do firme propósito de impedir a 
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circulação de idéias novas que pudessem por em risco a estabilidade de seu 

domínio. (p.121) 

Porém, a escrita ainda não era, à época, a forma que prevalecia para a 

transmissão da cultura. Saraiva e Lopes (1982) informam que “A comunicação oral 

imperava, através de recitadores, cantores e músicos, e com eles as informações 

iam sendo repassadas aos ouvintes” (pp.37-38). As informações científicas e formais 

à época ainda não penetravam em todas as camadas da sociedade, sendo fonte de 

informação restrita a poucos. No entanto, as informações repassadas pelos jograis 

atingiam um público bem mais abrangente, formado por analfabetos, pobres, vilões 

e burgueses. E foi esse público - os ouvintes da informação oral - que veio com 

Tomé de Souza aportar em terras brasileiras, e compunha o perfil dos mil e 

quinhentos que acompanhavam a esquadra de Pedro Álvares Cabral,  

protagonizando o início da Literatura de Cordel brasileira.  

2.3 E a Literatura de Cordel aporta no Brasil... 

O nosso selvático vivia contente 

Quando estranha gente na taba chegou 

E o índio liberto foi subordinado 

Foi escravizado sem terra ficou 

                                   (Assaré, 2003, p.98). 

 

Para se explicar a chegada da literatura de cordel no norte do 

Brasil,percorrem-se épocas bem remotas, na intenção de se rastrear as pistas, os 

indícios de influências de que a literatura foi alvo na cultura anterior. 
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Antes da chegada dos portugueses, o Brasil era habitado por alguns milhões 

de nativos (estima-se que esse número chegava a dez milhões), todos vivendo em 

tribos nômades. Portanto, o primeiro e maior impacto de que se tem noticia nesse 

período foi o encontro de duas culturas totalmente distintas, o cruzamento de 

espécies diferentes em formação. 

Na verdade, “Quando os europeus chegaram à terra que viria a ser o Brasil, 

encontraram uma população ameríndia bastante homogênea em termos culturais e 

lingüísticos”, afirma Boris (2011,p.14). 

Dessa forma, a colonização portuguesa marcou e influenciou o modo de 

pensar e viver do povo brasileiro, introduzindo modos ultrapassados de pensar já 

superados na Europa, práticas percussoras do que viria a ser a literatura brasileira. 

Segundo Luis Weckmann (1993),a presença medieval no Brasil é notada até o 

século XVII, porém, em relação à região norte, Uricoechea (1978) identifica traços 

de medievalismo no Brasil até o inicio da era Vargas (1930 - 1945 e 1951 - 1954). 

Câmara Cascudo(1983),faz importantes revelações sobre a permanência de 

antigos hábitos, explicando que o Brasil parecia uma cidadela, permeada de 

agregados, vaqueiros, índios mansos e negros fiéis, persistindo a manutenção dos 

mitos e costumes arraigados havia muitos anos. Um panfleto de autoria de José 

Antonio de Miranda, publicado em 1821, retrata, em breves linhas, as suas 

impressões do País (Gomes, 2010): 

Como é possível fazer uma república de um país vastíssimo, desconhecido 

ainda em grande parte, cheio de florestas infinitas, sem população livre, sem 

civilização, sem artes, sem estradas, sem relações mutuamente 

necessárias, com interesses opostos e com uma multidão de escravos, sem 
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costumes, sem educação, nem civil nem religiosa, e hábitos antissociais? 

(pp.64-65) 

E enquanto a Europa ingressava no mundo da leitura e da escrita de forma 

mais veemente, o Brasil, em proporções bem menores, disseminava a leitura e a 

escrita entre seus nativos através da ordem jesuítica. E toda a estrutura que o 

sustentava para disseminar a rica mitologia, as crenças, as fantasias, os sonhos, os 

fatos e tudo o mais que pudesse permear o imaginário dos contadores de história, 

retratando, algumas vezes, um mundo de brutalidade nua e crua (Darnton,1986). 

Folhetos lidos por um e escutados por tantos favoreciam a incorporação das 

técnicas de transmissão do conhecimento. 

Portanto, a cultura oral nordestina abrigou temas e técnicas medievos, a 

exemplo das histórias de influência árabe, assim como os desafios e as pelejas dos 

cantadores. A literatura de cordel e toda a vasta gama de manifestações da tradição 

oral estaria marcada por fortes influências do passado (Vassalo, 1993). 

Hourani (2006) aponta pistas para se pensar sobre a influência árabe no 

modo de versar do cordelista:“Era costume chamar a poesia dessa época de o 

diwan dos árabes,o registro do que eles tinham feito, ou a expressão de sua 

memória coletiva, mas também estava lá a forte marca da personalidade de cada 

poeta.” (p.32) 

Antes da vinda da família real portuguesa ao Brasil, raros eram os locais 

destinados à venda de livros no País até o inicio do século XIX, portanto, o avanço 

da comunicação formal estaria ameaçado, não fosse a comercialização dos folhetos 

em lugares inadequados, como em meio a alimentos, tintas e uma imensa variedade 

de outros produtos. Sobre a disposição dos livros,segundo os pesquisadores Pe. 
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João Medeiros filho e Oswaldo Lamartine de Faria, em sua obra “Seridó – Século 

XIX – Fazendas e livros”, publicada em 1987, “nas gavetas ficavam os almanaques, 

os folhetins de feira hoje conhecidos por literatura de cordel. Os de prateleira, mais 

sisudos e massudos eram os livros consultivos”.(p.17) 

Após a chegada da corte, a consequente abertura dos portos e a criação de 

uma imprensa voltada aos interesses reais, as livrarias foram timidamente 

aparecendo, chegando o Rio de Janeiro a ter doze livrarias ao final do ano de 1816, 

como informa Laurence Hallewell (2005,p.33). 

Sobre os folhetos em si, Franklin (2007) assim explica: 

Os primeiros folhetos de cordel eram publicados em tipografia e se 

espalhavam na região nordestina, pelas praças e feiras. Era um sistema de 

jornalismo matuto que funcionava, com noticias e anúncios de morte de 

personagens históricos, como Lampião. (p.20) 

A Figura 7, na sequência, mostra uma máquina tipográfica que seria utilizada 

para a reprodução dos folhetos de cordel em 1880. 

Figura 7: Máquina de impressão tipográfica - 1880 
 

 
Fonte:www.ablc.com.br/ocordel 
Recuperado em 13 out., 2013 
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Desse modo,a produção literária brasileira, mesmo ainda se orientando pela 

Europa, adquiriu contornos próprios e renovadores, adicionado a um projeto de 

construção de uma identidade nacional cada vez mais atrativa e fulgurante, em 

contato com as tradições, a riqueza da mitologia, os diversos rituais, a fauna e a 

flora nativa. 

Na busca de uma forma própria de narrativa, a exuberância da natureza 

tropical, as questões políticas e sociais foram se incorporando às novas narrativas, 

formando uma nova geração literária no Brasil.  

A literatura de cordel, ainda na Península Ibérica, recebia a denominação de 

pliegos sueltos ou hojas (folhas soltas), na Espanha, e de colantes, em Portugal (ou 

folhas volantes, soltas, avulsas); na França, de “Littérature de Colportage”; e 

decorridos, em vários países da América espanhola, como México, Argentina, 

Nicarágua ou Peru. 

O fato é que todo esse material produzido na Península Ibérica veio aportar 

em terras brasileiras, trazido pelos espanhóis e pelos portugueses, originário do 

cancioneiro lusitano, encontrando forte receptividade na arte dos poetas e 

cantadores do nordeste brasileiro, incorporando-se para o enriquecimento da cultura 

do País. José de Alencar(1959,vol.1) escreve que: 

a literatura nacional que outra cousa é senão a alma da pátria, que 

transmigrou para esse solo virgem com uma raça ilustre, aqui impregnou-se 

da seiva americana desta terra que lhe serviu de regaço; e cada dia se 

enriquece ao contato de outros povos e ao influxo da civilização”.(p.697) 
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E como uma herança cultural da Península Ibérica existente por cerca de cem 

anos no País, a literatura de cordel, no Brasil, encontra formas equivalentes em 

quase todos os países do mundo, porém, em nada comparável em quantidade e 

popularidade ao material produzido nacionalmente, no qual a imaginação do poeta 

parece florescer sem amarras e com forte dosagem de humor. 

É corriqueiro encontrar os livretos de cordel sendo vendidos pelos seus 

próprios autores em algumas regiões do Brasil, que os recitam em público, até 

mesmo acompanhados pelo som das violas. Importante fonte de memória popular, a 

literatura de cordel mostra-se reconhecida como influenciadora das narrativas de 

vários escritores nordestinos. 

A arte popular brasileira é vigorosa, pujante e autêntica, e encontra-se 

retratada, entre outras manifestações culturais, nas xilogravuras populares do 

Nordeste, como será visto adiante. Da mesma forma, a literatura popular brasileira é 

real, atestada pelos folhetos produzidos, que compõem o maior e mais variado 

romanceiro vivo do mundo. Ariano Suassuna (2008), um dos maiores apoiadores e 

conhecedores da arte popular no Brasil, ressente-se da discriminação de que é alvo 

o material brasileiro quando comparado com o produzido na Península Ibérica: 

O Romanceiro medieval Ibérico é, hoje, apenas uma sobrevivência, 

estudada como importantíssima manifestação literária que é, mas também 

como quase coisa de museu, nas cátedras universitárias européias. Nós, 

aqui no Brasil, temos à mão um material muito mais vasto, rico e variado do 

que o romanceiro Ibérico, um material que se caísse daqui a dois séculos na 

mão de um critico de sensibilidade, encheria toda a sua vida de estudos e, 

apesar disso, por causa da injusta discriminação,o romanceiro popular do 
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nordeste é deixado de banda nos estudos literários universitários do Brasil. 

(pp.37-38) 

Mesmo sofrendo com a desvalorização, evidenciam-se os avanços em 

relação às investigações de temas envolvendo a literatura de cordel nas 

universidades, pesquisas, trabalhos acadêmicos, bem como sua inserção nos 

enredos das novelas ou nos jogos de vídeo game etc.Com esse vigor, vê-se a 

presença da literatura de cordel brotar no sertão do nordeste brasileiro, “onde a terra 

é nua, a luz crua e a seca branca, [e onde] nascem as flores da retórica sertaneja” 

(Franklin, 2007 ,p.62). 

2.4 A Literatura de Cordel e o nordeste brasileiro: solo fértil ao imaginário 

Sertão, minha terra amada 

De bom e sadio crima 

Que me deu de mão beijada 

Um mundo cheio de rima 

O teu só é tão ardente 

Que treme a vista da gente 

Nas parede de reboco 

Mas tem milagre e virtude 

Que dá corage, saúde 

E alegria aos teus cabôco 

(Assaré, 2003,p.24). 

 

Pelos sertões repletos de folclore, crenças e mitos, a região Nordeste floresce 

na cultura da literatura de cordel. Grave erro é caracterizar a região Nordeste como 
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lugar marcado somente pelas secas, local das lamúrias. A região do sertão 

nordestino chora e produz cultura, pulsa poesia e convive com a morte e, nesse 

inebriante paradoxo, acolhe e preserva uma das mais belas manifestações culturais 

deste País, como afirma Manuel Diegues(1977a): 

Fatores de formação social contribuíram para o surgimento da Literatura de 

cordel: a organização da sociedade patriarcal, o surgimento de 

manifestações pela volta do Messias, aparecimento de cangaceiros ou 

bandidos, as secas que provocavam desequilíbrios econômicos e sociais, 

lutas de família, deram oportunidade, entre outros fatores, para que se 

verificasse o surgimento de grupos de cantadores como instrumento de 

pensamento coletivo, das manifestações da memória popular. 

Assim, até a segunda metade do século XIX, data que marca o surgimento da 

literatura de cordel na região norte do Brasil, evidenciava-se um isolamento entre a 

população das zonas rurais e a das zonas urbanas, o que resultava em dificuldade 

de acesso a algumas formas de comunicação escrita e formal, agravada pelo fato de 

a maioria das pessoas serem analfabetas. Diante desse cenário, pairava um quadro 

de reclusão cultural, fazendo com que a população do Nordeste se utilizasse dos 

cantadores de feira para noticiar, “boca a boca”, a expressão da realidade vivida. Era 

o saber do poeta sendo levado ao interior em lombos de animais, às regiões mais 

longínquas do semiárido, aos rincões e veredas do sertão.(Luyten,1990).  Barros 

(2000) descreve a movimentação das pessoas em torno do cordel e as informações 

por ele transmitidas: 

Mesmo no isolamento das fazendas, patrões e empregados, 

moradores,compadres e visitantes se reuniam em volta de contadores de 
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história e cantadores de romances de xácaras. Depois com a chegada dos 

livrinhos de feira (literatura de cordel), cantadores emocionavam as platéias 

com a bravura de Carlos Magno e os Doze pares da França; as lutas de 

Oliveiros e Ferrabraz; a vida de um vaqueiro valente, . . . entre as centenas de 

títulos que hipnotizaram os sertanejos varando noites enluaradas, escutando 

em versos metrificados, geralmente em sextilhas, o romanceiro medieval 

disseminando na colônia pelos colonizadores portugueses. (p.76) 

Em meados de 1873, o cenário socioeconômico das capitais nordestinas 

sofre algumas mudanças, provocadas, principalmente, pelo surgimento de uma 

classe média, consequência da industrialização. Em decorrência dessa realidade, o 

interior rural recebe e passa a refletir tais modificações, que resultam em maior 

mobilidade do homem do campo, cujo amor pela terra não o impede de migrar para 

as regiões urbanas com maior fluxo de capital, na libertação dos escravos e no 

aumento da renda financeira, promotor da elevação do consumo, e, por conseguinte, 

da leitura e comercialização crescente da literatura de cordel, que começava a ser 

impressa nas gráficas dos jornais existentes (Cascudo,1983). 

É o povo buscando leitura, o sertanejo nordestino com sede de informação.Os 

estados da Bahia, Ceará e Pernambuco aparecem como os receptores dos folhetos 

com vista a atender a demanda local.E o estado do Rio de Janeiro figura como um 

distribuidor para as outras províncias. 

Assim, após penetrar nas províncias da costa brasileira, os folhetos de cordel 

se espalhavam pelo interior, chegando por via terrestre, por estradas de ferro ou no 

lombo de animais, ou mesmo, como elucida Ozângela Silva (2011), “pelas rotas dos 

livros: circulação de romances e conexões comerciais em Fortaleza”. Dessa forma, 
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os portos marítimos foram os grandes responsáveis por fazer da região Nordeste um 

polo de recepção de grande quantidade dos livretos de cordel, por facilitarem o 

comércio e, por conseguinte, a comunicação. 

Inicialmente reproduzindo o romance popular originado da Europa a literatura 

de cordel, aos poucos, imprime sua marca própria, refletindo os “causos” e a 

realidade do povo brasileiro que, carente de informações e conhecimentos, propaga 

com rapidez os folhetos de cordel, que atingem os lugares mais longínquos do 

sertão, fazendo surgir novos poetas, novas gráficas, novas redes de distribuição e 

novos leitores, tornando a arte de versar cada vez mais popular. (Luyten,1990) 

Mesmo com a mudança da família real portuguesa para a nova capital do 

Brasil, Rio de janeiro, e a instalação de pequenas tipografias, a região Nordeste 

ainda passou longos anos recebendo os folhetos que vinham da Europa, claro, com 

a devida autorização da censura do governo português à época(Diegues,1977a). 

E assim vemos surgir diante de um cenário pautado pela criatividade do 

poeta, que em sua sabedoria transforma o sofrimento, principalmente motivado por 

tamanha desigualdade social, em poesias que remontam à vida cotidiana do 

sertanejo, como na obra de Patativa do Assaré, “Triste partida” (2003).  

Setembro passou  

Outubro e Novembro  

Já tamo em Dezembro  

Meu Deus, que é de nós,  

Meu Deus, meu Deus  

Assim fala o pobre  

Do seco Nordeste  
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Com medo da peste  

Da fome feroz  

Ai, ai, ai, ai 

A treze do mês  

Ele fez experiência  

Perdeu sua crença  

Nas pedras de sal,  

Meu Deus, meu Deus  

Mas noutra esperança  

Com gosto se agarra  

Pensando na barra  

Do alegre Natal  

Ai, ai, ai, ai  

Rompeu-se o Natal  

Porém barra não veio  

O sol bem vermeio  

Nasceu muito além  

Meu Deus, meu Deus  

Na copa da mata  

Buzina a cigarra  

Ninguém vê a barra  

Pois a barra não tem  

Ai, ai, ai, ai  
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Sem chuva na terra  

Descamba Janeiro,  

Depois fevereiro  

E o mesmo verão  

Meu Deus, meu Deus  

Entonce o nortista  

Pensando consigo  

Diz: "isso é castigo  

não chove mais não"  

Ai, ai, ai, ai  

Apela pra Março  

Que é o mês preferido  

Do santo querido  

Senhor São José  

Meu Deus, meu Deus  

Mas nada de chuva  

Tá tudo sem jeito  

Lhe foge do peito  

O resto da fé  

Ai, ai, ai, ai  

Agora pensando  

Ele segue outra tria  

Chamando a famia  

Começa a dizer  

Meu Deus, meu Deus  
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Eu vendo meu burro  

Meu jegue e o cavalo  

Nós vamos a São Paulo  

Viver ou morrer  

Ai, ai, ai, ai  

Nós vamos a São Paulo  

Que a coisa tá feia  

Por terras alheia  

Nós vamos vagar  

Meu Deus, meu Deus  

Se o nosso destino  

Não for tão mesquinho  

Cá e pro mesmo cantinho  

Nós torna a voltar  

Ai, ai, ai, ai  

E vende seu burro  

Jumento e o cavalo  

Inté mesmo o galo  

Venderam também  

Meu Deus, meu Deus  

Pois logo aparece  

Feliz fazendeiro  

Por pouco dinheiro  

Lhe compra o que tem  

Ai, ai, ai, ai  
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Em um caminhão  

Ele joga a famia  

Chegou o triste dia  

Já vai viajar  

Meu Deus, meu Deus  

A seca terrível  

Que tudo devora  

Lhe bota pra fora  

Da terra natá  

Ai, ai, ai, ai  

O carro já corre  

No topo da serra  

Oiando pra terra  

Seu berço, seu lar  

Meu Deus, meu Deus  

Aquele nortista  

Partido de pena  

De longe acena  

Adeus meu lugar  

Ai, ai, ai, ai  

No dia seguinte  

Já tudo enfadado  

E o carro embalado  

Veloz a correr  

Meu Deus, meu Deus  
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Tão triste, coitado  

Falando saudoso  

Seu filho choroso  

Exclama a dizer  

Ai, ai, ai, ai  

De pena e saudade  

Papai sei que morro  

Meu pobre cachorro  

Quem dá de comer?  

Meu Deus, meu Deus  

Já outro pergunta  

Mãezinha, e meu gato?  

Com fome, sem trato  

Mimi vai morrer  

Ai, ai, ai, ai  

E a linda pequena  

Tremendo de medo  

"Mamãe, meus brinquedo  

Meu pé de fulô?"  

Meu Deus, meu Deus  

Meu pé de roseira  

Coitado, ele seca  

E minha boneca  

Também lá ficou  

Ai, ai, ai, ai  
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E assim vão deixando  

Com choro e gemido  

Do berço querido  

Céu lindo azul  

Meu Deus, meu Deus  

O pai, pesaroso  

Nos filho pensando  

E o carro rodando  

Na estrada do Sul  

Ai, ai, ai, ai  

Chegaram em São Paulo  

Sem cobre quebrado  

E o pobre acanhado  

Procura um patrão  

Meu Deus, meu Deus  

Só vê cara estranha  

De estranha gente  

Tudo é diferente  

Do caro torrão  

Ai, ai, ai, ai  

Trabaia dois ano,  

Três ano e mais ano  

E sempre nos prano  

De um dia vortar  

Meu Deus, meu Deus  
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Mas nunca ele pode  

Só vive devendo  

E assim vai sofrendo  

É sofrer sem parar  

Ai, ai, ai, ai  

Se arguma notícia  

Das banda do norte  

Tem ele por sorte  

O gosto de ouvir  

Meu Deus, meu Deus  

Lhe bate no peito  

Saudade lhe molho  

E as água nos óio  

Começa a cair  

Ai, ai, ai, ai  

Do mundo afastado  

Ali vive preso  

Sofrendo desprezo  

Devendo ao patrão  

Meu Deus, meu Deus  

O tempo rolando  

Vai dia e vem dia  

E aquela famia  

Não vorta mais não  

Ai, ai, ai, ai  
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Distante da terra  

Tão seca mas boa  

Exposto à garoa  

À lama e o paú  

Meu Deus, meu Deus  

Faz pena o nortista  

Tão forte, tão bravo  

Viver como escravo  

No Norte e no Sul  

Ai, ai, ai, ai (p.48) 

Portanto, a produção de obras criativas pautadas pelo sentimento do 

sertanejo foi capaz de transformar lamúrias em arte, agressividade em estética, 

como podemos ver na figura 8, a seguir, que ilustra uma cena de violência 

relacionada ao personagem Lampião, retratada pelo artista xilógrafo Amaro 

Francisco (s/d), cujo tema, “Lampião era assim”, aponta construções imaginárias 

quanto a aspectos da vida de Virgulino Ferreira 

 
Figura 8: Lampião era assim. 

 

 
Ilustração de Amaro Francisco  
Fonte: Fundação Joaquim Nabuco, Recife, Brasil 
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A narrativa do sertanejo sustenta sua dramaticidade, sua mobilização e sua 

ação social, destituindo-o, de certa forma, da condição de “bárbaro”, aqui 

considerado aquele que não tem domínio da cultura formal,e o instituindo em uma 

condição de homem de raiz, alimentado por uma cultura própria, abastecido de 

simbolismos de “pertença sertaneja”. 

O nordestino, população marcada por uma cultura de raízes linguísticas 

centradas em fundamentos ibéricos e aperfeiçoadas pelo calor de um ambiente 

telúrico, são caracterizados como fortes, guerreiros, sonhadores e resistentes, 

cantam sua terra e cumprem sua sina de serem migrantes. Numa demonstração de 

resistência, autenticidade e luta contra as injustiças, apresenta-se a voz de protesto 

do poeta Patativa do Assaré (2003) no seu verso “Nordestino sim, Nordestinado 

não”: 

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  
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Deus o autor da criação  

Nos dotou com a razão  

Bem livres de preconceitos  

Mas os ingratos da terra  

Com opressão e com guerra  

Negam os nossos direitos  

Não é Deus quem nos castiga  

Nem é a seca que obriga  

Sofrermos dura sentença  

Não somos nordestinados  

Nós somos injustiçados  

Tratados com indiferença  

Sofremos em nossa vida  

Uma batalha renhida  

Do irmão contra o irmão  

Nós somos injustiçados  

Nordestinos explorados  

Mas nordestinados não  

Há muita gente que chora  

Vagando de estrada afora  

Sem terra, sem lar, sem pão  

Crianças esfarrapadas  

Famintas, escaveiradas  

Morrendo de inanição 
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Sofre o neto, o filho e o pai  

Para onde o pobre vai  

Sempre encontra o mesmo mal  

Esta miséria campeia  

Desde a cidade à aldeia  

Do Sertão à capital 

Aqueles pobres mendigos  

Vão à procura de abrigos  

Cheios de necessidade  

Nesta miséria tamanha  

Se acabam na terra estranha  

Sofrendo fome e saudade  

Mas não é o Pai Celeste  

Que faz sair do Nordeste  

Legiões de retirantes  

Os grandes martírios seus  

Não é permissão de Deus  

É culpa dos governantes  

Já sabemos muito bem  

De onde nasce e de onde vem  

A raiz do grande mal  

Vem da situação crítica  

Desigualdade política  

Econômica e social  
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Somente a fraternidade  

Nos traz a felicidade  

Precisamos dar as mãos  

Para que vaidade e orgulho  

Guerra, questão e barulho  

Dos irmãos contra os irmãos 

Jesus Cristo, o Salvador  

Pregou a paz e o amor  

Na santa doutrina sua  

O direito do bangueiro  

É o direito do trapeiro  

Que apanha os trapos na rua 

Uma vez que o conformismo  

Faz crescer o egoísmo  

E a injustiça aumentar  

Em favor do bem comum  

É dever de cada um  

Pelos direitos lutar  

Por isso vamos lutar  

Nós vamos reivindicar  

O direito e a liberdade  

Procurando em cada irmão  

Justiça, paz e união  

Amor e fraternidade 
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Somente o amor é capaz  

E dentro de um país faz  

Um só povo bem unido  

Um povo que gozará  

Porque assim já não há  

Opressor nem oprimido (p.42). 

E assim, nos braços da cultura popular nordestina, a literatura de cordel inicia 

sua trajetória de participação na vida do País e de sua comunidade, retratando 

movimentos e fatos importantes para o povo brasileiro em diversos temas, dos mais 

plurais interesses, como a Guerra de Canudos, protagonizada pelo cearense 

Antônio Conselheiro, a coluna Prestes, o fenômeno social do cangaço, os dramas 

perversos da natureza, dentre outros. É o povo identificando-se com os lutadores, 

desbravadores, o que oferece pistas para se supor o quanto o povo sertanejo 

buscava um herói para compor a sua significação social. “Quero um chefe brasileiro/ 

fiel, firme e justiceiro/ capaz de nos proteger/que do campo até a rua/o povo todo 

possua/o direito de viver“ (Assaré,2003,p.62). 

Por sempre utilizar o apelo do sertanejo como mote de suas poesias, elegeu-

se um pequeno trecho poético de Assaré (2003) para novamente evidenciar o 

movimento social incansável transposto para a poesia da literatura de cordel: 

Sempre digo, julgo e penso 

Que o Beato Zé Lourenço 

Foi um líder brasileiro 

Que fez os mesmo estudos 

Do grande herói de canudos 
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Nosso Antonio Conselheiro (p.106). 

Logo em seguida, o Poeta relata, sobre o seu verso: 

Porque a luta do povo não passará nunca, não é? Esses aí, esses sem terra, 

esse aí é como um Antonio conselheiro ou um Beato Zé Lourenço. É a 

mesma luta do povo, pelejando, lutando pelos seus direitos, viu? Isso aí 

sempre veio, desde o começo do mundo e continuará. Continua a mesma 

luta do povo, procurando seus direitos. (Assaré,2003,p.107) 

E assim seguem os folhetos, seja para perpetuar os fatos acontecidos ou na 

busca de um referencial de herói ligado a características de coragem, valentia e 

hombridade. 

Saldanha (2005) apresenta um depoimento que relata a importância dos 

folhetos na propagação das narrativas: 

Pelas veredas e nuanças do sertão de antigamente, o cancioneiro popular 

levava repentes e cordéis. Não havia fatos ou acontecimentos que 

escapassem aos escritos ou às cordas da viola. O cordel era tão importante 

no meu tempo que vivia dentro das escolas, das igrejas, das fazendas; era 

uma beleza. Quando chegava a uma feira, eu era cercado de gente, um 

festival danado! Era só isso que havia! . . . Era nas feiras sertanejas que o 

interiorano tomava conhecimento do mundo que o rodeava. Os cordelistas e 

cantadores eram porta-vozes das noticias. Ao declararem seus costumes, 

alegrias e carências, perpassando por temas como política, religião ou a 

dramaticidade do cotidiano, sedimentavam valores e perpetuavam, em 

palavras escritas ou faladas, a história do nordeste. As lendas, mitos e 
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aventuras, próximo ao realismo fantástico, retratavam o imaginário 

nordestino.(p.13) 

A ilustração a seguir(Figura 9) oferece uma pequena amostra da diversidade 

de folhetos de cordel produzidos pela sabedoria popular no Brasil. 

   
Figura 9: Variedade de títulos. 

 

 
       Fonte: www.ablc.com.br. Recuperado em 13 de abril de 2013 

Dessa feita, há que se considerar a importância da literatura de cordel para a 

significação social do nordestino, ressaltada de forma natural, no formato de papel 

rústico, para uma sociedade analfabeta em sua grande maioria, para quem o livro 

dificilmente estaria disponível. Ou seja, a literatura de cordel, quando lida pelo 

letrado, ajudava a transmitir conhecimentos para o analfabeto. E assim, pessoas 

aprenderam a ler e a escrever por meio dos folhetos (Meyer, 1995), marcando sua 

importância nas escolas, no cumprimento da alfabetização de muitos adultos 

analfabetos, visto que seu conteúdo, permeado por palavras do cotidiano do povo, 

facilita a transmissão de conhecimento. 

A dinâmica oferecida pela literatura de cordel para a alfabetização de adultos 

se explica principalmente no meio rural, onde os folhetos eram a forma econômica 

mais acessível de contato do povo com a leitura, além de se mostrarem atrativos no 
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que diz respeito ao seu conteúdo, composto por histórias políticas e sociais 

caracterizadas pela riqueza de palavras do mundo de significantes do sertanejo. A 

dita facilidade de se aprender pelo movimento das palavras do cotidiano do povo é 

explicada por Paulo Freire(1983), grande estudioso da inclusão social neste País, e 

corroborada por Geertz (2001), para quem: 

Crescer entre narrativas – as próprias, as dos professores, colegas, pais ou 

de “professores da realidade” – é o palco essencial da educação: “vivemos 

num mar de histórias”. Aprender a nadar nesse mar, a construir histórias, 

verificar histórias, classificar histórias, perceber o verdadeiro sentido das 

histórias e usar a história para descobrir como funcionam as coisas e o que 

elas são, é nisso que consiste, no fundo, a escola, e além dela, toda a 

“cultura da educação”. (p.171) 

E assim, no limiar entre a comunicação oral e a escrita da cultura brasileira, a 

literatura de cordel reforçava o que se aprendia nas pouquíssimas escolas 

existentes, e seus ouvintes, na ânsia de conhecer o conteúdo dos livretos, se 

entregavam à difícil e inebriante tarefa de decifrar seus dizeres. Dessa forma, muitos 

brasileiros entraram no mundo da cultura. Corroborando essa assertiva, apresenta-

se a experiência do poeta Patativa do Assaré (2003), que diz: “escrever eu escrevia 

muito pouco. Só escrevia quando eu fazia um poema, aí eu queria passar ele pro 

papel e passava.” (p.39) 

Enriquecendo-se por meio da comunicação oral, a população, desprovida de 

educação formal, se envolvia com as narrativas tradicionais, com os diversos 

romances herdados da tradição histórica ou novelística, e cada vez mais a literatura 

de cordel tornava-se um instrumento de divulgação de seus acontecimentos para ela 
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mesma, numa época em que os meios de comunicação modernos não lhe eram tão 

acessíveis, como afirma Manuel Diegues (1977a): “Tornava-se o folheto o elemento 

mais expressivo para que os acontecimentos chegassem aos conhecimentos de 

todos, lidos nos mercados, nas feiras, nos serões familiares, em parte como ainda 

hoje sucede.” (p.21) 

Dessa maneira, a transformação da comunicação oral em sua forma escrita 

foi se consolidando, resultando em um tímido inicio do processo de alfabetização do 

povo nordestino e, o mais importante, causando a difusão da memória popular, 

preservando e transmitindo suas narrativas - as histórias do povo – garantindo, 

assim, a perpetuação dos saberes do sertanejo. Outro fator de importância social 

deu-se com a transmissão de informações sobre a política e os movimentos sociais, 

como no poema “Caboclo Roceiro”, versado pelo poeta Assaré (2003), em 1966, no 

qual se queixa que “quase fui preso por causa do meu poema” (p.95). 

Caboclo roceiro das plagas do Norte 

Que vives sem sorte, sem terras e sem lar 

A tua desdita é tristonho que canto 

Se escuto o teu pranto, me ponho a chorar 

Ninguém te oferece um feliz lenitivo 

És rude, cativo, não tens liberdade 

A roça é teu mundo e também tua escola 

Teu braço é a mola que move a idade. 

De noite, tu vives na tua palhoça 

De dia, na roça, de enxada na mão 

Julgando que Deus é um pai vingativo 
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Não vês o motivo da tua opressão. (p.95) 

A Literatura de Cordel contribui para outra forte significação social da cultura 

nordestina, na medida em que oferece oportunidade para que fatos sociais do 

passado, imbricados na memória da população, sejam preservados e transmitidos 

às gerações futuras, fornecendo-lhes um sentido de passado e de história, de um 

componente coletivo de memória presente nas narrativas do sertanejo que viviam no 

limiar entre o mundo letrado e o não letrado, entre a educação formal e os 

conhecimentos da sabedoria popular. 

Rüsen (2001) acrescenta que todos possuem uma necessidade antropológica 

de estabelecer um sentido de passado, de ter uma orientação no tempo, que lhes 

permita encontrar uma localização espaço-temporal. 

E é por ter a sua importância reconhecida que a memória torna-se o grande 

depósito dos feitos e fatos narrados pelo poeta cordelista. Tendo por objetivo, 

principalmente, a garantia de sua manutenção, de forma bastante cuidadosa, o 

poeta popular torna-se o guardião da memória dos acontecimentos do povo, 

responsável por armazenar a herança que, muitas vezes, será entregue às gerações 

vindouras. 

Desse modo, o cordelista articula os fatos reais e suas representações, 

vivificando o passado para seus pares, mantendo acesa a chama da memória 

coletiva com a presentificação constante da inscrição das histórias e fatos da 

humanidade(Giron, 2000).As palavras de Assaré (2003) confirmam essa assertiva: 

Eu tenho uma farta bagagem retida na minha mente.Mas tudo que está para 

trás,não,não fugiu não. Eu tenho na minha mente.Porque eu fazia não era 
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escrevendo. Todo o meu poema eu só fiz foi assim, retido na memória, viu? 

(p.40) 

Os poetas se encarregam de imortalizar os heróis. São os “imantados pela 

pedra de Héracles”, parafrasenado o modo como Platão (s/d) se referia aos poetas 

no Íon, que concedia, em suas narrativas, uma vida eterna aos mitos. 

Na voz do poeta, a narrativa encontra-se salvaguardada, até que outro 

escritor apareça e venha amealhar o seu lugar, dando inicio a um novo ciclo da 

preservação da tradição, como acrescenta o romancista Argentino Ricardo Piglia em 

sua obra “O laboratório do escritos” (1994): 

como um personagem de Kafka, esse homem, prisioneiro de seus súditos, 

continua, todos os dias, construindo seus belos relatos de ilusão. E porque, 

apesar de tudo, continua falando todos os dias, ao amanhecer a ao 

entardecer, consegue fazer com que suas histórias entrem na grande 

tradição e sejam lembradas pelas gerações futuras. Até que, por fim, um dia, 

as pessoas o abandonam: alguém, em outro local, nesse momento, está 

falando em seu lugar. Seu poder acabou. (pp.90-91) 

Dessa maneira, o estudo da memória, palavra de origem latina e que significa 

“o que lembra”, perfaz o caminho da investigação de Ferreira e Grossi 

(2008),inicialmente pelo viés da cultura da Grécia antiga, onde recebe o nome de 

Mnemósine, sendo designada como a rainha das colinas de Eleutera e segue 

protegida por uma deusa. A memória faz o elo entre o mundo real e o mundo 

simbólico, e por obra de sua união com Zeus, frutifica-se gerando a história, a 

própria representação do passado (pp.121-122). 



67 
 

No período medieval, a memória aparece como abrigo das ideias inatas, 

responsável por oferecer uma interlocução entre o passado e o futuro(Giron, 2000). 

O Renascimento elege o presente em detrimento das lembranças, com 

pensadores que chegam a negar a existência de ideias inatas, partindo de uma ideia 

particular para a elaboração de um conhecimento geral,privilegiando, dessa forma, 

os sentidos. Dessa feita, a memória passa a ocupar um papel de fornecedora de 

lembranças e elucubrações para o entendimento do mundo sem a presença de 

deuses ou algo sobrenatural. Ela, assim, está permeada pelos sentidos(Giron, 

2000). 

O fato é que, num entrelaçamento de continuidades e rupturas, a história, 

com suas concepções gregas e derivadas, continua a se construir ao longo da vida, 

provocando modificações que ora alteram o registro dos documentos, ora imprimem 

marcas que direcionam a oralidade (Mitre, 2001). Neste estudo, a construção ocorre 

entre o narrador da literatura de cordel e seus ouvintes, que se completam em um 

envolvente jogo de contar e ouvir, num versejar no qual impera a palavra carregada 

de passado e significantes,em que o relato irá, por meio das palavras, proporcionar 

uma espécie de devolução para a história, imprimindo um passado(Thompson, 

1992,p.337). 

É na capacidade de lembrar-se de um tempo que não foi vivido, mas que 

constantemente é relembrado por outras gerações, que o reverenciam por estar 

repleto de sabedoria e ensinamentos, que o passado narrado assume um caráter de 

resistência diante da ameaça de desenraizamento; é o sentimento de “pertença 

sertanejo” que precisa ser resgatado. A verdade é que o poeta, ao preservar a 
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memória, se torna um protetor desse passado, evitando o seu desaparecimento 

repentino. 

Isso demonstra o quanto a literatura de cordel converte o presente e o 

passado em um “agora”, tornando-se importante, persistente, eficaz e “teimosa” 

porque, como meio de comunicação, o cordel é o jornal, é o rádio, é a televisão. 

Enfim, é o instrumento que interliga o homem sertanejo aos acontecimentos do 

mundo, desse mundo que o ouvinte não conhece, nunca viu, mas que lhe chega 

pela sabedoria e confiança que deposita na veracidade dos versos,expressando-se 

em sua maneira singular de ser e existir. 

O verdadeiro objetivo do poeta cordelista não é o de sempre reproduzir o 

acontecimento, o fato, mas contribuir para reconstruir o vivido por intermédio de 

palavras, discursos e narrativas. Ao poeta de cordel é conferido o poder de dizer, 

dizer-se, dizer aos outros, o máximo poder de resistência em sua singularidade. 

Parece antecipar-se aos fatos, descobrir, mergulhar e ir além, confirmando as 

palavras de Sigmund Freud, que afirma, em alguns momentos de sua 

vida(1887[1888]/1976),que os escritores sabem qualquer coisa que a teoria analítica 

ignora e que são eles os verdadeiros mestres da verdade e do inconsciente. 

O Poeta é detentor e guardião da memória, podendo armazená-la, por meio 

da oralidade, como a uma joia que será revelada no momento mágico do versar. 

Com esse cuidado, o objetivo não consiste em domesticar o sujeito, transformando-o 

em um mero instrumento de reprodução da realidade; o cerne da questão está além, 

e diz respeito à conferência de maior nitidez aos horizontes e eixos da narrativa para 

se compreender como o mundo provoca transformações e que sua ordem dificulta 

escapatórias (Caldas, 2001, pp.2-3).  
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Portanto, a criação literária mostra-se liberta das amarras no mundo. Ao 

cordelista é permitido o voo dos criadores, a fantasia dos sonhadores e a satisfação 

possível por meio de sua arte, passível de substituição, na impossibilidade de sua 

realização pulsional, pela fantasia da criação. Freud (1908/2006), na obra “Escritores 

criativos e seus devaneios”, esclarece que “as forças motivadoras das fantasias são 

os desejos insatisfeitos e toda fantasia é a realização de um desejo, uma correção 

da realidade insatisfatória” (p.152). Por isso a naturalidade com que o poeta de 

cordel, a partir de um simples detalhe, constrói a sua fantasia, reorganizando e 

promovendo um rearranjo de sua realidade. 

Desse modo, a arte de relembrar produz o efeito da reescrita ou produção de 

desdobramentos da realidade vivida. Ao poeta de cordel é oferecida a possibilidade 

de mudar a realidade por meio do verso, e assim como a vida e os acontecimentos 

do nordestino vão sofrendo mutações, a literatura de cordel segue se reinventando, 

permeando o imaginário de autores de novelas, poetas e o conteúdo de diversos 

manuais de ensino da língua portuguesa, oferecendo uma importante contribuição, 

nos mais variados aspectos da vida,para a cultura do povo brasileiro, fazendo com 

que o País viva momentos prósperos de busca e afirmação de raízes culturais 

próprias. Em todo momento, em cada estrofe, em todo verso a literatura de cordel 

celebra e concede uma sábia homenagem a todo o povo brasileiro. 

2.5 Oralidade, ritmo e tipos: aspectos formais da literatura de cordel  

A minha dificuldade é a mesma, ou a minha facilidade. 

É porque eu sou um poeta popular, porque 

nunca estudei literatura. 

A poesia tem forma literária, a poesia erudita,  
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é pra aqueles grandes, 

Para os literatos, que estudaram,  

não sei o que, e pra provar que 

Mesmo sem estudo, eu faço o que eu quero,  

porque Deus é quem quer, 

Não sou eu, aí eu faço verso 

também de forma erudita. 

(Assaré, 2003,p.39). 

 

Os poetas de cordel utilizam uma técnica própria na elaboração de seus 

versos, com características populares, notadamente rústica e, na maioria das vezes, 

desprezando o saber acadêmico, em uma organização própria na qual homens e 

fatos se dispõem de modo fragmentar, heterogêneo, em que temporalidades 

aparentemente díspares se sobrepõem.  

Em sua obra, “A noção de cápsula narrativa”, Caldas elucida que a narrativa 

não consiste em uma projeção do sujeito, mas em “texto vivo”, em momento 

narrativo,na integração de “memória e esquecimento”, na conjuração do permitido e 

do negado, enfim, no exercício dinâmico e constante de contraposições. Pode-se 

apreender uma vida vivida e contada como uma “escolha narrativa”, em que se 

evidencia “o ordenamento,o princípio, meio e fim com seu encadeamento, expressão 

de um narrar e não de um ter vivido” (Caldas, 2001,pp.4-5). 

Desse modo, a singularidade do narrador ordena-se e ordena a construção da 

narrativa, num ziguezague inconsciente,em que palavras, imagens, sonhos, 

fantasias e devaneios se expressam num verdadeiro emaranhado permeado de 
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sentidos. Nessa perspectiva, como esclarece a cientista social Dayse Perelmutter 

(1997), historiadores orais, ao reproduzirem e interpretarem suas obras,deparam 

com a singularidade, a subjetividade fundadora de cada individuo.  

No âmbito da oralidade, questões como as relativas à promoção da união, da 

consciência e do sentimento de identidade não contempladas pela documentação 

escrita foram, ao longo dos anos 1980, cedendo lugar a preocupações de ordem 

teórico-metodológicas:implantar projetos, transcrever relatos, relacionar, arquivar 

,analisar, adaptar a práticas pedagógicas, por exemplo.A história oral estava 

condenada a viver no submundo, na margem, e seu resgate faz-se por um processo 

lento. Qual a valoração do tempo vivido, da experiência do sujeito? 

A literatura de cordel tem um sentido, o poeta de cordel possui a sua 

organização própria, particular, formada por sua sabedoria e experiência na arte de 

versar e da lida com o povo. No tocante à organização de Assaré (2003), em suas 

próprias palavras,  

tudo o que eu tenho,fazia a métrica de ouvido.Só de ouvido, mas era bonita. 

A base era a rima e a medida.Aí quando eu peguei o livro de versificação de 

Olavo Bilac e Guimarães Passos, aí eu melhorei muito mais. Eu já tinha de 

ouvido, porque já nasci com o dom, não é? (p.39) 

A métrica mais usada é a sextilha, com versos com sete ou cinco sílabas e 

esquema rítmico organizado - somente os versos pares são rimados -, embora não 

seja a única. A literatura de cordel está sempre aberta a inovações e renovações. O 

poeta inova, não tem amarras, viaja ao sabor da criação. 

A poesia de cordel também possui um estilo próprio, que identifica o autor e o 

ouvinte a que se destina. Este,conhecedor da poesia, muitas vezes identifica a 
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estrutura e percebe imediatamente se o poeta é bom ou ruim, com base em sua 

habilidade de versejar (Luyten, 1990,p.27).Em um rompante de autocrítica,o poeta 

José de Alencar, em 1865, assim escreve ao amigo Dr. Jaguaribe: “suporta-se uma 

prosa medíocre, mas o verso medíocre é a pior triaga que se possa impingir ao pior 

leitor”, diz-lhe, ao tentar elaborar poemas em sextilha(Neto, 2006,p.224). 

Assim, a escolha dos recursos da língua e as relações de comunicação 

denunciam se o narrador é uma pessoa do povo, assim como o seu ouvinte 

(Bakhtin, 2003). 

A literatura de cordel torna-se a própria voz do povo nordestino,consistindo na 

palavra do sertanejo para transmitir seus anseios, suas revoltas e suas histórias. Na 

medida em que as informações sobre fatos se acumulam, provoca no ouvinte uma 

atitude de responsabilidade social, com a exposição de ideologias que brotam de um 

sentimento de pertencimento à cultura local. Daí advém a necessidade do sertanejo 

de eleger seus heróis, identificar-se com o valente, o corajoso. Assim, quando o 

poeta verseja sobre o herói, há outras vozes que ressoam, que fazem eco com o 

verso do artista. Há o surgimento de uma figura sobrenatural, fixada na memória do 

povo. 

Apresenta-se, na continuidade, o verso intitulado “Antônio Conselheiro 

retratando o líder religioso da guerra de Canudos, na Bahia”. Conselheiro adquiriu 

uma dimensão messiânica ao atrair muitos sertanejos para o arraial de Canudos, 

acolhendo os desabrigados do sertão e as vitimas da seca que passavam a ter 

acesso ao trabalho e a terra. A voz de Patativa (2003), transcrita a seguir, entoa o 

movimento social da guerra de Canudos : 
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Não pode ser justiceiro e nem verdadeiro é 

O que diz seu conselheiro, enganava a boa fé 

O conselheiro queria acabar com a anarquia 

Do grande contra o pequeno. Pregava no seu sermão 

Aquela mesma missão que pregava o nazareno. 

Com a sua simpatia, honestidade e brio 

Ele criou na Bahia um ambiente sadio 

Onde vivia tranqüilo, ensinando tudo aquilo 

Que a moral cristã encerra. Defendendo os desgraçado 

Do julgo dos potentados, dominadores da terra. 

Seguindo um caminho novo, mostrando a luz da verdade, 

Incutia entre o seu povo, amor e fraternidade 

Em favor do bem comum, ajudava a cada um 

Foi trabalhador e ordeiro, derramando o seu suor. 

Foi ele o líder maior do nordeste brasileiro. 

O Cordel envolve uma variedade de questões da vida humana com seus 

múltiplos temas,em que se fala e se escreve sobre tudo. Não existem limites para a 

criatividade dos cordelistas, e a diversidade de temas sobre os quais escrevem é 

impressionante. Envolvem figuras humanas que personificam heróis e anti-heróis e 

versejam sobre romances de amor, religiosidade, aspectos da vida em sociedade 

que representam a valentia e o sofrimento. Sobre a classificação desses temas 

elucida Manuel Diegues(1977b): 

Os romanceiros medievais trouxeram os temas tradicionais,repleto de 

conservadorismo, guardados na memória adquirida através da comunicação 
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oral e hoje transmitidos pelos próprios folhetos – e aí se situam as narrativas 

de Carlos Magno, dos doze pares da França, de Oliveiros, de Joana Darc, 

de Malasartes e vários outros e os temas circunstanciais, os acontecimentos 

contemporâneos ocorridos em dado instante e que tiveram repercussão na 

população do local – são enchentes que prejudicaram populações, são 

crimes perpetrados, são cangaceiros famosos que invadiram cidades ou 

praticaram assassinatos, são também hoje, com a facilidade das 

comunicações, certos fatos de repercussão internacional, e principalmente 

com a perpetuação dos endereços eletrônicos que está sendo utilizada de 

forma cada vez mais comum para a divulgação do trabalho do poeta de 

cordel. Temos assim os temas tradicionais de um lado e de outro os temas 

circunstanciais, quando a literatura de cordel se transforma em jornal escrito 

e falado e em crônica ou fixação dos acontecimentos. 

A literatura de cordel é objeto de classificação, por parte de autores 

consagrados, na intenção de organizá-la segundo a temática da narrativa. Optou-se 

pela organização de Manuel Diegues (1977b), que aponta como literatura de cordel 

de temas tradicionais os romances e novelas,os contos maravilhosos,as histórias de 

animais,os anti-heróis e a tradição religiosa; de temas que envolvem fatos do 

cotidiano ou acontecidos os de natureza física, como enchentes, cheias, secas, 

terremotos etc.; de repercussão social as festas, os desportos, as novelas, entre 

outros. Outros temas englobam as cidades e a vida urbana; critica e sátira;o 

elemento humano: figuras atuais e atualizadas; tipos étnicos e tipos regionais, entre 

outros. E por fim, a literatura de cordel transformada em cantorias e pelejas. 

A temática religiosa, em sua maioria versando sobre o Pe. Cícero Romão 

Batista,constitui um tema importante na literatura de cordel. Este possui uma aura de 
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Santo e herói perante o povo nordestino, conforme afirma Martine Kunz (2001), 

escrevendo sobre um milagre atribuído ao religioso ilustre da região Nordeste: 

O chefe religioso se torna logo herói e santo ao mesmo tempo e acreditamos 

que o milagre de 1889, quando a hóstia se transformou em sangue na boca 

da beata Maria de Araújo, foi, não só a pedra fundamental do movimento 

religioso popular de Juazeiro, mas também, no imaginário poético 

nordestino, o estopim da miríade de sonhos e lendas inspirados na figura 

profética do Padre Cícero. (p.16) 

Dessa feita, o poeta se utiliza da fé do povo para produzir uma espécie de 

resposta ao mundo, que se resume ao entendimento de que “não há fronteira 

material ou espiritual entre o mundo terrestre e o além” (Kunz,2001,p.25). A fome 

passa a ser o alimento do escritor criativo, a testemunha e o representante de sua 

realidade, e assim, a temática religiosa marca a literatura popular escrita, como 

mostra Assaré na sua poesia “saudação ao Juazeiro do Norte” (2006): 

O Padre Cícero Romão 

Que, por vocação celeste, 

Foi, com direito e razão, 

O Apóstolo do Nordeste. 

Foi ele o teu protetor 

Trabalhou com grande amor, 

Lutando sempre de pé 

Quando vigário daqui 

Ele semeou em ti 

A sementeira da fé. (pp.59-62) 
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A seguir, a Figura 10 apresenta uma ilustração do cordel pertencente à 

temática religiosa, versando sobre o Padre Cícero e Lampião, comumente exaltados 

nos folhetos da literatura de cordel. 

                                            Figura 10: Cordel Religioso 

 
Fonte: Acopiara (2009). 

 
 

Seguindo a escola de Padre Cícero Romão Batista, encontram-se os líderes 

espirituais, heróis eleitos pelo povo, confiáveis, catalisadores de esperança, os 

verdadeiros profetas (Kunz,2001). Até mesmo o temido Lampião, por ser devoto de 

Padre Cícero, evitava atacar o estado do Ceará (Barros,2000), declarando, em uma 

de suas entrevistas, concedidas no ano de 1926, que “sempre respeito e continuo a 

respeitar o Estado do Ceará porque é o Estado do Pe. Cícero. Como deve saber, 

tenho veneração por esse santo sacerdote, porque é protetor dos humildes e 

infelizes”, explica.  

Há, também, os folhetos de caráter publicitário, que, por possuírem missão 

pedagógica, tornam conhecimentos técnicos de fácil entendimento, pretendendo 
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alargar os direitos do cidadão, lançar campanhas de marketing, comercializar 

produtos, dentre outros. Os folhetos publicitários visam ao lucro, além de 

promoverem a informação e a orientação. 

Quanto à publicidade cantada em cordel, Carvalho (2002)enuncia a seguinte 

observação: 

Tanto nos folhetos encomendados diretamente aos poetas populares como 

naqueles onde houve interferência das agências, percebe-se um vigor de 

produção do povo que não se perdeu com a apropriação que dela foi feita 

para vender produtos, difundir serviços ou reforçar a imagem das lojas.(p.18) 

Os melhores cordelistas não são cantadores, porém, a literatura de cordel é 

de base oral,sendo comumente lida em voz alta. Daí se conclui que é difícil dissociar 

a literatura de cordel da arte dos cantadores e repentistas. E sendo escrita ou 

cantada, o cerne é fazer voar a tradição e a grandeza do povo nordestino. 

2.6 Que plástica é essa? A xilogravura popular 

No premêro livro havia 

Belas figuras na capa,  

E no começo se lia: 

A pá — O dedo do Papa, 

Papa, pia, dedo, dado, 

Pua, o pote de melado, 

Dá-me o dado, a fera é má 

E tantas coisa bonita, 

Qui o meu coração parpita 
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Quando eu pego a rescordá. 

(Assaré,1984,p.27). 

 

A xilogravura ilustra as capas dos folhetos de cordel, externando, logo na 

entrada da obra, o mote que dará início à poesia. São desenhos diversos que se 

misturam ao sabor da criatividade do artista xilógrafo, envolvendo o cordel e 

valorizando o folheto. 

O processo de gravação utiliza a madeira como matriz e possibilita a 

reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte. Essa técnica foi 

utilizada pelos egípcios, indianos e persas,para estampagem de tecidos e como 

carimbo sobre folhas de papel para a impressão de orações budistas na China e no 

Japão(Diegues, 1977b). 

Com a expansão do papel pela Europa, a xilogravura começa a ser 

encontrada em outros espaços e com outros usos, como por exemplo, nas cartas de 

baralho e imagens sacras. No século XV, pranchas de madeira eram gravadas com 

texto e imagem para impressão de livros que, até então, eram escritos e ilustrados à 

mão(Diegues,1977b). 

Sobre a origem da xilogravura no Brasil, Franklin (2007) assim esclarece: 

A gravura popular utilizada na literatura de cordel apareceu no Nordeste em 

1907, sem festas e completou o primeiro centenário quase duzentos anos 

depois da chegada da imprensa no Brasil. A primeira xilogravura apareceu 

no folheto de Francisco das Chagas Baptista em setembro de 1907. (p.15) 

Na Figura 11, visualiza-se uma xilogravura originária da China em uma 

oração, corroborando os apontamentos elucidativos de Diegues(1977b) 
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    Figura 11: Oração budista impressa em xilogravura na China em 868 

 

 
Fonte: (http://cocada-preta.blogspot.com.br/2011/11/literatura-de-cordel.html) 

 

Com o advento da modernidade, a xilogravura tradicional, com carimbo de 

madeira, foi substituida pela técnica da gravura em metal, porém, não desapareceu 

como manifestação artística. Ao contrário, o resgate da xilogravura vem se 

intensificando no meio cultural. 

No Brasil, a xilogravura chega com a mudança da família real portuguesa 

para o Rio de Janeiro, principalmente depois do ano de 1808, ocasião da 

autorização real para o funcionamento das primeiras oficinas tipográficas.(Diegues, 

1977a).As matrizes que foram produzidas ao longo do século XIX nas tipografias 

nordestinas frutificaram e ilustraram os primeiros folhetos de cordel impressos no 

final desse século, sendo que o mais antigo de que se tem noticia é de autoria de 

Leandro Gomes de Barros (1865-1918). 
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A literatura de cordel constituiu-se no mais extraordinário meio impresso de 

comunicação popular no Brasil e, talvez, do mundo. Ela atingiu entre as 

décadas  de 1940 e 1950, audiência calculada em trinta milhões de pessoas, 

quase um terço da população brasileira. Os próprios poetas, semi-

analfabetos, escreviam ou pediam aos outros para escreverem e editarem 

sua produção, parte delas ilustradas com xilogravuras. (Franklin, 2007, p.20) 

Na sequência, uma pequena estrofe do poema de Arievaldo de Lima(2006), 

que demonstra a deferência do poeta com a arte da xilogravura. 

Cem anos da xilogravura na literatura de cordel  

Brasília está promovendo  

Uma festa de cultura  

Que trata sobre os 100 anos  

Da nossa Xilogravura  

Impressa sobre o papel  

Dos folhetos de cordel  

Popular literatura... 

A gravura popular 

Está muito divulgada 

Até no primeiro mundo 

É exposta e pesquisada 

Arte simples do sertão 

Na Europa e no Japão 

Se tornou admirada... 
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A seguir, uma ilustração que demonstra a riqueza de detalhes da arte da 

xilogravura popular brasileira(Figura 12). 

Figura 12: Xilogravura “O cangaço”. 
 

 
Fonte: www.literarialupa.com.br recuperado em 13 de abril de 2013 

Jeová Franklin (2007), estudioso da literatura de cordel, indica a existência de 

um movimento em torno do resgate da cultura, por meio das crescentes pesquisas e 

trabalhos acadêmicos sobre a xilogravura popular em diversas instituições de cultura 

do País. Essa assertiva é referenciada pelo esforço de um grupo de intelectuais, 

como mostra a citação que segue: 

Com o advento do movimento de revalorização da literatura, em meados de 

1960 e 1970, comprometida com as raízes da cultura brasileira, tomados por 

Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa e Dias 

Gomes, o mercado urbano se abriu para a gravura sertaneja. O Brasil 

descobriu o interior. (Franklin, 2007,p.25) 
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A bem da verdade, o Nordeste se mostra uma bela fonte de inspiração aos 

poetas e ilustradores; sua riqueza cultural e sua paisagem tornam-se campos férteis 

para a proliferação de artes fantásticas, dentro de uma paisagem real, como reforça 

Jeová Franklin (2007): 

Dentro da paisagem real, marcada por contrastes sociais, em que a maior 

sede é a de justiça, os seres sofridos, desprezados e perseguidos 

encontram no traço do gravador popular o campo para se transfigurarem em 

heróis e hóspedes de honra de um mundo melhor.(p.9) 

A seguir, apresentam-se as ilustrações de José Francisco Borges, conhecido como 

J. Borges, cordelista e ilustrador, um dos artistas folclóricos mais reverenciado da 

América Latina e o xilogravurista Brasileiro mais reconhecido do mundo. Seus 

trabalhos estão expostos em vários países, a citar a França, Alemanha, Suiça, Itália, 

Venezuela e Cuba. (Burckhardt,2006). Tem-se a figura emblemática de Lampião 

que, junto à sua companheira, Maria bonita, figura em várias capas de folhetos do 

personagem, retratados em feitos heroicos ou violentos à medida da imaginação e 

condução da escrita do poeta.  

Figura 13: Lampião e Maria Bonita 

 
Fonte: Borges (s/d.). Recuperado em 15 out.,  
2013, de http://artepopularbrasil.blogspot.com.br/ 
2011/01/j-borges.html 
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A seguir, xilogravura (Figura 14) que retrata o encontro de Lampião com 

Cícero Romão Batista, conhecido como Padre Cícero. Vigário de Juazeiro do Norte, 

no estado do Ceará, recebeu o reconhecimento do povo nordestino como herói e 

santo. Alcançou enorme prestigio entre os fiéis após uma hóstia consagrada ter 

sangrado da boca de uma beata chamada Maria de Araújo. “O povo considerou o 

fato um milagre, as toalhas utilizadas para limpar o sangue tornaram-se objetos de 

adoração” (Rinaré,2010,p.67).  

Tal feito ganha a eloquência dos poetas e viaja na imaginação dos xilógrafos. 

E embora tenha sido banido da igreja por acusações de manipular a crença popular, 

Padre Cícero foi eleito Cearense do Século XX, em 22 de março de 2001. (Rinaré, 

2010). 

Figura 14: Lampião e Pe. Cícero. 

 
Fonte: Borges (s/d.). Recuperado em 15 out.,  
2013, de http://pontosolidario.org.br/loja/arte- 
popular/lampiao-e-padre-cicero-jborges/# 

 

Antônio Conselheiro, líder social brasileiro e herói da Guerra de 

Canudos(Figura 15)na Bahia, cuja “figura carismática adquiriu uma dimensão 

messiânica ao liderar o arraial de Canudos, um pequeno vilarejo no sertão da Bahia, 

que atraiu milhares de sertanejos, entre camponeses, índios e escravos recém 
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libertos, e que foi destruído pelo Exército da República na chamada guerra de 

Canudos, em 1897” (Rinaré,2010, p.57). 

Figura 15: Batalha de Antônio Conselheiro. 
 

 
 
Fonte: Mello (2010, p.26). 

Das asas da imaginação do cordelista nascem também os personagens 

reconhecidos como anti-heróis, notadamente pícaros e simpatizados pelos leitores e 

ouvintes da literatura de cordel. Caracterizado como um brasileiro nordestino com 

aspecto franzino, feio, desnutrido e com ares de “jeca”, pregador de peças e esperto, 

eis que João Grilo passa a compor os versos das narrativas de cordel que permeiam 

a imaginação do povo, como descreve João Ferreira de Lima no folheto “As proezas 

de João Grilo”(Abreu,2012). 

Sobre o personagem que inspirou Ariano Suassuna na criação do Auto da 

Compadecida, o autor diz que “não são muitas as proezas de João Grilo, mas 

satisfazem plenamente o ideal das massas”, para, logo em seguida, trazer uma 

parte de seu verso e uma ilustração da xilogravura pertencente a esse famoso 

cordel. 
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João Grilo foi um cristão  

que nasceu antes do dia  

criou-se sem formosura  

mas tinha sabedoria  

e morreu depois da hora  

pelas artes que fazia  

Assim mesmo ele criou-se  

pequeno, magro e sambudo  

as pernas tortas e finasa boca grande e beiçudo  

no sítio onde morava  

dava notícia de tudo.(Abreu,2012, p.27) 

 
 
 
Figura 16: João Grilo, um anti-herói 

 

 
Fonte:http://www.casaruibarbosa.gov.br/ 
cordel/JoaoFerreira/joaoFerreiradeLima_ 
biografia.htmlAcervo: Casa Rui Barbosa. 

 

Desta feita, percorrendo referências mitológicas, históricas, biblicas e 

literárias, que alimentam e inebriam o imaginário do criador, verificou-se que alguns 
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dos heróis e anti-heróis aqui apresentados formam uma pequena parcela do mundo 

de aventuras e peripécias protagonizados, todos se amoldando aos anseios dos 

leitores, ávidos pelas aventuras criadas pelos “imantados pela pedra de Herácles” 

(Platão,s/d.). 
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3 DE GRÃO EM GRÃO: EIS O HERÓI 

3.1 A Narrativa e a Personagem 

... um acontecimento vivido é finito, ou 

pelo menos encerrado na esfera do 

vivido, ao passo que o acontecimento 

lembrado é sem limites, porque é apenas 

uma chave para tudo o que veio antes e 

depois.  

(Benjamin, 1996 p.37). 

 

A narrativa é um texto vivo, dinâmico que contêm uma estruturação 

importante para o desenvolvimento do texto. A principio,a narrativa serve para contar 

um determinado fato ou história, seja ela real ou imaginária, que ocorre em um certo 

tempo, obedecendo à sequência de começo, meio e final(Ricouer,1997). 

Geralmente a narrativa está centrada em um conflito vivenciado por suas 

personagens, figura literária que pode mover o leitor do amor ao ódio, da alegria à 

tristeza em um inebriante paradoxo, fazendo com que a obra literária encontre meios 

de propagar suas ações e interagir com seus leitores, aproximando-os do real. Por 

isso a importância da personagem (Ricouer,1997). 

O protagonista ou personagem principal permeia as páginas da história como 

o mocinho ou o herói e seu rival chama-se antagonista, personagem que atua contra 

o protagonista. Na narrativa, há também os chamados coadjuvantes, personagens 
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secundárias, mas que podem vir a desempenhar papéis fundamentais na história 

(Barthes,1973) 

Candido (1992) explica que a personagem da obra ficcional transmite o seu 

pensar e o seu viver por meio de ações e de impressões próprias do ser 

humano.Vale-se da ideia de que o ser mais forte da literatura seria a personagem, e, 

por isso, uma obra pode ter um excelente enredo e passar-se em um primoroso 

espaço físico, porém, se a personagem não possuir altivez, logo atravessará para a 

completa obscuridade. 

E como a personagem respira o reflexo da sociedade, será atravessada, 

notadamente, pelo contexto social, que, por sua vez, pensado pela voz do cordelista 

e seus leitores, versa sobre heróis com a sua estratificação social e suas esferas, 

como se pode evidenciar a partir da Figura 17, na continuidade.   

Figura 17: Cordel Rei Artur e os Cavaleiros da Távola Redonda. 
 

 
Fonte: Assis (2011).  
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Os heróis nobres e elegantes, como o Rei Arthur, e aqueles que se 

encontram em um patamar menos elevado, a exemplo do nordestino Lampião, na 

criatividade do poeta, sem maiores impedimentos ou constrangimentos, se 

entrecruzam e são atravessados por várias vozes – as do dominador e do 

dominado, do oprimido e do opressor -, que fazem de sua narrativa um lamento vivo 

e fluido, não impondo limites no dilema dos personagens. Ao contrário, o embate é 

que contribui para dar vida às personagens. 

A seguir, trecho inicial do verso de cordel pertencente ao livreto intitulado “Rei 

Artur e os Cavaleiros da Távola Redonda em cordel” (Assis, 2011). 

A paixão é sentimento 

Que deixa o peito arrasado 

Porque sem dó cega os homens, 

Isso é fato consumado. 

Há quem cometa loucura 

Quando está apaixonado. 

Uso a força de meus versos, 

Que espero que não se esconda, 

Pra falar do rei Artur 

E a Távola Redonda, 

Formada de cavaleiros, 

Forçosos qual brava onda. 

Cada história que se escuta é contada por um narrador que recebe a seguinte 

classificação: narrador personagem, cuja principal característica consiste em realizar 
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a narrativa partindo da primeira pessoa. Esse narrador participa como personagem, 

mantendo uma relação intima com os outros elementos da narrativa(Barthes,1973). 

A subjetividade e a emoção são as características principais do narrador 

personagem, que, pela proximidade com o mundo que está sendo narrado, revela 

fatos e situações que um narrador tradicional não poderia conhecer. A intimidade do 

narrador personagem com a narrativa proporciona um paradoxo, pois ao mesmo 

tempo em que o aproxima da história, a impregna com a sua imparcialidade. 

(Barthes,1973). 

De outra forma, a narrativa poderá ser contada na terceira pessoa, colocando-

se o narrador no papel de observador. O narrador observador não participa das 

ações da história, é apenas um contador de fatos e, por isso, consegue imprimir uma 

conotação de neutralidade e imparcialidade à narrativa, visto que não possui 

conhecimento intimo das personagens, bem como das ações que estão sendo 

vivenciadas (Barthes,1973). 

Há também o narrador que conta a história na terceira pessoa e, por vezes, 

permite-se certas inserções em primeira pessoa no decorrer da narrativa. Assim,ora 

o narrador conta, ora participa da história. Esse narrador é denominado onisciente, e 

se mostra conhecedor da intimidade das personagens, de suas emoções e 

pensamentos, sendo capaz de revelar suas vozes interiores e seu fluxo de 

consciência, sempre narrando em primeira pessoa. (Barthes,1973). 

De todas as maneiras, seja na primeira, terceira pessoa ou de forma mista, a 

narrativa cria possibilidades para o encontro e a presença, assegurando o vínculo 

entre os sujeitos e suas interações com o mundo.  
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Desenvolver uma narrativa por meio das palavras, num emaranhado de 

memórias e experiências vividas, confere aos indivíduos um passado, um traço de 

identidade, ao mesmo tempo em que torna possível a sinuosa travessia do relato 

individual, nomeado e singularizado, para a engenhosa construção coletiva, num 

verdadeiro laboratório de experimentação cultural (Caldas,2001). 

Joseph Campbell (1990) vale-se da liberdade do poeta para afirmar que 

“Qualquer um que se entregue a um trabalho de criação literária sabe que a gente 

se abre, se entrega, e o livro nos fala e se constrói a si mesmo.” (p.71) 

A narrativa é atravessada pela primeira pessoa do plural, formando o “nós” do 

coletivo, como um perceber exterior de si mesmos, reverberando em uma 

multiplicidade de sentidos e sensações como as formas de respiração, a 

regularidade das pausas, o afloramento criativo, as expressões da face, os timbres, 

sotaques e tons de voz etc. Um mundo de paisagens rebuscadas e representadas 

por uma infinidade de relatos orais, compondo a própria existência. Aqui a ordem 

cultural se transpõe para uma realidade social, na qual todos expõem uma pequena 

parcela de uma cena qualquer, uma passagem do cotidiano, celebrando a vida e as 

transformações da realidade vivida. É a voz rascante da história. 

Ricoeur (1978)discorre sobre os objetivos de se contar histórias: 

Contando estórias, os homens articulam sua experiência do tempo, 

orientam-se no caos da modalidade de desenvolvimento, demarcando com 

intrigas e desenlaces o curso muito complicado das ações reais dos 

homens. Desse modo, o homem narrador torna inteligível para si mesmo a 

inconstância das coisas humanas, que tantos sábios, pertencendo a 
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diversas culturas, opuseram à ordem imutável dos astros. (Ricoeur, 1978, 

p.16) 

E mesmo sendo o nascedouro da narrativa,objeto deste estudo, de ordem 

oral, faz-se importante evidenciar os indícios materiais dos relatos apresentados. 

Isso significa que a narrativa oral, por se caracterizar pela forma rudimentar de 

apresentação, é cobrada por alguns para ser respaldada por documentos escritos, 

objetos, imagens etc. Ela também possui a marca de inscrições objetivas, de sinais 

que guardam o tempo de forma cristalizada, fugindo à possível dispersão produzida 

pelas distintas temporalidades dos próprios narradores. 

É na fronteira entre a objetividade e a subjetividade que a escuta vai sendo 

construída, como uma via de mão dupla entre a narrativa oral e a escrita, em uma 

zona em que se observa o desdobramento do mundo por outras formas. 

Diante dessas reflexões pode-se pensar que a narração pertence à própria 

vida. Na verdade, como explica Todorov (1970), "Inútil procurar a origem das 

narrativas no tempo, é o tempo que se origina nas narrativas". Daí a importância de 

a personagem estar abrigada em solo fértil de uma boa história, considerada por 

Geertz (2001) como“ ferramentas, instrumentos da mente em prol da criação de 

sentido” (p.171), porquanto, como bem observa Hannah Arendt (1992), “Nenhuma 

filosofia, nenhuma análise, nenhum aforismo, por mais profundos que sejam, podem 

se comparar em intensidade e riqueza de sentidos a uma história contada 

adequadamente.” 

Interrogando-se sobre a possível derrocada do processo de narração como 

construção do conhecimento, Benjamin (1936/1996), em sua obra “O Narrador”, 

evoca a perda da experiência compartilhada (Erfahrung). Situa essa perda em sua 
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relação com o declínio da narrativa, da arte de contar, que acompanhava e garantia 

a continuidade da experiência comum que se transmitia de pai para filho. Importa 

frisar que a nostalgia não está implicada no cerne da questão de Benjamin.  

O autor continua alertando que a tradição da transmissão da experiência por 

meio da narrativa valorizava a palavra do pai sobre a do seu filho. Esse fato torna-se 

de importância evidente, não apenas porque servia para o repasse de conteúdos, 

mas porque marcava o lugar do pai. Ou seja, existia uma continuidade de repasse 

de informações não mais restrita às gerações mais antigas às mais novas, mas um 

repasse no plano horizontal, em uma posição ocupada pela palavra do pai diante da 

de seu filho, no qual a experiência seria transmitida e compartilhada. (Benjamin, 

1936/1996). 

Gagnebin (2004), em sua obra “História e narração em Walter 

Benjamin”,convida a pensar sobre o desaparecimento dos rastros deixados pela arte 

de contar histórias que acompanha o enfraquecimento da narrativa, apontado por 

Benjamim (1936/1996). Essa se torna uma questão que, segundo o autor, deve ser 

apreciada, se se considerar que são os resquícios, os restos, que formam a tradição, 

a história apoiada na narração oral. 

Perder a narrativa do que é ouvido, atravessado de verdades e brincadeiras, 

de relações, e a assimilação que pode resultar dessa experiência, coloca em risco a 

perpetuação da história e, principalmente, dos papéis exercidos pelo transmissor e 

pelo receptor dos ensinamentos. 

Sendo composta por uma heterogeneidade de elementos dos sujeitos que 

pertencem ao mundo e que possuem diversificados papéis de representação, a 

narrativa enfrenta crises. 
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E no caso da narrativa oral, que se dedica à explicação de um determinado 

tema para um ouvinte que acaba assimilando o que é ouvido, somando-o a suas 

próprias experiências,esses problemas tornam-se ainda mais graves, visto que o 

processo de captura acontece no polo da recepção da narrativa (Benjamin, 

1936/1996).  

Benjamin (1936/1996) justifica essa assertiva com o advento da Modernidade, 

que estaria colocando o “dom de ouvir” em extinção, assim como vem 

enfraquecendo a “comunidade dos ouvintes”. Dessa forma, nessa cadeia de 

transmissão de experiências, de repasse de conhecimentos, ocorre uma interrupção, 

uma vez que a narrativa do pai não se faz mais ouvida.O sociólogo Richard Sennett 

(1998) destaca as experiências de solidão nas sociedades contemporâneas, fruto do 

crescente processo de individualismo das pessoas e o declínio do homem público. 

E sobre essa crise e as cobranças de superação da tradição que força a 

abertura do presente em busca de potencialidades futuras, fato que incomodou 

Benjamim, vale-se das palavras de Hannah Arendt (1992), para quem Walter 

Benjamim jamais se sentiu à vontade em pertencer ao século XX, “como se tivesse 

vindo à deriva do século XIX ao XX, como alguém que é levado à praia de uma terra 

estranha”(p.149). Sem dúvida, Benjamim sentia-se pela narrativa. 

Nesse contexto de crise de interpretação de narrativas, lugares como a 

memória estão criando vácuos, fazendo surgir novas demandas na dimensão 

subjetiva dos sujeitos. Quem se encarregará de cuidar da história? 

Comungando da mesma preocupação com a dificuldade da memória coletiva 

o professor Arnaldo Pinto Junior, em seu artigo inserido na obra “Modos de ver, 

formas de escrever” (2013), organizado pelo professor Iranilson Buriti: 
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Concordamos que as memórias instituem identidades. As produções 

historiográficas, sobretudo do século XIX, também buscaram instituir 

identidades em meio ao processo de formação do Estado. Sem dúvida, as 

identidades instituídas pelas memórias sociais são distintas das identidades 

oriundas dos meios acadêmicos. Os suportes de registro são diferentes, 

bom como os objetivos dos sujeitos envolvidos nos respectivos espaços de 

atuação. Com o avanço da modernidade capitalista, a valorização do caráter 

cientifico das produções historiográficas – legitimadas por instituições 

acadêmicas, valorizadas pelos Estados nacionais, divulgadas através de 

estabelecimentos de ensino e a imprensa com o estatuto da verdade – 

acabou se sobrepondo as memórias coletivas.(Buriti, 2013, p.99) 

A necessidade de dizer permite a construção de significados para a própria 

existência do sujeito, identificando-o ao mesmo tempo em que produz significado 

para o seu passado. Do outro lado, sujeitos que se dedicam a escutar, que 

observam e participam da narrativa na posição de ouvintes, enfrentam e superam o 

desafio da interpretação, da criação de novas brechas.“Muitas das pessoas 

incumbidas de escrever as histórias não têm noção da sua responsabilidade. Essas 

histórias fazem e desfazem vidas” (Campbell, 1990, p.95). 

Em meio às desconfianças sobre o poder da narrativa, o discurso da história 

oral se presentifica, favorecendo o pleno exercício de autonomia e liberdade de voz 

daqueles que muitas vezes escolheram dizer o não dito - pessoas comuns, poetas e 

narradores que desbravam a história marcando suas construções e a de outros, 

fazendo da narrativa uma presença viva e inquietante de fatos.  
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São exemplos desses narradores: Sade, que escreveu com seu próprio 

sangue e dejetos, que fez escrita dos restos, das sobras, dos resíduos, e Aracné, da 

mitologia grega, que construiu histórias com fios do seu próprio corpo, só para 

mencionar alguns exemplos, que assim agiram em busca de sentido e de 

significado: 

Ao narrarem suas histórias, os contadores deixam-se ficar suspensos no 

tempo, a fim de que o passado esquecido possa ser redescoberto, salvo no 

presente. A presentificação do passado, ao possibilitar uma experiência da 

temporalidade do mundo, permite, também, que se descubram as sendas do 

futuro. (Lopes, 2000, p.46) 

Assim, a narrativa não deve ser guardada para si, mas servir para o outro 

(Levinas, 1982). Como se a memória pessoal se visse imbricada na memória 

coletiva, ambas trabalhando em prol da memória da comunidade. 

Por essa razão, se pode afirmar, com certa tranquilidade, que o compromisso 

com a construção da história requer certa responsabilidade para a preservação da 

história oral, visto que à medida que o narrador expressa o seu depoimento, espera 

um retorno pela contribuição que ofereceu (Levinas, 1982). 

O fator primordial é que o trabalho de memória, preservação e imortalização 

da narrativa oral contrapõe-se ao olhar pouco cuidadoso dos pesquisadores, que 

ainda sentem certa estranheza e distância em relação ao documento oral e 

compreendem a narração como um exercício de interpretação.  

A subjetividade do narrador contribui para que o pesquisador procure 

significações que lhe permitam entender as cenas que representem o sujeito e sua 

autonomia no ato de narrar. Portanto, investigar a narrativa em si não é o foco 
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principal do pesquisador da narrativa, mas identificar as possibilidades de 

inferências que pode produzir a partir das narrativas geradas. Assim, que venha o 

herói... 

3.2 O nascimento do Herói ou a gênese do Herói  

Se quer seguir-me, narro-lhe;não uma 

aventura, mas experiência, a que me 

induziram, alternadamente, séries de 

raciocínios e intuições.  

(Rosa,2011,p.437). 

O pesquisador e psicanalista Otto Rank, em 2008, na sua obra “O mito do 

nascimento do Herói”, analisa os mitos de Sargon, Moisés, Karna, Édipo, Paris, 

Telephus, Perseu,Gilgamesh, Cyrus, Tristan, Romulus, Hercules, Jesus, Siegfried e 

Lohengrin e afirma, com base em suas pesquisas, que todos esses mitos são 

possuidores de símbolos recorrentes, como a água, a luta para nascer,mesmo 

contra todas as adversidades, ocorrendo a culminância na vitória do herói.  

Na vida em sociedade, seus integrantes encontram diversos tipos de rituais, 

dentre os quais se aponta como o mais relevante o rito de passagem, que contempla 

o rito da iniciação, cujo objetivo consiste em moldar valores e sentimentos, 

apontando papéis, guiando a identidade e identificando sistemas de comportamento 

alternativos que estão em vigor (Gennep,1978;Matta,1978).  

Na verdade o rito relaciona o individuo a um papel social, sendo o aspecto 

valorativo concentrado na sociedade. Dessa maneira o rito integra o individuo na 

totalidade social, marcado por uma identidade reconhecida. Os ritos são uma 

necessidade humana, pois “o homem é um animal ritual”(Douglas, 2007, p.80). 
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O sociólogo francês Durkheim (2009) elucida que os símbolos possuem 

origem social, representando a coletividade e os processos sociais. Portanto, a 

sociedade em ação seria o próprio retrato dos ritos, representando a si mesma. 

Reforça a ideia de ritual como função social a antropóloga Mary Douglas (2007), 

afirmando que o ritual é mais para a sociedade do que as palavras são para o 

pensamento. 

Portanto, o ritual de passagem ou de iniciação é um rito que marca a 

transição de um status social para outro, e isso reproduz o próprio nascimento do 

sujeito, a saída do bebê do ventre de sua mãe e sua inserção em uma nova vida. È 

uma nova etapa que se inicia. 

Assim como no nascimento, o rito de passagem exige o desprendimento, o 

sacrifício e a luta. Otto Rank afirma que, para muita gente, a heroicidade do ato de 

nascer faz jus ao respeito e ao apoio de toda a comunidade (Campbell, 1990,p.139). 

Todos os indivíduos nascem heróis, afirma Rank em sua obra “O mito do 

nascimento do Herói” (2008),pois no momento do nascimento são surpreendidos por 

intensas transformações, saem de um espaço fluido e liquido para um espaço no 

qual se faz necessário o caminhar, a sucção, a respiração. Assim, assumem uma 

nova condição ao nascer, representando uma mudança extraordinária, tanto 

psicológica quanto física. O heroísmo do pequeno recém-nascido é o nascedouro 

dos primeiros atos do herói e, por isso, fruto dos dramas infantis, afirma Otto 

Rank(2008). 

Em relação aos rituais de passagem, o folclorista e etnógrafo francês Arnold 

Van Gennep contribui com seu estudo sobre as cerimônias na obra “Os ritos de 

Passagem” (1909), em que identificou três fases desses ritos: a primeira 
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caracterizada pela separação da criança dos seus pais e do ego infantil, obstáculo 

inicial que precisa superar no âmbito da luta pela sua existência que começa,nas 

palavras de Rank (2008).O estado de estar “à margem”seria o segundo obstáculo a 

ser transposto, que marca a busca pela autonomia do sujeito e por sua agregação. 

O terceiro obstáculo é marcado pelo domínio de si, e é o responsável pela 

realização efetiva da passagem do jovem à vida adulta. Como explica Campbell 

(1990), 

A mitologia tem muito a ver com os estágios da vida, as cerimônias de 

iniciação, quando você passa da infância para as responsabilidades do 

adulto, da condição de solteiro para a de casado. Todos esses rituais são 

ritos mitológicos. Todos têm a ver com o novo papel que você passa a 

desempenhar, com o processo de atirar fora o que é velho para voltar com o 

novo, assumindo uma função responsável. (p.25) 

Percebe-se a força da encenação mítica na epopeia da passagem para a vida 

adulta, porquanto, como se visualizou nas palavras de Campbell, todo rito é uma 

encenação mítica (1949, p.113). E reforça sobre o herói: 

Com a mente plena de pura compreensão, sendo perseverante no domínio 

do eu, tendo abandonado toda aliança com o som e com todos os objetos, 

estando livre do amor e do ódio, habitando um lugar solitário, seguindo uma 

dieta frugal, tendo controlado a fala, o corpo e a mente, sempre engajados 

na meditação e na concentração e cultivando a liberdade com relação às 

paixões. Banindo de si mesmo o egoísmo e a resistência, o orgulho e o 

desejo, o rancor e o sentimento de posse, de coração tranqüilo e livre do 
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ego- ele se torna digno de tornar-se um só com o imperecível. (Campbell, 

1949, p.338) 

Sigmund Freud contribuiu com o mito de Édipo para esclarecer o mito do 

herói, descrevendo-o como a relação incestuosa em que o filho se rebela contra o 

seu próprio pai em busca da conquista do amor da mãe ou de sua própria 

independência. Com relação ao mito do herói, representando a passagem da vida 

juvenil para a vida adulta, Campbell (1990) assim se posiciona: 

A façanha convencional do herói começa com alguém a quem foi usurpada 

alguma coisa, ou que sente estar faltando algo entre as experiências 

normais franqueadas ou permitidas aos membros da sociedade. Essa 

pessoa então parte numa série de aventuras que ultrapassam o usual, quer 

para recuperar o que tinha sido perdido, quer para descobrir algum elixir 

doador da vida. Normalmente, se perfaz um círculo, com a partida e o 

retorno. (p.138) 

A teoria psicanalítica vem enfatizar que o mito do herói representa o processo 

de constituição do ego, no qual “o herói dos devaneios é sempre a própria pessoa, 

seja diretamente, seja por uma óbvia identificação com alguma outra pessoa” 

(Freud,1908/1979, p.43).Em seus estudos, Sigmund Freud amplia a interpretação do 

mito para abranger o aspecto cultural, com a representação do macho como o 

detentor da exclusividade sexual sobre as fêmeas, sendo os filhos submetidos ao 

controle desse pai. A libertação do filho é marcada pela morte do pai, cuja figura se 

eleva ao status de um pai espiritual ou totem, instituindo-se daí o “horror ao incesto” 

(Freud,1921/1996).Com a morte do pai, a personagem que o eliminou agora se 

encontra solitária e passa para a condição de herói do seu grupo, como aquele, para 
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Freud, “que teve a coragem de rebelar-se contra o próprio pai e, ao final de sua luta, 

ressurgir vitoriosamente.” (Freud, 1939/1996, p.23) 

Freud enfatiza que os primeiros antagonistas do herói representam essa 

suposta hostilidade paterna, reavivando o mito de Édipo para evidenciar que o 

nascimento do herói perpassa grandes lutas e a transposição de obstáculos. Parece 

que esse embate continua reverberando através dos tempos. 

Na história do mito, ainda durante a gravidez, ocorre a profecia que alerta os 

pais de Édipo do grave perigo que correm caso aquela criança que está sendo 

gestada venha a nascer. Por não encorajar-se para matá-lo, os pais abandonam o 

próprio filho, depois recolhido por pessoas humildes. O menino cresce ultrapassando 

muitas situações de adversidade, sendo vitorioso em todas. Porém, ao sair em 

busca da sua verdadeira origem, vinga-se do seu pai, cumprindo a trágica profecia, 

e recebe o reconhecimento pelos seus méritos, alcançando honra e riqueza. 

A interposição recorrente do pai entre a criança e sua mãe provoca na criança 

a fantasia do abandono, causando-lhe certo desconforto e deslocando-a do lugar 

que ocupa em sua estrutura familiar, o que pode resultar em comportamentos de 

agressividade e hostilidade em relação aos pais. Dessa maneira, esclarece Rank 

(2008,p.101) que “os mitos são criados pelos adultos mediante a regressão de suas 

fantasias e o herói se forja e se nutre das histórias infantis pessoais do autor do 

mito” 

O herói é aquele que participa corajosa e decentemente da vida, no rumo da 

natureza e não em função do rancor, da frustração e da vingança pessoal. O 

âmbito de ação do herói não é o transcendente, mas o aqui e agora, na 

esfera do tempo, o âmbito do bem e do mal, dos pares de opostos. Sempre 
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que alguém se afasta do transcendente, cai na esfera dos opostos. Comeu-

se da árvore do conhecimento do bem e do mal, e também do masculino e 

feminino, do certo e errado, disso e daquilo, da luz e da treva. Tudo na 

esfera do tempo é dual: passado e futuro, morto e vivo, ser e não ser. Mas o 

par supremo, que somos capazes de imaginar, é macho e fêmea, sendo o 

macho agressivo e a fêmea, receptiva; sendo o macho o guerreiro e a 

fêmea, o sonhador. Temos aí o reino do amor e o reino da guerra, Eros e 

Tanatos, como diz Freud. (Campbell, 1990,p.79) 

Émile Durkheim (2009) contribuiu novamente ao afirmar que a necessidade 

humana de conferir sentido à vida pode ser obra de aspectos simbólicos construídos 

pelo ser humano e explana que o homem nasce no mundo do profano e sua 

passagem para o mundo do sagrado acontece por meio do ritual de passagem. Para 

isso é necessário que haja a sua morte no mundo do profano e, logo em seguida,o 

seu renascimento no mundo do sagrado.  

Trata-se, então, do mito da morte e ressurreição do herói novamente, 

implicando uma completa metamorfose na vida do sujeito em busca do seu 

crescimento, uma viagem de auto descoberta. De acordo com Durkheim (2009),o 

jovem morre, renascendo em uma nova forma. 

O sociólogo francês Pierre Bourdieu (1998)analisa os ritos de passagem sob 

um viés social. Primeiramente, o autor propõe a separação dos sujeitos entre 

iniciados e não iniciados. O sujeito iniciado é aquele que passa obrigatoriamente a 

viver segundo as expectativas sociais pré-estabelecidas culturalmente. 

Tornar-se herói insere os indivíduos dentro da sociedade, e sua jornada não 

tem como objetivo a negativa da razão, mas, como explica Campbell (1990), 
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“controlar o selvagem irracional dentro de nós” (p.8). Além disso, visa promover 

naturalmente a sua inserção na cultura. 

Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso 

que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de 

estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano puramente 

físico, tenham ressonância no interior de nosso ser e de nossa realidade 

mais íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos. É 

disso que se trata, afinal, e é o que essas pistas nos ajudam a procurar, 

dentro de nós mesmos. (Campbell,1990,p.17) 

O fato é que o rompimento do que está posto e a dissolução da ordem 

estabelecida marcam o inicio do rito de passagem do herói, envolvendo desde 

embates internos, difíceis e complicados a modificações físicas e psicológicas que 

independem do gênero. Isso significa que a passagem se faz igual para todos, sem 

distinção de sexo. O tornar-se adulto exige luta, transgressão, rebeldia e resolução 

do embate entre a mente e o corpo. Joseph Campbell (1990) elucida que os rituais 

das primitivas cerimônias de iniciação têm sempre uma base mitológica e se 

relacionam à eliminação do ego infantil, quando vem à tona o adulto.  

Mas a estrutura e algo do sentido espiritual dessa aventura já podem ser 

detectados na puberdade ou nos rituais de iniciação das primitivas 

sociedades tribais, por meio dos quais uma criança é compelida a desistir da 

sua infância e a se tornar um adulto – para morrer, para a sua personalidade 

e psique infantis e retornar como adulto responsável. E essa é uma 

transformação psicológica fundamental, pela qual todo indivíduo deve 

passar. (Campbell,1990,p.138) 
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Esse processo de rompimento é representado pelo ciclo, jornada ou aventura 

do herói, marcada por um embate entre a cultura, formada por seus papéis, rótulos e 

normas sociais pré-estabelecidas, e os processos instintivos. Porém, nesse embate, 

o sujeito busca manter uma adequação, visto que o processo de individuação 

pressupõe uma vivência desse individuo no meio social. 

A primeira tarefa do herói consiste em retirar-se da cena mundana dos 

efeitos secundários e iniciar uma jornada pelas regiões causais da psique, 

onde residem efetivamente as dificuldades, para torná-las claras, erradicá-

las em favor de si mesmo (isto é, combater os demônios infantis de sua 

cultura local).(Campbell,1990,p.27) 

Desta feita, o individuo busca adaptar-se às imposições sociais com o intuito 

de adequar-se às normas culturais a que deve obediência, não se colocando em 

posição de contrariedade em relação às leis, mas buscando reorientar-se de outra 

maneira. É preciso que o indivíduo se reinvente nesse contexto para que, ao final do 

processo, ocorra a tomada de consciência acerca das normas sociais e uma 

possível identificação do sujeito com a cultura posta. 

Nesse ponto, há que se realizar uma confrontação do que está posto com os 

seus próprios desejos e reflexões, resultando em sua diferenciação em relação à 

coletividade e na superação dos obstáculos e no rompimento com aquilo que se 

coloca em desacordo com as normas. “Com a ultrapassagem de uma barreira, 

começa a aventura. Você adentra num terreno desconhecido, novo. Não pode haver 

criatividade a menos que você abandone o delimitado, o fixo, todas as regras” 

(Campbell,1990, p.171). 
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Vale ressaltar que o processo de desprendimento do sujeito da coletividade 

para a elaboração da sua subjetividade é a verdadeira façanha do herói, que 

segundo Campbell (1990) envolve “A coragem de enfrentar julgamentos e trazer 

todo um novo conjunto de possibilidades para o campo da experiência interpretável, 

para serem experimentadas por outras pessoas” (p.53).  

A promoção dessa passagem não requer o isolamento social do sujeito, ao 

contrário, esse processo lhe proporcionará a construção de relacionamentos mais 

sólidos e abrangentes, configurando-se a grande marca das conquistas e do 

crescimento do herói nas lutas e batalhas em que figuram os grandes desafios que o 

ego deve enfrentar e superar nessa aventura. 

São pessoas que se afastaram da sociedade que poderia protegê-los e 

ingressaram na floresta densa, no mundo do fogo e da experiência original. 

A experiência original é aquela que ainda não foi interpretada para você; 

assim, você tem que construir sua vida por você mesmo. Você pode encará-

lo, ou não, e não precisa afastar-se demais do caminho conhecido para se 

ver em situações muito difíceis. (Campbell,1990,p.53) 

E na busca pela própria singularidade, como reforça Rank (2008), o próprio 

herói, como demonstrado pelo desprendimento dos pais, começa sua carreira em 

oposição à geração mais velha. Ele é ao mesmo tempo um rebelde, um renovador e 

um revolucionário. Entretanto, todo revolucionário é originalmente um filho 

desobediente, um rebelde lutando contra as forças hostis da sociedade, da família e 

da natureza. 

Na infância, vivemos sob a proteção ou a supervisão de alguém, entre os 

quatorze e os vinte e um anos – e caso você se empenhe na obtenção de 
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um título universitário, isso pode prosseguir talvez até os trinta e cinco. Você 

não é, em nenhum sentido, auto responsável, um agente livre, mas um 

dependente submisso, esperando e recebendo punições e recompensas. 

Evoluir dessa posição de imaturidade psicológica para a coragem da auto 

responsabilidade e a confiança exige morte e ressurreição. Esse é o motivo 

básico do périplo universal do herói – ele abandona determinada condição e 

encontra a fonte da vida, que o conduz a uma condição mais rica e 

madura.(Campbell,1990, p.138) 

Porém, o caminho em busca de sua singularidade é longo. A rebeldia e a 

oposição marcam o inicio, o ponto de saída do herói em sua jornada. Para Joseph 

Campbell, a aventura do herói começa como a de alguém que perdeu alguma coisa, 

configurando-se como uma busca de um ser deslocado diante de sua realidade. 

Portanto, o maior objetivo da jornada do herói é buscar recuperar o que havia 

perdido e conquistar o seu lugar no campo social. 

Normalmente, o herói perfaz um círculo que inicia com a partida e termina 

com o retorno. Essa jornada tem algo de uma busca espiritual, pois o jovem 

evolui de uma posição de imaturidade psicológica para a coragem da auto-

responsabilidade, na passagem se morre e renasce. ( Campbell,1990) 

Sem hesitação, a figura do herói torna-se fundamental ao imaginário humano 

e ao inconsciente, como alguém que realiza algo além do nível comum ou do 

rompimento com o permitido, alguém que sacrifica a sua própria existência por algo 

ou alguém maior que si próprio, uma sociedade, uma comunidade ou um ideal. 

Assim,”uma das muitas distinções entre a celebridade e o herói é que um vive 



107 
 

apenas para si, enquanto o outro age para redimir a sociedade” (Campbell, 

1990,p.9). 

O objetivo moral é o de salvar um povo, ou uma pessoa, ou defender uma 

idéia. O herói se sacrifica por algo, aí está a moralidade da coisa. Mas, de 

outro ponto de vista, é claro, você poderia dizer que a idéia pela qual ele se 

sacrificou não merecia tal gesto. E um julgamento baseado numa outra 

posição, mas que não anula o heroísmo intrínseco da proeza 

praticada.(Campbell,1990,p.141) 

Percebe-se que a partida do herói rumo a sua jornada desenvolve-se a partir 

do drama em busca de algo que lhe foi extraído, ou da busca de uma resposta para 

sua insatisfação em face das experiências vividas. O herói sai em busca de algo 

valioso. “Agora ele estava descrevendo a jornada do herói, não como um ato de 

coragem, mas como uma vida vivida em termos de autodescoberta” (Campbell,1990, 

p.17). 
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4 ENTRE A VIOLÊNCIA E A JUSTIÇA: A INTERCESSÃO DO SABER 

DO POETA 

O herói proposto pelo antropólogo Joseph Campbell, conhecedor de um 

fenomenal arcabouço teórico sobre a cultura ancestral, ilumina a busca que aqui se 

empreende no mundo sertanejo pelo herói popular. A cultura do sertão inspira a uma 

procura, não só da memória, mas da história oral, dos contos, do romance, pelo viés 

da literatura de cordel como produção que versa sobre o “ser notável” do nordeste 

brasileiro. 

Aventurando-se através dos séculos, o herói, como figura universal e 

intemporal, protagoniza narrativas que, com a sutileza e imaginação do autor, pouco 

variam ao longo dos tempos. Essa afirmativa, proferida por Joseph Campbell (1949) 

em sua obra “O herói de mil faces”, induz à crença de que o herói, de roupagens, 

nomes e rostos diferentes, possui uma história cujo significado é universal. Trata-se 

da teoria monomitíca de Campbell. 

O desejo de comprovar a existência de um padrão estrutural comum às 

narrativas míticas sobre heróis, buscando elencar as semelhanças existentes entre 

eles, também percorreu as pesquisas do antropólogo Edward Tylor (1981), que 

aponta para as coincidências da trajetória perseguida pelo herói: inicialmente é 

abandonado à nascença, é salvo por animais ou seres humanos e cresce para se 

tornar um herói. Nesse momento, remete-se novamente ao mito de Édipo, que 

segue esse percurso de nascimento, salvação e luta. 

Destaca-se, porém, Joseph Campbell, como o pesquisador que mais se 

dedicou ao estudo da universalidade do herói, valendo-se da teoria psicanalítica 

enquanto campo do saber que fornece o amálgama para o estudo da simbologia. De 
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fato, se há modificações na figura do herói, prendem-se ao público leitor e ouvinte 

das narrativas, e, sob o enfoque deste estudo, aos leitores da literatura de cordel. 

Portanto, segue-se, nesta dissertação, refletindo sobre as características do 

herói presentes nos registros literários da literatura de cordel, centrando-se a 

atenção em um importante personagem que permeia a imaginação dos poetas e 

leitores: Lampião. 

Antes de prosseguir, há que se evidenciar o que se entende por ser “herói”, 

para o que se recorre ao dicionário da língua portuguesa (Ferreira, 2004), no qual o 

termo é oferecido pelos gregos aos grandes homens divinizados, ou àqueles que 

são destacados por seu valor e ações extraordinárias, principalmente se realizadas 

durante a guerra. Essa concepção de herói é encontrada nas obras de heróis da 

mitologia como Odisseu, Perseu, Hércules, Aquiles, dentre tantos outros (Botelho, 

2011). Também se encontra a designação de “herói” aplicada aos homens que se 

destacam diante de seus pares, com atos de coragem e bravura, com feitos 

extraordinários de natureza bélica. Por fim, o termo “herói” é destinado, no 

dicionário, ao tratamento da principal personagem de uma obra literária, seja um 

poema, romance etc., de uma aventura ou acontecimento (Ferreira, 2004). 

Na reflexão que aqui se constrói sobre o herói da literatura de cordel, parte-se 

das narrativas protagonizadas pelo personagem Lampião, como indicado, que 

encontrou na literatura um espaço de reconhecido privilégio para suas proezas e 

ações - violentas ou justas, ao sabor da interpretação do leitor -, conquistando a 

fama que lhe garantiu a imortalidade. 

A escolha de Lampião não significa que não tenham existido outras figuras 

históricas cujos feitos extraordinários teriam conferido dimensão a este estudo. Ao 
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se evidenciar em Lampião traços do passado mítico e lendário que povoa o 

imaginário do sertanejo por meio de tantas histórias, e é celebrado pelo cordel com 

tanta eloquência, produzindo construções imaginárias quanto a diferentes aspectos 

da sua vida, deduz-se que se encontrou o personagem chave para apontar os 

caminhos da construção da subjetividade do herói, proposta desta pesquisa. 

4.1 Lampião: o mito e o homem 

É um tormento horroroso 

essa tal situação, 

da gente não poder mais 

viajar pelo sertão 

para encontrar pelo caminho 

indo cair direitinho 

nas unhas de Lampião 

 (autor desconhecido, s/d) 

__________________________________ 

Para havê paz no Sertão, 

E as moça pudê prosá 

E os rapaz pudê se ri 

E os menino diverti 

É preciso inleição 

Pra fazê de Lampião 

Gunvenadô do Brasil 

(autor desconhecido, s/d) 

             (http://lampiaoaceso.blogspot.com.br) 
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Lampião é tão marcante para a cultura nordestina que pode facilmente 

confundir-se com uma parte de seus integrantes. Talvez por esse motivo, dissertar 

sobre Lampião provoque certo estranhamento, exigindo um pensamento que conduz 

a um pensamento vivo sobre o nordestino e suas vicissitudes. Um pensar sobre os 

indivíduos mesmos. 

Trazer a mitologia para esta investigação indica os caminhos a se percorrer 

para o cumprimento de tarefa tão desafiante. Por um lado, aponta, por meio das 

práticas narrativas, sejam elas mais remotas ou atuais, desde os mitos que retratam 

as origens do mundo, dos povos, suas divindades e seus heróis ao discurso que 

versa sobre tais práticas (Detienne, 1992). 

Aos que não viveram a época do cangaço, da mais reconhecida gesta da 

literatura de cordel da região Nordeste, existe uma vasta produção por meio da qual 

se encontra uma essência para o nascimento de um mito, que seja um substrato 

comum à diversidade de narrativas que versejam sobre Lampião. Talvez com a 

intenção real de obter maior compreensão acerca do aspecto fabuloso presente no 

espírito humano (Barros, 2000). 

A Literatura de cordel se encarrega de conferir à narrativa mítica um tom 

marcado por intrigas e sangue, característicos das guerras, em que os meios não 

costumam ser lembrados com orgulho. Em torno dessa gesta desdobram-se 

centenas de narrativas produzidas pela cultura do sertanejo nordestino e que, 

reunidas pelo poeta, abordam e conferem destaque às fantasias e virtudes 

humanas. Justiça, violência e conduta irascível marcam o caráter de Lampião, o 

maior de todos os heróis (ou anti-heróis) nordestinos.  

Ariano Suassuna (1973), ao se referir aos cangaceiros, relata uma 
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ambiguidade de sentimentos, como se pode depreender de suas próprias 

palavras:“tenho sentimentos contraditórios de admiração e repulsa”(p.13). Para o 

escritor Frederico Pernambucano de Mello (2010), os cangaceiros eram “criminosos 

na epiderme e irredentos no mais fundo da carne” (p.15). 

Portanto, a figura épica de Lampião eclodiu na virtuosidade e no talento dos 

poetas populares do Nordeste, suscitando fantasias e reflexões em seus ouvintes. 

Tal assertiva é confirmada nas palavras do escritor Ariano Suassuna (Mello, 2010): 

Menino ainda, antes mesmo de ter aprendido a ler, ouvia casos e histórias 

envolvendo os cangaceiros, suas incursões pelas vilas e fazendas e seus 

atos de heroísmo e crueldade, narrados por meus familiares e pelo povo 

sertanejo, por agregados e trabalhadores das fazendas de meu pai e dos 

meus tios. Depois, na feira de Taperoá, entrava em contato com os 

cantadores e poetas populares, através dos quais muitas daquelas histórias 

reais eram transfiguradas na primeira poesia de natureza épica que conheci 

em minha vida. (p.13) 

O fato é que, mesmo se reconhecendo serem os cangaceiros bandidos 

impiedosos e sanguinários, que muitas vezes sacrificavam a vida de pessoas 

indefesas de forma cruel, paradoxalmente, pode-se nutrir sentimentos de exaltação 

aos seus feitos de coragem e de reprodução de expressividades da região Nordeste. 

Afinal, como afirma Suassuna (Mello, 2010), “O Cangaceiro era um guerreiro 

extraviado no tempo, com sentimentos de honra e lealdade fora dos padrões 

normais, às vezes somente compreendidos no seio de seu próprio grupo” (p.14). 

Desta feita, facilmente se percebe que a construção subjetiva de Lampião 

percorre vários caminhos, desde sua apresentação como homem honesto e 
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trabalhador, que pela situação de miséria e injustiça social foi ceifado pela vida de 

transgressor, tornando-se um ser humano cruel e violento. No depoimento do poeta 

Patativa do Assaré (2003) à neta de Lampião Vera Ferreira é possível identificar 

certo incômodo ao tentar dicotomizar a subjetividade do rei do Cangaço: 

Lampião é, como eu disse a Verinha, a neta dele. Eu conversei muito com 

ela, ela perguntou: “ Patativa já fez algum trabalho sobre meu avô?” eu 

digo:”Verinha, eu não fiz não, porque se eu fizer, eu vou contradizer muita 

coisa, eu não tenho o seu avô como um bandido, um bandoleiro, ele foi um 

guerrilheiro, porque ele foi injustiçado. Não quiseram dar direito a ele, então 

ele ficou revoltado, coitado! Se tornou aquilo, podendo ter sido um homem 

de bem, seguindo outro caminho, seguiu aquele.” Eu nunca fiz nada sobre 

Lampião. (p.91) 

Durante uma entrevista para a Revista Realidade, em 1973, o Cangaceiro 

Balão traduz um Lampião repleto de gracejos e, de certa forma, divertido, 

imprimindo, assim, uma outra versão ao violento personagem: 

Cangaceiro não vive só de briga. Lampião sabia tocar uma gaita de oito 

baixos. E seus homens gostavam de danças. Havia preferência pelos 

enfeites de ouro. Muitos levavam moedas esterlinas no chapéu. Ah! Era 

bonito. E o perfume, então! Todos usavam. E não economizavam. (p.17) 

E é por isso que a aura de epopeia que permeia o fenômeno social do 

cangaço inspirou tantos artistas. De acordo com Mello (2010), 

há uma ancestralidade que nos aponta à ancestralidade ibérica e vai, além 

disso, um recuo no tempo, por meio da filtragem que se processou ali das 

tradições do mundo antigo, todo esse insondável vindo a acumular em 
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complexidade com a incorporação colonial dos sedimentos afro negro e 

ameríndio, para ficarmos apenas nos elementos de raiz”. (p.20) 

Visto assim, de modo mítico, Lampião, o rei do cangaço, é a mais bela 

metáfora do nordestino, fazendo com que se entenda melhor o apego á terra e o 

espírito itinerante e valente, a exuberância, a tristeza e a bravura, sobretudo a 

bravura, que se entrevê, ainda, nos olhos de alguns de seus descendentes, como o 

sertanejo, a rendeira, o agricultor, assim também como nos olhos dos nordestinos, 

em geral (Mello, 2010). 

Enveredar pelo universo de narrativas estabelecidas por este herói é 

restabelecer a figura do valente, do “cabra”, do capanga, do pistoleiro e do 

cangaceiro – palavras que soam comuns aos sertanejos, principalmente na fase de 

extremada violência, aos vivenciadores da era do cangaço. Os cangaceiros são 

homens sem temor, que herdaram a valentia de seus antepassados, população 

obrigada a lutar até mesmo com animais selvagens (Barros, 2010). 

A figura de Lampião também remete ao período colonial brasileiro, aos 

protagonistas das intensas guerras e disputas que se viveu no passado, caminhos 

por onde se formou o mito primordial brasileiro do “viver sem lei nem rei e ser feliz”, 

nas palavras de Frederico Pernambucano de Mello (2010), nos quais o herói se 

blinda fazendo o uso de armas, seguindo os passos do negro quilombola e do 

branco, protagonista de tantas guerras e revoltas, em um comportamento recorrente 

de todos aqueles que se destacaram num cenário de lutas, “os irredentos da 

história” (Mello, 2010). 

Colocar a guerra do cangaceiro em patamar de igualdade com a do índio e a 

do negro, na busca de uma visão mítica, não o isenta da sua verdade jurídica: de ser 



115 
 

um transgressor. A verdade é que Lampião carregava consigo o movimento 

recalcado de tempos. O viver sem lei nem rei possui “um contagioso apelo ancestral” 

(Melo, 2010, p.32). Até porque, como explica Gilberto Freire (1933) em sua obra 

“Casa Grande e Senzala”: 

Também são freqüentes, entre nós, os relapsos no furor selvagem, ou 

primitivo, de destruição, manifestando-se em assassinatos, saques, invasões 

de fazendas por cangaceiros . . .um traço a mais de vida primitiva a subsistir 

na cultura brasileira, à semelhança do medo de bichos e monstros, lembra 

por fim. (p.141) 

Sabe-se que a história da humanidade é permeada por variados atos de 

agressividade e violência, como o que se encontra na Bíblia sagrada, quando Caim 

matou seu irmão Abel por ciúmes, passagem vista em Genesis 4:8 “Disse, porém, 

Caim a seu irmão Abel: ‘Vamos para o campo’. Quando estavam lá, Caim atacou 

seu irmão Abel e o matou.” O contexto sócio-histórico faz com que a agressividade 

e/ou violência tenham suas formas fenomênicas de expressão alteradas, contribui 

Lacan (1953). 

Segundo Freud, em seu texto de 1929, “O mal-estar na civilização”, os 

impulsos agressivos são intrínsecos à natureza humana e a vida inserida na cultura 

impõe como condição certa limitação das possibilidades de manifestação da 

agressividade natural. Assim, Freud reconhece a agressividade do homem e a 

considera como uma verdadeira ameaça à sociedade. 

Em outro artigo, de 1933, endereçado a Einstein, intitulado “Por que a 

guerra?” (1990), Freud acresce suas colocações sobre a violência com a assertiva a 

seguir: “É, pois um principio geral que os conflitos de interesses entre os homens 
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são resolvidos pelo uso da violência. É isto que se passa em todo reino animal, do 

qual o homem não tem motivo que se excluir” (p.198). 

Freud (1930) reflete sobre essa ambiguidade de instintos no ser humano ao 

distinguir a existência de dois impulsos, o de vida, ou Eros, e o de morte, Tanatos. 

Um não aparece no ser humano sem que o outro também apareça. Conclui-se, 

assim, que não há como se extinguir a agressividade do homem, ela vai continuar 

aparecendo, de forma exacerbada ou, até mesmo, implícita. 

Então, “por que necessitamos de tempo tão longo para nos decidirmos a 

reconhecer um instinto agressivo?”, interroga Freud (1930, p.106). A verdade é que 

até mesmo os mais reconhecidos pesquisadores dessa maior gesta de violência 

imposta à região Nordeste, o cangaço, possuem visões diferenciadas quanto aos 

atos de agressividade de Lampião. Barros (2000) e Mello (2010) comungam da ideia 

de um Lampião transgressor, enquanto Machado (1978) e Facó (1983) 

compartilham de uma visão mais social e inserem Lampião em um contexto que 

enfatiza sua luta de pequeno sertanejo contra o senhor de terra. 

De arma na mão e montado em seu cavalo, Virgulino Ferreira e Lampião 

estão emaranhados, em um tempo raro em que o próprio homem pôde fazer 

depoimentos sobre si mesmo, auxiliando na composição do próprio mito. Herói ou 

bandido? Frederico Pernambucano de Mello (2010) acredita que a formação do mito 

de Lampião deu-se por três motivos: primeiro, por força de uma mídia sedenta de 

informações sobre o cangaço: nesse ponto, Lampião concedeu entrevistas, registrou 

sua imagem em fotografias e inspirou filmes; segundo, pelas condições do sertão, 

naturalmente predispostas à violência, principalmente a partir da seca de 1877, 

quando a miséria e a fome dizimaram o Nordeste, fazendo com que muitos 
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sertanejos partissem para o saque; terceiro e último fator, pelo escudo ético utilizado 

pelos cangaceiros. Lampião e seu grupo legitimavam seus próprios atos com a 

motivação de corrigir as injustiças ocorridas no sertão. 

O fato é que o banditismo no sertão, reforçado pela tradição da violência, 

contribuiu para a formação do cangaço. Junte-se a essa circunstância a existência 

de homens com espírito de aventura e relevo próprio, repleto de esconderijos. 

Estava formado o palco da épica sanguinária do cangaceiro nordestino. ”Naquele 

mundo primitivo, o heroísmo social forjava-se pela valentia revelada no trato com o 

semelhante e pelo talento na condução cotidiana do empreendimento pecuário”. 

Mello (2010) quer se referir, aqui, ao uso corriqueiro de armas pelo vaqueiro na sua 

lida diária com o gado. 

A verdade é que a cultura sertaneja instigava o cangaço, a ponto de oferecer 

torcida aos grupos com os quais simpatizava, daí a proliferação de versos e 

cantorias sobre as façanhas dos heróis, com direito a viola, dedilhada por 

cantadores metrificando os feitos bravios que sedimentavam construções 

imaginárias sobre as subjetividades de Lampião e seu bando.  

A violência merece a atenção de  Frederico Pernambucano de Mello (2010) 

quando reforça que  

o sertanejo não vê razões para deixar de amar os bons e velhos tempos, em 

que não se precisava esperar pela justiça pública para rebater uma afronta, 

tempos em que a guerra e a vingança privadas se mostravam bem mais 

simples e fáceis de compreender como procedimentos punitivos. (p.46)  

Daí a proliferação da violência toma conta do sertão sem lei, como explica 

Amaury de Souza (1973): 
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Em fins do século XIX, afrouxaram-se os controles sociais da sociedade 

patriarcal e o seu virtual monopólio do uso da violência sossobou, 

disseminando-se até os estratos mais baixos da população rural. Surge, 

então, o cangaço, como expressão da violência, independente de auspiciada 

por, e freqüentemente dirigida contra os senhores patriarcais. (p.97) 

Isso talvez explique certa deferência e admiração do sertanejo por Lampião, 

com sua vida de crimes aberta e ostensiva, coberto com trajes chamativos de muitas 

cores e brilhos, copiados até mesmo por seus perseguidores. Essa admiração 

encontra-se transcrita em depoimentos que caracterizam o cangaceiro como “sujeito 

perverso” e”perdido de Deus”, injustiçado, pessoa de má sorte ou inocente com 

espírito aventureiro, que “já com a vida estragada, não tendo mais o que fazer, era o 

jeito ficar no grupo até a morte. Fazer o que, já marcado pelas volantes, cheio de 

inimigo”? (Barros,2000,p.41) 

Os volantes eram as unidades móveis responsáveis por perseguir Lampião e 

seu grupo, realizando travessias pelo sertão de vários estados nordestinos. 

Estimulados com palavras de coragem e valentia, aos “macacos”, força policial que 

compunha o volante, também eram atribuídas características paradoxais, como 

neste depoimento na obra de Alcino Alves Costa (1996): 

Provas claras evidenciam os desmandos dos macacos. Estes, em vez de 

procurarem manter a ordem e a garantia social daquele povo, outros não 

eram senão agentes da baderna e do desrespeito ao ser humano. È verdade 

incontestável, o cangaceiro e o soldado eram farinha do mesmo saco, iguais 

em tudo: na coragem, na valentia, na perversidade e nos mesquinhos 

procedimentos, todos com a mesma sanha assassina. (p.91-92) 
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O fato é que, com Lampião, o sertão conheceu uma espécie de violência 

sádica, envolvendo desde a castração de homens a estupro de mulheres. Assim, 

“engendrando fórmulas de tortura que atingissem o mais profundamente suas 

vitimas, tanto físico como moralmente. Lampião usava a violação do corpo, um dos 

maiores tabus culturais do mundo sertanejo da época” (Barros, 2000, p.72). 

Na história e no mito, Lampião suscita muitas significações e, dessa maneira, 

diferentes versões do mito vão se construindo, como uma história que vai passando 

através de gerações. Pensa-se que Virgulino Ferreira da Silva, o homem, 

materializou o mito, Lampião. 

Entre depoimentos e novas biografias, Lampião segue ganhando formas e 

suscitando significações outras para o mito, remontando a um passado original, num 

regresso à cultura primitiva (Freyre, 1933). 

Esse regresso estimula uma revisão das inúmeras revoltas políticas e sociais 

que existiram no Brasil, inserindo Lampião em uma trilha muita funda de formação 

do mito. “É processo em curso avançado, essa da Robinhodização de nosso 

cangaceiro” (Mello, 2010, p.44). Dessa feita, o fenômeno do cangaço remete ao 

passado, à época dos “salteadores”, aos negros fugitivos, aos bandoleiros e 

estrangeiros que abandonavam as tropas de ocupação. ( Mello,1987). 

Seguindo no traçado de sua história, Lampião toma a forma ordenada pela 

reconstituição de memória de quem o estuda. Inteligente, competitivo e ousado, 

homem que gosta de exibir suas qualidades, tocador de sanfona, estilista irreverente 

de roupas de couro e cavaleiro exímio e veloz (Barros, 2000,p.129). Por outro lado, 

frio, furioso e sádico, enterrou pessoas vivas, decepou cabeças, saqueou muitas 
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cidades, fez sangrar em praça pública, marcou a ferro em brasa o rosto de mulheres 

que se vestiam de forma “inadequeda”(Aldé, 2011).  

O fato é que foram vinte e dois anos de vida cangaceira, fazendo com que 

houvesse uma migração em massa dos sertanejos nordestinos para o Sudeste em 

razão do terror que Lampião havia instaurado no sertão, como mostra Aldé (2011), 

que, na tentativa de explicar porque bandidos se tornaram famosos, a ponto de 

serem simbolizados como heróis, aponta em seu estudo essa reprodução dos atos 

de Lampião: 

Um homem armado invade uma casa em busca de comida. A dona, humilde 

viúva da zona rural, não tem o que oferecer. Tomado por um ataque de fúria, 

o invasor dá uma surra na mulher e depois se volta para o jovem filho da 

viúva, que presencia tudo. Põe então em prática seu gosto por rituais de 

sadismo gratuito: enfia o órgão genital do menino numa gaveta e a tranca 

com chave. Depois, ateia fogo a casa. Desesperado, o rapaz é obrigado a 

cortar o próprio pênis para salvar a vida. (p.18) 

Em sua obra “As táticas de guerra dos Cangaceiros”, de 1978, Maria Christina 

Matta Machado entrevista exaustivamente ex-cangaceiros e deles obtêm 

informações relevantes acerca da formação da subjetividade de Lampião, cuja“visão 

infantil criava conceitos cada vez mais rígidos contra os potentados” (donos de 

fazendas) (p.35). A infância de Virgulino transcorreu normalmente, em nada 

diferente da das outras crianças que com ele conviviam. Todas as informações 

disponíveis levam a crer que as brincadeiras de Virgulino com seus irmãos e amigos 

de infância eram nadar no Riacho São Domingos e atirar com o bodoque, 

um arco para bolas de barro.  
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Também brincavam de cangaceiros e volantes, imitando, na fantasia, a 

realidade do que viam a sua volta, "enfrentando-se" na caatinga. Em outras 

palavras, brincavam de "mocinho e bandido",a exemplo do que fazem várias 

crianças de sua idade.Frequentou as aulas por apenas três meses, tempo suficiente 

para que aprendesse as primeiras letras, o que já era mais instrução do que 

precisava, visto suas necessidades à época(Machado, 1978). 

Cedo começou a trabalhar, carregando mercadorias de terceiros no lombo de 

tropas de animais pertencentes a sua família. Dessa maneira, desde menino, 

adquiriu conhecimentos das veredas do sertão, fato que, sem dúvida, foi importante, 

anos depois, para o cangaceiro Lampião (Machado, 1978). 

Sobre Lampião adolescente, a autora contribui afirmando que “sentia na 

carne o problema do sertanejo, e integrado no grupo, mesmo antes da morte do pai, 

já nutria ódio contra a opressão exercida contra o homem do campo” (Machado, 

1978, p.36). 

Os depoimentos colhidos por Machado (1978) apontam que José Ferreira, pai 

de Virgulino, era um homem pacato, trabalhador, do tipo que evitava 

desentendimentos com seus pares. Sobre o ambiente em que vivia, relata que a 

mãe possuía uma visão bem diferente: “filho meu não leva desaforo pra casa”. 

Novamente, tem-se, na composição sócio-histórica de Lampião, a legitimação 

para seus atos de valentia e obrigação de vingança. São os elementos culturais que 

sorrateiramente corroboram para aceitar a transgressão de uma identidade sertaneja 

marcada pela injustiça. Barros (2000) acrescenta introduzindo elementos de força 

para a formação da identidade do sertanejo, além da violência natural, já reforçada 

neste estudo:  
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Dessa identidade sertaneja fazem parte elementos tais como: profunda 

ligação com a terra, paixão por suas paisagens, orgulho de suas formas de 

vida, música e danças próprias, culinária típica, estreita relação de 

dependência e criatividade com o ciclo das chuvas, catolicismo popular 

arraigado, mas, acima de qualquer diferenciação social ou intelectual, a idéia 

de valentia, trabalho e respeito ao alheio como condição de honra. (Barros, 

2000, p.76) 

O que se percebe, de forma clara, é que a memória sertaneja acentua as 

manifestações de coragem e valentia e reforça a história dos homens que fizeram a 

história do sertão. Sem dúvida, Lampião simboliza o herói respeitador dos códigos 

de cultura de seu povo, orgulho da honra sertaneja (Barros, 2000). Ao mesmo 

tempo, causa repulsa e asco, pelo assombro de seus atos e frieza de suas atitudes. 

A jornalista Vera Ferreira, neta de Lampião, em sua obra “De Virgolino à 

Lampião” (1999), contracena com tal discrepância entre os pesquisadores propondo 

uma história do cangaço em que existam, pelo menos, dois Lampiões (Ferreira & 

Amaury, 1999): 

Um que teve a sua existência real, que viveu todas as vicissitudes que um 

homem a margem da lei experimenta, e outro (mítico) que foi criado a partir 

de cada façanha efetiva ou inventado. Este é um produto coletivo que vai 

cada vez mais sobrepujando o primeiro. Há uma abundante literatura sobre 

o cangaço. Excesso até. Mas poucos oferecem um quadro histórico mais ou 

menos completo. Tem-se praticado em torno do cangaço ainda uma espécie 

de história do tipo tradicional, ancorada nos heróis e nos seus grandes 



123 
 

feitos, que faz com que a sua participação no imaginário continue crescendo. 

(p.10) 

É a esse homem, Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938), o Lampião, natural 

de Serra Talhada, no sertão pernambucano, e que percorreu sete estados da região 

nordeste do Brasil durante as décadas de 1920 e 1930, que a mitologização se 

encarrega de impor um emaranhado de fantasias e crendices, verdades e mentiras. 

Habitante do cangaço, foi desse grupo de homens fortemente armados que 

aterrorizavam a população sertaneja que Lampião retirou o amálgama para a 

composição de sua história. Outorgando-se o direito de fazer “justiça com as 

próprias mãos”, entrava com seu bando em cidades, estimulado pela proteção dos 

coronéis, em busca de alimentos, apoio e dinheiro. Caso suas exigências não 

fossem atendidas, praticava crimes hediondos, de toda espécie e forma. 

De outra maneira, Lampião, satisfeito com suas exigências materiais, 

organizava um baile, no qual dançava e distribuía esmola aos mais necessitados, 

bem ao estilo do herói Robin Hood. Enfeitado, repleto de adereços, acessórios, 

brilhos, anéis, era exímio artesão, bom sanfoneiro e arriscava-se na arte de cantar, 

ainda que tivesse “voz esfarrapada”, entrega a cangaceira Dadá (Mello, 2010, p.48). 

O fato é que todas essas características tornaram Lampião singular, único, e 

contribuíram, junto com a valentia e a coragem, para que o imaginário do povo 

sertanejo criasse asas e aumentasse a aura de mitologização do transgressor, o 

que, de fato, a literatura de cordel auxiliou a construir. 

Para além do mito, há um Lampião humano, que viveu em um determinado 

tempo histórico, estruturado em sua subjetividade própria, cercado de elementos 

escondidos e nunca revelados. Lampião, um homem, um mito, com suas grandezas 
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e misérias que o transportaram para a imortalidade, assim como ocorreu com todos 

aqueles que da história dele tomaram parte. (Barros, 2000) 

Otto Rank enfatiza que a compreensão do mito perpassa pela necessidade de 

se adentrar no âmbito da imaginação, fonte do mundo da criança (2008). E é por 

intermédio da literatura de cordel que se percorre esse objetivo nas páginas que se 

seguem, sempre capitaneados pelas asas da intercessão do poeta. 

4.2 Entre o céu e o inferno: a sabedoria do poeta 

 
O Nordeste, espaço cerrado sobre sua miséria,  

esquecida de Deus,dos governos,  

abre-se à larga para o auto nos versos dos folhetos:  

o céu desce a terra! Deus e o diabo são familiares ao sertanejo, 

 e os grandes heróis míticos jamais morrem de verdade. 

(Kunz, 2001, p.66). 

Vários são os episódios da vida de Lampião que serviram de inspiração para 

as narrativas da literatura de cordel. Nesse momento, recorre-se aos versos que 

compõem duas das mais famosas narrativas dos folhetos populares impressos e 

que, até hoje, servem de fonte de pesquisa e constam como narrativas cristalizadas 

para a sociedade nordestina. 

Encontrar o universal inserido no regional, como aponta Vassalo (1993), que 

diz encontrar na sabedoria de séculos apoio para a construção de assuntos 

rurais,consiste no intuito deste estudo. Procurou-se agrupar em duas histórias em  

folhetos de cordel o mesmo personagem: Lampião, cientes de que, por mais que se 

tentasse esgotar a interpretação possibilitada pela riqueza do saber do poeta, ainda 



125 
 

restaria material interpretável, até para não se correr o risco de se eleger uma 

versão correta. 

Privilegiaram-se as construções subjetivas oferecidas por duas famosas 

gestas de autores da literatura de cordel: José Pacheco, autor do folheto “A chegada 

de Lampião no inferno” (1990), composto de oito páginas e abordando a chegada 

imaginária de Lampião ao inferno, e a luta que travou para poder ficar, sem, 

contudo, lograr êxito; e Rodolfo Coelho Cavalcante, com o folheto “A chegada de 

Lampião no Céu” (2010), que narra em versos a busca de Lampião pelo reino dos 

céus, após muito tentar e fugir do inferno. Ainda trata de um interessante julgamento 

pela corte celeste, em que Lampião, pelas mãos benéficas de Nossa Senhora, é 

condenado ao purgatório, para se redimir de seus pecados terrenos (Paiva, 2012). 

Sem se querer hierarquizar e corroborar a falácia de se privilegiar um folheto 

em detrimento de outro, seguiram-se as indicações do antropólogo Claude Lévi-

Strauss(1985), para quem “fazem parte do mito todas as suas versões e não haveria 

uma versão original a ser privilegiada” (p.250). Também se aceitou a assertiva de 

Zierer (2004) de que “mito é um sistema de interpretação da realidade, ligada aos 

sentimentos e emoções, que visa dar coesão a determinada coletividade” (p.7), 

demonstrando o quanto é difícil a dissociação entre a literatura e o mito e 

ressaltando a importância que a literatura de cordel assume como instrumento de 

perpetuação do mito. Teixeira(2009) aponta que: 

interessante é observar que a literatura, de uma certa maneira, é inseparável 

do mito, pois, embora este tenha sua origem e sua radicalidade no ato de 

ser contado, recitado, foi somente pela via da escrita que pôde se manter e 

se enriquecer na sua estrutura aberta a novas elaborações.(pp.74-75) 
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A escolha dessa literatura como objeto de estudo deveu-se única e 

exclusivamente à contribuição que os folhetos escolhidos possam oferecer para as 

construções imaginárias quanto a diferentes aspectos da vida de Lampião e a força 

que causam na mobilização de seus ouvintes. 

4.2.1 A chegada de Lampião no inferno e a chegada de Lampião no céu: entre 

os caminhos da dor e da absolvição 

As Figuras 18 e 19, na sequência, ilustram os dois folhetos de cordel que 

abordam esses dois momentos na vida do herói Lampião: 

Figura 18: A chegada de             Figura 19: A chegada de 
Lampião no inferno                       Lampião no céu 

 

 
Fonte: Pacheco (1990).           Fonte: Cavalcante (2010). 

 

Inicia-se a abordagem denunciando a contradição dos títulos dos cordéis 

como objeto de investigação: “A chegada de Lampião no inferno” e ”A chegada de 

Lampião no céu”. Na medida em que o primeiro insere o herói no campo da dor, em 

um lugar de escuridão e trevas, o segundo coloca Lampião em uma situação 

privilegiada, em um lugar de desejo de todo cristão temente e arrependido de seus 

atos. Tal análise conduz a um discurso que, por vezes, irá afirmar e, em outras, 
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negar a condição de Lampião como herói, num inebriante paradoxo que, ao findar, 

irá afirmar o desejo do poeta de contestar a lógica do que está posto. 

Ao iniciar a leitura atenta dos pequenos folhetos, de fato percebeu-se o 

quanto ambos fazem aflorar as construções imaginárias para a formação da 

subjetividade de Lampião, até mesmo pelo fato das aproximações encontradas em 

narrativas com tão distintos títulos. 

Utilizou-nos de um esquema simplificado proposto pelo antropólogo Joseph 

Campbell em sua obra de 1949, o “Herói de mil faces”, por se entender que foi o 

referido autor o maior e mais respeitado pesquisador sobre o assunto objeto deste 

estudo. Nessa obra, o autor propõe que se faça um paralelo entre a vida de 

personagens, utilizando-se dos rituais de passagem fartamente discutidos no 

capítulo anterior deste estudo, como se visualiza em suas palavras: “O percurso da 

aventura mitológica do herói é uma magnificação da fórmula representada dos 

rituais de passagem: separação - iniciação- retorno que podem ser comparados a 

unidade nuclear do monomito” (p.36). 

De maneira mais precisa, a jornada do herói pode ser representada em 

Campbell (1949) de forma esquemática, como segue: 

Um herói vindo do mundo cotidiano (X) 

Se aventura numa região de prodígios 

Sobrenaturais (Y);ali encontra fabulosas 

Forças e obtém uma vitória decisiva (Z);o 

Herói retorna de uma misteriosa aventura 

Com o poder de trazer benefícios aos 

Seus semelhantes (X) (p.36) 
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Há um momento na jornada onde percebem-se os motivos que fizeram 

Lampião adentrar no ciclo da aventura do herói proposto por Joseph Campbell: a 

separação, que caracteriza-se, principalmente, pelo chamado do herói à aventura. 

Nesse momento, a rotina do herói é alterada e rompida por algo inesperado, insólito 

ou incomum. 

Assim, ao ver sua família destruída, Lampião se viu compelido a se apartar de 

sua antiga realidade. O fator vingança, sentimento ao qual estava até então alheio, 

separou Lampião do mundo que antes habitava e o apresentou a uma nova 

realidade, a da “angustia de deixar de ser e reinventar-se em outro estágio, e esse 

segue sendo um drama humano atemporal” (Corso 2006, p.178). 

 Evidenciou-se esse fato quando Campbell relatou que “a façanha do herói 

começa como alguém a quem foi usurpada alguma coisa, ou que sente estar 

faltando algo entre as experiências normais franqueadas ou permitidas dos 

membros da sociedade” (1990, p.131). 

A história revela que Lampião parte com sede de vingança, que jura diante da 

tragédia ocorrida que se valerá de seus vindouros dias na busca de satisfazer seu 

desejo de rebelar-se contra seus opositores. Campbell (1949) contribui com a 

afirmação que evidencia a importância do objetivo [moral] do herói, que consiste em 

“salvar um povo, ou uma pessoa, ou defender uma idéia. O herói se sacrifica por 

algo, aí está a moralidade da coisa” (p.141). 

E continua, com a mesma linha de pensamento: “Não haveria proeza heróica 

se não houvesse um ato supremo de realização. Eventualmente pode acontecer de 

um herói fracassar, mas este será normalmente representado como uma espécie de 

palhaço, alguém com pretensões além do que pode realizar” (p.140). 
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Dessa forma, o poeta de cordel reproduz o drama vivenciado por Virgolino 

Ferreira da Silva, presenciando a morte violenta de seu pai, assassinado pelos 

posseiros da fazenda, fato que culminou com a promessa de vingança por parte do 

jovem rapaz. 

Disse o bravo Virgulino 

Senhor não fui culpado 

Me tornei um cangaceiro 

Porque me vi obrigado 

Assassinaram meu pai 

Minha mãe quase que vai 

Inclusive eu coitado. 

(A Chegada de Lampião no Céu, estrofe XIII) 

Nesse sentido, o motivo da mudança de vida de Lampião e de sua entrada na 

aventura do herói foi o crime bárbaro ocorrido com sua família, que o fez partir em 

busca de outros caminhos, novas buscas, novas descobertas. Tal afirmativa 

encontra eco nas palavras de Corso, quando evidencia a passagem de um estado 

anterior para outro (2006); 

Os ritos de passagem, em várias tradições, existe uma repetição facilmente 

constatável: a passagem da existência anterior para a que se terão pós 

ritual. A vida depois do rito de passagem é separada da anterior por uma 

morte simbólica e, não em poucas tradições, os neófitos até ganham um 

novo nome, pois se trata mesmo de uma nova existência. (p.88) 

Imbuído pelo drama, Lampião deixa para trás Virgulino Ferreira da Silva e 

parece adentrar na assertiva proposta por Rank (2008), que evidencia que os 
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embates internos são muito mais difíceis e complicados do que o combate a outro 

ser humano. Daí Lampião parte em sua busca pelos caminhos do sertão. 

Lampião se retira do mundo cotidiano para iniciar uma jornada pelo 

desconhecido, saindo do mundo externo para um mundo interno. De fato, Lampião 

embarca em uma missão, característica da jornada mítica, cuja premissa é de que 

“primeiro há a separação da vida secular. Quem quer que se engaje na expedição 

precisa fazer uma completa confissão de suas faltas” (1949,p.27). 

O cordelista Rodolfo Coelho Cavalcante reproduz o clamor de Jesus a pedir a 

confissão de Lampião pelos atos praticados em sua jornada. Então, na presença de 

Nossa Senhora, Lampião confessa seus horrores, mostrando-se arrependido. 

Chegando ao gabinete 

Do glorioso Jesus 

Lampião foi escoltado 

Disse o Varão da Cruz 

Quem és tu filho perdido 

Não estás arrependido 

Mesmo no Reino da Luz? 

(A chegada de Lampião no Céu – estrofe XIII- p.3) 

Aglomerada de anjos 

Todos cantando louvores 

Lampião disse: Meu Deus 

Perdoai os meus horrores 

Dos meus crimes tão cruéis 

Arrepende-se através 
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Da Virgem seus esplendores. 

(A chegada de Lampião no Céu- estrofe XVII) 

Dessa maneira, Lampião ultrapassa a proeza física, que consiste no praticar 

atos de coragem, participar de batalhas e salvar ou ceifar vidas. Ele parte para um 

nível superior de proeza espiritual, no qual o herói aprende a lidar com o nível 

superior da vida espiritual e retorna com uma mensagem (Campbell,1949,p.137). 

No momento da iniciação da jornada, caracterizada pela decisão do herói em 

ingressar em um mundo novo, percebemos que vencer os obstáculos que separam 

os indivíduos de sua realidade, seguindo o percurso das histórias míticas, de 

proporções macrocósmicas, faz da aventura do herói uma reatualização do ciclo de 

criação e destruição, como afirma Campbell (1949). Acrescenta que a aventura do 

herói segue como uma viagem humana pela vida, enquanto demanda fundamental 

que visa à autodescoberta e ao conhecimento, tendo que, no caminho, derrotar seus 

próprios demônios e vencer os obstáculos que o separam de sua liberdade. 

Nota-se, nos folhetos, que Lampião é colocado no lugar de singularidade, 

com fama intocada e inquestionável, conhecido até mesmo no reino dos céus e nas 

profundezas do inferno. Seu nome está relacionado ao medo, fato que afirma a 

grandeza de seus feitos durante sua vida na terra. Talvez, por esse motivo, tanto 

São Pedro, no folheto de Rodolfo Coelho, que versa sobre sua chegada ao céu, 

quanto o diabo, em sua chegada ao inferno,no folheto de José Pacheco mostrem-se 

tensionados ao conhecer a identidade do rei do cangaço, como se percebe nos 

versos que seguem: 

São Pedro desconfiado 

Perguntou ao valentão 
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Quem é você meu amigo 

Que anda com este rojão? 

Virgulino respondeu: 

- Se não sabe quem sou eu 

Vou dizer: Sou Lampeão. 

São Pedro se estremeceu 

Quase que perdeu o tino 

Sabendo que Lampeão 

Era um terrível assassino 

Respondeu balbuciando 

O senhor...está...falando 

Com...São Pedro...Virgulino! 

(A Chegada de Lampião no Céu, estrofes II e III). 

Lampeão é um bandido 

Ladrão da honestidade 

Só vem desmoralizar 

A minha propriedade 

E eu [o diabo] não vou procurar 

Sarna para me coçar 

Sem haver necessidade 

(A Chegada de Lampião no Inferno, estrofe XII, p.4). 

Lampião se viu, em toda sua jornada, lutando contra um mundo duro, repleto 

de desigualdades, em um tempo em que a camada mais frágil da sociedade vivia à 

margem, sob o domínio dos coronéis, senhores de terra e possuidores da força e do 
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comando. Lampião, a custo de sua tragédia pessoal, foi lançado em sua aventura; 

não se preparou, não planejou, apenas foi e lutou com as mesmas armas a que 

sempre foi submetido: o medo e a violência. 

Existem heróis de duas espécies, alguns escolhem realizar certa 

empreitada, outros não.Num tipo de aventura, o herói se prepara 

responsavelmente e intencionalmente para realizar a proeza. . . . Depois 

existe a aventura no qual você é lançado. Não era sua intenção, mas de 

repente você se vê ali.(Campbell,1949,p.143)  

Outra aproximação percebida entre os cordéis propostos refere-se à 

descaracterização do céu e do inferno, ambos transformados em espaços naturais e 

perfeitamente adaptados ao meio que vivemos na terra. Notamos, assim, que 

Lampião sente-se inteiramente à vontade para repetir, com sua conhecida 

desenvoltura, os mesmos atos praticados nos sertões: violência, arrogância, temor, 

destreza e luta por sua inclusão. Essas atitudes são percebidas logo na entrada, 

tanto no céu quanto no inferno, como fica demonstrado nas seguintes passagens 

dos folhetos: 

Lampeão foi no inferno 

Ao depois no céu chegou 

São Pedro estava na porta 

Lampeão então falou: 

- Meu velho não tenha medo 

Me diga quem é São Pedro. 

E logo o rifle puxou 
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Lampeão disse está bem 

Procure que quero ver 

Se acaso não tem aí 

O meu nome pode crer 

Quero saber o motivo 

Pois não sou filho adotivo 

Pra que fizeram-me nascer? 

(A Chegada de Lampião no Céu, estrofes I – p.01 e VI-p. 2). 

Lampião disse: - Vá logo 

Quem conversa perde hora 

Vá depressa e volte já 

Eu quero pouca demora 

Se não me derem ingresso 

Eu viro tudo as avessas 

Toco fogo e vou embora 

(A Chegada de Lampião no Inferno, estrofe IX-p. 3). 

Lampião, homem sertanejo, habituado à brutalidade e à crueza da vida, rude, 

não conheceu outra forma de se impor à revelia da transgressão. Foi respeitado 

porque transgrediu. Foi odiado porque transgrediu. E, nesse paradoxo, tornou-se um 

ser único.  Esse fato merece eco na assertiva de Campbell (1949) quando relata que 

a função sociológica é a terceira função do mito, antecedida pela função mítica e a 

função cosmológica (p.44). 

A função sociológica responde pelo suporte e validação de determinada 

ordem social. E nesse ponto, os mitos variam de forma surpreendente de lugar para 
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lugar. Para exemplificar, Campbell ensina que se tem uma mitologia da poligamia e 

da monogamia, ambas satisfatórias, a depender de onde se estiver(p.45). 

Ao comparar os cordéis, também se percebeu uma forma de contestação da 

vida dos injustiçados sertanejos, principalmente na forma como o poeta faz a 

descrição do inferno, deixando, no curso de seus versos, evidenciar as 

características do sertão nordestino, como se segue: 

Reclamava Satanás 

- Horror maior não precisa 

Os anos ruins de safra 

E mais agora essa pisa 

Se não houver bom inverno 

Tão cedo aqui no inferno 

Ninguém compra uma camisa 

(A Chegada de Lampião no Inferno, estrofe XXIX). 

Esse diabo “humanizado”, em nada descrito como sobrenatural, parece 

surpreso pelo fato de somente pessoas de má índole irem bater às portas do inferno: 

O vigia foi e disse 

A Satanás no salão: 

- Saiba Vossa Senhoria 

Aí chegou Lampião 

Dizendo que quer entrar 

E eu vim lhe perguntar 

Se dou-lhe o ingresso ou não 
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- Não senhor, Satanás disse 

Vá dizer que vá embora 

Só me chega gente ruim 

Eu ando muito caipora 

Estou até com vontade 

De botar mais da metade 

Dos que tenho aqui pra fora 

(A Chegada de Lampião no Inferno, estrofes X e XI). 

E nesse momento, em que o diabo se mostra uma pessoa comum, pode-se 

representá-lo como um potentado, um coronel, senhor proprietário de terras que, 

como um vilão, repete um movimento épico no qual o herói encarna os interesses de 

sua coletividade e busca a mudança da sociedade. E é essa a principal 

característica que corrobora a assertiva de Campbell em sua obra “O herói de mil 

faces” (1949) sobre a fase de iniciação da aventura do herói: “Vindo do mundo 

cotidiano, se aventura numa região de prodígios sobrenaturais e ali encontra forças 

e obtém a vitória decisiva” (p.36). 

Assim, Lampião aparece concentrado em sua personalidade ambígua, de 

violento e justiceiro, como um destemido que subverte o desejo dos populares. Sua 

luta com o diabo pode muito bem representar a luta dos volantes e seus “macacos” 

e toda a representação do Estado contra os fracos poderes do povo.  

Em suas sucessivas lutas e vitórias, Lampião deixa morrer simbolicamente o 

jovem adolescente para adentrar na fase adulta. Venceu a si mesmo ao ultrapassar 

os percalços do difícil caminho que escolheu para viver, em meio à violência, à 
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solidão, à luta, à agressão, às dificuldades. “Esse é o motivo básico do périplo 

universal do herói” (Campbell, 1990, p.132). 

Nota-se, em ambos os cordéis, um apoio às justificativas sociais de “escudo 

ético” proposto por Frederico Pernambucano de Mello (2010). Ele aqui se rege pela 

lógica de reação popular frente às injustiças, como um legitimo representante que, 

como qualquer outro sertanejo, reagiria a sua condição de pobreza e sofrimento. 

Esse simbolismo traduz o processo do jovem em busca de sua maturidade “Evoluir 

da imaturidade para a coragem da auto-responsabilidade” (Campbell, 1990, p.132). 

Além disso, Lampião, ao ser um legitimo representante do povo sertanejo, é 

responsável por trilhar os caminhos tortuosos. Sua coragem, força e bravura abrem 

os caminhos daqueles que não reuniram as devidas condições de adentrar nessa 

aventura. Campbell colabora com sua afirmação: 

Não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois o herói de todos 

os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido em toda a 

sua extensão. Temos apenas que seguir a trilha do herói, e lá, onde 

temíamos encontrar algo abominável, encontramos um Deus. E lá, onde 

esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde 

imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro de nossa própria 

existência. E lá, onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia de 

todo mundo. (1990,p.137) 

De fato, Lampião abandona sua própria vida em detrimento de uma causa, 

oportunizando a percepção, em sua trajetória breve de vida, de que a sua incursão 

no cangaço recebeu dimensões fenomenais a ponto de sobrepujar seu próprio 
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receio de perder a vida. É certo, Lampião não conheceu o perigo. Na sequência, as 

palavras de Freud (1987) que reforçam essa característica do herói: 

Os fundamentos racionais do heroísmo repousam em um juízo segundo o 

qual a própria vida do individuo não pode ser tão preciosa quanto certos 

bens abstratos e gerais. Em minha opinião, porém, é muito mais freqüente o 

heroísmo instintivo e impulsivo que desconhece tais razões e zomba perigo. 

(p.335) 

Adentrando na fase do retorno da jornada do herói, caracterizada pela volta à 

seu mundo de forma transformada, percebemos que por intensos 22 anos Lampião 

foi o “rei do cangaço”; lutou, bradou, assustou, saqueou, matou, doou e fez 

seguidores e discípulos. Sua jornada de herói foi vivenciada em profundidade até o 

âmago do espírito humano.  

Recordando-se do inicio de sua experiência, com a morte de seu pai pelos 

posseiros, Lampião entrou na lógica da cultura do sertanejo: corajoso, justiceiro, 

valente, “não leva desaforo pra casa”. Apoiado na vingança travestida de justiça 

oportunizou que a diversa obra da literatura de cordel, que leva a polissemia de 

vozes do pensamento do povo adiante, tanto o absolvesse quanto o condenasse. 

Especificamente nos cordéis ora pertencentes a este objeto de estudo, tanto 

Rodolfo Cavalcante Coelho, quando José Pacheco, não aliviam a punição de 

Lampião, descrevendo-o sendo rejeitado completamente no inferno ou recebendo, 

de forma mais branda, o direito a se redimir no purgatório. 

Em ambas as narrativas Lampião não é castigado, parece que o seu destino 

mais provável será o retorno aos sertões, seu ponto de partida, o seu lugar de 

“pertença sertanejo”, seu local conhecido, num percurso que, de acordo com Joseph 
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Campbell, pouco varia, quer seja nas narrativas mitológicas, quer seja nos contos 

populares ou contos de fadas (1949).  

Assim versam os poetas para afirmar as colocações anteriormente oferecidas: 

Disse Jesus: Minha Mãe 

Vou lhe dar a permissão 

Pode expulsar Ferrabrás 

Porém tem que Lampeão 

Arrepender-se notório 

Ir até o “purgatório”  

Alcançar a salvação. 

(A Chegada de Lampião no Céu, estrofe XXX). 

Leitores vou terminar 

Tratando de Lampeão 

Muito embora que eu não posso 

Vos dar a resolução 

No inferno não ficou 

No céu também não chegou 

Por certo está no sertão. 

(A Chegada de Lampião no Inferno, estrofe XXX). 

Mesmo tendo sido reconhecida toda a atrocidade cometida por Lampião na 

terra percebeu-se certa amortização de sua pena. Notadamente, a construção 

imaginária de Lampião parece ambígua, porquanto consagrado pela admiração e 

pelo pavor, ocupando, na literatura de cordel, um lugar de contestação e julgamento 

do movimento opressor vivenciado pelo herói. 
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Á Lampião é concedido o poder de retorno por meio do imaginário e pela 

memória da coletividade, depois da sua morte. Como, então, considerar as 

intenções dos autores para o retorno do herói na concepção de Campbell? 

Kunz(2001) assim responde: 

a reivindicação simbólica efetua-se em dois níveis: de um lado, a morte não 

é tratada como o fim da vida, mas como a imagem inversa da vida. Aos 

homens que não têm poder real sobre suas próprias vidas, o poeta propõe 

um poder irreal sobre a morte. A morte lhes pertence.(p.62) 

Em seu retorno, o cangaceiro Lampião renasce como herói de um movimento 

resultante da miséria humana, como um símbolo da opressão e da injustiça vivida 

pelas populações nordestinas. O transgressor vira um herói mítico, invencível, 

desafiador da morte, que traz na bagagem a promessa da salvação.“No inconsciente 

cada um de nós está convencido de sua própria imortalidade” (Freud, 1987, p.327). 

 O poeta propõe em sua ficção um embate prestigioso ao seu herói. Assim, 

Lampião retorna de sua jornada vivida com louvor e admiração. E mais, após a sua 

experiência transformadora, como ensina Campbell (1949), “retorna de sua 

misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes” (p.36). 

De Virgulino Ferreira da Silva à Lampião, da vida à morte e à pós-morte, do 

poder carismático de um líder a um mito invencível, segue desafiando a sua própria 

construção subjetiva. A ação transformadora do herói em seu retorno, proposta por 

Joseph Campbell, o coloca em um patamar de herói incansável, disposto a voltar à 

terra a seguir o seu caminho. 
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Assim, o cordel, por meio de seus versos, afirma a sua potencialidade de 

negar a opressão por meio de seu texto vivo, afirmando a identidade do sertanejo e 

devolvendo a sua dignidade, marcada pelo descaso e pela violência desmedida. 

À medida que segue em frente, cresce altaneira a literatura de cordel, 

construindo e reconstruindo seus heróis de acordo com as vicissitudes dos leitores, 

que legitimam sua própria condição que, muitas vezes, pode parecer esdrúxula aos 

olhos de quem não sente na pele a experiência do sertanejo. Por isso, o 

emaranhado de construções imaginárias produzidas sobre Lampião, Dom Quixote, 

Rei Arthur, Antonio Conselheiro ou qualquer ser transformado em gigante, pode ser 

transformado em Literatura de cordel. Para isso, basta ter imaginação poética. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura de cordel possui a sua origem no romanceiro popular da 

Península Ibérica e, no Brasil, teve sua penetração nos séculos XVI e XVII, trazida 

pelos portugueses, tornando-se independente a partir do século XIX, mostrando 

características regionais, sem perder, contudo, os aspectos herdados pela cultura da 

Europa medieval. 

Como se pôde observar no decorrer deste estudo, a literatura de cordel 

nordestina carrega consigo traços remanescentes de outras culturas. Seja de forma 

oral ou escrita, independentemente do tempo ou espaço, tais traços remanescentes 

circularam por épocas remotas e chegam aos dias atuais. 

Durante o percurso, esses traços vão sendo enriquecidos por tantos outros. 

Especificamente a Literatura de cordel, objeto deste estudo, surpreendeu,porquanto 

permitiu que se percebesse que temas a ela pertinentes, como a figura do herói, 

carregam argumentos de outros autores e de diferentes períodos histórico-literários 

que tem inicio na era medieval até a épocas mais recentes,  carregando consigo  

aspectos cristalizados de variadas épocas. 

A literatura de cordel, narrativa representativa da literatura nordestina, 

empenhada na valorização da cultura popular, aproxima os indivíduos do mito e de 

épocas primeiras da humanidade para a construção de um imaginário cristalizado 

sobre o que venha a ser o herói para o povo nordestino. 

No transcorrer das análises dos folhetos selecionados - “A chegada de 

Lampião no inferno”, de José Pacheco, e “A chegada de Lampião no Céu”, de 

Rodolfo Coelho Cavalcante -, tentou-se perfilar os diversos aspectos do cordel que 
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refletem o imaginário do povo nordestino em relação ao herói. Observaram-se 

pontos concernentes a crenças e sentimentos do povo sertanejo que, tomados em 

conjunto, serviram de apoio à investigação dos elementos utilizados na descrição do 

herói proposto por Joseph Campbell (1949/1990), principalmente. 

Percebeu-se o quanto o esquema proposto pelo antropólogo Campbell (1949) 

em sua obra, “O herói de mil faces”: separação, iniciação e retorno, se assemelha à 

trajetória percorrida pelos cordéis apresentados sobre Lampião, assim como se 

supõe que deva acontecer com outros heróis, modificando-se apenas as 

circunstâncias e o espaço. 

De fato, o herói proposto em Lampião separou-se de uma situação linear e 

lançou-se à aventura do herói por conta de um drama familiar, vivenciado ainda na 

sua juventude. Suas incertezas anteriores foram, aos poucos, sendo superadas, por 

força das sucessivas vitórias, e da imposição de medo e respeito pelos seus atos. 

Lampião, assim como a maioria dos heróis, teve sua vida abreviada, mas o poeta 

criativo completou a sua jornada, o fazendo retornar ao seu local de origem (do 

inferno de volta ao sertão). 

Dentre a variedade de temas que compõem a literatura de cordel, o presente 

estudo investigou de que modo essa narrativa deixa entrever aspectos de sua 

escrita relativos ao herói, demonstrando sua ligação com épocas remotas em que se 

encontram histórias construídas por meio dos mitos que, também repassadas 

oralmente, são objeto de estudo da mitologia. 

Elencou-se um herói popular com uma lógica intimamente relacionada às 

vicissitudes do povo e amplamente difundida pela literatura de cordel: Lampião, o rei 

do cangaço. 
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O herói, personificado em Lampião, é corajoso, valente, cruel e agressivo, 

além de outras características sempre relacionadas ao seu caráter irascível, ao 

mesmo tempo em que concentra características de justiça e solidariedade à causa 

dos menos favorecidos social e economicamente, ressaltando, desse modo, 

aspectos da realidade nordestina em face da cultura e do seu povo. Lampião 

concentra em si muitos símbolos ligados ao herói sertanejo. 

Nessa esteira, o objetivo desta investigação consistiu em buscar os aspectos 

recorrentes e as reminiscências registradas pela literatura de cordel sobre a figura 

do herói nordestino, mostrando de onde vêm e como se mantêm, sempre se 

atualizando. 

Diante do exposto neste trabalho, pode-se inferir que, ao mesmo tempo em 

que se afirma e defende a relevância do estudo das narrativas sobre o herói como 

um importante elemento de reflexão acerca da subjetividade, pensada a partir da 

literatura de cordel, acredita-se que a investigação suscite possibilidades para 

diversas investidas acadêmicas futuras. 

Afirma-se que as imagens da xilogravura que perpassam esse estudo 

poderiam ser abordadas a partir de uma proposta metodológica que possa dar conta 

da riqueza de informações oferecidas por esse tipo de fonte, reafirmando sua 

estética e introduzindo novos conceitos e significados ao desenho, por exemplo. 

O estudo dos mitos arraigados no seio da sociedade e que sinalizam os 

caminhos antes percorridos, aponta que tal qual a sua constituição recorrente, os 

conflitos, as inseguranças e as buscas humanas também permanecem as mesmas. 

A tecnologia e o consumo, por exemplo, não suprem as necessidades de convívio e 

de trocas afetivas do ser humano. Por isso reforça-se, aqui, a importância do 
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surgimento de novos mitos na vida cotidiana e, quiçá, de novos heróis, que reflitam 

as experiências humanas e as novas formas de organização social, assim como as 

suas projeções de futuro. 

Por certo, nesse momento, encontra-se a semelhança com o mito que cada 

um carrega dentro de si, nas diversas transições caracterizadas pelos ritos de 

passagem a que se submete ao longo de sua existência, na intenção de seguir a 

fase final da jornada que, como heróis que todos são farão: doa-se, assim, 

desinteressadamente, o aprendizado obtido àqueles que ainda não conseguiram 

nem perceber o inicio do caminho. 
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