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RESUMO 
 
 
 
 

Com base nos pressupostos paradigmáticos das Tradições Discursivas (KABATEK, 
2006; KOCH; OESTERREICHER, 2007), dos estudos sobre a oralidade (ZUMTHOR 
1993, 1997, 2000, 2005, 2010; MARCUSCHI, 2008; ONG, 1998; COSERIU, 1983) e 
das contribuições interdisciplinares da história, linguagem e cultura (CALVET, 2011; 
CHARTIER, 2002; BOURDIER, 2007; CANCLINI, 1989) investiga-se, neste trabalho, 
em um universo de cem textos, cotejados como os folhetos históricos definidores do 
gênero pela Academia Brasileira de Cordéis, apenas dezenove cordéis, escritos por 
nordestinos brasileiros, que possuíam a mesma temática, enfatizando neste corpus a 
reiterabilidade nos critérios de variação e mudança. Apresenta-se, nesse caso, uma 
análise quantitativa, sob foco interpretativista, exploratória, descritiva e bibliográfica, a 
presença reiterada das frases fórmulas, proverbiais e de figuras de linguagem mais 
utilizadas nos textos da tradição oral, buscando responder ao seguinte 
questionamento: quais são as características comuns no texto, em seus aspectos 
sincrônicos/diacrônicos, que permeiam em todos os folhetos desse gênero? Com o 
objetivo de identificar na fraseologia o processo de permanência e inovação que mais 
se repetem nessa literatura, a tese levantada define o cordel como um gênero 
discursivo no campo oral, tendo no folheto a representação de seu suporte. Esse 
estudo mostra um delineamento estrutural genérico, suscitando elementos dessa 
narrativa poética. Os resultados obtidos neste estudo confirmam para o fato de que, 
diferentemente de discussões levantadas no país, não há exclusivamente metáforas 
e provérbios nos textos da literatura de cordel. O estudo da fraseologia aponta (i) 
incidência significativa de tropos de concentração e de expansão, (ii) frases 
proverbiais direcionadas, em larga escala, para as súplicas, pedidos e para a 
religiosidade do sujeito e, em profusão, (iii) as frases fórmulas que, diferentes das 
metáforas, não sugerem comparação explícita ou implícita, mas uma cristalização oral 
nas vozes dos sujeitos. Por meio das análises realizadas, chega-se à constatação de 
que o cordel é um gênero discursivo que tem estratificado seus elementos 
componenciais definidos sendo, portanto, um gênero metonímico e este fenômeno 
apresenta uma metafunção textual em que sua estrutura e formato possibilitam ir de 
uma simples leitura solitária às práticas sociais, permitindo a continuidade do texto 
entre as vozes dos indivíduos. 
 

 

Palavras-chave: Cordel. Gênero discursivo. Oralidade. Fraseologia. Tradição 

Discursiva.  



ABSTRACT 
 
 
 
 
Getting base from the paradigmatic assumptions of Discursive Traditions (KABATEK, 
2006; KOCH; OESTERREICHER, 2007), About the studies on orality (ZUMTHOR 
1993, 1997, 2000, 2005, 2010; MARCUSCHI, 2008; ONG, 1998; COSERIU, 1983) 
and from the interdisciplinary contributions of history, language and culture (CALVET, 
2011; CHARTIER, 2002; BOURDIER, 2007; CANCLINI, 1989) this work, investigates 
a universe of one hundred texts, compare and analyze them as asked by the definitive 
historical pamphlets of the genre by the Brazilian Academy of  Cordéis, only nineteen 
cordel literature from the last century to the present, written by brazilian 
northeasterners, had the same theme, emphasizing in this corpus the reiterability in 
the criteria of variation and change. In this case, a quantitative analysis is presented, 
under an interpretative, exploratory, descriptive and bibliographical focus, the 
reiterated presence of the formulaic, proverbial phrases and of figures of language 
more used in the texts of the oral tradition, seeking to answer the following question: 
what are the common characteristics in the text, in its synchronic / diachronic aspects, 
that permeate all the leaflets of this genre? With the aim of identifying in the 
phraseology the process of permanence and innovation that are most repeated in this 
literature, the thesis raised defines the cordel as a discursive genre in the oral field, 
having in the brochure the representation of its support. This study shows a generic 
structural delineation, provoking elements of this poetic narrative. The results obtained 
in this study confirm to the fact that, unlike discussions raised in the country, there are 
not only metaphors and proverbs in the texts of cordel literature. The study of 
phraseology points to (i) significant incidence from tropes of concentration and 
expansion, (ii) proverbial phrases directed, on a large scale, to the pleas, requests and 
to the religiosity of the subject and, in profusion, (iii) phrases formulas that, unlike 
metaphors, do not suggest an explicit or implicit comparison, but an oral crystallization 
in the subjects' voices. Through the analysis carried out, we arrive at the realization 
that the cordel is a discursive genre which has stratified the elements that compose it. 
Being, therefore, a metonymic genre and this phenomenon presents a textual 
metafunction in which its structure and format allow to go from a simple solitary reading 
to the social practices, allowing the continuity of the text between the voices of the 
subjects. 
 

 

Keywords: Cordel / Discursive gender / Orality / Phraseology. Discursive Traditions. 
  

 

 

  



RESUMEN 
 
 
 
 
En el marco de los supuestos paradigmáticos de las tradiciones discursivas 
(KABATEK, 2006, KOCH, OESTERREICHER, 2007), de los estudios sobre la oralidad 
(ZUMTHOR 1993, 1997, 2000, 2005, 2010; MARCUSCHI, 2008; ONG, 1998; 
COSERIU, 1983); de las contribuciones interdisciplinares de la historia, lenguaje y 
cultura (CALVET, 2011, CHARTIER, 2002, BOURDIER, 2007, CANCLINI, 1989) se 
investiga, en este trabajo, en un universo de cien textos, cotejados como los folletos 
históricos definidores del género por la Academia Brasileña de Cordele, sólo 
diecinueve cordeles, escritos por del nordeste brasileños, que poseían la misma 
temática, enfatizando en este corpus la repetibilidade en los criterios de variación y 
cambio. En este caso, se presenta un análisis cuantitativo, bajo enfoque 
interpretativista, exploratorio, descriptivo y bibliográfico, la presencia reiterada de las 
frases fórmulas, proverbial y de figuras de lenguaje más usados en los textos de la 
tradición oral, buscando respuestas al siguiente cuestionamiento: cuáles son las 
características comunes en el texto, en sus aspectos sincrónicos/diacrónicos, que 
permean en todos los folletos de ese género? Con la meta de identificar en la 
fraseología el proceso de permanencia e innovación que más se repite en esa 
literatura, la tesis levantada define el cordel como un género discursivo en el campo 
oral, teniendo en el folleto la representación de su soporte. Este estudio muestra un 
delineamiento estructural genérico, suscitando elementos de esa narrativa poética. 
Los resultados obtenidos en este estudio confirman para el hecho de que, a diferencia 
de discusiones levantadas en el país, no hay exclusivamente metáforas y proverbios 
en los textos de la literatura de cordel. El estudio de la fraseología apunta (i) incidencia 
significativa de tropos de concentración y de expansión, (ii) frases proverbial dirigidas 
a gran escala a las súplicas, pedidos y la religiosidad del sujeto y, en profusión, (iii) 
las frases las fórmulas que, distintas de las metáforas, no sugieren una comparación 
explícita o implícita, sino una cristalización oral en las voces de los sujetos. Por medio 
de los análisis realizados, se llega a la constatación de que el cordel es un género 
discursivo que ha estratificado sus elementos componenciales definidos siendo, por 
lo tanto, un género metonímico y este fenómeno presenta una metafunción textual en 
que su estructura y formato posibilitan ir de una simple lectura solitaria a las prácticas 
sociales, permitiendo la continuidad del texto entre las voces de los individuos. 
 
 
Palabras-clave: Cordel. Género discursivo. Oralidad. Fraseología. Tradición 
Discursiva. 
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TDO Tradição Discursiva Oral 
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Leitores, peço desculpa 
Se a obra não for de agrado 
Sou um poeta sem força 
O tempo tem me estragado, 
Escrevo há 18 anos 
Tenho razão de estar cansado. 
 

Leandro de Barros, 1980 

 

Sem razão prá ser difícil  
O verso sai é perfeito 
Sem razão de não ser lido 
Se forma dentro do peito 
O verso não é loucura 
E o poema perdura 
Se a metáfora tem jeito. 
 

(Osmar Macedo júnior –  
A fabulosa história do reino sem razão - 2005) 
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1 INTRODUÇÃO 

 
L’art du cordel est une manifestation de l’existence 

de l’homme contre l’érosion du temps.  

 

Raymond Cantel 

 

 

A memória de várias gerações mantém-se viva pelo ato de ouvir e contar 

histórias. Essa ação permite a preservação dos saberes, da identidade cultural e das 

tradições orais. Ao escutar, pela fruição, desenvolve-se a imaginação, a criatividade e 

a continuidade mnêmica, mas também evidencia-se a cristalização dessa identidade, 

atualizando-se com o tempo.   

Todo e qualquer texto, pela ação do tempo, perpassa por mudanças e 

inovações. Seu conteúdo organizacional e funcional poderá se cristalizar ou se inovar 

em determinados aspectos na tentativa de atingir a uma finalidade comunicativa e, 

por isso, apresenta uma função política e pedagógica envolvidas.  

As manifestações existenciais de um texto da literatura oral sobrevivem 

justamente por seu caráter de continuidade e perenidade, fugindo da erosão que o 

tempo lhe imputa. Não se pode construir uma ruptura entre passado/presente quando 

se trata de aspectos culturais, haja vista a memória legitimar as práticas identitárias 

dos indivíduos. 

Esta memória, evidentemente, apresenta-se nos estudos orais da poesia uma 

constante atualização e renovação como forma de visibilizar os fenômenos sociais, 

dentro de suas práticas culturais, conforme discute Chartier (2002) revelando, com 

isso, sua história cultural. 

A abordagem linguística em um campo de estudos culturais não evidencia 

uma indissociabilidade, porque dela decorre o estudo da língua, ou vice e versa, e 

marca a necessidade imperiosa de se pesquisar o campo das manifestações culturais, 

no bojo dos estudos da linguagem, que é quem confirma o discurso identitário de uma 

determinada comunidade. 

A ideologia dicotômica que secreta divergências entre o oral/escrito e 

demarca fronteiras do admissível entre popular e erudito, da literatura canônica à 

popular, dá margens a vários estudos. O interesse aqui, nessa pesquisa, é a fluidez 
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poética e cultural com que se observa o texto da literatura de cordel, verificando o 

movimento (movência) do texto e o espraiamento cronotópico (tempo e espaço) que 

o texto oferece por sua tradição discursiva (referendado pelo seu nomadismo), 

envolvidos em meio ao processo de reiteração de permanência ou mudança desse 

texto. 

Os estudos linguísticos-literários fixam o estudo cultural – ao tratar os 

artefatos culturais como os textos, vistos pela fruição e pela funcionalidade exercidas 

– não apenas por serem objetos meramente pré-determinados de uma dada 

comunidade, mas permitem observar o texto não exclusivamente pela materialidade 

linguística expressa como, igualmente, pela representatividade cultural que emana e 

define um dado grupo. 

As narrativas poéticas, a exemplo dos cordéis, possuem valoração na verve 

social nordestina. Suas histórias circulam entre as pessoas com regularidades visíveis 

e acabam caindo no esquecimento, surgindo novas histórias, ou sendo ativadas em 

outros casos. Há uma circulação de temáticas recorrentes que se apresentam em 

maior ou menor repetição temática. 

A atuação da reiterabilidade textual é uma realidade constatada nessa 

pesquisa. E como são as respostas que motivam as pesquisas científicas, pelas 

questões levantadas, parte-se da seguinte inquietação, ou problema: com que 

regularidade apresentam-se a permanência e a inovação nos textos de cordéis e quais 

elementos são verificados com maiores incidências? 

A hipótese inicial constituída é a de que os clássicos, ou mesmo os textos 

contemporâneos, não apresentavam exclusivamente frases metafóricas ou 

proverbiais como circulam algumas teses levantadas sobre folhetos. O texto, na 

realidade, reflete a circularidade das vozes por meio de frases fórmulas, proverbiais e 

diversas figuras de linguagem que mais se apresentam na oralidade dos indivíduos. 

Há uma profusão significante de ironia, hipérbole, metáforas, comparação à 

metonímia etc., a serviço dessa construção poética. Não essencialmente expressões 

metafóricas e proverbiais como se aduzem em algumas pesquisas. 

Em sua maioria, expressam sua religiosidade, súplicas e pedidos ou voltados 

aos próprios indivíduos, narrando fatos vividos ou ouvidos em suas histórias. Essas 
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expressões, por sua vez, atuam como transpositores culturais de uma tradição que se 

materializa na linguagem pelo nomadismo e pela movência operadas.  

Para isso, faz-se necessário uma discussão preliminar sobre a materialidade 

linguística do texto de cordel, desmistificando a percepção de que sua taxionomia se 

define como suporte e não gênero. Ou seja, é comum tratar o gênero e o suporte 

como sendo um só. Na verdade, pode-se aprioristicamente aventar que o nome cordel 

é um processo metonímico para a sua composição taxionômica. Para a estruturação 

textual tem-se o gênero discursivo e o repositório desse gênero, o folheto, observa-se 

o seu suporte. 

Dito isso, a pesquisa se insere no campo da linguística teórica e descritiva, 

com vieses aplicados, uma vez que se incute a necessidade de uma discussão híbrida 

em uma perspectiva interdisciplinar. Para isso, encontram-se reverberadas em vozes 

como as Kabatek (2006); Koch e Oesterreicher (2007), sobre as TD; dos estudos 

sobre o oral em Zumthor (1993; 1997; 2000; 2005; 2010), Marcuschi (2008); Ong 

(1998); Coseriu (1983) e das contribuições da história, linguagem e cultura em Calvet 

(2011); Chartier (2002); Bourdier (2007) e Canclini (1989), dentre outros que 

conduzem às respostas do conhecimento pretendido. 

Há que se considerar ainda para o fato de que não existe aqui uma 

completude, mas um contributo nas formulações apresentadas. Por essa razão, 

adotam-se as Tradições Discursivas (doravante, TD) como paradigma analítico que 

referende o corpus em análise, uma vez que dentro desse paradigma há uma relação 

com a história social dos textos e a história da língua, dada a sua sistematização 

textual, pragmática e convencionalizada entre o texto, a sociedade e a história. A 

relação texto/história/convenção e cultura são elementos integradores e definidores 

das TD, uma vez que são recuperados no ato de falar, no acervo linguístico e nas 

convenções sócio-históricas produzidas pelos indivíduos. 

Por serem os cordéis textos longevos e histórico-culturais, em contraponto à 

marginalização aduzida nas cátedras, considera-se um motivo para uma pesquisa no 

âmbito da linguagem, uma vez que se insere no campo das práticas discursivas e 

sociais dos indivíduos. 

Dessa feita, alguns percursos foram revividos: leituras de literatura de cordel, 

em âmbito escolar nas esferas municipais e estaduais, na condição de professora; 
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entrevistas com cordelistas sobre seus textos (o contato se deu com maior intensidade 

com Abaeté, Francisco Deodato e Eva Medeiros1); cotejo de vários corpus e leitura 

desses em sala de aula para a produção de novos textos em sua estruturação 

circunstancial e a partir de motes definidos no contexto social vigente.  

Enquanto pesquisa(dora), a compilação não se tornou uma proposta simples. 

De início, a profusão de 386 textos, geograficamente diversos e com temáticas 

variadas, recolhidos previamente para o recorte dessa pesquisa, tornou-se abstruso, 

dada a diversidade de textos e de sua sincronia e diacronia. Por isso, optou-se pela 

reunião de textos produzidos pela Associação Brasileira de Literatura de Cordel, no 

Rio de Janeiro, sob curadoria de Gonçalo Ferreira da Silva, intitulado os 100 cordéis 

históricos segundo a Academia Brasileira de Literatura de Cordel.  

Escolhido o recorte, a interface com os estudos da oralidade e as TD transita 

pelo uso da escrita, reforça a mnemonia do indivíduo e vivifica o texto, demarcando o 

foco analítico. A pretensão, nesse caso, era a contribuição nas investigações no 

campo da oralidade que tentem explicar as relações sociais, mediadas pela linguagem 

dentro de uma sociedade que permeia suas práticas por suas condutas de valores 

individuais e coletivos.  

Defende-se a tese de que o cordel realiza-se e ressignifica-se pelas práticas 

sociais historicamente pré-definidas, funcionando pelo trinômio constituído de frases 

notadamente formulaicas, proverbiais e das figuras de linguagem presentes nas 

atividades mnêmicas coletivas. Todas essencialmente retiradas da oralidade do 

indivíduo, do seu convívio social.  

A justificativa da relevância da análise ocorre por se tratar de textos do 

imaginário das pessoas que representa a historicidade cultural de um grupo e em sua 

atemporalidade legitima o texto, incorporando nas vozes sociais novas 

(res)significações, tornando o texto movente e de cronotópicos distintos vivifica-o. 

Posto isso, as questões centrais que se discutem aprioristicamente aqui são: 

 Como se constitui o texto da literatura de cordel, não possuindo a premissa da 

versificação como peculiaridade única?  

                                                             
1 Os cordelistas Erivaldo Leite de Lima, o poeta Abaeté, em Natal/RN; Delcimar Medeiros, o Francisco 
Deodato, de Parelhas/RN e Eva Medeiros de Matos Salustiano, em Currais Novos/RN, foram os 
primeiros textos recolhidos para um cotejo analítico. 
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 Quais processos reiteráveis o texto apresenta, levando em conta à 

permanência e a atualização do texto? 

 Do tripé constituído (frases fixas/fórmulas proverbiais/figuras de linguagem), 

qual (is) o(s) destinatário(s) se torna(m) foco da criação estética do autor? 

 Como se evidencia o narrador do texto? O cordelista é partícipe do processo 

de escrita como narrador onisciente ou se efetivamente participa da história 

discorrida?  

As questões, por ora apresentadas, levam em conta a problematização 

instaurada e encaminham para um objetivo geral, que é o de compreender a 

constituição do texto, percebendo o contexto que o atravessa – evidenciado pelas 

vozes mnêmicas – auxiliando na construção da historicidade cultural de um grupo.  

O texto da literatura de cordel carrega consigo proposições valorativas, em 

que ecoam as vozes pelas impressões ri(t)madas do cordel, permitindo que sua 

materialidade linguística produza crenças e valores sociais. As histórias de cordéis 

reverberam práticas que refletem a realidade dos indivíduos, em um tempo e espaço 

(cronotopo) pelos quais se (re)produzem. Isso porque o trinômio, ora discutido, 

transita nas vozes dos indivíduos e se aporta no texto, dado os contextos vividos.  

Sistematizado o texto artístico-literário oral em sua historiografia, e adverso 

aos estudos escriptocêntricos, define-se peremptoriamente por eixos que conduzem 

à narratividade poética, quais sejam: a presença constante de provérbios, figuras de 

linguagem variadas – não exclusivamente metafóricas –, frases fórmulas cotidianas, 

reverberada por inovações, súplicas ou apelos dos indivíduos às suas necessidades 

diárias, entremeadas na produção do texto, reforçando a oralidade.  

Aqui, toma-se por empréstimo algumas virtualidades semânticas e estéticas 

do gênero narrativo pela compreensão de que é dentro da narração lírica que o folheto 

combina-se e se entrelaça em muitos termos que constroem o sentido do texto. Para 

isso, expressões como narração poética, personagens e cronotopo (definidor de 

tempo e espaço nas discussões bakhtinianas), por exemplo, são instâncias que 

organizam e modelizam o gênero discursivo analisado. 

Para se compreender a natureza categórica de tempo e espaço textualmente 

representados, Bakhtin cita o conceito de cronotopo, que vem da fusão grega de 

chronos e topos, respectivamente tempo e espaço. Os textos literários revelam-nos 
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os cronotopo de épocas passadas e, dessa forma, sua representação de mundo social 

em que eles surgiram. É a ligação entre mundo real e fictício que se figura essa 

denominação genérica em uma interação mútua e indissolúvel. Sua cosmovisão 

determina a imagem do homem dentro da literatura. No caso do texto do gênero oral 

o tempo é expressamente preciso no início textual, de modo a temporalizar as 

primeiras impressões do leitor. Levá-lo a essa marca definidora faz com que este leitor 

tenha uma ideia histórica do folheto contado. No caso do topos, sua expansão é maior, 

pontualmente, pouco a pouco, o leitor vai sendo convidado a presenciar uma 

ambientação diferente: ora na casa dos pais, ora no mato, ora na escola, etc., de 

maneira abrupta, quando há quebras sequenciais, mas que não compromete o texto, 

apenas está a serviço dessa construção.  

A travessia poética pelo qual o texto normalmente apresenta mostra uma 

linguagem desprovida de rebuscamentos, frases complexas e longas etc. e, em linhas 

gerais, compõe-se pela produção maciça de adjetivos, advérbios, verbos e 

substantivos, que provocam a sonoridade produzida. Esse trajeto, pertencente ao 

universo sócio-histórico do indivíduo, vai para além do texto: o contexto produz o texto, 

na maioria das vezes. A história narrada, nos textos pesquisados, retrata o visto, o 

ouvido, o recontado pelos cordelistas. 

Um aspecto do funcionamento do cordel é seu teor político e pedagógico. Isso 

porque o desejo é apresentar – assim como as fábulas – uma moral/um ensinamento 

a partir das condutas dos indivíduos envolvidos nas narrativas poéticas. O cordel 

apresenta, portanto, uma representação fiel dos indivíduos sociais, que ficará 

impressa na memória coletiva e reverbera-se cronotopicamente.  

Referente ao aspecto metodológico, trata-se a pesquisa de uma análise 

quantitativa, pautada em uma proposição interpretativista e descritiva, demonstrando 

uma exposição de posicionamentos, a partir do paradigma escolhido, para responder 

à problemática pretendida dentro de uma visão socioconstrucionista das identidades 

sociais e das suas construções linguísticas.  

Nesse caso, a dialogicidade entre as vozes sociais e as TD operam no sentido 

de apresentar uma trajetória harmônica que culmine na resolução hipotética aventada. 

No texto de cordel há uma troca simbólica entre as experiências vividas pelos 
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personagens e a fruição produzida pelo leitor e é essa interação que promove ações 

valorativas, justificando a dialogicidade operada por quem ler em seus contextos.  

Importante ressaltar que se entende o folheto como o suporte que traz a 

representação escrita (aquele que aporta o gênero discursivo) dessa tradição oral e 

isso só ocorre para que as atividades mnêmicas não se percam no meio social 

vivificando, pois, as culturas tradicionais e a essência memorialística. É, dessa forma, 

a concretude de um suporte e não o próprio gênero o termo folheto.  

Nesse trabalho, focalizam-se as vozes mnêmicas dos folhetos que dão vazão 

à oralidade dos indivíduos. A abordagem se centrará a partir das discussões sobre as 

TD orais, observando no corpus as marcas de oralidade constituídas no texto. E para 

isso, elenca-se para a estrutura basilar dessa pesquisa o seguinte direcionamento: no 

primeiro capítulo, permitiu-se entender o viés etnográfico construído para se chegar 

ao objeto analítico. A pretensão era não perder o fio linear para a defesa dos objetivos 

propostos para o alcance das respostas hipotéticas que moviam as especulações 

preliminares. 

No segundo, empreenderam-se esforços para mostrar as características 

fundantes da história social da língua no âmbito da cultura oral. Para essa 

racionalidade, discutiu-se o patrimônio imaterial e a presença da memória dentro da 

cultura oral e tradicional. Sob esse aspecto, deu-se realce aos elementos 

característicos que constituíam o texto de cordel. 

No terceiro, tratou-se da constituição do corpus e da operacionalização 

metodológica e, nesse processo, discorre-se sobre o gênero analítico: o cordel, quais 

textos foram empregados, os estados da arte que convergiam para o mesmo objeto 

analítico e a metodologia empregada. 

No quarto, por fim, trata-se do processo paradigmático empregado, 

procurando um diálogo sobre as implicaturas das tradições discursivas na enunciação 

oral e discutindo a partir da divisão macro/microcampo a expressão cronotópica do 

texto e a presença das frases fixas, proverbiais e das figuras de linguagem como 

elementos reiteráveis e constituintes dessa tradição.  

Os capítulos por si, em sua interseção, apresentam um caráter reflexivo, em 

seu aspecto analítico, e predizem sua significância para o oral nas práticas sociais, 
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tendo por intuito ser mais um contributo às discussões sobre o gênero discursivo 

cordel. 

Os cruzamentos desse registro, a partir da expressão paradigmática 

escolhida, produziram um novo recorte temático. Ou seja, a partir da versatilidade da 

escolha da Academia Brasileira de Cordéis, que definia a historicidade cotejada, 

optou-se por novo recorte: dezenove textos que tratavam do tema amor. No entanto, 

é importante salientar que outros textos foram empregados como forma de 

consubstanciar a análise aqui proposta nesses textos compilados. 

A sugestão é a de que há uma presença acentuada de frases específicas 

contidas na oralidade dos indivíduos e que são extraídas e empregadas nos textos de 

cordéis e, com isso, o que se evidenciou especificamente dentro do estudo 

fraseológico foi a (i) incidência significativa de tropos de concentração e de expansão, 

(ii) frases proverbiais direcionadas para as súplicas, pedidos e para a religiosidade do 

indivíduo e (iii) frases fórmulas que, diferentes das metáforas, não sugerem 

comparação explícita ou implícita, mas uma cristalização oral nas vozes dos 

indivíduos.  

Por fim, o que se constata é que o cordel, como gênero discursivo tem, em 

seus elementos componenciais, uma regularidade textual que permite defini-lo como 

gênero, corroborado pelo aporte paradigmático defendido e, por ser assim, apresenta 

uma metafunção textual dentro de sua estruturação que possibilita a compreensão de 

uma leitura solitária à propagação cultural presente, que permite a continuidade do 

texto entre as vozes dos indivíduos. 
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CAPÍTULO 2 

 

PARA COMEÇO DE CONVERSA 

 

 

2.1 A LEITURA DE VIAGEM É UMA VIAGEM 

 

 

Ao fazer alusão metafórica do texto A alegoria da caverna, de Platão, 

pretende-se, nesse momento, apontar a travessia de como “o rosto voltado para a 

parede oposta à entrada e impossibilitado de ver algo além desta parede” fez-se 

revelar luz ao objeto de investigação escolhido. Essa metáfora prenuncia a visão 

precoce de alguns pesquisadores sobre as palavras dicotômicas gênero/suporte que 

não se permite ao entendimento do cordel como expressão genérica no campo oral. 

Essa é, sem dúvida, a inquietação maior. 

A alusão à alegoria, por sua expressão metaforizada, aponta para as 

divergências que ecoam no momento da escritura dessa tese (sombra x luz, 

acorrentados num local subterrâneo, impossibilitados de ver algo além da parede, os 

cativos enxergam apenas a sombra projetada, habituados desde a infância a 

contemplar estas imagens vãs etc.).  

A reflexão proposta é a discussão aqui impressa da oralidade e do 

assentamento do cordel enquanto gênero discursivo em que, para alguns, seu sentido 

é o de suporte como é o outdoor, sugerido por Marcuschi (2008, p. 182). Esse 

paralelismo metafórico divergente entre sombra e luz equipara-se ao continuum 

suporte/gênero, suportando a investigação efetiva pretendida, bem como os 

paradigmas analíticos que oferece o arcabouço teórico defendido. 

Esse silêncio interdito do gênero discursivo tornar-se-á mais um fulgor do sol 

acostumando-se à ambiência luminosa da escrita, produzidos pelas vozes sociais em 

seus contextos. É também uma viagem! Assim como é a historicidade do cordel: texto 

ambulante, que perambula entre os indivíduos pela memória que vaga socialmente.  
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Fez-se uma viagem pelos mais variados folhetos e por suas narrativas 

poéticas produziu-se o recorte necessário dentro de uma análise voltada a mais um 

contributo à expressão da oralidade, que diferentemente do campo escrito,  

 
A palavra falada ainda subsiste e vive. Todos os textos escritos devem, 
de algum modo, estar direta ou indiretamente relacionados ao mundo 
sonoro, habitat natural da linguagem, para comunicar seus 
significados. Ler um texto significa convertê-lo em som, em voz alta ou 
na imaginação, sílaba por sílaba na leitura lenta ou de modo superficial 
na leitura rápida, comum a culturas de alta tecnologia. (ONG, 1998, p. 
16, grifos do autor). 

 

Sobre a palavra, pode-se inferir sua evidente parentalidade entre morte e 

renascimento que representa a linguagem por ela mesma. Há um ressurgimento que 

se concretiza em signos visíveis e indeléveis. Um exemplo claro é a palavra arribar 

não mais tão presente na linguagem formal e erudita, mas comum em folhetos. No 

caso da oralidade, essa não fica na retaguarda da escrita, mas concomitante, ou 

mesmo antes, como sugere Ong (1998, p. 18), como linguagem primária. Ela se 

reacende nas vozes mnemônicas sociais. 

Ela se representa nas vozes mnêmicas. Por representação, Chartier (2002 p. 

19) ilustra para o fato de que as imagens mentais claras (os materiais de ideias) e os 

esquemas e categorias interiorizados (do próprio do autor) motivam e estruturam o 

mundo social e se refletem em palavra/narrativa poética. Uma história cultural e social, 

que entenda as formas e os motivos das representações coletivas, e traduz em 

posições e interesses objetivos em confronto com pensamentos isolados dos atores 

sociais, descreve um ideal de sociedade.  

A representação é o “instrumento de um conhecimento mediato que faz ver 

um objeto ausente através da sua substituição por uma imagem capaz de o 

reconstituir em memória e de o figurar tal como ele é” (CHARTIER, 2002, p. 20). Não 

há evidentemente como se desconsiderar a carga simbólica que a representação 

traduz através das imagens ou propriedades das coisas naturais e, claro, essas se 

veem nas vozes reminiscentes. 

A linguagem, como tal, protege sua finitude, ocorrendo o processo de 

nomadismo/movência entre as vozes. O antes e o depois de todos os tempos é 
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meramente reflexo encerrados em si. Essa linguagem, premente da vocalidade, 

circula entre os indivíduos de modo diacrônico e sincrônico.  

A confluência entre o oral e o escrito se resguarda no tempo, transcende-o e 

permite o entendimento de que o leitor busca uma determinada leitura “porque gosta 

ou se identifica com um vocabulário imaginário que ela lança.” (SCHITTINE, 2016, p. 

53). Daí a atração primeira de muitos para as leituras de cordéis. 

Nesse trabalho, discorre-se sobre o trajeto de pesquisa(dora), por um lado, e 

o percurso teórico-metodológico, por outro, apontando os caminhos pelos quais a 

viagem aconteceu ao longo da pesquisa, ouvindo “apenas o eco das palavras que os 

portadores trocam entre si”. Tais ecos se deram pelo som melódico dos folhetos lidos 

e pelas variadas vozes do aporte escolhido para a análise aqui exposta. Dentro dessa 

interpretação, é expressivo apontar a natureza da pesquisa e os porquês do interesse 

pelo objeto investigado.  

O primeiro encontro com a literatura de cordel tradicionais situa-se em um 

espaço temporal bastante preciso: o mês de agosto de 2010 em ambientes escolares. 

Somente nos últimos anos, mais precisamente em 2011, após a aprovação no 

mestrado, é que se começou a engendrar cordéis circunstanciais que seriam, mais 

tarde, apresentados pelos alunos da escola Municipal Professor Veríssimo de Melo, 

Natal/RN, como proposição metodológica voltada às ações folclóricas em sala de 

aula, naquele ano, na condição de professora de Língua Portuguesa do ensino 

fundamental II das séries finais.  

Em 2011, após aprovação em curso strictu senso, o foco investigativo passou 

a ser outro e se concentrou nas folias de reis potiguares, dentro do próprio bairro2 em 

que trabalhava, a fim de perceber o processo de movência do texto pelo eixo 

paradigmático das TD. Contudo, o interesse pelos folhetos de viagem seguia ano a 

ano como produção metodológica, em âmbito escolar, sem uma análise pormenor, 

haja vista o grande interesse dos alunos, quando apresentados ao gênero discursivo. 

                                                             
2 Berço cultural pouco explorado pela região. É dessa localidade, o bairro de Felipe Camarão/RN, em 
que se encontram mamulengueiros de João Redondo, como Francisco Ângelo da Costa, o Chico 
Daniel; do auto natalino de Boi de Reis com a figura expressiva de Manoel Lopes Galvão, o Manoel 
Marinheiro; de construtores de luterias de rabeca no ponto de cultura Conexão Felipe Camarão, 
chancelado pelo Ministério da Cultura, em 2003, sob a coordenação da historiadora Vera Santana, e o 
grupo TerrAmar; da musicalidade da rabeca de mestre Cícero e da capoeira de Mestre Marcos etc. 
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A primeira dúvida dessa viagem surgiu no momento da partida. Reproduzem-

se as inquietações existentes tomando por empréstimo a transcrição de Platão (1965, 

p. 35) em A República:  

 

Os homens são neste mundo escravos de seus sentidos: na 
obscuridade do mundo da matéria, em perpétuo devir, não apreendem 
senão sombras ou vagos reflexos. Porém, os modelos destas 
sombras, a fonte luminosa destes reflexos, permanecem a tal ponto 
desconhecidos para eles que não suspeitam sequer de sua existência. 
[...]. O puro esplendor das essências, este só é dado a contemplar e 
fixar na alma a quem, rompendo os grilhões, se tenha elevado além 
das trevas da caverna até o reino do Sol. 

 

A obscuridade surgiu no momento em que se observa pesquisas voltadas ao 

mesmo objeto de investigação: o cordel, construídas por outros pesquisadores. Os 

principais estados da arte lidos evidenciavam sempre o mesmo campo investigativo: 

a oralidade. Não poderia ser diferente! O gênero reflete as práticas orais/sociais dos 

indivíduos.  

Os vagos reflexos dessa viagem esmaeceram antes mesmo de sua partida. 

Instalava-se a suspeição de não propor uma nova fonte luminosa. Entrementes a essa 

percepção, após percorrer pelas leituras desses estados da arte, a sensação de 

contribuições novas sobre a continuidade dessa tradição, que se voltasse a uma 

microanálise do texto de modo comparativo, em frontispício linguístico, evidenciaria 

mais uma efetiva colaboração para a vivificação do texto oral.  

Foi imperiosa a viagem por essas pesquisas, que utilizavam o cordel como 

corpus analítico. De modo abrangente, os seus textos, com suas pluralidades de 

ideias e concepções teóricas, não mostravam o texto como algo nômade e movente, 

resultante de uma TD, tendo por constituição textual o trinômio que se pretende 

discutir, resultante da oralidade dos indivíduos, quais sejam: frases fórmulas, 

proverbiais e as figuras de linguagem presentes. Isso porque para as teses 

levantadas, a supremacia se encontrava exclusivamente ora em provérbios, ora em 

metáforas como sendo únicas e incontestes. Não há menção alguma às frases 

fórmulas tão visíveis nos textos. Muitos consideram-nas como simples frases 

metafóricas ou proverbiais. Evidentemente, cada qual com seu objetivo e expressão 

analítica contribuiu para reforçar a significância cultural no resguardo das 

reminiscências sociais como patrimônio imaterial de um dado grupo social. 
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A fonte luminosa dessas pesquisas contribuíram, em seus modos, para as 

discussões sobre a oralidade do indivíduo, rompendo-se dos grilhões para “além das 

trevas da caverna até o reino do Sol”, ao se viajar no mundo da literatura de cordel. 

Traçando, dessa forma, com novo fôlego e novas pesquisas, um diálogo renovado, 

para as discussões antes e aqui empreendidas, avivando e soltando os grilhões dessa 

literatura marginalizada, a fim de perceber que, para além de uma atividade social 

exercida, o texto tem uma funcionalidade ético-pedagógica que permite uma 

continuidade em suas atividades mnêmicas. 

Desse modo, assim como na Alegoria da Caverna, as sombras transformam-

se em luz que dialogam e se entrecruzam com o aporte escolhido e com o corpus 

pretendido, possibilitando mostrar a sintonia necessária para a compreensão do 

estudo aqui empreendido “para além de imagens registradas na parede”. 

Seguramente, para uma compreensão da oralidade do indivíduo como prática social, 

refletida na escrita do gênero cordel. 

 

 

 

Em 2009, a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura e o Ministério da 

Cultura idealizaram um curso híbrido (online e presencial), promovendo a produção 

de projetos culturais em todo o país. Ao longo de três etapas, foram 9.500 inscritos 

para participarem do curso de iniciação em projetos culturais. Sob a vigência do então 

ministro da cultura João Luiz Silva Ferreira, o Juca Ferreira, dentro de uma perspectiva 

de ensino a distância, somente 3.552 foram aprovados por nivelamento para darem 

continuidade às etapas posteriores, que tratavam de modelagem e execução de 

eventos construídos dentro de um mesmo formato em todo o país.  

Em uma próxima etapa, 1.873 cursistas foram aprovados, no ano de 2012, 

para oficinas presenciais em seus estados. Após essa configuração, apenas 1.764 

participaram dos módulos avançados em cursos online, que versavam sobre política 

e gestão cultural. Pelo montante – e por se tratar de um novo momento a distância –, 

o curso preparou mais 4 etapas subsequentes, finalizando com 50 fomentadores em 

todo o país. 
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A proposta foi a capacitação de agentes culturais pertencentes aos setores 

privados e públicos. Sua premissa era a de atender à demanda dentro do setor 

cultural, difundindo conteúdo, práticas e abordagens na elaboração de projetos 

culturais, envolvendo a Economia Criativa nas propostas que viessem a surgir na 

finalização do curso. Em 2013, apenas esses 50 fomentadores concluíram as etapas 

exigidas, em todas as fases do programa, vindos dos estados do Acre, Alagoas, Bahia, 

Sergipe, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e Santa Catarina. 

A conclusão do curso tinha por finalização a apresentação de um plano de 

aula para uma banca de doutores da Fundação Getúlio Vargas/RJ e do Ministério da 

Cultura/DF, que avaliariam apresentação, desempenho e o conteúdo para a oficina 

escolhida como proposição viável e culturalmente sustentável de se realizar em cada 

estado-origem.  

A intenção era a formação de um agente facilitador, propagador de conteúdos 

e oficinas e um articulador local com objetivos de formular projetos, obtendo 

financiamentos, capacitação e estímulo ao empreendedorismo criativo pelo terceiro 

setor. Tratou-se, de modo geral, de um encontro de capacitação para construir uma 

nova prospectiva de projetos, em que avivava a Economia Criativa e formatava um 

único padrão de projetos para as propostas regionais, facilitando a compreensão dos 

patrocinadores nos projetos existentes a posteriori. Essa pasta compreende desde a 

criação, à produção, à distribuição/difusão e ao consumo/fruição de bens e serviços 

caracterizados pela prevalência de sua dimensão simbólica. 

Em 2012, em Brasília/DF, quando participava do encontro presencial, 

apresentei-me aos fomentadores culturais – do Oiapoque ao Chuí – como 

pesquisadora de cultura popular e não produtora de eventos, critério para a realização 

do curso final. No entanto, não foi negada a minha inscrição. A participação efetiva, 

nesse caso, deu-se pela necessidade em coletar, de modo mais rápido, o corpus para 

uma configuração analítica emergente. 

À primeira vista, os cordéis, as lendas e os mitos de Câmara Cascudo 

prenunciavam a curiosidade de meus colegas nos diálogos travados ao longo do 

curso. Alguns poucos com os quais mantive maiores contatos já conheciam minha 



33 

 

pesquisa3, doando de seus estados corpus para uma apriorística análise defensável 

nesses escritos. 

A incursão ao mundo da cultura era embrionária evidentemente. Pouco ou 

nada conhecia, afora as esparsas escritas da literatura de cordel, de audição de 

inquéritos orais de histórias de Trancoso (ouvidas de meus avós e de meu pai), lendas 

e acalantos como propostas metodológicas em sala de aula como professora de 

Língua Portuguesa em escolas públicas estaduais e municipais no estado do Rio 

Grande do Norte.  

Embora as poucas investidas nessa prática como docente, jamais pressupôs-

se a participação de um curso que permitisse o domínio do constructo de cultura até 

a produção de projetos em eventos culturais. E mais: não presumia a resistência do 

tema em meios acadêmicos, impondo-me como pesquisadora cultural.  

Concluído o curso, pode-se trabalhar com o cordel, em dois momentos: (i) em 

sala de aula com leituras de textos e rodas de prosa, evidenciando os cordéis 

circunstanciais, produzidos pelos alunos, com temas específicos à época e definidos 

aprioristicamente por eles em eventos escolares determinados e (ii) ao participar de 

estágio em Pedagogia, pela Universidade Luterana Brasileira/RS, em uma casa de 

recuperação de viciados em álcool e drogas (Ágape na cidade de Currais Novos/RN), 

em 2013, observando ex-alunos que, em meio ao mundo do vício, não tinham ânimo 

para a leitura ou para a escrita, dada a sua condição crítica de sua saúde e a presença 

de medicamentos para desintoxicação dentro de um foco para algo que cause alguma 

fruição.  

Resolveu-se, então, reunir dois cordelistas da cidade, Eva Medeiros e Leo 

Medeiros, para através de suas performances promoverem um evento, que permitisse 

alguma interação entre os residentes, haja vista a heterogeneidade de faixa etária 

existente e a multiplicidade de interesse nesse grupo aparentemente focal. À época, 

a sugestão do estágio era conseguir realizar entrosamentos, aceitação ao tratamento 

e trabalhos coletivos com intuitos pedagógicos envolvidos.  

                                                             
3 À época, as folias/Bois de reis do estado do Rio Grande do Norte (Natal, Extremoz e São Gonçalo do 
Amarante) – e de suas localidades enviavam material para minhas prospectivas analíticas, mantendo 
a mesma relação de doação – em um metodologia etnográfica virtual 
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Lá, internados, estavam jovens com 14 anos de idade a adultos com quase 

70 anos de idade. Em um mesmo ambiente, um mesmo objetivo: sair do vício 

envolvido. O estágio foi realmente participativo e foi apresentado cordéis para serem 

lidos na tentativa de produzir alguma escrita. Infelizmente não se conseguiu a 

produção dos textos, mas apenas as audições e algumas parcas leituras apreciativas. 

Quatro anos se passaram para a finalização do curso pelo Ministério da 

Cultura e, embora o desejo inicial tenha sido o de apenas encontrar corpus para 

pesquisas posteriores, tornei-me a única fomentadora em todo o estado do Rio 

Grande do Norte nesse período. Evidentemente, novos outros cursos surgiram após 

essa primeira etapa que, pelo olhar do outro, novas visões e vozes foram mostrando 

uma cultura viva na região potiguar. 

 

 

 

Meta cumprida para a realização do curso, e para a escritura inicial do projeto 

de tese, uma instigante curiosidade em pesquisar o teatro de rua surgiu. Isso porque 

em uma conversa rápida com a professora Dra. Beliza Áurea de Arruda Mello, da 

Universidade Federal da Paraíba, em um evento acadêmico tinha-se a mesma 

impressão de evasão acadêmica nesse assunto. Para isso, manteve-se contato com 

o grupo Galpão/Belo Horizonte, através do agente Pablo Dantas/CE e de Rosa Helena 

Rasuck, gestora de projetos artísticos e culturais no Espírito Santo.  

Dentre tantos elementos culturais, o cordel surgiu imperiosamente por essas 

conversas virtuais. Foi com o diálogo mantido com o Pablo Dantas que se teve 

conhecimento de um teatro de rua, estreado em Fortaleza, em 2013, e que percorreria 

o país, constituindo-se o primeiro dilema: o espetáculo A mala do folheteiro, 

espetáculo-solo de Cleydson Catarina, e baseado nos cordéis do cearense Klévisson 

Viana A Festa no Céu e O Cantor e a Meretriz.  

Afinal, pertencia a qual gênero essas esquetes teatrais? Seriam elas cordéis, 

ou sua transmutação para uma peça dramaturga favorecia a um subgênero? Uma 

intertextualidade, uma vez que utilizava recortes do texto original? Essas e outras 

perguntas surgiram na ocasião. Nos estudos bakhtinianos, a respeito de estilística, a 



35 

 

observância (ou a transmutação) de um gênero para outro permite a destruição e 

renovação do próprio gênero.  

Do teatro de rua, a primeira incursão no meio cordelístico, recolheu-se do 

Grupo Galpão uma produção escrita que mostraria a presença do cordel como se vê: 

 

ESPETÁCULO: A Mala do Folheteiro 

SOBRE A MONTAGEM: Através do projeto O Cordão de Mamulengo 
– encontro realizado em 2008 pelo Grupo Formosura (CE) sob 
orientação de Graça Freitas – Cleydson Catarina entra em contato 
mais profundo com a Literatura de Cordel e o Mamulengo. Nessa 
vivência, Klévisson Viana, cordelista cearense, realizou uma oficina 
sobre o cordel e sua estrutura rimada, o ritmo e suas variações. Desse 
encontro surgiu uma montagem: a viúva alucinada (domínio público). 
Com esse trabalho Cleydson Catarina percorre diversas praças do 
Ceará e, no terreiro da arte popular, no berço em que a própria família 
o criou, passou a conceber o espetáculo A mala do folheteiro que, a 
princípio, trabalha dois cordéis: A Festa no Céu e O Cantor e a 
Meretriz, ambos escritos por Klévisson Viana. 

O objetivo primordial é unir o Cordel e o Mamulengo, experimentar a 
poesia ritmada e a representação fantástica do boneco. Este trabalho 
segue pelas ruas do mundo para abraçar os artistas populares e elevar 
a história dos brincantes, poetas e figuras inusitadas do Nordeste 
brasileiro. 

SINOPSE DO ESPETÁCULO: Zé do Conto abre a sua mala para viver 
o tempo do encantado, o tempo do bumba, o tempo de era uma vez... 
Histórias como a do sapo que vai ao céu na viola do urubu ou da 
Meretriz que devora as fotos do trovador fazem parte d’A Mala do 
Folheteiro. Zé do Conto brinca com o universo do Mamulengo 
tradicional nordestino e com imaginário do menestrel e, través do preto 
e banco da xilogravura, cria imagens ao som de Vicente Celestino e 
de outros cancioneiros populares. 

PATROCÍNIO: Este projeto foi contemplado com o prêmio Funarte de 
Artes Cênicas na Rua 2012. 

FICHA TÉCNICA: Concepção, criação e execução de figurinos e 
adereços, ator, cantor e coordenador geral – Cleydson Catarina 

Produção: Pablo Dantas e Alan Mendonça 
Cordelista – Klévisson Viana 
Preparação vocal, direção e Arranjo Musical – Simone Souto 
Consultoria cênica e manipulação de boneco – Graça Freitas e Pedro 
Cardoso 
Diretor coreográfico: Ênio Marques 
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Criação de Bonecos – Pedro Cardoso, Titinha e Bel (Museu de 
Mamulengo de Glória do Goitá/PE) 
Criação e execução de cenário – Sebastião Simão e Sérgio 
Nascimento 
Programação visual – Edvania Ayres 
 
(Pablo Dantas, 2013 – texto doado por correspondência virtual) 

 

Por essa materialidade linguística, não se sustentava ainda a identidade de 

repetição que necessitaria para a comprovação analítica circunscrita no texto 

expresso, e que constituiria alvo da prospectiva inicial, haja vista ser apenas a 

descrição de como se daria o texto para o teatro e não a esquete do texto cordelístico, 

com as falas das personagens, que refutaria ou não a presença das TD, nesse escopo 

investigativo inicial, tampouco o texto em sua oralidade. 

Destarte, instigante e envolvente é a presença do cordel nessa descrição que, 

pela voz, ou sua performance, comprovadamente evidencia a oralidade – a sua 

transgressão, representada pela teatralidade dos atores – e confirma a movência do 

texto oral em outros gêneros.  

Há, no teatro de rua, o envolvimento com a plateia, a reprodução da oralidade, 

vivificada pela teatralização, o seu contexto social4 que, por sua vez, reitera- se nas 

vozes dos indivíduos. E, nesse caso, marcadamente, a transmissão oral evoca a 

memória, o improviso, a performance, o contexto e privilegia uma evocação inexata 

quando reproduzido por meio escrito, muitas vezes.  

Ao proceder à leitura/análise do texto, apurar o olhar com um certo 

distanciamento de pesquisadora, aguçou o desejo de ter o texto de teatro de rua em 

mãos a priori. Talvez pela contaminação (CALVET, 2011) sugerida por uma cultura 

letrada, que privilegia a escrita e seus estratos visíveis, esmaecendo as fronteiras da 

oralidade por não ser tangível, perceptiva e mensurável.  

O envolvimento com o texto de cordel, em âmbito profissional, por fim, 

apresentou-se uma avaliação hipotética de que o texto em sala de aula tão somente 

discute sua estruturação textual, medida pela produção de rimas em quantidades 

                                                             
4 Uma discussão profícua de contexto social se encontra na análise de RIBEIRO, B. T. GARCEZ, P. 
M. org. Sociolinguística interacional. 2 ed. São Paulo: Loyola, 2013. In: TANNEN, D. WALLAT, C. 
Enquadres interativos e esquemas de conhecimento: exemplos de um exame/consulta médica, p. 

183. 
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estróficas, e versos, dentro de uma temática circunstancial, mas não evidencia a sua 

oralidade como algo presente em seu contexto. Firmada estava a temática a ser 

estudada para esse estudo. 

 

 

2.2 OS ESTADOS DA ARTE CONVERGENTES 

 

Uma das primeiras percepções, o da síntese dos estados da arte, é o 

(re)conhecimento dos principais contributos para a literatura popular e tradicional, 

sendo essa pesquisa mais uma contribuição para os estudos etnográficos, culturais e, 

sobretudo, linguísticos. Na atenção dada aos estudos culturais e linguísticos, voltados 

para os cordéis, assinalam-se as pesquisas de Porfiro (1999) em “Literatura de cordel, 

educação e formação da consciência crítica” que se refere à Literatura de Cordel 

enquanto fonte para a história da educação, tendo o estado do Acre como contexto 

para as discussões sobre performance e miscigenação. Em sua discussão, 

apresentaram-se aspectos didáticos-pedagógicos, de teor crítico-educativo, 

observados nos cordéis, tomando por base a cultura acreana com discussões que vão 

da ideologia à cultura de elite. Evidentemente, várias outras pesquisas no campo da 

oralidade surgiram, mas se apresentam aqui apenas algumas que se encontram 

disponíveis em repositórios nacionais confiáveis. 

Bastos Nemer (2005) em “A função intertextual do cordel no cinema de 

Glauber Rocha” tratou sobre a presença do cordel para uma adaptação 

cinematográfica, trazendo a representação do mito cangaceiro, numa configuração 

midiática em que discutiu canção, som, imagem, temporalidade, ponto de vista, 

performance, carnavalização e teatro. 

“Cordel: memória e comunicação em rede”, em Brasil (2006), retratou o cordel 

como rede de memória. Essa percepção traz à baila uma análise sobre a feitura do 

cordel (designado, classificado, encadernado e digitalizado). Nessa senda, é 

apresentado o papel da rede social e de trocas, relação entre pares e rede de 

transporte e comunicação de rede, discutindo a presença da literatura de cordel e de 

sua produção. Discussão próxima ao background de Searle (2002, p. 195), com 

notória análise para o suporte (o folheto) do gênero. 
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Grangeiro (2007) em o “Discurso político no folheto de cordel: A besta-fera, O 

Padre Cícero e o Juazeiro” propôs uma discussão voltada à análise do discurso, 

retomando discussões entre Saussure e Foucault. Sua análise voltou-se para o 

(pós)estruturalismo e o materialismo histórico, propondo-se para o estudo do discurso 

político na cidade do Juazeiro do Norte, analisando a constituição desse discurso em 

folhetos de cordéis. 

Amorim (2008) em “A permanência de aspectos orais no Romance de 

Folheto” retratou a historicidade do cordel a partir da oralística fenomenológica, 

discutindo temáticas como o registro da oralidade, composição, transmissão, 

performance e elementos paratáticos. Para isso, reflete sobre a reiteração 

intracomposicional verbal, incidental e sintática, propondo uma práxis pedagógica a 

partir da reconstrução da oralidade. 

“O discurso do cordel sob a perspectiva do gênero”, em Bonfim (2009), 

retratou a arte verbal do cordel, seu discurso, amparado sob a perspectiva de gênero 

na visão da linguística sistêmico funcional, dando ênfase aos documentos oficiais, 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais e utilização sem sala de aula. Apresenta, 

ainda, a sistemática de negociação (afeto, julgamento, negociação, verossimilhança), 

seus atores sociais e as realizações discursivas existentes. 

Fernandes de Sousa (2009) na pesquisa “A mulher negra mapeada: trajeto 

do imaginário popular nos folhetos de cordel” propõe estudar a representação 

feminina negra em sua configuração de persona ficcional a partir da proposição da 

construção do imaginário e da memória, utilizando por base a representatividade de 

estereótipos existente no Nordeste.  

Barbosa (2010) em sua pesquisa “As representações identitárias femininas no 

cordel: do século XX ao XXI” se lança a discutir as representações femininas, 

presentes nos folhetos, em dois séculos. Observando a visão patriarcal-católica, os 

estereótipos construídos e as visões seculares fronteiriças, que esbarra em rótulos, a 

pesquisa busca mostrar a constituição de novas linguagens para o papel feminino ao 

longo do texto. Defende ainda o folheto como um gênero que se modica. 

Em “A polifonia do cordel de simbólica católica: contrapondo reducionismos 

interpretativos”, Santos (2010) estuda uma panorâmica da literatura de cordel a partir 

da religiosidade, ideologias, reducionismos e o uso da língua. Nesse caso, discute 
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temas como desejo e submissão, o binômio Deus/Satanás e as configurações 

imagéticas construídas na religiosidade sacra, dentro dessa dualidade 

profano/sagrado.  

Rodrigues (2011) “Vozes do fim dos tempos: profecias em escrituras 

midiáticas” em que discute textos, discursos e indivíduos a partir das discussões de 

Bourdieu sobre habitus, levando em consideração a percepção de ideal de autor, leitor 

e leitura. Além disso, traz à baila a memória das escrituras das vozes e seu 

consequente esquecimento, voltando-se para as escrituras apocalípticas, sua 

escatologia e atualização cordelística. 

Evangelista (2014) “Do discurso da resistência à resistência do discurso: as 

construções identitárias de Mossoró nos enunciados da literatura de cordel” propõe a 

compreensão das identidades mossoroenses, em um período cronotópico de vinte 

anos de cangaço. Para isso, discute as relações dialógicas empregadas pelos meios 

intermidiáticos por suas vozes sociais e pelos contextos de produção. 

Similarmente, pretende-se defender a ideia de que o cordel espraia-se pelas 

discussões voltadas ao gênero, dado o seu modo prototípico definido. Em uma 

proposta paradigmática sob o viés da oralidade, no campo das TD, propõe-se justapor 

às perspectivas apresentadas por alguns desses estudiosos, contrastando com seu 

processo formulaico reiterável em todo o texto.   
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CAPÍTULO 3 

 

A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

 

 

3.1 DISCUSSÃO METODOLÓGICA 

 

 

A natureza do corpus, reconhecendo que uma pesquisa analítica absorve 

diversas estratégias, dada uma base teórica pré-definida, empreende-se em um 

pensamento fundante epistemológico referendado por pesquisas metodológicas, que 

prediga, ou não, a constatação hipotética perseguida. 

A percepção quantitativa corresponde às análises que permitem as variáveis 

estruturantes e se torna o arcabouço necessário à tese defendida. Nessa ótica, parte-

se da visão de que o interpretativismo, com base em uma pesquisa exploratória, 

descritiva, bibliográfica, reverbera o pensamento aqui presente. Isso ocorre porque 

essa base “busca uma interpretação culturalmente derivada e historicamente situadas 

do mundo da vida social”. (GRAY, 2012, p. 24), premissa que leva à compreensão de 

que o contexto resulta nas ações do indivíduo, ou vice e versa. 

O propósito classificatório dessa pesquisa permeia-se pelo estudo explicativo. 

Gray (2012, p. 35) aponta dentro de uma metodologia de pesquisa os estudos 

exploratórios, descritivos, interpretativos e explicativos e esses sustentam a gama de 

informação em abordagens bastante explorados, como é o caso do corpus levantado 

para a pesquisa.  No entanto, o estudo explicativo, por si, não corresponde a totalidade 

da pesquisa aqui empreendida. Ao planejar um processo de pesquisa municiasse de 

uma interseção harmônica entre os propósitos metodológicos que corroborem o 

pensamento desenvolvido.  

Nesse caso, Chizzotti (2008, p. 58) reforça essa percepção. Para ele, a fusão 

“realça um modelo único, da crítica hegemônica dos pressupostos experimentais, do 

absolutismo da mensuração e da cristalização das pesquisas sociais como um modelo 

determinista, causal e hipotético dedutivo, reforçado por pressupostos 

epistemológicos, ontológicos e metodológicos”, que permitem uma padronização 
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precisa e irrefutável. Esse aspecto evidencia o papel relevante dos indivíduos, dos 

valores, intenções da pesquisa e a “interdependência entre a teoria e a prática, a 

importância da invenção criadora, do contexto dos dados e da inclusão da voz dos 

atores sociais” (CHIZZOTTI, 2008, p. 59).  

Do ponto de vista estratégico, aprioristicamente, pensou-se em uma pesquisa 

etnográfica. Percebeu-se ser um desafio inviável. A afirmação resulta do fato de que, 

em Natal, os museus mantêm sua literatura de cordel em paredes – único exemplar – 

com a proteção de vidros, permitindo ao pesquisador ter acesso apenas a 

xilogravuras. Dos poucos historiadores contatados, pouquíssimos têm folhetos 

reunidos e a única casa de cordel da capital norteriograndense, do poeta Abaeté, 

apresenta uma coletânea espaçada de variados autores e, na sua maioria, textos do 

próprio cordelista, ou outros recolhidos por seus contatos.  

Por isso, atestá-la etnográfica uma vez que ocorreu pela interação direta com 

os indivíduos (nesse caso, os cordelistas Leo Medeiros, Eva Medeiros, Delcimar 

Medeiros e Adriano Santori, embora esse último pouco foi o acesso a seus trabalhos), 

podendo ver suas concepções, motivações, práticas e compreendendo seus 

contextos de produção de escrita. Além disso, espraiou-se por uma etnografia virtual, 

por meio de amostragens aleatórias (GRAY, 2012, p. 126), incluindo ou excluindo 

critérios até uma definição exata do corpus cotejado. 

O cotejo dos fac símiles (mesmo possuindo os textos compilados, 

datilografados) assinalam, mais uma vez, para uma abordagem exploratória e 

etnográfica. Isso porque mesmo que não se manifeste em pesquisa ativa in loco, parte 

do pressuposto de que perpassa por uma metodologia virtual conforme sugere 

Chizzotti (2008). 

As questões etnográficas emergentes compõem-se através de (i) pesquisa 

participante; (ii) estudo de campo; (iii) micro-estudo de pequenos grupos homogêneos 

e geograficamente delimitados; (iv) descrição interpretativa da cultura5 (CHIZZOTTI, 

2008, pp. 70-71). Entretanto, antes da compilação definida, partiu-se para o estudo de 

campo e a descrição interpretativa. 

                                                             
5 Chizzotti (2008, pp. 70-71) apresenta estudiosos que conduzem ao campo da etnografia, entre eles: 
Wilson (1997), Ezpeleta; Rockwel (1989); Bodgan; Birklen (1994); Beau; Weber (1998); Goetz; Le 
Compte (1934); Wolcott (1982); e Marcus; Fisher (1986); Geerts (1989); Tedlock (2000) mais 
notadamente com a textualidade etnográfica. 
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A etnografia caracteriza-se pela descrição ou reconstrução de mundos 
culturais originais de pequenos grupos, para fazer um registro 
detalhado de fenômenos singulares, a fim de recriar as crenças, 
descrever práticas e artefatos, revelar comportamentos, interpretar os 
significados e as ocorrências nas interações sociais entre os membros 
do grupo em estudo. 

 

Por sua natureza sociológica, antropológica e linguística, a etnografia opera 

nas práticas discursivas dos indivíduos, uma vez que implica na participação do 

etnógrafo no cotidiano das pessoas, coletando dados para o esclarecimento das 

questões implicadas em suas teses. (FLICK, 2009, p. 214). De fato, o método não se 

preocupa exclusivamente com a compreensão dos eventos ou processos sociais 

apresentados (FLICK, 2009, p. 31), mas, sobremaneira, pela não participação efetiva 

do observador em um dado campo de observação (FLICK, 2009, p. 203).  

As questões de não copresença, apontadas por Flick (2009, pp. 245-246), 

como a etnografia virtual empregada, tornam-se necessárias por ser uma “ferramenta 

para estudar pessoas e que, de outra forma, não se atingiria, a qual se distingue e vai 

além de um processo tradicional de entrevista ou de discussões grupais.  

O arcabouço metodológico, discutido por Flick (2009, p. 32) sobre a 

triangulação, de igual modo, responde efetivamente às abordagens apontadas. Os 

dados analisáveis, nesse caso, podem ter critérios quantitativos e explicativos. Isso 

acontece porque essa fusão tornar-se-á profícua por abranger outros métodos, 

revelados por sua combinação.  

Nesse caso, Flick (2009, pp. 361-362) categoriza o método em (i) triangulação 

dos dados, quando emprega diferentes fontes, não se confundindo com o emprego 

de métodos distintos para a produção de dados, consistindo em envolver no estudo 

pessoas e grupos de estudo, ambientes locais e temporais; a (ii) triangulação do 

investigador sugerindo a pesquisa a vários observadores para minimizar tendências e 

influências na pesquisa, resultantes da condição humana do pesquisador; a (iii) 

triangulação da teoria que consiste na abordagem de dados tendo em mente 

perspectivas e hipóteses múltiplas e, finalmente, a (iv) triangulação metodológica, que 

biparte em dentro do método e entre métodos.  

Na triangulação dos dados, utilizam-se subescalas diversas para a medição 

e, na do investigador, há uma combinação estratégica para a obtenção de um fim. 
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Flick (2009 p. 236) sugere que a triangulação pressupõe a melhor estratégia, dada 

sua estabilidade na construção de uma teoria.  

Dessa constatação, utiliza-se (i) de fontes distintas, como intermídias, estados 

do conhecimento e referencial teórico especializado; (ii) de insiders da cultura popular 

para a prospectiva analítica; (iii) de teorias convergentes como é o caso da movência 

e nomadismo zumthoriano e das fórmulas linguísticas que recaem em TD, propostas 

por Koch (1997) e Kabatek (2006) e, por fim, (iv) a análise da microforma, a partir de 

eventos de repetição, conferindo um estatuto de reiterabilidade e nomadismo do texto. 

A aplicabilidade da triangulação ocorre como completude das abordagens 

metodológicas empregadas, validando os resultados e procedimentos adotados nos 

constructos teóricos aqui empregados. Segundo Flick (2009, p. 353), essa abordagem 

atesta epistemologicamente pela objetividade, ou pela capacidade de confirmação; 

por sua confiabilidade, resultando em consistência e autoria. A validade interna 

delineia a credibilidade e autenticidade e a externa se observa a capacidade de 

transferência e adequação, enquanto que a utilização se preocupa com a aplicação e 

a orientação para a ação. Flick (2009, p. 83) esclarece ainda que os dados essenciais 

e sua base interpretativa e comunicativa sugere a compreensão das realidades sociais 

por meio da interpretação dos textos.  

É sob a rubrica de uma pesquisa explicativa e quantitativa, que envolve a 

etnografia virtual e a triangulação, que se utiliza como método para a compilação dos 

dados. A discussão aqui empreendida conduz para a compreensão hipotética de que 

a circularidade da tradição oral evidencia sua reiterabilidade pela oralidade dos 

indivíduos.  

Por isso, a fundamentação paradigmática apontada no campo oral atesta a 

proposição de Tarallo (2007, p. 73) que são os condicionadores, encaixamento, 

avaliação e transição. Tais critérios estimulam as seguintes questões: (i) quais são os 

fatores gerais efetivos para a mudança (se existirem) que determinam e distinguem 

possíveis mudanças de outras impossíveis do sistema e que concomitantemente 

apontam em direções de mudança? (ii) como uma mudança linguística se encaixa no 

sistema circundante de relações sociais e linguística? (iii) como os membros de uma 

comunidade linguística avaliam a mudança e quais são os efeitos dessa avaliação 

sobre o processo de mudança em si? E, por fim, (iv) como e por quais caminhos a 
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língua muda, respectivamente? Assim, os fatores gerais que efetivamente provocam 

uma mudança determinante está na evocação reiterada das TD, sugeridas por 

Kabatek (2006, p. 511) 

Schittine (2016, p. 91) responde, de modo amplo, como esta mudança se 

encaixa nesse sistema de relações sociais e linguística. A autora esclarece que a 

escrita está a serviço da cultura oral. Nesse caso, é como se os textos escritos 

“servissem para fixar as criações orais e trazê-las de volta à memória no momento da 

leitura e da criação”. Quer por vieses escritos, ou orais, uma mudança na língua, e 

seu encaixamento, acontece pela reiterabilidade e movência nas vozes dos 

indivíduos.  

Sob a ideia de criação Jolles (1972, p. 23) esclarece que a linguagem tanto 

produz quanto cria, uma vez que: 

 
Assim como a linguagem produz, ela também cria; Assim, como uma 
palavra tem o poder de realização, também pode, por meio de uma 
transformação, gerar algo novo. A linguagem cria, estrutura, assim que 
- usamos a palavra no sentido próprio - poetiza. O que a linguagem 
criou, ergue-se com tanta força quanto o que foi criado dentro da vida 
artesanal. 

 

É dessa percepção de criação da linguagem, que o texto transforma-se e se 

estrutura, produzindo-se em formas literárias. (JOLLES, 1972, p. 28). E é essa 

natureza que traz uma capacidade avaliativa calcada no nomadismo. Os indivíduos 

de uma comunidade linguística, no caso da cultura oral, tomam-na para si projetando 

em seus discursos.  

A avaliação acontece pela repetição, permanência e mudança das TD. “Não 

é apenas a maneira pela qual o leitor pode interferir no texto, mas o modo como o 

texto também transforma esse leitor” (SCHITTINE, 2016, pp. 26; 39), pois o leitor se 

apodera e reinventa esse texto. Ligado a isso, é pelo contexto que caminha a mudança 

de uma língua. É pelo uso reverberado entre os indivíduos que essa mudança poderá, 

ou não, acontecer. Isso, de modo geral, traduz-se em TD. 
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3.2 SELEÇÃO E PREPARAÇÃO DO CORPUS 

 

 

 

O processo composicional de coleta segue uma linha de raciocínio bastante 

simples, mas merece um esclarecimento. Poderia advir de um corpus amplo, com 

cordéis recolhidos ao longo da pesquisa – nos estados de Alagoas, Recife, Paraíba e 

do Rio Grande do Norte, dentre outros –, porém se opta pela recolha dos 100 cordéis 

selecionados pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel, organizado por 

Gonçalo Ferreira da Silva e J. Victtor.  

Isso porque muitos dos exemplares pesquisados dos autores potiguares não 

possuíam uma simetria temática, temporal, espacial, ou o acesso se resumia apenas 

às xilogravuras (como foi o caso do Museu de Cultura da Ribeira, na cidade do 

Natal/RN, em que o material se resumia à exposição de cordéis, circunscritos a 

paredes espelhadas, sem ter o pesquisador acesso ao manuseio e com apenas o 

módico exemplar exposto como representação do patrimônio imaterial).  

À primeira vista, a compilação do material possui um recorte atemporal 

diacrônico dentro de um continuum temporal não determinado pelo cotejo da ABLC, 

que produzidos por variados autores, teve-se a pretensão de observar a evolução 

literária do texto oral e quais traços permanecem fidedignos à TD. 

Evidentemente a pretensão inicial tornou-se inexequível, dada a magnitude 

de exemplares, assuntos, estilos etc., possuidora de naturezas diversas, tornando 

manipulável os dados e com metodologia frágil, pelo favorecimento de cotejos 

autorais, ou por sua localização, que resvalaria em uma sistematização insatisfatória. 

De modo mais amplo, a primeira intenção evidentemente seria abordar dentro de um 

continuum por aproximação, mostrando a evolução do texto no que concerne às TD 

dentro da evolução do próprio gênero, enquanto evento composicional, que perpassa 

o tempo em seu aspecto movente e reiterado. O propósito será o de confirmar, ou 

não, se mesmo em épocas distintas, o gênero tipo cordel mantém os mesmos traços 

discursivos orais.  

A finalidade expressa aprioristicamente foi a construção de uma ordem 

cronológica dos cordéis coletados. Entretanto, Silva e Victtor (2008), em sua 

coletânea, priorizam o ano de nascimento do autor como ano de produção do texto. É 
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respeitando o nascimento – e apontando o ano existente em fac símiles encontrados, 

que se adota os seguintes cordéis (APÊNDICE B): 

 

N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 

A
U

T
O

R
 

A
U

T
O

R
 

V
A

R
IA

Ç
Ã

O
 

A
U

T
O

R
IA

 

P
U

B
L

IC
A

Ç
Ã

O
 

A
N

A
L

IS
A

D
A

 

C
O

R
D

E
L

 

N
º 

D
E

 

E
S

T
R

O
F

E
S

 

L
O

C
A

L
 D

E
 

E
D

IÇ
Ã

O
 

E
D

IÇ
Ã

O
 

1865 

Leandro 
Gomes 

de 
Barros 

Manoel 
Pereira 

Sobrinho 
19- 

O Testamento da 
Cigana 

Esmeralda 
308 

São 
Paulo 

João 
Martins de 
Athayde 

José 
Bernardo 
da Silva 

1961 
Os Martírios 
de Genoveva 

231 
Juazeiro 
do Norte 

Manoel 
Pereira 

Sobrinho 

João 
Martins 

de 
Athayde 

19-- 
História da índia 

Necy e Jupy 
178 

Juazeiro 
do Norte 

José 
Bernardo 
da Silva 

José 
Bernardo 
da Silva 

1959 
História de João 

da Cruz 
213 

Juazeiro 
do Norte 

José 
Bernardo 
da Silva 

José 
Bernardo 
da Silva 

195- 
História da 

Donzela Teodora 
145 

Juazeiro 
do Norte 

José 
Bernardo 
da Silva 

Autor 1960 
(História) O 

cachorro dos 
mortos 

189 
Juazeiro 
do Norte 

José 
Bernardo 
da Silva 

João 
Martins 

de 
Athayde 

1976 
Batalha de 

Oliveiros com 
Ferrabrás 

101 
Juazeiro 
do Norte 

Filhas de 
José 

Bernardo 
da Silva 

Autor 1976 
A prisão de 

Oliveiros 
137 

São 
Paulo 

Luzeiro 

Autor 1966 
Peleja de Manoel 
Riachão com o 

diabo 
70 

Juazeiro 
do Norte 

José 
Bernardo 
da Silva 

João 
Martins 

de 
Athayde 

1941 
História de 

Roberto do Diabo 
244 Recife 

João 
Martins de 
Athayde 

João 
Martins 

de 
Athayde 

1978 
Peleja de 

Serrador e 
Carneiro 

53 
Juazeiro 
do Norte 

José 
Bernardo 
da Silva 

José 
Bernardo 
da Silva 

1976 
O mal em paga 

do bem 
197 

Juazeiro 
do Norte 

José 
Bernardo 
da Silva 

 

Quadro 01: Cordéis pesquisados por fac-símile digitalizados  
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As narrativas poéticas orais, pesquisadas na análise, tomam por base a 

presença dos protagonistas masculinos e femininos por ser um marco comum 

encontrado e não perceptível nos estados da arte pesquisados. Sendo assim, os 

cordéis compilados têm por tema central a presença de um casal e as dificuldades de 

um amor impossível. Essa base analítica ocorreu por entender ser a única prospectiva 

lançada pela editora que contenha uma mesma temática. A variabilidade presente na 

recolha do Queima Bucha é bastante variada. Em todos os textos o intergênero está 

a serviço do diálogo travado entre eles, além da presença marcante de frases da 

oralidade. 

A ideia de texto aqui apresentada é a mesma evidenciada em Bourdieu (2007, 

p. 60) de que há uma organização interna nos sistemas de classificação que obedece 

a um modelo fornecido pela sociedade. Essa composição textual admite a seguinte 

compreensão: de que há na cultura social o mote para a sua organização estruturante, 

obedecendo a esse sistema de classificação, conforme se vê em discussões como as 

empreendidas por Marcuschi (2008) sobre o gênero. Depreende-se, portanto, que os 

textos da literatura oral são nômades e moventes e cristalizam-se nas comunidades. 

E por essa condição, têm funções político-sociais e ético-pedagógicas presentes que 

oferecem aos indivíduos não exclusivamente uma leitura deleite mas, sobretudo, um 

ensinamento aos seus leitores/admiradores. 

 

 

3.2.1 O corpus pretendido 

 

 

A definição exata do corpus pretendido, surgiu a partir das leituras do 

português Teófilo Braga em Sobre as estampas ou gravuras (BRAGA, 2015, p. 495). 

Isso porque na definição atribuída às folhas de cordel, predicando como sátiras 

descritivas, aventuras cômicas e facetas em que se revelavam fenômenos naturais, 

aparecimento de monstros e a ingenuidade popular nas relações históricas da época 

percebeu-se que esse último critério, ainda pouco explorado, seria mais uma 

contribuição para os estudos da literatura de cordel.  
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Nesse caso, as origens constituíam-se o fundo da leitura popular europeia da 

idade média e “porque ainda conservam uma ingenuidade de quem comunica sem 

esforço com a multidão, e não explora a rudeza com emoções violentas. (BRAGA, 

2015, pp. 497-498). Por essa assertiva, entendeu-se que a expressão valorativa 

ingenuidade era algo pouco estudado nas literaturas orais. Foi nessa perspectiva que 

o cotejo foi realizado.  

Considerando que uma análise pressupõe uma divisão em unidades 

manipuláveis, sínteses, procuras de padrões e descobertas de aspectos singulares, a 

partir de uma perspectiva teórica perseguida, chega-se ao recorte e diferenciação 

vertical (AMADO, et al 2014, p. 319). Assim, de um agrupamento de cem textos 

compilados como temáticas variadas do gênero e sem uma relação coesa na escolha, 

somente dezenove textos tratam de um tema singular: o amor. E é a partir daí, o foco 

investigativo. 

O recorte, então, tomou-se por premissa a ingenuidade dos indivíduos 

envolvidos nas histórias de cordéis, descortinando os valores morais dos envolvidos, 

como se vê nos resumos dos folhetos escolhidos: 

 

 

3.2.1.1 A vitória de Floriano e a negra feiticeira 

 

 

O folheto conta a história de um jovem órfão e seus amigos que saíram a 

esmo, por falta de trabalho e destemidos enfrentariam os perigos que fossem 

surgindo. Em meio à viagem sem destino, depara-se com uma princesa e os caprichos 

do pai que oferece prendas para aquele que conquistar os desafios e assim poderá 

se casar com sua filha. No entanto, o monarca tem por amizade uma negra feiticeira 

que atrapalharia o intento de qualquer pretendente. Há no texto uma alternância na 

voz do narrador. Há uma mescla – que é uma das peculiaridades da oralidade – de 

vozes da narrativa. Ora o narrador apresenta o texto, “Vou descrever uma história 

despertando os curiosos”, ora é o próprio protagonista da história, “você quer seguir 

comigo? Viajar por este mundo até achar um abrigo?”. Esse diálogo vai sendo travado 

entre os dois narradores com algumas marcas de oralidade, como é o caso dos 
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apelidos dados aos personagens da história (Arranca Tôco, Bom atirador, Engole 

Pedra, Advinhão e Bom corredor), característica reiterada em textos orais lidos para 

esse cotejo.  

O protagonista é apresentado ao leitor como um desgraçado por ter se 

tornado órfão e sua condição de viajante o tiraria dessa tragédia, e é pelo casamento 

que encontraria a felicidade buscada e o vazio da solidão. Como é comum nos textos 

analisados a presença de pobreza: 

 
Floriano era um rapaz  
Com vinte anos de idade 
Que perdeu toda família 
Ficando na orfandade 
Destinou-se pelo mundo 
Atrás da felicidade. (VFNF) 

 

Em meio à narrativa poética o rei, ao conhecê-lo e saber das reais intenções 

do protagonista, apresenta desafios em troca de desposar sua filha. O monarca algoz 

nada quer para que isso ocorra. Há apenas o capricho e a resolução aos seus 

desafios, mas essa condição de poderio é invertida na complicação narrativa poética. 

Uma das cláusulas versejadas é essa inversão de poder.  

 
O rei pegou uma pena 
E assinou que Floriano, 
Tinha feito os três mandados 
Sem haver um só engano 
Prá casar com a princesa 
Filha do rei soberano. 
 
Foi assim que Floriano 
Teve a grande vitória 
Se casou com a princesa 
E os amigos da história 
Todos ficaram empregados 
Pra coroar sua gloria. (VFNF) 

 

Essa relação de pobreza e coragem é um tema recorrente nos textos 

analisados. O protagonista, Floriano, tem toda a sorte nos desafios, e o rei passa à 

condição de oprimido, quando vê seus desafios sendo vencidos, reportando aos 

discursos mitológicos de seres mortais e indefensáveis, que pela astúcia e coragem 

vence a todos. A jovem princesa nada mais é do que uma personagem secundária 
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que está a serviço da trama, sendo apenas apresentada como a possuidora de dotes 

irresistíveis aos seus pretendentes. 

Há no texto algumas frases cristalizadas, outra característica do oral, como se 

vê: “deu-lhe um baque que saiu/o coração pela boca”; “só sendo endiabrado”; “mais 

ligeiro que o vento”; “vinha de barriga oca” “muitas vivas deram a ela”; ou comparações 

como em “veloz como o pensamento”; “Assim é quem melhor faz” (VFNF). 

Calvet (2011, p. 134) aponta a força da fala como um traço característico da 

tradição oral. Por esse viés, a oralidade é a principal fonte discursiva e reiterável no 

cordel. É por meio de frases fixas, figuras de linguagens e expressões proverbiais que 

produz a sua narrativa poética, como podemos ver: “com uma peia de ferro”; “as duas 

pernas peiando” (andar a cavalo); “é porque assim peiado, ando cem léguas por dia”, 

etc. 

A tradição do oral, por fim, legitima-se pelos pontuais elementos adverbiais e 

pronominais presentes, típico da oralidade: “Assim viajou um dia”; “Então o rapaz lhe 

disse”; “Depois encontrou outro”; “Neste momento atirou”; “Quando o rapaz voltava”; 

“Aí desatou a peia”; “Nisso parte um general”, “E ele morto de fome” etc.  

Por fim, o embate travado entre o monarca e os amigos do protagonista 

mostra a todo momento a valentia sobrecomum desses e o desejo violento de resolver 

o empasse apresentado de qualquer maneira e a solução dos interesses do 

protagonista. 

 
Floriano disse ao rei 
Diga o outro mandado 
Que eu quero fazer logo 
Para ficar descansado 
E casar com a princesa 
Pra ter parte no reinado. (VFNF). 

 

O texto reporta um diálogo entre os personagens envolvidos na resolução dos 

desafios do monarca até o momento em que Floriano vence a tudo e todos. A 

expressiva marca da oralidade é o que se vê no texto poético. 
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3.2.1.2 Aladim e a princesa de Bagdá 

 

 

O folheto resiste diacrônica e sincronicamente na mnemonia social. Os 

personagens, nessa história poética, resistem aos desafios proponentes presentes 

como roubos, vingança etc. A obra de cordel tradicionalmente sempre se refere a um 

valor que resiste às intempéries arroladas ao longo da obra, que nesse caso é a 

resistência.  

Os valores abstraem intencionalidades que é a força propulsora do enredo 

poético. Bosi (2013, pp. 118-120) argumenta que a resistência é um conceito 

originalmente ético e não estético. Formula o conceito a partir da ideia de que o 

narrador se põe a explorar os valores dos indivíduos. É, certamente, a propriedade 

mais notável do fenômeno oral. 

No texto Aladim e a princesa de Bagdá – histórica narrativa intertextual6 que 

referencia valores como o roubo, a honestidade etc. – é criada a expectativa inicial de 

justificativas para os desatinos do personagem. Ao ressalvar “Mas Aladim não 

roubava/tinha o dom de ser cantor/as moças gostavam dele/o achavam 

encantador/mas devido o companheiro/ninguém lhe dava valor (APB).  

A história, como a anterior, mostra a perfeição e a pureza da jovem que tem 

um pai protetor e um tio que anseia o trono, que perdulário faz tudo para deixar o 

irmão na miséria. Há, no texto, presenças marcantes de frases proverbiais, de cunho 

religioso, como: “Feliz de quem Deus socorre”; de expressão de dor “Que hora de 

amargura”; metafóricas, “Casou-se com a princesa/sua flor sua alegria”. (APB). 

À primeira vista, o diálogo é marcadamente pontual nessa história. O lugar 

dessa dialogicidade acontece pela voz da personagem e não pela voz do narrador, 

que se sobrepõe à voz do narrador, mostrando-se igualmente presente na história, 

como se vê: “- Eu sei que vou levar fim”; “- Os que olharem a princesa/digam que 

                                                             
6 A história é uma referência à narrativa Aladim e a princesa. Ela, filha de um sultão de Agrabah. 
Recusa a casar-se com príncipes esnobes e egocêntricos, sugerido pelo pai e, por isso, resolve fugir 
do palácio, onde conhece Aladdin. Essa relação intertextual também remete ao conto Ali Babá, uma 
vez que enfatiza os roubos na história, remontando à história As mil e uma noites. 
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estão perdidos”; “- Por sua causa colega/eu agora vou ter fim”; “- Não tenhas medo 

princesa/saberei me defender!”, “- Oh que voz tão sublimada!” etc. (APB). 

A trama se desenvolve sob a ótica da intriga. Outra marca reiterável nos textos 

de cordel. Para isso, as frases fórmulas e metafóricas, arcabouço da oralidade, estão 

a serviço dessa construção textual: “Um anjo de estimação”; “Escaparam por um triz”; 

“Esta língua excomungada” etc. Um exemplo desse valor se vê quando o irmão do 

sultão tenta matá-lo para assumir o poder: 

 
Alguém deve estar lembrado 
Que o irmão do sultão 
Tinha sede pelo trono 
E por seu mau coração 
Uniu-se com o Vizir  
E fez grande traição. 
 
[...] 
 
Combinou com o vizir 
Outro tipo de avareza 
Pra ao sultão darem fim 
Sem ninguém fazer defesa  
Que ele sendo o sultão 
Dava-lhe a mão da princesa. (APB) 

 

O jovem Aladim se mete nas conturbadas relações existentes entre a nobreza, 

querendo a mão da jovem, que sofre a morte da mãe e, pelo canto, tenta envolvê-la 

pelos sentimentos nutridos. Ao encontrar o gênio, o jovem passa por várias situações 

que apresenta uma pessoa destemida, forte e que consegue vencer a todos os 

obstáculos surgidos pela mão da amada, matando o sultão e casando-se com a 

princesa. Finaliza a história com a característica reiterada que é a assinatura7 do autor 

pela exposição de um acróstico, como se vê: “Junto ao bom Aladim/O seu amigo 

ficou/Sendo Aladim grande amigo/Inda mais se alegrou/Legalizou-o potentado/Vendo 

a princesa a seu lado/Ao gênio libertou.” (APB). 

 

 

 

 

                                                             
7 Nome de João José da Silva e, possivelmente, sua assinatura nos cordéis. 
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3.2.1.3 Cidrão e Helena 

 

No folheto Cidrão e Helena narra a história de um jovem casal enamorado que 

se conhece desde cedo e, embora vizinhos, tem sua relação emotiva proibida pelo pai 

da donzela. Isso acontece pela condição financeira díspar entre os dois. O que mais 

se verifica em todo o texto é a adjetivação excessiva ao rapaz, mas isso não é capaz 

de demover o pai a aceitar o envolvimento dos dois. O pai de Cidrão, “um velho por 

nome João/sincero honesto e fiel”, tem um filho “de muita capacidade/por ter bom 

conhecimento e educabilidade”, que desconstrói a ideia de pobreza que o autor 

insinua.  

O texto evidencia a ideia de que integridade, bondade e instrução não são 

condições para sua aceitação social em meio a castas diferenciadas. Por essa 

ideologia, não há como subverter as classes, provocando um paralelismo nominal que 

resume o folheto. A desgraça dos jovens enamorados, que são proibidos de viverem 

seus sentimentos, apresenta “luta batalha e terror/força coragem e vingança/ tristeza 

pranto e horror/bravura honra e critério/ódio triunfo e amor.” (CH). Além disso, há 

alguns outros paralelismos, como se vê no momento em que fala das qualidades dele 

e no momento em que faz amizade, ou quando ele vê o navio partir, sem dar tempo 

de se despedir, mas consegue ver a amada: 

 
Cidrão era um bom rapaz 
De muita capacidade 
Por ter bom conhecimento 
E educabilidade 
Com a filha do barão 
Consagrou uma amizade. 
 
[...] 
 
Quando o rapaz recebeu 
A cartinha nessa hora 
Que leu a tal despedida 
Regressou sem ter demora 
Mas quando chegou no porto 
O navio tinha ido embora. 
 
Ele olhando ainda avistou  
A dita embarcação 
Dentro do grande oceano 
Naquela ocasião 
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Ele ainda viu Helena 
De lá dando a mão. (CH). 

 

O paralelismo sintático e semântico é uma estrutura linguística bastante 

comum nos textos como também é a noção temporal. No texto, é descrita a 

constituição exata da cronologia do folheto com o momento da aproximação dos dois; 

as juras de amor eterno; o afastamento peremptório; o tempo transcorrido com as 

viagens marítimas e conquistas monetárias; o reencontro.  

Todas as mazelas sofridas por ele, que parecem fantasiosas, mostrarão que 

os enfrentamentos existentes levam-no à condição de meritocracia.  Outra forma de 

evidenciar o tempo é pela exposição reiterada do advérbio temporal: “Quando o rapaz 

recebeu a cartinha nessa hora”; “Quando ele chegou em casa”; “Quando foi no outro 

dia”; “Quando preparou a barca”; “Quando completou dois meses”; “Quando ele viu o 

navio gritou e deu com a mão; “Quando o capitão viu ele gritou e disse ligeiro”; 

“Quando foi com quatro dias” etc. e no que diz respeito à noção de verdade histórica, 

essa poderá variar a depender dos fenômenos contextuais existentes, haja vista se 

tratar de um texto da oralidade dos indivíduos.  

O texto da tradição oral, nas palavras de Calvet (2011, p. 111) emerge da 

cultura e da ideologia, conferindo-lhe características basilares. Essas se relacionam à 

história, como é o caso da noção do tempo e de verdade histórica. Cidrão e Helena 

carrega traços de intertextualidade com outras obras narrativas como é o caso de 

Robinson Cruzoé, quando naufraga, e de Romeu e Julieta, em um amor impossível, 

sendo a valentia e o destemor o enfoque maior dado pelo cordelista. Vertente bastante 

cultivada pelos autores. É comum expressões do tipo “Nisto meteu-lhe o revólver/que 

destampou-lhe o ouvido/Aí gritou para os soldados/esta nos ficam em memória/vamos 

ver de nós aqui/quem é que conta vitória”. (CH). 

O autor, pelo paralelismo apontado no início do texto, já apresenta um jovem 

que, pelas agruras sofridas, tem legitimidade em suas ações violentas, e que apesar 

de tudo vivido, merece um final feliz, sem arrependimento: “casou-se e ali 

ficou/vivendo na santa paz”. (CH). 

O contraditório da história se dá pelo fato de que a jovem, embora rica, só 

poderá se casar com alguém da mesma casta. No texto não fica claro se por desejo 

e interesse econômico do pai (comum na maioria dos textos cotejados), ou porque era 
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típico da época o pai prometer as filhas aos dotes abastados. É um negro rico e 

estrangeiro a quem ela é prometida.  

Não há nome para o antagonista em toda a história a não ser pelo epíteto 

injurioso referente à cor: “Somente porque o negro na cidade é o potentado”; “meu pai 

quer que eu me case com o tal negro indente”; “e deixo o negro na sala dando pitomba 

no vento”; “o negro ficou ali, pior do que Satanás”. (CH).  

Por fim, a história traz consigo a assinatura acróstica do autor, por seu apelido 

de Cirilo8, expressões cristalizadas, como em: “se o espírito não me engana”; “nosso 

amor só se acaba nos côncavos da sepultura”, e remonta à mitologia grega quando 

compara a beleza da jovem à história de Helena de Troia, filha de Zeus, que é raptada 

por Teseu e conhecida pela estonteante beleza. No texto, o enunciador diz que “no 

mundo não cria mais outra moça igual Helena”.  (CH). 

 

 

3.2.1.4 Coco Verde e Melancia 

 

 

A história se passa na cidade do Natal/RN. Mais um romance amoroso 

infrutífero, que através de apelidos, os protagonistas trocavam juras de amor 

utilizando as frutas como codinomes dos dois em lousas de sala de aula. A 

virtuosidade deles é presença marcadamente evidente no texto. É um texto que 

ostenta múltiplas figuras de linguagem, como se pode verificar: (a) catacrese: “no pé 

da pedra por Rosa/satisfeitíssimo esperava”; (b) metáfora: “Porque nosso amor 

precisa/nutrir as suas raízes/no coração um do outro”, “morria na flor da idade”; (c) 

“pois a honra é luz das trevas”; (d) antítese: “mais perto e mais longe, outras porções 

derramou”; (e) hipérbole: “derramou mais de uma hora o seu pranto amargurado” etc. 

Além disso, o texto traz cristalizado juras, típico da oralidade, como por exemplo: “juro 

a Deus não ficar viva!”; “Eu juro a Deus que jamais te deixarei esquecer”; “Juro a Deus 

fugir contigo”; ou apelo como: “- Ó meu Deus meu pai clemente.  

Assim como CH, APB e VFNG, que mostra uma jovem rica, de bastante 

formosura e de pai protetor, o protagonista da história, mesmo sendo uma pessoa 

                                                             
8 Nome dado a Severino Gonçalves de Oliveira. 
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educada e de conhecimentos, é aquele que não tem casta, não possui condições 

financeiras para ao lado dela ficar. O mesmo ocorre com CVM. A história se dá pela 

a astúcia do pai em separar os dois e para isso constrói um enredo em que ele precisa 

adquirir posses para ter como construir a sua própria família.  

Como a canção é comum nas vozes do indivíduo, esta é retratada no texto: “- 

Eu venho de muito longe. Do pé duma grande serra, acompanhado de alguém, mas 

não venho fazer guerra vim dizer a Melancia: Coco Verde está na terra!”. Além disso, 

há ainda frases proverbiais: “é muito certo o adágio usado no tempo antigo: o amor, 

quando é sincero, zomba de seu inimigo”. (CVM).  

Em resumo, as figuras de linguagem, o canto, as juras, apelos e adágios, que 

são representados no cordel, são expressões prototípicas das vozes dos indivíduos 

em seus contextos sociais e referentes de oralidade ao longo do texto: “Quando o 

mestre dava nele”; “Tomou como namorada Rosa”; “Estava prevenida para casa triste 

marchou”; “Quando Rosa ficou moça” etc. 

Só resta lembrar que, mais uma vez, é encontrada a assinatura na última 

estrofe com um acróstico. De modo sinótico, as teses levantadas de não autoria do 

texto da oralidade, refutam essas visões hipotéticas. Há, muitas vezes, imbricadas no 

próprio texto. Por essa condição, em alguns casos, quando a propriedade do texto 

muda, há autores que retiram a estrofe, ou a altera, para que não se defina a quem 

pertence primeiro, como se vê: 

 
Já demonstrei nesta história 
O amor o quanto é: 
Só o amante sem fé 
Esmorece sem vitória! 
Conservem bem na memória 
A opinião de Armando: 
Mostrou seu amor lutando 
E conseguiu triunfar 
Luto só fez assombrar 
O namorando nefando! 

 

A história tem seu desfecho com o protagonista tornando-se rico e após 

esclarecer por carta o amor que sentia por Rosa a seu pai, Tiago Agostinho, este se 

arrepende em prantos e permite a harmonia da relação. 
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3.2.1.5 Dimas e Madalena nos labirintos da sorte 

 

 

O enredo, como os anteriores, é a história de dois jovens separados por suas 

condições financeiras e, apesar das vicissitudes impostas, vencem aos obstáculos 

para unirem-se em comunhão ao sentimento nutrido. Ele, normalmente, pobre e 

plebeu e ela sempre bonita e rica, associada à beleza mitológica como se vê em 

“parecia a deusa Vênus”. 

A invocação a Deus e às musas santas é a fórmula inicial da maioria dos 

cordelistas. Para eles, a empreitada que dará a iluminação à escritura parte dessa 

participação simbólica. A simbologia de Deus, para Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 

333), é a expansão das qualidades e quem fornece armas para ajudar o homem que, 

nesse caso, seria a inspiração. As musas, pela constatação de pureza, beleza e 

perfeição, dariam aos autores a iluminação necessária para a escrita do folheto: 

 
Grande Deus Onipotente, 
Encaminhai minha pena, 
Enviai as Musas santas, 
A minha lógica serena – 
Que vou escrever a vida 
De Dimas e Madalena. (DMLS) 

 

Observe que, mais uma vez, há um pai crudelíssimo que prometera a filha a 

alguém da mesma estratificação social, e busca meios diversos para separar os 

enamorados. A história se passa com a intriga construída e, apesar de “contrariar as 

ordens do Deus Divino” – como uma forma de arrependimento, ou justificativa do 

desatino -  o monarca condena todas as crianças órfãs, que sejam homens, à morte. 

O cordel remonta à ideia da intertextualidade bíblica quando sugere a morte de todas 

as crianças com menos de dez anos de idade e a profecia religiosa com a passagem 

“Ouviu uma voz dizendo: - vai para casa quem vem alguém te matar!” (DM), em que 

os Reis Magos vão à manjedoura do Menino Jesus contar sobre a perseguição ao 

Menino Deus.  

Enganada a morte, todos os obstáculos vencidos, sai Dimas em busca da 

amada até alcançá-la e, enfim, desposar. Em toda a história narrada, várias são as 

passagens bíblicas o que mostra a religiosidade presente, evidenciando algumas 
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frases fixas comuns às crenças divinas como em “Vinde a mim os pequeninos/Donos 

do Reino de Deus”. Por fim, mais uma vez, há a assinatura de autoria por meio de um 

acróstico na última estrofe. 

 
Promoveu todos os homens 
E deu uma moça a cada, 
Rica, risonha e formosa. 
E em cada cruz armada 
Implantou grande cruzeiro: 
Rei, só Jesus verdadeiro,  
A quem amo. O mais é nada! 

 

Expressões formulaicas, proverbiais e metafóricas, campo vasto da oralidade, 

também trazem traços moventes ao longo do texto, como se vê: “Teve a honra 

corrompida”; “Lhe ofertou de mão beijada”; “As ordens do Deus Divino”; “Levantou a 

vista e viu”; “O homem diante de Deus é figura diminuta”; “Vinde a mim, ó grande 

Deus! etc. 

 

 

3.2.1.6 Elias e Antonieta, ou A pequenina cruz do teu rosário - vol I 

 

 

Diferentemente dos folhetos anteriores, em que há a presença de um narrador 

contando a história, nesse o próprio autor em sua dialogicidade pede as proteções 

divinas para a sua escritura. O tema da mitologia, assim como também a religiosidade 

cristã e sincrética, tem um valor bastante simbólico de inserção na literatura de cordel. 

Faz o mito parte do imaginário do autor; das histórias ouvidas e lidas e recontadas em 

seus textos a serviço de uma história como a proteger as personagens, ou a pedir 

proteção para a escrita que ora surge. 

 
Santa musa inspiradora 
O teu poder me conforta 
Dai-me rima e pensamento 
Vens aguar minha horta 
Sou eu querida que bato 
Nas grades de tua porta. 
 
Bem vês que vago sozinho 
Por esta estreada sem fim 
Beijando as flores mais lindas 
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Que abrem no teu jardim 
Apaixonado por ti 
Vivo a procurar-te assim. 
 
Portanto musa de Apolo 
Eu venho a tua hospedagem 
Assentar-me junto de ti 
Presta-te santa homenagem 
Servir-me em tua oficina 
Para esculpir uma imagem.  
 
E nessa imagem eu expor 
Um drama extraordinário 
De Antonieta Lemos 
E Elias Januário 
Originários da valsa 
D’A Cruz do teu Rosário. (EAPCRI) 

 

Há, ao longo de quatro estrofes, um apelo feito pelo cordelista à musa de 

Apolo, a deusa da eloquência Calíope, para que consiga produzir uma escrita 

esmerada em que a ela é dedicada. Sugere o autor que os protagonistas vivenciam 

um drama por ordem celestial que, embora castigue, também premia. Isso ocorre pela 

ênfase dada à expressão proverbial “quem faz o bem colhe o bem, quem faz o mal 

colhe o mal”.  

Há, em todo o texto, uma variedade de figuras de linguagem como se vê: na 

metáfora “dos frutos do seu amor; em frases cristalizadas: “foi um cálix de amargura” 

ou em “falou em diversas línguas”; em hipérboles: “eu darei a vida para amenizar a 

tua dor” etc. Esse exercício de construção por meio das figuras de linguagem é, 

certamente, algo bastante comum entre os autores da literatura de cordel. Isso porque 

essa cristalização frasal já aparece imbricada na verve social dos indivíduos. 

É uma história em que os jovens enamorados, desde pequeninos, era “um 

pelo outro chamando” e, aos onze anos de idade, já trocam palavras de amor na “cruz 

dum rosário e jurando seu santo amor a Elias e loucamente o beijando”. Tendo, pois, 

a proteção divina fazem promessas de amor eterno. O poeta, em sua desfaçatez, 

assim diz sobre o amor dos dois: “e pra aquele idílio santo no Céu clareou a luz pois 

os meninos juraram o seu amor por Jesus beijando os lábios febris e também aquela 

cruz”. 

A história, inicialmente, mostra uma condição financeira equânime para os 

patriarcas. Entretanto, como é comum às histórias de cordel, há sempre uma 
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contenda, decorrida da condição de miserabilidade de algum. Nessa história não é 

diferente. O pai de Antonieta passa a dever na praça. Como a história se passa em 

Portugal, há uma passagem histórica no texto que traz à baila o sistema feudal e a 

compra de pessoas como escravos, quando devedor. Nesse caso, o velho José 

Patrício aproveita-se da desgraça do pai da moça para comprá-la como pagamento 

de dívida contraída. Mesmo tendo boa educação, ela acaba sendo leiloada, bem como 

toda a família.  

Como havia a recusa no casamento com o ancião, ela é presa em uma 

masmorra a padecer até aceitar o seu infortúnio. Quanto ao jovem, acaba vagando 

com outros escravos mar a dentro até serem vendidos. Após vendida, mais uma vez, 

acaba indo morar na Bahia, desenganada por seu amor. Por fim, o poeta ao não 

concluir sua história, faz um convite ao leitor para ler o segundo volume, que se faz 

compreender por essencialmente uma TD. Essa peculiaridade de pedir ao leitor para 

comprar o folheto, manter a atenção, sugerir algo, é comum nesse tipo de literatura e, 

por que não dizer, uma tradição. 

 
Se queres ter a notícia 
E fica maravilhado 
Leia o segundo volume 
Avida de Antonieta 
E Elias o seu amado. (EAPCRII) 

 

Esta característica de convidar o leitor para ler outras obras é uma 

peculiaridade comum nos textos de cordéis cotejados. Marcadamente uma presença 

característica da oralidade em que as pessoas convidam sempre para uma nova 

conversa. 

 

 

3.2.1.7 Elias e Antonieta, ou A pequenina cruz do teu rosário - vol II 

 

 

Neste cordel, o seu novo dono decide pintar um quadro com a imagem de 

Elias para participar de um concurso. Contudo, para que se vença é preciso mostrar-

se prendada. Ela, de imediato, passa a tocar piano, mostrando alguém com beleza, 
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sapiência e de atributos perfeitos. E, exatamente por isso, acaba tendo sua liberdade, 

antes cativa.  

Elias, por sua tristeza, acaba se tornando igualmente escravo e trabalha 

arduamente para sua alforria ter, tornando-se milionário pelo garimpo. Planeja uma 

volta a Portugal para comprar a sua amada. Nisso, depara-se com Eneas, que a havia 

comprado e o informa sobre seu paradeiro. Trata o texto desse entrave da 

aproximação dos dois e de como a jovem tem dotes que despertam o interesse dos 

convivas no leilão feito para mostrar os artistas locais. 

Trechos formulaicos e com figuras de linguagem estavam presentes na 

construção do texto: “Meu pai do céu, tristeza não é abrigo”; “A providência divina fez 

com que ele encontrasse diamante, ouro e platina”; “a história dessa moça, do 

princípio até o fim”; “Quem espera sempre alcança”; “Já vou trilhando a estrada da 

amargura” “Antes que eu chegue ao meu calvário” etc. 

Alinhado ao texto há a presença de um outro gênero, que é a carta, operando 

em favor do texto. O texto assim regido, mostra a necessidade do autor de ter sua 

amada. E assim se apresenta: “Exmo Snr./ Que me nega a sua graça/nessa hora de 

angústia/aminha caneta traça/a resposta duma carta/que tanto assim me ameaça”. 

Narrando todo o infortúnio sofrido, há outro gênero operando, a canção, entre os 

enamorados, que é clara a referência às declarações de Romeu e Julieta, de 

Shakespeare. O autor termina o folheto com assinatura por meio de acróstico. 

 
Justamente nessa hora 
Ouviu-se Eneias dizer: 
Amigo Elias portanto 
Queira de mim receber 
Um abraço e vinte contos 
Inda estão no bolso prontos 
Manifestou o seu prazer. 
 
Brandamente disse Elias: 
Amigo Eneias eu não 
Trouxe você enganado 
Inda que eu tenha razão 
Seu dinheiro já ganhei 
Tome que eu lhe darei 
Aqui na reunião.  
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O texto, por fim, também apresenta uma característica comum visível aos 

demais textos analisados que é a presença da TD que realça vocativos: “Dê-me a 

beijar oh! Santa criatura”; “Senhores, eu sou escrava” etc. 

 

  

3.2.1.8 História da índia Necy e Jupy 

 

 

É forte a predominância da representação histórica quando se trata da 

colonização brasileira e a catequização/escravidão dos índios na literatura de cordel. 

Um dos folhetos mais exponenciais de Leandro Gomes de Barros, a história dos índios 

Necy e Jupy, carrega traços sobrenaturais no sentido de mostrar uma força 

sobrecomum aos protagonistas, dado o conflito existente que permeia toda a narrativa 

poética. 

O autor enuncia a história de dois jovens índios que possuíam coragem, 

bravura, feições portuguesas, mesmo com “a cor bem alvacenta”. O texto já prevê o 

embate, quando um português se enamora de Necy e busca as formas mais ilícitas 

para conseguir o seu intento. Por essa intriga há discórdia entre os portugueses e os 

índios, mostrando uma jovem valente, diferente das heroínas sensíveis e delicadas 

até então apontada nos cordéis anteriores. Traz o texto diversas figuras de linguagem, 

marcadamente presentes a serviço da história. São elas: (a) comparação: “brigava até 

com os dentes como uma cobra raivosa”, “é o que se pode chamar de uma cobra 

verdadeira”, “E Necy do outro lado estava como uma serpente”, “O amor é como a 

planta”, porque a boca da índia parece uma rosa abrindo”, “o corpo parece um anjo 

nos braços de Deus dormindo”; (b) metáfora: “a vida é uma luz fraca/o mundo é um 

vento forte”, “vamos nos acautelar numa garganta de serra”, “Jupy vai com trinta índios 

tapar a boca do vão”; (c) personificação: “até as pedras choravam”, em cada pé duma 

pedra via dois e três soldados”, “índios varados por balas sangue no chão a correr”; 

(d) antítese: “que é longe daqui lá”, “feicha se a porta da vida mais a da morte se abre”; 

(e) hipérbole: eu brigo com dez nações, não me troco por dez brancos no valor e nas 

ações”. (f) repetição: “não dava uma bordoada; (g) frases formulaicas: “te peço em 

nome de Deus e da Santíssima Trindade”, são alguns exemplos.  
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Diante desse quadro de excessivas figuras de linguagem, o autor finaliza 

dirigindo-se ao leitor esclarecendo o amor shakespeariano, pois traz a alusão de 

brigas entre todos para conseguir a façanha de ficarem juntos. O autor então convida 

a conhecer a história de um amor possível e único: “eis aqui caros leitores/ a maior 

realidade/ que ora vos apresento/das colunas da verdade/cujo exemplo só 

existe/aonde reina amizade. (HINJ). 

 

 

3.2.1.9 História da princesa Adalgisa e o pintor Haroldo de Vilanaz 

 

 

O texto principia com um pedido às musas que o inspire em sua escrita. Nela, 

José Camelo traz a história de uma princesa, que possui atributos que despertam o 

desejo de um monarca negro do Congo, e que é raptada para se casar com um negro 

perverso, dado o encantamento do pai pela beleza da moça. Com sua desfaçatez, o 

rei ajuda aos pais da moça a procurá-la, e não a encontrando, volta ao seu país de 

origem e os pais entram em profundo pesar mandar fechar o castelo e lá permanecem 

com seus sofrimentos. Como se vê, mais um traço reiterável, representativo de TD, 

bastante comum nos textos de cordéis: 

 
Se a musa não me faltar 
Com o seu valor bendito 
Contarei o ocorrido 
Que apareceu no Egito 
Com a princesa Adalgisa 
Um caso um tanto esquisito. (HPAPHV) 

 

A história traz marcas pontuais de quebra narrativa. Ou seja, o autor vem 

discorrendo a história em um encadeamento uniforme e peremptoriamente corta para 

dar início a uma nova ideia, como se vê: “Falo agora em Adalgisa quando cobrou os 

sentidos”; “Agora quero tratar sobre o rei Miramolim”, por exemplo. 

A descontinuidade assinalada fraciona a história em mudança de personagem 

apenas, pois o autor passa a discorrer sobre ela e sua importância para o 

entendimento da narrativa. O fato é que a criatividade do poeta é traçada por diversas 

passagens de frases formulaicas da oralidade a serviço do texto, como se vê: “então 
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cobriu-se de luto”, “só Deus te pode valer”, “qu’ele por muito dinheiro fazia o que o 

diabo faz” etc. e, de igual modo, figuras de linguagens: “tirou a vida do negro”, “não 

estava para brinquedo”, “Haroldo como um legal arrebatou-lhe o punhal” etc. 

(HPAPHV). Diferentemente das anteriores, não há pobreza nessa história. São 

monarcas os envolvidos e os predicativos de bondade x maldade aqui é o que se faz 

presente na trama.  

O olhar do José Camelo para o protagonista é o mesmo que os demais 

cordelistas. Ele é sempre forte, valente e enfrenta diversas contendas para ter o amor 

da princesa. A trama poética se dá pelas intrigas, rapto e discórdias e, mesmo sendo 

de linhagem rica, ela é criada por uma jovem meretriz que só anseia nobreza. 

 
Adalgisa era filha 
Da rainha Alexandrina 
E o rei Miramolim 
A quem a rodem divina 
Só consentiu-lhe por filha 
Aquela linda menina. 
 
[...] 
 
Portanto o senhor me peça 
A quantia que entender 
Pra raptar Adalgisa 
E trazê-la ao meu poder  
Pois eu pretendo levá-la 
Veja se assim pode ser. (HPAPHV). 

 

A progressão da história dá vazão a um embate entre os congoleses, o retorno 

à terra de Adalgisa, o perdão da meretriz, e a morte por desgosto do pretendente da 

jovem, que se suicida. E, mais uma vez, a mesma característica de autoria que é por 

meio de um acróstico que o poeta se despede. Esse, no entanto, é uma quebra da 

narrativa, em que o autor agradece:  

 

Já não temerei dizer 
Onde exibo os versos meus 
Se alguém esquecer de Deus 
É porque quer padecer 
Como eu não quero sofrer 
Aperreio e tirania 
Me valho então de Maria 
Excelsa estrela de luz 
Lhe pedindo por Jesus 
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O socego e alegria. (HPAPHV). 

 

Por ser um texto volante, a sutileza da mudança de propriedade é uma 

característica comum, bem como a assunção da família em adotar o texto do autor, 

ou mesmo o completo anonimato. No entanto, a peculiaridade da construção de 

acrósticos com os seus nomes, observados nos textos analisados, refutam a ideia de 

não autoria de alguns, embora não seja condição, haja vista nem todos utilizarem essa 

proposição. 

 

 

3.2.1.10 História de Juvenal e Leopoldina 

 

 

O primeiro caminho utilizado pelo autor desse folheto foi mostrar a vileza de 

um napolitano, que embora bastante rico, transforma-se em um tirano e por essa 

condição é convidado a assumir o cargo de ministro de guerra para o rei. Esse 

boníssimo e aquele orgulhoso e o maior banqueiro do país Nápoles, dono de todos os 

bancos locais. O pai de Leopoldina, jovem prendada e de vários atributos, aparece na 

história como uma pessoa pobre que sustenta a família com a venda dos peixes 

pescados. Em uma noite de festa o filho Juvenal desse ministro se enamora da jovem. 

Ela, por suas qualidades, diz ser um amor impossível por serem os dois de castas 

diferentes. Mais uma vez, a trama poética é desenvolvida nos predicativos que levam 

ao contraste: riqueza/pobreza; bondade/ tirania, etc. 

A história vem sendo desenvolvida com o diálogo travado pelos dois sobre o 

amor construído. Para isso, há uma variedade de figuras de linguagem sendo 

permeadas ao longo do texto: (a) metáfora: “a luz era purpurina”, “era a flor de 

formosura”, “nas asas de teu amor”, “aquele anjo encantador”, “eu serei a tua flor”, 

“me achei em muitas guerras honrando meu pavilhão”; (b) comparação: “sim, conheço 

que meu pai é forte qual o penedo”, “porém é como uma tipa da mais inferior classe”; 

(c) repetição: “já é terceiro anista” (d) frases da oralidade: “vendo a hora e o instante 

Leopoldina arribar”, por exemplo. 

Sob esse foco de desencontros, já que o pai de Juvenal insistira para que o 

rei expulsasse o pescador, a jovem de quinze anos se casa a contragosto com um 
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ancião de oitenta e seis anos, em seu novo país, o Brasil. O homem simples passa 

agora à ganância, mostrando o autor o poder que o dinheiro tem em mudar as pessoas 

e suas qualidades. Aliás, essa é a tônica em todo o texto. 

O jovem enamorado sai, após desengano do pai, em busca desenfreada de 

dinheiro para que possa assumir a jovem e dar a ela a vida merecida. Nesse 

entremeio, alguns gêneros se apresentam no texto, como cartas e bilhete, por essa 

ordem: 

 
Juvenal, longas saudades 
Por ti eu tenho sofrido 
Te lembras do nosso trato 
Ou já se está esquecido? 
Eu ainda sou a mesma  
Daquele nosso sentido. 
 
Meu pai chegou na Bahia 
Quis mudar o meu intento, 
Casou-se contra meu gosto 
Com um velho rabugento 
Foi mesmo que me matar 
Esse tal de casamento. 
 
[...] 
 
Juvenal lhe escreveu: 
Leopoldina hei de lá ir 
Com intenção de roubar-te 
Te prepara pra fugir 
Vou ensinar um astucia 
Como tu hás de sair. 
 
Domingo vais à igreja 
Disfarçada, escuta bem 
Vestida em traje de frade 
Eu como frade também 
Lá falamos em segredo 
Sem dar saber a ninguém. 
 
[...] 
 
Um vizinho desse velho  
Pra Itália escreveu 
Dizendo: Leopoldina 
O teu velho já morreu 
Vem buscar toda herança 
Que o que ficou é teu. 
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O estratagema utilizado pelo autor foi mostrar o caráter dos envolvidos, 

correlata à história de amor, que apesar dos atropelos do destino, finalizam felizes e 

ricos. Por fim, tende o autor a expressar opinião sobre a obra narrada, característica 

comum nos textos lidos, como se vê: “Neste mundo há casamentos/feitos contra a 

razão/ uns casam por amizade; e outros por ambição; Juvenal e Leopoldina/casaram 

de coração”. (HJL) 

 

 

3.2.1.11 História de Mariquinha e José de Souza Leão 

 

 

A História de Mariquinha e José de Souza Leão é um exemplo dessa 

sonoridade com suas rimas finais sempre elaboradas por meio de substantivos, 

adjetivos, advérbios e verbos. Esses, por sua vez, são compostos ora no passado, 

ora no presente. Os advérbios, no entanto, quando não há aproximação pela rima, é 

produzida pela localização. Um exemplo claro disso é: “José de Souza Leão/morava 

no Ceará”, “José emigrou de lá” e “remir a vida por cá” (HMJSL). 

Trata da história de um almocreve cheio de bons atributos, dentre eles a 

elegância e a coragem, que mesmo em uma profissão ínfima, como a de condutor de 

animais, enfrenta os obstáculos surgidos mediante a sua pobreza. Após perder tudo 

o que tem, sai andarilho em busca de profissão.  

História cheia de frases formulaicas, metáforas, antíteses, comparações e 

expressões da oralidade, traz imbricado novos gêneros a serviço da história narrada, 

como a carta e o bilhete. Dentre essas frases fixas pode-se verificar: “vai-te com Deus 

e Nossa Senhora”, “disse adeus e foi embora” e “nas horas de Deus amém”, por 

exemplo. Pelas fontes orais, “José é um homem inteirado”, “eu não lhe trago 

enganado”, “sem um sinal de pestana”, “o capitão deu uns ais”. Já das figuras de 

linguagens, percebe-se: “fica veloz como o vento”, “o capitão deu um urro”, “que desta 

vez encontrou forma que deu no seu pé”, “troca a vida pela morte”, “que parecia um 

dragão” etc. (HMJSL). 

O dilaceramento do indivíduo, mostrando-o violento e sem escrúpulos, é a 

característica principal do folheto. É assim com o capitão, que não se apieda de 
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ninguém e mantém cativo alguns, matando várias pessoas ao longo da narração 

poética. É assim com José de Souza Leão, que pela servidão, passa a agir de igual 

modo. Ao conhecer a filha do capitão, enamora-se e passa a visitar o chefe mais 

vezes. 

José tomando café 
Na sala da refeição 
Mariquinha quando viu 
José de Souza Leão 
Su’alma teve alegria 
Um raio de simpatia 
Atingiu-lhe o coração. 
 
Mariquinha saiu fora 
Sorrindo lhe deu bom dia 
Fez um sinal de namoro 
Um riso de simpatia 
Como quem não tem mistério 
José ficou muito sério 
Fez de conta que não via 
 
Mariquinha acelerada 
Vinha na ponta do pé 
E de lá do corredor 
Piscava o olho a José 
Achando lindo o moço 
O que houve no almoço 
O capitão não deu fé. 
 
[...] 
 
O capitão deu um urro 
Que a terra estremeceu 
Uma dama desmaiou 
Uma moça adoeceu 
A negra ficou doente 
Tinha um leão na corrente 
Quebrou os ferros e correu. 
 

 

Contrariamente aos textos arrolados, a jovem aqui é uma sedutora, que 

conhece seus atributos e quem é capaz de mudar o jovem de sua vida desregrada. 

Ao escrever bilhetes, cartas, juras, acenar e piscar o olho é, em uma jornada pelo 

sertão, que o protagonista enfrenta desafios, feras, seca, fome, batalhas até o rapaz 

ameaçar o pai da moça para que a desposasse, ou teria morte certa, como se vê: 



69 

 

“Bote a bênção em sua filha/me diga se bota ou não! ...és meu genro, sou teu sogro 

...temos um genro valentão”. (HMJSL). 

Nunes (2009, p. 109), ao percorrer a análise da crítica literária, aponta o 

material sonoro como o primeiro pouso descritivo. Afora isso, de relação 

interdependente, há que se conceber, de igual modo, as unidades significativas 

existentes (considerando o cronotopo e objetos presentes); os aspectos 

esquematizados reiteráveis (para o autor: imagens, símiles e metáforas) e as 

possíveis objetualidades representadas (que correspondem às situações, 

personagens e coisas em seu processo acional de mito e ethos aristotélico). Isso, 

certamente, define o cenário dessa história. 

No cordel as passagens de intergênero é a característica mais visível, 

mostrando que o processo é um processo reiterável, e comum em outros textos do 

gênero, como se vê: 

 
Mariquinha disse: papai 
Quando seu José passar 
Eu tenho outra encomenda 
Para ele me comprar 
Mentira, era uma cartinha 
Dizendo: sou Mariquinha 
Eu nasci para te amar 
 
[...] 
 
José chegou adiante 
Lembrou-se e foi olhar 
O bilhete dizia assim: 
“Eu nasci pra te amar 
Te entrego meu coração 
José de Souza Leão 
Tenha dó do meu penar”. 
 
[...] 
 
José escreveu um bilhete 
Com dedicada atenção: 
“Se confia em meu poder 
Eu juro em meu coração 
Por nosso Deus de Israel 
Sou teu amante fiel 
José de Souza Leão. 
 
[...] 
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“Vendo os cavalos a seu pai 
E digo que vou embora 
Deixo o cavalo melhor 
Para levar a senhora 
Pras zonas do Cariri 
E quero sair daqui 
Da meia noite à uma hora. 
 
Não convém que ninguém saiba 
Cuidado no capitão 
Depois que eu sair daqui 
Rumar ao alto sertão 
A minha volta é ruim 
Ninguém vá contra mim 
Porque perde na questão. 
 

 
Pode-se afirmar que, respeitando-se esses critérios – correlação com a 

sonoridade e a tríade interdependente aqui discutida – junto à intencionalidade 

produz-se a estrutura textual do folheto. É por meio do som, da materialidade 

linguística, dos personagens em um espaço-tempo, que se delineia a história contada 

pela oralidade, calcada pela escrituralidade.  

 

 

3.2.1.12 História de Zezinho e Mariquinha 

 

 

A história de Zezinho e Mariquinha, como foram as demais, narra a condição 

díspar entre os protagonistas. É do realce antagônico dos valores financeiros 

instituídos, entre eles, que mostra a proposta narrativa poética para a contação dessa 

literatura oral. Além disso, uma predominância à intertextualidade9 na constituição de 

um folheto que remete à obra shakespeariana Romeu e Julieta.  

 
Vou contar aos bons leitores 
Uma história mui distinta; 
Quero contar a verdade, 
Se não for que me desminta: 
No coração de quem ama 
Uma amizade o que pinta. 

                                                             
9 Em todo o texto a presença da intertextualidade é uma marca bastante definidora, mas não é o foco 
aqui discutido nesta pesquisa. 
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Havia em uma cidade 
Um homem de muita riqueza, 
E perto dele morava 
Um pobre por natureza –  
Tanto tinha um de rico 
Como o outro de pobreza. 
 
[...] 
 
- Zezinho, juro por Deus, 
Contra os gostos de meus pais 
Hei de casar-me contigo 
Salvo se me enjeitais 
Pois aquilo que Deus fez, 
Na terra ninguém desfaz. 
 
Zezinho também lhe disse: 
Juro por Deus do Bonfim 
Hei de casar-me contigo 
Já que amas tanto a mim 
Não esperava que tu 
Me amasse tanto assim! 
 
[...] 
 
Zezinho abre essa mão, 
Já que morreste por mim! 
Tu por mim te acabaste, 
Eu por ti devo ter fim! 
Disse isso, caiu morta –  
Deus determinou assim. 

  

O narrador onisciente utiliza, por meio do diálogo entre os dois, a 

materialidade linguística expressa no folheto. Os valores morais são realçados no 

texto. Ela “por Deus presenteada de candura e inocência a menina era prendada” e 

ele “apesar de ser tão novo tinha rara inteligência ... eu sou rica, tu és pobre – eu sou 

a tua riqueza!” (HZM).  

Cavignac (2006, p. 12) esclarece que é pela interpretação da estrutura social 

que se determina o conflito. Normalmente a axiologia, presa à narrativa, sustenta a 

literatura. É pela divergência social que emerge a escrita. Para a autora (CAVIGNAC, 

2006, p. 13), o cordel varia entre a biografia, a história factual e a mitologia. De fato, 

esse trinômio é marcadamente presente nas histórias cotejadas, tendo a escrita 

indissociável à voz, uma vez que o cordel é primordialmente oral, político e 

pedagógico. Por essa condição,  
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O interesse principal do aficionado de folhetos não reside na sua 
conservação com vistas à constituição de uma coleção, nem na 
identificação do verdadeiro autor, mas no fato de que a história circule, 
que seja aprendida e lida na presença de um público. (CAVIGNAC, 
2006, p. 72) 

 

Para além da afirmação do que decide o poema ou do que se fala, são seus 

mecanismos de circulação, sua legibilidade e sua tradicionalidade que permitem sua 

representação, assentada no meio cultural. Resistência é poesia. Não por acaso, o 

cordel resiste. O cordel reflete poesia. É a própria poesia oral. 

Essa resistência poética é realçada pela presença do trinômio aqui discutido, 

como se vê nos excertos: “Deus ama a que lhe estima”; “aborrece a quem se esquiva”; 

“Vou contar aos bons leitores”; “Uma amizade o que pinta”; “Era um mimo de beleza”; 

“Por obra da providência”; “Tinha rara inteligência” etc. 

Outra característica peculiar, como aos textos de literatura de cordel é a 

presença de vocativos, como se vê: “Oh! Mariquinha querida!”; “Oh! Meu Deus, eu vos 

suplico”; “Oh! Quanto sou sofredor”; “Oh! Meu querido Zezinho!”.  

Normalmente, nos textos analisados, o verbo sempre se dá no indicativo, mas 

nos textos em que o tema analisado, que envolvem os sentimentos passionais dos 

protagonistas, a presença do subjuntivo foi uma presença acentuada: “Se não for 

quem me desminta”; “Se eu fosse também rico”; “Se queria companhia”; “Se 

Mariquinha não fosse”; “Salvo se me enjeitais”; “Se havia de ser mais tarde”; “Salvo 

se eu não souber”; “Se eu não casar com ele”; “Se eu merecer castigo”; “Se tu passas 

mal ou bem”; “Se não fizeres meus gostos”; “Se meu pedido for nulo”, são alguns 

exemplos. 

 

 

3.2.1.13 Manassés e Marilí – Entre a luta e o amor 

 

 

Tão valorativa quanto as demais, a tradição oral do texto comporta os mesmos 

movimentos de vingança, crime, barbárie, amor, intrigas, brigas, viagens ao sertão 

nordestino etc. como cenário para a história de um casal de apaixonados.  
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Zumthor (2010, p. 47) adverte que toda cultura possui o próprio sistema 

passional, percebido por marcas semânticas, que mesmo dispersas, são específicas. 

No caso do texto poético oral, esse sistema é profundamente visível. A dispersão de 

sentido ocorre pelo nomadismo textual, em que a intensidade dessas marcas de 

unidades linguísticas provocam as TD aqui arroladas.  

Nessa história, a título introdutório, há um pedido às Musas Divinas do reino 

do trovador para a inspiração à arte de versejar. Há uma evidência amiúde de tradição 

do texto, quando se fala das musas mitológicas, como de inovação quando se refere 

ao reino do trovador, constatando as TD recorrentes nos textos de cordéis: 

 
Musas Celestes Divinas 
Do reino do trovador 
Ajudai-me a versejar 
Este drama sedutor 
Manassés e Marilí 
Entre a Luta e o Amor. 
 
[...] 
 
É sobre a palavra amor 
Que com forças divinais 
Eu descrever um drama 
Que se passou em Goiaz 
Com um velhote orgulhoso 
E um destemido rapaz. (MMLA). 

 

A respeito do texto, há a presença de uma retomada da história da Batalha 

dos Oliveiros com Ferrabrás de Leandro Gomes de Barros ao apontar a valentia do 

rico e egoísta Moisés que “era mais valente que Roldão ou Ferrabrás” e sua filha 

encantadora Marilí, a “flor de bugari”.  

O autor se dirige ao leitor, apontando uma jovem com todos os atributos 

necessários à humildade e de reconhecimento dos valores de todos. Tanto que há 

uma passagem inicial, em forma de diálogo, que trata disso:  

 
Marilí dizia ao pai: 
Eu odeio a avareza 
Aborreço ao orgulho 
Não dou valor a riqueza 
Adoro a Deus e ao pobre 
Gosto muito da pobreza” (MMLA). 
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A influência da oralidade, expressões proverbiais e das figuras de linguagens 

são as características fundantes do texto, assim como traços intertextuais com o conto 

de fada infantil Rapunzel dos irmãos Grimm ao prendê-la aos olhos dos outros. Esses 

traços orais podem ser vistos em: “Era ele o manda chuva”; “Na peia se 

desmanchava”; “Porém se fosse mufino”; “Ontem eu fui pra festa honrada, hoje não 

sou mais ninguém”; “Vou botar pra derreter”; “Um falso me levantaram” etc. 

 
O doutor tratava a filha 
Com muito orgulho e desdém 
Trazia ela escondida 
Pra não falar com ninguém  
Mas a sorte da pessoa 
Vai e volta, vira e vem. (MMLA) 

 

O jovem Manassés, como em todas as histórias lidas, era cheio de 

predicativos, dentre eles a pobreza e a valentia. E em uma festa junina se conhecem 

e, por uma intriga da donzela, o pai sai à procura do jovem para matá-lo ou obrigar a 

casar já que a virtude havia sido violada. A intriga é o mote preferido dos cordelistas 

quando se trata da desunião de um jovem casal. 

Para não morrer, foge pelos campos do sertão e lá produz fortuna. Ao ver 

Marilí tudo é esquecido e ele se apaixona imediatamente. O mesmo amor que gerou 

a sua fuga. Sabendo o pai dela, provoca-se verdadeira contenda e ele, por sua 

coragem, vence aos vários capangas do pai. Casa-se com Marilí e felizes juntos vivem 

na “santa paz”. É pelo acróstico, com sua assinatura, que o poeta conclui falando 

sobre os protagonistas. 

 
Marilí e Manassés 
Alegre se abraçaram 
Na fazenda Litoral 
Os dois jovens se casaram 
E depois que se uniram 
Loucos de amor se beijaram. 

 
Casamento é pura sorte 
Assim nos diz o rifão 
No mundo aparecem dramas 
De nos chamar atenção 
Inveja nunca subiu 
Do doutor Moisés caiu 
O grande orgulho no chão. 
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A presença dos acrósticos nos textos de cordéis mostra uma visível presença 

autoral e também uma característica das TD aqui referendadas. 

 

 

3.2.1.14 Mariana e o Capitão do Navio 

 

 

Estreitamente implicadas nas condições sociais e culturais dos indivíduos, os 

cordelistas imprimem um instinto de conservação contínua ao narrar suas histórias. 

São os valores desvirtuados, os sentimentos vividos, a seca árida de um sertão 

nordestino etc., que implicitamente se referem à condição humana e seus juízos 

morais subjacentes. 

A dinâmica desse cordel recorre à ilha Niphon, no Japão, para traçar o espaço 

geográfico da história. Há um barão rico e, de modo unívoco, uma pessoa de má 

índole que usa sua riqueza e poder para tudo. Pela incredulidade religiosa se vê pobre, 

aleijado, doido e acaba morrendo. A filha Mariana, e todos os seus atributos de beleza, 

castidade e religiosidade, compreende passivamente a pobreza vivida e em toda a 

narrativa só pede pelo perdão divino ao pai falecido, mostrando uma latente evidência 

religiosa nos textos. 

E no agitado contexto de pobreza, a história vai se traçando com várias 

expressões da oralidade e fórmulas fixas, como se vê: “a riqueza que possuo nem 

Deus a pode acabar”, “De um Deus de tanta virtude”, “oh! Deus de tanta bondade”, 

“ao bom Deus de clemência”, “não sirvo de mangação”, “sou uma pobrezinha só não 

das graças de Deus”, “te peço por caridade”, “os anjos digam amém”, “Como está esta 

cabrita”, por exemplo. 

Ao encontrar e fazer acordo matrimonial com o capitão do Navio ela acaba 

por ser alvo do desejo de outro homem. A ambivalência arrolada no texto de pobreza 

e riqueza vem sendo narrada em toda a história paralela à etnia racial. Ela inatingível 

aos interesses mundanos. O poeta sempre mostra as virtudes da protagonista. 

 
Mariana enquanto rica 
Custumava a rezar 
Jejuava os dias próprios 
Usava se confessar 
Quando caiu na pobreza 
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Coitada foi trabalhar. 
 
Mariana era modista 
Gentil e trabalhadora 
Com o porte de uma fada 
De beleza encantadora 
Com relação a leitura  
Era uma professora. 
 
[...] 
 
A jovem chorando disse: 
- Mamãe tenha paciência 
Vamos pedir de joelhos 
Ao bom Deus de clemência 
Pois é quem pode valer-nos 
Com sua onipotência. 
 
[...] 
 
A moça disse: senhor, 
Quem lhe deu tal liberdade? 
Olhe sua posição  
E a sua qualidade 
Pois, em casar-me com negro 
Eu nunca tive vontade. 
 
[...] 
 
- Nunca lhe dei liberdade 
Tenha mais educação 
Bem dizia meu avô 
Que há negro sem ação 
Negro assim como você 
Dá-se o pé e quer a mão. 

 

Como discórdia aparece um negro, igualmente rico, que a deseja como 

esposa. É clara a expressão de não virtuosidade dela: “pois em casar-me com um 

negro eu nunca tive vontade” “...mesmo eu não me caso com negro nem que S. 

Antônio me peça”. “Sai-te cururu fardado cor de noite de escuro”, “tinha graça eu 

deixar ele por este negro pé duro”! (MCN). 

O caminho escolhido pelo negro seria desvirtuar a mãe e assim conseguir o 

seu intento. Mais uma vez, a presença da intriga na trama poética. Há então 

momentos de discórdia entre a mãe e Mariana que a vende ao negro e, sendo presa 

até aceitar se casar. Ela, por sua vez, por subserviência ao sentimento nutrido prefere 

morrer a casar-se.  
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Pela trama construída entre os protagonistas, ela se casa com o negro e foge 

com o capitão, deixando o negro que à procura pela amada morre. O autor, ao finalizar 

o texto, se apresenta como narrador personagem e se desculpa com os leitores: 

“Pesso desculpas dos erros/que forem aqui encontrados/porque o poeta tem/todos 

direitos sagrados/ são estes os versos primeiros/da minha lira tirados.” (MCN). 

 

 

3.2.1.15 O desespero do amor ou Milton e Cléa 

 

 

Nesse texto, há a presença de uma TD quando o cordelista remete-se ao 

leitor, pedindo-lhe a atenção para a história que será narrada: 

 
Lanço a mão sobre a pena 
Uma história vou narrar 
Ilustre amigo, no fim  
Saberás o que é amar 
 
Direi-vos seriamente 
A lógica realidade 
Como um coração traidor 
Omisso sem piedade 
Seu amante desprezou 
Traiu e a outro amou 
A Cléa sem lealdade. (DAMC) 

 

O desespero do amor ou Milton e Cléa trata da história das virtudes de dois 

jovens. Contrariamente às demais histórias apresentadas, é o jovem o homem puro 

de coração e ela, Cléa, a desleal e traidora.  

 
Milton era um rapaz  
De elegante beleza 
Um espírito sapiente 
Oceano de firmeza 
Mas a negra falsidade 
Pegou-o então de surpresa. 
 
Era a ingrata Cléa 
A deus da formosura 
A quem Milton consagrou 
A amizade mais pura 
Por causa dela baixaram 
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Ao leito da sepultura. (DAMC) 

 

Do amor infantil à espreita, carrega o protagonista um sentimento unilateral 

que, com jogos metafóricos, vem sendo delineado o valor de cada um: “Seu coração 

era um trono”; “A deusa da formosura”; “Louro anjo encantador”, “Porém a morte é um 

mel” etc. 

Aos doze anos são separados para evitar as intrigas e aos vinte declaram-se 

apaixonados. Ele, por não possuir posses, resolve ir ao Amazonas conseguir dinheiro 

suficiente para casar e em um sonho descobre-se traído, fato que realmente ocorreu. 

E mesmo com as diversas declarações, ela o rejeita. Traz o poeta um traço intertextual 

que é a obra shakespereana em que os dois morrem no final da história. Por fim, o 

cordelista se dirige ao leitor: 

 
Peço às jovens donzelas 
Quando quiserem casar 
Não façam como fez Cléa 
Para a Deus não agravar 
Porque quem usa traição  
Tristemente há de findar. 
 
Amigo, não levantei falso 
Contei o que foi passado 
A desventura do amante 
Que morreu suicidado; 
Peço perdão se os versos 
Não saíram de agrado. 

 

Assumindo a condição de narrador onisciente intruso, o cordelista vive, reage, 

interage e dá seu ponto de vista na história narrada. Dessa percepção, Cavignac 

(2006, p. 19) preceitua sobre a literatura de cordel como o texto que acompanha a 

descrição dos modos de produção narrativos, inseridos no contexto social, histórico e 

cultural. Por esse viés, o cenário que se discorre nos textos – mesmo que ficcionais – 

tem vazão contextual e intertextual, em sua maioria.  

A história cotidiana, de práticas valorativas do bem e do mal e de 

representações de um povo esquecido na terra árida e sertaneja têm seu fio condutor 

na produção dos folhetos. Para ela, há fascinação em um semiárido dotado de cargas 

simbólicas, conquanto intertextuais em sua carga semântica, embora não exclusivas, 
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nos textos de cordéis. Isto se singulariza nas expressões predicativas voltadas à seca, 

como escaldante, árida, a pino etc. 

 

 

3.2.1.16 Orlando e Dalva, os escravos do amor 

 

 

Assim como em outros cordéis lidos, o diálogo com o leitor, dando-lhe 

predicativos valorosos, prediz o desejo do narrador no convite à leitura. Trata-se de 

uma história de amor em que Orlando é filho de um rico conde e Dalva, 

contrariamente, é de um coveiro, portanto, pobre sua descendência. É na cidade 

londrina que a jovem vive e estuda e é destacada pela inteligência comparada à 

pobreza, em que esse destaque é realçado.  

E por meio de frases fixas, figuras de linguagens e expressões da oralidade, 

vai a história sendo narrada: “Como u’a flor sem orvalho”; “Criada em uma ponta de 

rama”; “Nas torturas do verão”; “Ficou igualmente um touro”; “Junto a praça do luar”; 

“Tremia a cidade toda” etc. 

Uma característica peculiar nesse texto é produção da moral no início do texto. 

É comum em textos de cordéis o autor dá um ensinamento ao leitor, sob pretexto de 

uma história contada e vista: 

 
Deus é quem liberta e priva 
Com seu poder soberano 
Corta o mal semeia o bem 
Sem haver nenhum engano 
Sabe proteger o justo 
E castigar o tirano. 
 
E para melhor provar 
A meu amador leitor 
Neste drama extenso e puro 
De martírio, pranto e dor 
Apresento Orlando e Dalva 
Os escravos do amor. (ODEA) 

 

Após um atropelamento, por Orlando, ela passa a ser visitada e assim o amor 

entre os dois surge, sendo contrariado pelo pai do rapaz. A pobreza e a beleza dela é 

na história a ênfase escolhida pelo cordelista, assim como a bondade e admiração 
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dele. Como em todas as histórias lidas, ele é convidado a sair do país para evitar a 

aproximação e o enlace entre os dois.  

O traço intertextual que aqui se desponta é o conto arábico Ali Babá e os 

quarenta ladrões. Nele, um ladrão se aproxima de Orlando para conseguir dele seu 

intento e todo tipo de trama vai se desenrolando na história, tornando refém a donzela 

em quase toda a trama poética. 

 
Esse sujeito era o chefe 
De uns ladrões que habitavam 
Numa flores francesa 
Sessenta homens moravam 
Num grande subterrâneo 
Aonde a vida passavam 
 
Quando esses ladrões saíam 
Passavam seis meses fora 
Dentro ficava um vigia 
Pra vigiar toda hora 
E os ladrões assaltando 
Pelas cidades a fora. (ODEA) 

 

Deserdado, pela desobediência, ele se aproxima do bandido para resgatar a 

amada. Ela, antes frágil, mostra uma fúria inexistente e mata bandidos junto com o 

Orlando para enfim se casarem. A história narrada é de como se dá o resgate da 

amada, a briga entre os ladrões e a força descomunal de Orlando. Por fim, é pelo 

acróstico que o poeta dessa literatura finaliza a história, dando um final para os pais 

dos protagonistas. 

 
Findou o pai de Orlando 
Se mudando para a Franca 
A mãe de Dalva também 
Lhe abraçou sem esperança 
Esqueceram do passado 
Surgindo a santa aliança. (ODEA) 

  

Cavignac (2006, p. 32) ainda nos esclarece que há histórias que encontram 

na oralidade equivalentes nos folhetos, que envolve o implícito ou o indizível. Suas 

vozes incontestes, de modo poético, encontram-se pelas fórmulas fixas, proverbiais, 

figuras de linguagens, referência aos longínquos lugares, expressões mitológicas, 

valores contraditórios etc., e surgem ao acaso, muitas vezes, movidos pelo desejo de 
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uma realidade valorativa através da materialidade linguística necessária para a 

expressão desse oral que persiste perenemente. Essa cultura é, sobremaneira, 

marcada pela percepção de sobrevivência que persiste e subsiste sob a perspectiva 

de minorias destituídas. 

 

 

3.2.1.17 Os heróis do amor ou Magomante e Lindalva 

 

 

No que se refere ao cordel Os heróis do amor ou Magomante e Lindalva há, 

mais uma vez, uma história ocorrida em cidades portuguesas em que um rico barão, 

que tinha quatro filhos, e um fazendeiro com suas três filhas, donas de vários 

predicativos valorosos, têm os seus filhos o desejo de casarem. Sabido o interesse 

desse rico fazendeiro, há entre os jovens o desejo de desposá-las – frisado pela frases 

formulaica “que solteiro é ser atraso” – e, para isso, saem em viagem para 

encontrarem a quarta esposa dos irmãos. Encontrada, a filha de um feitor logo aceita 

a proposta de casamento no momento em que vê Magomante.  

O texto é largamente presente de frases da oralidade, como se vê: “minh’alma 

agora se dobra!”, “num céu de contentamento”, “Oh! Meu Deus que prejuízo!” “pra lá 

chorar meu ais”, “o mal provém do demônio”, “um anjo de formosura”, “meu pai isto é 

um quengo feito” “o barão fulo de raiva” “e o mocotó passando” etc. (HAML). 

O pai, embora aceitasse o casamento dos demais, amaldiçoa o Magomante 

pela escolha feita, haja vista ser Lindalva filha de um feitor. No texto, como nos demais 

cotejados, os termos adjetivos dados à donzela são sempre de inteligência, esperteza, 

perfeição. Nesse não é diferente. O jovem tenta demover o pai da contrariedade, 

esclarecendo-lhe as suas qualidades.  

 
Quem são essas moças? Digam 
Disse o barão com voz dura 
Magomante disse: são 
As três que o jornal figura 
A minha é de um feitor 
Um anjo de formosura. 
 
Um anjo o quê, infeliz 
Tanta moça potentada 
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Você quer esposar 
Uma triste desgraçada! 
Seja homem, ame a riqueza 
Procure moça educada! 
 
Meu pai, respondeu o moço 
Nada me impede a verdade 
Manda o santo mandamento 
Que se faça a caridade 
Ao brasão não salva o homem 
E dinheiro é vaidade. 
 
[...]  
 
A donzela é pobrezinha 
Porém tem educação 
Lê, escreve muito bem 
Tem bom porte e perfeição 
Do pobre se faz o rico 
Me diga se é ou não? 

  

O pai dos jovens, tramando uma conspiração, pede aos filhos para conhecer 

as jovens. Ao ver Lindalva, prende-a em um cárcere. Entre pai e filho há uma disputa 

para que ele a libere e, não ocorrendo, os irmãos decidem conspirar contra o próprio 

pai para soltar a donzela. Devolve as irmãs ao pai e tramam uma maneira de Lindalva 

liberar em meio a brigas, mortes e ciladas. Presos pelo próprio pai, a mãe dos quatro 

após um ano resolve ajudá-los com o mesmo plano que eles usariam para soltar a 

jovem, por fim. O que mais desperta curiosidade nessa história é a presença do 

narrador intruso que dispensa a história à imaginação do leitor, levando-o a entender 

que se casariam e viveriam felizes, para dizer o que pensa sobre o sentimento do 

amor. Eis o que propõe: 

 
Um ente isento de amor 
Por toda forma é invencível 
Porém, o tanto é capaz 
De tornar-se incorrigível 
Pois a pessoa que ama 
É a mais forte possível 
 
O amor vibra no peito  
Sente na alma o calor 
Morre o homem mas não morre 
O caso do seu valor 
Do amor nasce a aliança 
A companheira do amor 
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O incêndio que o amor agita 
Só a morte mesmo apaga 
O amor é um veneno 
Que o peito do amante rasga 
Um só momento de amor 
O mundo em ouro não paga 
 
A sorte leva a existência 
Sem ela o ente não gira 
A força moral do home 
Faz tudo quanto aspira 
Pois o que é vindo do berço 
Só a tumba mesmo tira. 

 

A história traz como trama as peripécias utilizadas pelos jovens para sair da 

prisão e a soltura da donzela até ele prender o pai, e depois de encarcerado, e aceitar 

o casamento deles. 

Essa fusão da oralidade para a escrituralidade caracteriza o cordel em sua 

força escrita – por seu discurso retórico, formulaico e metafórico –, reconhecendo-o 

como matriz produtiva que se define o social e o torna disponível como objetivo 

da/para a ação. Dessa percepção, reforça-se para o fato de que isso ocorre 

concomitante ao uso da voz. A ação retórica do indivíduo dá vazão ao seu discurso 

contextual. São várias as expressões de oralidade e frases fixas e figuras de 

linguagem no texto. 

As literaturas de cordéis pertencem à tradição da oralidade e usa a tradição 

escrita como ancoragem das atividades mnêmicas em que, para Zumthor (2010, p. 

65), em que o texto é liberado das amarras imediatas do tempo, quando solta as 

amarras da voz; da sua performance. Sendo assim, uma é para a outra seu 

ancoradouro; sua energia cronotópica. 

 

 

3.2.1.18 Silvia Monteiro e o Soldado Misterioso 

 

 

Nesse drama, ocorrido na Paraíba, uma família portuguesa se vê envolvida 

nas tramas de uma mulher sedutora. Há a menção de mil e seiscentos como a 

esclarecer a vinda europeia na exploração do país. E novamente o cordelista pede 
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inspiração para a produção de sua obra, característica reiterável em outros textos 

analisados: 

 
Jesus poderoso mestre 
Dai-me um astro luminoso 
Brilhando as linhas sublimes 
De um quadro maravilhoso 
Entre uma jovem e um 
Soldado misterioso. 
 
No século mil setecentos 
Quando o país brasileiro 
Vivia ainda em domínio 
Do pessoal estrangeiro 
E Paraíba era um trecho 
Deshabitado e grosseiro. (SMSM) 

 

O português Augusto Monteiro, assentado em Mamanguape, faz fortuna com 

agricultura, gado e ouro, mas não possuía fidalguia. Sua filha, Silvia, é apresentada 

de modo metafórico como “ingênua como a flor que despertava a atenção os anjos do 

criador”. Essa mesma condição é dada a sua mãe que era vista como “minha terna e 

boa santa”. (SMSM).  

Lembra Zumthor (2010, p.60) que o “texto oral nunca está saturado, nunca 

preenche totalmente seu espaço semântico”. Sua realidade social que se vê moldada 

dentro da imagem poética, dando corpo à construção imagética do cordelista. No 

entanto, da história construída a presença de diversas frases do campo da oralidade 

estão a serviço do texto.   

 

 

3.2.1.19 Valdemar e Irene 

 

 

Traz a história mineira um romance entre dois jovens. Narra o cordel, todo 

repleto de predicativos em ambos os protagonistas, de uma traição do “ativo e 

inteligente, pobre porém decente” Valdemar. Desocupado, sem se preocupar com 

trabalho, recebe da mãe um comunicado de trabalho e ele resolve assumir. Foi nesse 

lugar que conhece Irene, uma jovem órfã. Contrária às histórias lidas, essa evidencia 
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que os dois eram pobres. Ao vê-la se enamora e tenta em toda a trama conquistar o 

alvo de seus desejos. 

O cordel é um diálogo entre os dois. Ela sendo mostrada com pudores 

excessivos e ele como um conquistador. Pedida em casamento, começam um namoro 

com o consentimento dos tios de Irene. A trama atinge sua complicação quando 

Valdemar encanta-se de um foliã em pleno carnaval. Momento em que a trai e gasta 

bastante dinheiro.  

O texto traz em sua trama algumas produções de intergênero que se 

entremeia na narrativa. São diálogos, cartas, anúncios e classificados alguns dos 

exemplos: 

 

Dizia assim o anúncio: 
Lima Rocha & Cia 
Procura um rapaz de letras 
Balconista de energia, 
Que tenha curso completo 
Sobre datilografia 
 
Casa número 115 
Na rua comercial, 
A firma é bem conhecida 
No centro da Capital 
Com direito a cama e mesa 
Bom ordenado mensal. 
 
[...] 
 
Escreveu a dona Rosa 
Contando a situação: 
Minha tia, por jesus 
Tenha de mim compaixão 
Veja que sou uma pobre 
Sem pai, sem mãe, sem irmão. (VI) 

 
Outra TD é a presença de verbos dicendi que permeiam o texto. Estes verbos 

são, de igual modo, comuns nos textos analisados: 

 
Disse em si: eu nunca vi uma moça assim tão bela! 
Ela entregou-lhe e disse:  - cidadão, muito obrigado. 
Ela disse: - Não senhor, eu estou em meu papel. 
Valdemar disse consigo: o caso está muito ruim! 
Ela disse: - Está errado o seu modo de falar. 
Valdemar disse: é hoje que vou me desenganar. (VI) 
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O amor de carnaval é tão significativo que ele resolve deixar Irene e seguir 

em busca de sua colombina. A intriga feita por uma amiga faz a jovem terminar o 

namoro e o comprometimento. Ele resolve seguir para o Maranhão para pedir a jovem 

Noêmia em casamento. Ao chegar lá descobre que ela tem um noivo e acaba sendo 

preso por tentar matar a amante pela traição dada.  

A jovem, embora tenha sido tratada, acaba por ficar com marcas no rosto que 

a deixa com sequelas. Ele fica durante um período preso, e sem dinheiro, tenta voltar 

para Irene. Como não foi aceito, resolve se envenenar, levado ao degredo do amor. 

Por sentimentos nobres, ela o perdoa e se casam. A história finaliza com uma moral: 

 
Valdemar amou a duas, 
Por isto sofreu prisão. 
Noêmia amou a dois 
Por isto ficou sem mão, 
Prá saber que o amor  
Não permite coleção. 
 
E o noivo de Noêmia 
Arranjou outra amada, 
Mandou dizer a Noêmia: 
“De mim está desenganada, 
Porque eu não sou muleta 
Pra escorar aleijada”. (VI) 

 

Diferente das outras histórias em que o amor vence a tudo, aqui mostra os 

valores morais dos personagens, mostrando fragilidades em seu caráter. 

Conquanto autor e autoria possam ser vistos como síncronos, no caso do 

gênero discursivo isso nem sempre acontece. Isso porque não há propriedade autoral, 

muitas vezes, nos textos de cordéis. Seus editores – que podem, ou não, ser parentes 

– tomam para si o texto e assinalam como sendo seus autores, modificando quando 

há possiblidades acrósticas o mote final do texto para o apagamento de uma autoria 

primeira. Em outros casos, o autor primeiro finaliza seu texto assinalando-o por meio 

de acrósticos ou se evidencia no próprio texto como personagem do fato vivido.  

A dissimetria provocada pelos termos não antecipa uma propriedade autoral 

usurpada. É tão somente uma característica dos textos de tradição oral em que, pela 

ação do tempo, as histórias contadas perdem sua voz inicial e aqueles que as contam, 

reproduzem-nas como sendo suas histórias vistas ou contadas. É fundamental que se 

compreenda que não há, portanto, o empoderamento do texto. Isso acontece porque 
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as narrativas orais são sempre (re)contadas por quem viu, ou presenciou, e as 

histórias, em alguns casos, são as mesmas alterando-se poucos dados, tornando-se 

uma nova história. 

Uma possível consequência disso é o fato de que o texto está longe de ser 

estável no todo, uma característica natural para os ecos das vozes reminiscentes e 

justificável pela presença da movência e do cronotopo presentes. Há dois envolvidos 

nesse processo: o autor e o leitor. Enquanto aquele pretensamente narra uma história 

vivida/ouvida, esse a reproduz conforme memoriza ou a compreenda, fazendo com 

que o texto sempre se atualize ou modifique. Aqui não se refuta obviamente a 

estratificação apontada para a definição do gênero, mas à variabilidade que é 

comumente presente quando se trata de textos do âmbito oral. 

Maingueneau (1996, pp. 34-35) aduz a existência de dois leitores. O primeiro, 

o invocado, refere-se à instância pela qual o texto se dirige explicitamente como a seu 

destinatário e o segundo, o instituído, acontece quando a própria enunciação do texto 

está implicada. No caso do texto oral, pelas relações interdiscursivas presentes e pelo 

apelo invocado sob pretexto de crença no que está sendo narrado, o autor convida o 

leitor a inevitavelmente acreditar naquilo que está sendo contado. Nesse caso, é o 

invocado que mais se apresenta.  

Entretanto, não significa dizer que não haja a presença desse segundo 

elemento uma vez que as similitudes presentes no texto possivelmente pertençam ao 

contexto de quem lê o cordel. Por isso, o autor reflete, na presença dessa segunda 

instância, a existência de um elemento agregador que é o leitor cooperativo, que “seja 

capaz de construir o universo de ficção [da construção poética oral avivada pela 

memória cordelística] a partir das indicações que lhe são fornecidas” 

(MAINGUENEAU, 1996, p. 37). 

A superfície do texto de cordel aparece com uma rede de artifícios envolventes 

que prende e condiciona o leitor a sofrer as mesmas agruras de seus protagonistas 

até a decifração final do enredo em que se sabe, ou se antecipa a sabedoria, que 

haverá um final atenuante para essas personagens. Essa rede é habilmente colocada 

por frases formulaicas que são construídas por verbos imperativos de súplicas e 

pedidos, envolvendo o leitor na narrativa poética.  
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Reciprocamente, o autor deve postular que o leitor compreende se tratar de 

um fato vivido/ouvido e que, por isso, por estar familiarizado ao enredo, esse deve ser 

fielmente acreditado pelo seu expectador. Porém, o leitor também tem a sua 

disposição a total incredulidade à história narrada, mas pela fixação existente nas 

frases fórmulas, figuras de linguagem e proverbiais presentes no texto lhe permite 

estruturar relações entre o que fixou do texto ao contexto vivido, promovendo o 

envolvimento com o texto. 

Um fator preponderante à discussão sobre autoria é o fato de que a função 

autor não é, para Chartier (2012, p. 12), nem universal e nem atemporal, que torna 

discutível às propriedades literárias. O autor advoga que a emergência dada à 

propriedade escrita deva-se ao começo – à ideia literária – e não ao fim – em sua 

publicação. 

O direito do autor, para Chartier (2012, p. 13), parte da premissa de que há 

dois argumentos. O primeiro de ordem filosófica, pelo qual o homem deve ter pleno 

direito natural de sua propriedade e o segundo de ordem estética em que há uma 

defesa da propriedade do autor sobre os seus textos em função da originalidade e 

singularidade instituídas pelo criador. Isso provocou ao cânone uma discussão de 

interesse sobre os direitos autorais pelos editores. Nessa ordem estética, há nulidade 

total ao campo oral, uma vez que a propriedade, muitas vezes, é transferida sem 

nenhum pudor pelos seus editores, bastando apenas a compra do cordel, ou o seu 

grau de parentesco. 

É nesse paradoxo em que se discute a emergência autoral moderna, mas não 

se torna condição para os textos da literatura oral, que se evidencia a função autor 

para os gêneros orais. Ela é meramente uma característica para o modo de existência, 

funcionamento e circulação do folheto, tendo na simbiose autor-editor os seus direitos 

de reprodução e manutenção do patrimônio imaterial. 

Não há qualquer domínio de propriedade autoral (Copyright, Copyleft, 

Creative Commons etc.) a não ser pelo fato de que pertencente à família, ou na 

compra tipográfica, passa a assumir a continuidade do folheto e até assinar por ele, 

como é o caso de muitos folhetos. É o que se poderia chamar de right in copies (direito 

de reprodução). 
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Essa discussão aponta para a mobilidade que o texto da oralidade possui, em 

sua materialidade textual, circulando socialmente e referendando o seu 

pertencimento, enquanto produto oral. Isso advém, certamente, do fato de que as 

histórias são narradas no âmbito oral – sem expressamente possuir um único 

indivíduo que conduza essa voz –, decorrendo daí a necessidade do impresso para a 

circularidade das vozes mnêmicas de um povo, ocupando assim um estatuto histórico-

sociológico para a figura do autor. 

Para a função autor, Chartier (2012, p. 27) aponta o fato de que é uma função 

variável e complexa do discurso, haja vista não partir da evidência imediata de sua 

existência social ou individual. A função tem como resultado operações complexas e 

específicas que se relacionam à unidade e coerência discursiva de um indivíduo. Ou 

seja, 

 

Uma função de classificação dos discursos permite as exclusões ou 
as inclusões em um corpus, atribuível a uma identidade única. Ela é, 
nesse sentindo, fundadora da própria noção de obra e caracteriza 
certo modo de existência em comum de alguns discursos que são 
atribuídos a um único lugar de expressão e, por isso, ela própria é a 
responsável pela noção de escrita. (CHARTIER, 2012, p, 29). 

 

Nessa perspectiva, é notório que embora o texto do arcabouço oral possua 

seu pertencimento a uma dada comunidade, quando se trata do registro escrito de 

uma narrativa poética, por exemplo, é atribuído a quem reproduz, prolifera o texto e 

permite que se identifique, na diversidade das vozes, esse discurso autoral. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

LEITURA DO CORDEL SOB O VIÉS DA LINGUÍSTICA CONTEMPORÂNEA 

 

 

Apresenta-se, momentaneamente, uma digressão para definir 

aprioristicamente a ideia de suporte. Define-se o cordel como expressão genérica e 

não seu suporte como arrolam diversos autores. O cordel – diferentemente do gênero 

repente, que apresenta o improviso, os atos cênicos, a comicidade peculiar – tem 

repousado o texto em um espaço físico que o representa: o folheto, tornando-o um 

texto confluente: do oral para o escrito, e não o contrário. Por isso, inconteste, é uma 

palavra tautológica, que se confunde com sua nomenclatura. Folheto é, pois, o suporte 

de um gênero discursivo, denominado cordel. É a materialidade física que suporta o 

texto; o gênero oral. 

São os folhetos que perambulam por entre as feiras, sendo (re)contados em 

textos que apresentam brigas, amores, intrigas, sofrimentos e alegrias etc. Sua 

denominação poder-se-ia dizer é metonímica, haja vista a troca conceitual do nome 

pelo conteúdo. O que circula nas feiras livres são essencialmente folhetos produzidos 

por textos e xilogravuras que fazem o encanto de quem os leem. 

O gênero textual oral concretiza-se nas práticas sociais que, mediada pela 

linguagem do indivíduo, tem no texto sua materialidade visível e palpável, produzido 

pelas relações entre os indivíduos. No que tange ao termo genérico, esse se configura 

dentro da linguagem desempenhando um papel peculiar às especificidades dos 

acontecimentos sociais e contendo traços singulares de um contexto que permite o 

reconhecimento de certos elementos textuais dentro de uma linha limítrofe definida 

pelos indivíduos, que se aduz à terminologia de gênero. Ou seja, os gêneros são 

meios específicos, para fins determinados, que compreendem um processo social e 

que poderão ser mutáveis, uma vez que sofrem mudanças advindas das interações 

entre eles. 
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A perspectiva genérica apresenta elementos componenciais e propósitos 

responsáveis pela interação e são eles que definem a estrutura esquemática do 

gênero. No caso do cordel, alguns elementos são perceptíveis:  

 

(i) Contato interpessoal com o leitor (quando se dirige a quem lê, podendo 

ser pelo convite à leitura ou pelo desejo de inspiração).  

(ii) Descrição da narrativa (apresentando os personagens e o mote das 

contendas).  

(iii) Preparação para finalização da história (quando por meio de acróstico, 

ou não, encerra com finais felizes para quem sofreu em toda a 

narratividade poética e dá aos algozes finais conturbados). 

 

Essa esquematização, assim proposta, permite compreender que a escolha 

vocabular da literatura de cordel – sua linguagem – é vista como “uma representação 

de mundo para uma cultura; o mundo como é percebido de acordo com as 

necessidades ideológicas de uma cultura” (MEURER, BONINI MOTTA-ROTH, 2005c, 

p. 56). Isso porque o gênero discursivo tem uma função categorizadora que sugere a 

reprodução de uma historicidade ideológica, responsável pelo envolvimento entre 

texto e leitor, na fruição desenvolvida. 

Na filosofia sausseareana, a linguagem tem como plena discussão a unidade 

da língua por seu sistema de signos: suas orações, palavras, morfemas, por exemplo. 

Enquanto que o objeto de interesse na visão bakhtiniana, essa mesma linguagem se 

baseia pelo diálogo e toma como premissa a unidade da comunicação, ou seja, o seu 

enunciado. Nesse caso, de modo abrangente, essa discussão leva a duas esferas 

indissociáveis e correlatas, quais sejam: a atividade humana e o uso da língua. Seu 

uso, em tese, efetua-se em forma de enunciados orais ou escritos. 

Essas esferas da comunicação humana arroladas levam a uma variedade de 

atividades humanas em seus diversos modos no uso da língua – que, por sua vez, 

portam padrões típicos –, sugerindo uma infinidade de formas em seu enunciado e 

portando tipos relativamente estáveis, isto é, os gêneros do discurso. 

O enunciado, por sua construção, tem que considerar os atores da fala: locutor 

e interlocutor, uma vez que eles têm papel ativo na interlocução envolvida e na sua 
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produção de sentidos. É necessária, pois, a situação interlocutiva para que se leve à 

compreensão e atitude responsivas ativas, como sugere Bakhtin (2016).  

De modo mais específico, se tomarmos como exemplo o texto do cordel, em 

uma leitura solitária, pode-se aduzir a compreensão responsiva em sua fruição 

individual e, no momento de sua interação com outros interlocutores, em que há uma 

atividade comunicativa envolvida, produz-se uma atitude responsiva ativa que define 

as fronteiras do enunciado como apregoa as discussões bakhtinianas. Para ele, o 

enunciado acontece pelo conteúdo temático e pelo seu estilo. No primeiro caso, 

constrói-se um enunciado por sua circularidade e, no segundo caso, o correspondente 

é um traço específico que formará a identidade do locutor ou de seu grupo social.  

Além desse binômio, de grau maior, há ainda sua estruturação composicional 

que se define pela disposição organizacional linguística do enunciado e reflete o 

gênero em sua materialidade textual. Isso porque confirmada por suas condições 

específicas e finalidades comunicativas, são definidoras das “atividades humanas 

quando dá o arcabouço necessário aos gêneros do discurso.” (BAKHTIN, 2003, p. 

260). 

As discussões empreendidas por Bezerra (2003, p. 54), sobre a experiência 

discursiva individual, advertem para o fato de que ela se desenvolve pela interação 

contínua com os enunciados dos outros. Isso acontece pelo processo de assimilação 

das palavras do outro. A construção dos novos enunciados se dá pela vazão dos 

enunciados alheios em graus variados de alteridade ou de assimilação, de relevância 

e perceptibilidade apontadas nos enunciados de outrem e, nesse caso, 

readaptamos/reacentuamos sob novo enunciado. Desse modo, a expressiva 

presença de enunciados orais, captados nos folhetos, tende imediatamente a ecoar 

entre os contextos sociais nos quais os indivíduos convivem, uma vez que 

 

Todo enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados 
com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação 
discursiva. Todo enunciado deve ser visto antes de tudo como uma 
resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo. 
(BAKHTIN, 2003, p.297, grifos do autor). 

 

É impossível não reconhecer esses ecos e ressonâncias quando se trata de 

um texto essencialmente oral. O acolhimento desse enunciado, evidenciado no 
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gênero, dá-se por dois vieses, ou por reconhecimento da comunicação discursiva 

presente como parte de seu contexto pessoal, ou por assimilação e consequente uso 

do discurso do outro. O enunciado, de modo geral, é apenas um elo na cadeia 

discursiva, em que se deve o entendimento de sua importância em gerar atitudes 

responsivas diretas e dialógicas aos elos precedentes e subsequentes da 

comunicação do indivíduo.  

O que constitui o enunciado é a possibilidade de direcionamento a alguém. É 

essa premissa que se permite o gênero discursivo do tipo cordel: o endereçamento a 

seu destinatário sob necessidade de tornar pública a história vista ou ouvida. Daí a 

presença reiterante do mote inicial ser sempre um convite à leitura. 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade 

humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de 

cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) como pelo estilo da 

linguagem. Ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais 

da língua e por sua construção composicional.  

 
Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a 
construção composicional – estão indissoluvelmente ligados 
no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 
especificidade de um determinado campo da comunicação. 
Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada 
campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, os quais denominamos de gêneros do 
discurso (BAKHTIN, 2003, p. 261-262, grifos do autor). 

 

Essas estruturas relativamente estáveis, utilizadas nas práticas discursivas, e 

que projetam os gêneros do discurso, baseiam-se em sua funcionalidade social e na 

sua interação verbal. As discussões sobre o gênero, de modo geral, têm um caráter 

dicotômico: suas abordagens teóricas se aproximam – ao olhar o social/discursivo 

sobre a linguagem – e se distanciam ao se contraporem a ideias amplamente 

defendidas. É o caso, por exemplo, de se compreender o gênero como noção central 

da própria linguagem, numa tríade ligação entre língua, discurso e estruturas sociais, 

bem como a concepção de gênero como categoria discursiva que explique a 

linguagem por seu uso em termos de contextos e práticas sociais específicos e de 

análise estruturante mais limitada (MEURER, 2005c, p. 08). 
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A epistemologia genérica é tão vasta que não é tarefa simples construir um 

quadro unificador ontológico para as diversas abordagens teóricas existentes e que 

aporte as discussões aqui pretendidas. O fato é que as inúmeras correntes não têm 

como determinar uma coesão taxionômica uníssona sobre o tema por serem várias 

as correntes mais discutidas: sociossemióticas, sociorretóricas e sócio-histórica e 

dialógica, por exemplo. Toda essa heterogeneidade genérica se presta a muitos 

propósitos uma vez que a linguagem é algo vivo e dinâmico nas atividades humanas.  

Essas correntes podem ser sintetizadas da seguinte maneira: (i) na primeira, 

alguns teóricos, como Hasan, Martin, Eggins etc., utilizam-se da teoria sistêmica de 

Halliday, das análises críticas e da teoria textual; (ii) na segunda, as discussões se 

pautam pela malha teórica abordada por Swales, e Bhatia que tratam da retórica de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca, sobre a teoria do texto e as posições etnográficas do 

discurso e (iii) na terceira, em que se suporta a discussão aqui apresentada, 

representada por Bakhtin, que reflete sobre a teoria do texto e das teorias 

enunciativas, incorporando à suas discussões a análise do discurso. (MEURER; 

BONIN; MOTTA-ROTH, 2005a, p. 09).  

Ademais, outras linhas também merecem destaque para a pesquisa do 

gênero: perspectiva interacionista e sociodiscursiva de caráter psicolinguístico e 

atenção didática voltada à língua materna, tendo por expoentes Bronckart, Dolz e 

Schneuwly; perspectiva comunicativa de Steger, Bergman, entre outros; perspectiva 

de análise crítica de Fairclough e Kress e perspectiva sociorretórica e sócio-histórica 

e cultural de Miller, Bazerman e Freedman. (MARCUSCHI, 2008, p. 153). Esse 

cruzamento teórico distinto tem como sintonia o social, haja vista seu caráter 

linguístico mais veemente do que o estrutural, sistêmico. A noção de gênero é 

compreendida pela ação social. Nesse embate ideológico distinto por diversas 

correntes filosóficas e linguísticas, refratadas as taxionomias, impossível é o 

apagamento, no sentido dominante, da língua, posto que postula o discurso e a 

linguagem. 

É importante salientar que a discussão sobre a linguagem no Círculo 

bakhtiniano é dialógica e entende a concepção de linguagem aos discursos operantes 

sobre a língua de modo intercambiável e dela construímos o arcabouço teórico aqui 

apresentado. 
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Nas flutuações terminológicas existentes, dentro dessas concepções teóricas, 

sobre a língua e o discurso, refletem-se uma problemática acentuada: seus recortes 

(linguagem, fala, discurso, língua etc.) e respostas (conceituações) podem no 

dialogismo bakhtiniano encontrar um fator uníssono que remete às discussões, qual 

seja: o enunciado. Isso porque o nosso dizer é uma reação-resposta ao dito. É nessa 

interação verbal que ocorre o dialogismo. É pelo enunciado de outrem que se forma 

outro e a ele é remetido. As palavras não são neutras. Isto é, trazem consigo visões 

de mundo e, evidentemente, na materialidade discursiva isso é refletido.  

É interessante notar, nesse caso, que a discussão arrolada ao longo do texto, 

que se segue, não evidencia o objetivismo abstrato sobre a linguagem como 

preconizam várias teses. A verdadeira substância que escapole aqui é o fenômeno 

social – a interação verbal – que se realiza pela enunciação. Ou seja, os folhetos 

promovem um diálogo entre leitor/autor e, por meio do texto, essa materialidade 

linguística se torna reiterada e movente.  

 

Para o autor [Bakhtin], a interação verbal social constitui a realidade 
fundamental da língua e seu modo de existência encontra-se na 
comunicação discursiva concreta (concernente à vida cotidiana, da 
arte, das ciências etc.) que, por sua vez, vincula-se à situação social 
imediata e ampla. (MEURER; BONIN; MOTTA-ROTH, 2005c, p. 155, 
grifos do autor). 

 

As discussões bakhtinianas veem a linguagem como interação social – e isso 

acontece pela interação entre os atores desse tipo de literatura (autor-narrador-leitor) 

– e percebem-na pela interatividade entre os indivíduos em suas ações rotineiras. O 

texto transcende. Sai da materialidade textual visível e aporta em sua funcionalidade 

contextual e se ressignifica. De igual modo, o contexto permite ao cordelista a 

materialidade linguística necessária que se transforma em texto. Essa existência se 

dá pela corriqueira presença de frases fórmulas que se tornam fáceis e reminiscentes 

no seu uso em meio às vozes sociais. 

Na perspectiva do Círculo de Bakhtin, o gênero observa o lugar e o papel 

exercido nas formulações textuais. Para isso, far-se-ia necessário abranger desde “a 

concepção sócio-histórica e ideológica da linguagem, o caráter sócio-histórico, 

ideológico e semiótico da consciência e a realidade dialógica da linguagem e da 

consciência.” (MEURER; BONIN; MOTTA-ROTH, 2005a, p. 154). Desse modo, não 
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haveria como ter uma dissociação entre as noções de língua, discurso, texto, 

enunciado, interação verbal, comunicação discursiva e, evidentemente, da atividade 

humana. 

O enunciado, para Bakhtin (1997, p. 90) não se determina pela língua como 

sistema exclusivamente linguístico, mas em suas diversas maneiras interacionais 

estabelecidas pela língua com o real, com os indivíduos envolvidos ou mesmo com 

outros enunciados. É nessa perspectiva que um enunciado interage com o diálogo, 

permitindo-se a novos enunciados.  

No objeto de estudo aqui discutido, vê-se o enunciado sendo incitado pela 

interação passiva entre o autor/leitor e a interação ativa entre o leitor/ indivíduos 

sociais, utilizando-se de uma linguagem, enquanto fenômeno social, em sua 

comunicação por meio da reiterabilidade textual presentes em frases fórmulas, 

proverbiais, e figuras de linguagem, por exemplo. O texto, por sua vez, em sua 

materialidade linguística é apresentado em variadas enunciações: de sua prática 

linguística à sua convivência interacional, ressoando em ideais ideológicos, literários 

etc., que irá diferir pelo grau coercitivo existente na extensão da escala social, do grau 

de significação e da função relacional existente por maior ou menor proximidade. 

(BAKHTIN, 1997, p. 95). 

Nessa senda, a afirmação de que o folheto de cordel encontra nesses 

fenômenos linguísticos uma predisposição que o atesta enquanto gênero pode 

parecer dispensável por sua obviedade. Entretanto, é contumaz a discussão, dada a 

confusão taxionômica envolvida entre os termos cordel/folheto.  

As discussões bakhtinianas sobre o gênero perpassam por defesas que vão 

do literário a gêneros intercalados (uma das formas que compõem a introdução e a 

organização do plurilinguismo no romance), gêneros cotidianos à polifonia. Ademais, 

suas discussões firmam o lugar do gênero como estratificação da língua, alargando 

sua noção às práticas de linguagem.  

O autor questiona o norte dado ao gênero do discurso apenas no ângulo 

artístico-literário em suas distinções intergenéricas e nos limites da literatura, 

apartados da vida social, não levando em conta também as formas discursivas que se 

distinguem de outras esferas ideológicas e sociais, mas que carrega uma natureza 

verbal socioideológica e dialógica. Do mesmo modo, realça sua heterogeneidade 
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como complexidade para a definição taxionômica do termo, reconhecendo o gênero, 

por essa diversidade, converterem-se em traços abstratos e de significado vazio. 

Sua definição para gênero do discurso é de que são “tipos relativamente 

estáveis de enunciados ou formas relativamente estáveis e normativas do enunciado.” 

(MEURER; BONIN; MOTTA-ROTH, 2005a, p. 163). Para tanto, há uma relação 

dialética na natureza verbal comum aos gêneros que parte de sua historicidade não 

sendo, pois, unidades convencionais, atribuindo-lhe a mesma natureza do enunciado 

(sejam essas sociais, discursivas, dialógicas), tomados por seus tipos históricos. Afora 

a interpretação reducionista, que isso provoca, o que se pretende é a compreensão 

de que o gênero – como tipo de enunciado – não sugere o entendimento de sequência 

textual, ou qualquer outra classificação notória sobre o tema.  

Há uma tipificação social dos enunciados que carrega traços regulares 

comuns e se constitui historicamente nas atividades humanas por suas interações, de 

modo estável, correlacionadas às esferas sociais. Somente com isto é que há o pleno 

funcionamento do gênero em sua composição, por meio da interação e 

reconhecidamente pela organização promovida pela função socioideológica 

específica (estética, educacional, religiosa, cotidiana etc.) e suas condições de uso, 

finalidade discursiva e sua concepção de autor/destinatário do enunciado. Essa 

situação de interação genérica articula-se à discussão cronotópica aventada por 

Bakhtin (1997, p. 76).  

Como as possibilidades de atividades humanas são inúmeras, o repertório é 

notadamente específico em cada esfera social, fazendo com que o gênero divirja à 

medida que haja a interação entre os interlocutores. Daí a presença massiva do viés 

cronotópico. Cada gênero possui um campo evidenciado de existência que não 

aniquila nenhum outro gênero existente, mas coabitam com suas peculiaridades 

exclusivas, tendo seu apagamento somente quando o seu uso já não é mais corrente, 

ou suas condições sociocomunicativas se tornam engendradas.  

O gênero discursivo tem uma realização contínua; atualiza-se sempre. O 

movimento se dá entre a unidade e a continuidade (discussão empreendida por 

Bakhtin entre o dado e o criado), tornando-o novo e velho concomitantemente. Daí a 

ênfase dada pelo Círculo, uma vez que 
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Enfatiza a relativa estabilização dos gêneros, o seu caráter de 
processo ligado à atividade humana (e não de produto apenas), pois 
ao mesmo tempo em que se constituem como forças reguladoras para 
a construção, acabamento e interpretação dos enunciados, também 
se renovam a cada situação social de interação, pois cada enunciado 
individual contribui para a existência e continuidade dos gêneros. 
(MEURER; BONIN; MOTTA-ROTH, 2005b, p. 154). 

 

Como então pensar o gênero no campo oral? Que estabilidade corrente há 

para o acabamento do enunciado de modo estável? A resposta se dá por seu campo 

histórico e pela expressiva presença cronotópica que torna o texto movente e 

reiterante. Uma vez constituído o gênero por sua estabilidade, no caso dos folhetos 

analisados, percebeu-se uma linearidade singular: a materialidade linguística carrega 

a oralidade do indivíduo em sua estreiteza com o texto. São orações, bilhetes, frases 

fórmulas, cantos, diálogos travados etc., que se transformam em um história narrativa 

poética de cordel.  

Na construção do folheto, há uma presença acentuada de intergêneros que 

regula toda a matiz do texto cordelístico, mostrando que o gênero discursivo se 

apresenta amplamente definido por uma estrutura linear textual, que se faz por sua 

intergenericidade presente, contribuindo para a existência e a continuidade do gênero 

nesse campo que, de modo geral, são retirados contextualmente das vozes dos 

indivíduos. Isto é, há um processo cíclico: sai do oral para o texto e dele retorna para 

a oralidade. 

A historicidade sobre o gênero aponta seu surgimento no Ocidente com 

observações sistemáticas em Platão, Aristóteles, Horácio e Quintiliano, na Idade 

Média. Do Renascimento à Modernidade, as discussões versavam para o campo 

literário notadamente, mas advém trazendo as teorias correntes sobre o gênero do 

discurso apontado por Swales, e outros que, em tese, discutiam sua presença nos 

campos falado, escrito com/sem aspirações literárias. 

Marcuschi (2008, p. 147), no trato com a definição genérica, sintetiza-o como: 

categoria cultural, esquema cognitivo, forma de ação social, estrutura textual, forma 

de organização social e ação retórica. Certamente tudo isso é indicador, mas há de 

se convir que uma característica iminente acontece nos textos dos folhetos que 

permite defini-lo como gênero que é o poder migratório da oralidade do indivíduos 
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para seus textos e de sua costumeira presença intergenérica existente, que se traduz 

em estratificação textual. 

É consenso a área interdisciplinar atribuída ao gênero, assim como sua 

compreensão inconteste de que não se concebem os gêneros como modelos 

estanques e rígidos, mas que se corporificam na linguagem dos indivíduos como 

“entidades dinâmicas, cujos limites e demarcação se tornam fluidos.” (MARCUSCHI, 

2008, p. 151).  

De campo fértil, o gênero é empreendido sob diversos olhares, quais sejam: 

(i) de origem sociointerativa, pois não são cristalizações formais no tempo 

(BAZERMAN, 2011, p. 11). É, dessa feita, uma categoria sócio-histórica e mutável 

que são reconhecidos pelas pessoas a qualquer tempo, como tal, seja por nomeação, 

institucionalização ou regularização evidentes. E como ocorre nas atividades 

humanas, são fatos sociais emergentes que acontecem por extensões preexistentes. 

Há parceria interlocutiva condicionada que permite essas mudanças, misturas, inter-

relações e ações colaborativas; (ii) Rojo (2008, p. 95), para que se pense em seu 

funcionamento, em outras esferas das atividades humanas – que não sejam a da 

estética verbal – implica um novo olhar. Pensar no gênero globalizado para que se 

coloque em novas redes de práticas e instituições. Sua discussão está voltada à 

transposição das discussões genéricas para a didatização articulada ao ambiente 

escolar, que permite ver a flexibilidade com que o gênero se evidencia; (iii) o gênero 

tende a afirmar seu lugar no mundo social e ajuda, de igual modo, na formulação da 

sociabilidade de muitos documentos escritos, além de se encontrar em um sistema de 

atividade. Seu reconhecimento, muitas vezes, ocorre por meio de características de 

forma e conteúdo, que se corporificam em “compreensões de situações, relações, 

posições, humores, estratégias, recursos apropriados, metas e muitos outros 

elementos que definem a atividade e formam meios de realização”. De modo amplo, 

é entendido como uma categoria psicossocial que reconhece que algo não pode ser 

fixado na forma do texto.  (BAZERMAN, 2015, pp. 32-48) etc. 

A razoabilidade se dá quando se entende que o gênero emoldura e situa nas 

atividades humanas seja pela materialidade textual, ou por sua oralidade, entendendo 

que implica orientações e trajetórias que permitem seu reconhecimento, não 

apresentando uma rigidez em sua realização. São regulados, pois evidenciam a 
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compreensão das características definidoras, no entanto, soa flexibilidade/atualização 

constante. 

Para defender essa posição conceitual, Marcuschi (2008, p. 155) orienta que 

os gêneros se estabelecem por meio de “textos materializados em situações 

comunicativas correntes.” Encontrados no dia a dia, têm padrões sociocomunicativos 

definidores em suas composições funcionais, objetivas e estilísticas que se realizam 

concretamente na integração de forças sócio-históricas, institucionais e técnicas. São, 

portanto, dinâmicos e de complexidade variável não sendo simples sua categorização. 

Isso porque tem-se uma infindável flutuação conceitual haja vista a linguagem ser 

igualmente dinâmica e estar sempre se atualizando.  

O autor aponta, a partir das discussões de Maingueneau (2004, p. 23), a 

divisão em autorais, rotineiros e conversacionais que englobariam boa parte dos 

gêneros, sendo depois subdivididos em conversacionais e instituídos, alocando-se os 

dois primeiros nesse último. (MARCUSCHI, 2008, p. 160). 

A concepção de subdivisão também é adotada por Bakhtin (MEURER; 

BONIN; MOTTA-ROTH, 2005a, p. 169) em primários (gêneros simples) e secundários 

(gêneros complexos), cuja divergência não se situa em sua funcionalidade, mas na 

diferenciação histórica em consonância com a concepção socioideológica da 

linguagem. Ou seja, no estabelecimento entre as ideologias do dia a dia às 

formalizadas e especializadas que medeiam as interações sociais. E é dessa 

bipartição que surge no processo de formação dos secundários novos gêneros que 

advém dessa fusão com outros primários. No processo de formação para o gênero no 

campo oral, sua incorporação se evidencia nos primários, formado pelas condições 

comunicativas discursivas imediatas.  

Afora esses fatores, inconteste é a compreensão do gênero do discurso sob 

ótica bakhtiniana. Para ele, o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional 

são indissolúveis e definidores para as especificidades genéricas e é quem elabora 

enunciados relativamente estáveis. 

A construção composicional de um folheto de cordel obedece à mesma 

estruturação esquemática de quadras, sextilhas, septilhas, oitavas e quadrão (em que 

os três primeiros versos são rimados entre si, mas o quarto é com o oitavo e o quinto 

com o sexto e sétimo versos têm suas rimas idênticas). O estudo da natureza do 
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cordel se entrecruza com outros gêneros, de igual teor. Isso porque pode-se citar, por 

exemplo, a confusão existente entre os gêneros cordel e o repente. Há quem os 

compreenda de modo equânime quando, na realidade, são distintos entre si. No 

primeiro caso, a narratividade poética é solitária e apresenta um fio narrativo com 

começo, meio e fim. No segundo, há sempre uma plateia presente a ouvir a narrativa 

poética que, por vezes, acaba no improviso; sua evidência está mais no processo 

performático adjacente. 

De campo vasto, o conteúdo temático normalmente sintetiza sempre agruras, 

mazelas, espertezas, embates e finais felizes para aqueles que mais sofreram em 

toda a narrativa. E, por fim, onde há gênero há estilo, e vice e versa. O cordel tem seu 

estilo próprio. É evidente que o estilo se encontra imbricado ao enunciado e às formas 

típicas de enunciados no gênero. Pertence à individualidade autoral a expressão 

estilística. “A passagem do estilo de um gênero para outro não só modifica o caráter 

do estilo nas condições do gênero que não lhe é próprio como também destrói ou 

renova tal gênero.” (BAKHTIN, 2003, p. 21). 

Após essa digressão necessária, discorrendo sobre o gênero, pode-se 

deduzir que ele se imbrica, renova-se, funde-se para novos gêneros serem formados. 

Isso, claramente, acontece por serem sócio-historicamente constituídos. Sua relação 

biunívoca, em que um gênero está a serviço de outro, é uma presença maciça no caso 

dos folhetos analisados.  

É dentro da intergenericidade que se projetam os textos de cordel, mas que 

não os subvertem em sua narrativa poética que, embora narrativa, carrega a 

verticalidade da poesia. Seus propósitos (funções) e formas (organização do texto) 

determinam o gênero. O cordelista adota essa hibridização por serem textos extraídos 

das oralidades dos indivíduos e transplantados para a materialidade linguística, 

formando um todo coeso. 

Não é tarefa aqui, obviamente, desvendar toda essa complexidade arrolada 

sobre a questão do gênero. A intenção é abordar um aspecto que parece substancial 

para a compreensão de que o folheto de cordel é por excelência um gênero e que se 

define pela precisão com que os elementos se põem no texto, permitindo-se o 

reconhecimento composicional tanto pela materialidade textual impressa, como pela 

oralidade expressa.  
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O gênero, segundo Meurer (2005c, p. 82) pode ser compreendido como 

aquele que “ocorre em determinado contexto e envolve diferentes agentes que o 

produzem e consomem, leem e interpretam”. Para isso, aponta as seguintes 

subdivisões: a) a linguagem é uma forma de prática social; b) a linguagem tem poder 

constitutivo; c) os textos apontam traços e pistas predeterminantes; d) os textos 

antecipam relações de poder; e) o poder articula o trabalho ideológico; f) os textos se 

acham em uma corrente contínua de outros textos; g) há perspectiva emancipatória. 

Note-se que a categorização, apontada por Meurer (2005b, p. 84), também é uma 

realidade ocorrida em textos do gênero discursivo. 

Nessa mesma visão, Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005b, p. 112) formulam 

cinco categorias para a definição genérica. Para elas, primeiramente, os elementos 

catalisadores são a ideia de classe de eventos comunicativos que incluem discurso, 

participantes, funções do discurso e ambiente; segunda, esses eventos compartilham 

propósitos comunicativos; terceira, há prototipicidade genérica predeterminada; 

quarta, pressupõe a lógica do gênero que permitem convenções esperadas e 

manifestadas e, por fim, a terminologia elaborada pela comunidade no uso próprio. 

O gênero discursivo cordel é uma narrativa poética que apresenta os mesmos 

elementos de uma narrativa tipo conto, pois apresenta um narrador, as personagens, 

um enredo e um cronotopo, desenvolvendo-se por uma história mnêmica. Aproxima-

se do conto pela concisão e unidade de ação (por se centrar em um único conflito). 

Entretanto, a linearidade cronotópica poderá, ou não, variar. Isso porque o tempo para 

o texto de cordel varia (ora o narrador remonta o texto para o passado, ora está no 

presente sem a preocupação com esse elemento). Não é essencialmente importante 

para o cordelista o espaço e o tempo. Há muitas digressões e fugas na estrutura 

textual. Essa é, evidentemente, uma característica tipicamente da oralidade.  

O espaço, por sua vez, embora predomine em um físico delimitado, sempre 

há momentos de variabilidade espacial nos textos cotejados (ao mesmo tempo em 

que está, por exemplo, em um sertão nordestino, com todas as suas intempéries, 

poderá a personagem viajar e estar em alto mar, como em ECN). 

Ferreira (2001, p. 693) apresenta o termo suporte como “o que suporta algo; 

aquilo em que algo se firma ou assenta; material que serve de base: parede, para 

aplicação de tinta etc.; codificação de sinais etc.” e para gênero atesta ser o modo, o 



103 

 

estilo. O suporte, ou o folheto, nesse caso, serve de base para o que está assentado, 

ou seja, o gênero discursivo cordel. 

Sob a ótica do estilo, Brait (2009, p. 79) concebe, na visão bakhtiniana, ser 

um contrassenso, haja vista a linguagem estar centrada na relação das múltiplas 

vozes envolvidas e “salvaguardando o lugar fundante da alteridade” na constituição 

da “singularidade de um enunciado, de um texto, de um discurso, de uma autoria, de 

uma assinatura”. Para a autora, não se concebe o estilo na subjetividade, pensamento 

do senso comum e da estilística clássica. 

De modo geral, Brait (2009, pp. 82-83) esclarece que, reconhecida a 

percepção bakhtiniana de o estilo ser considerado como “a apreensão ativa do 

discurso, a dinâmica da inter-relação do contexto narrativo e do discurso citado”, esse 

poderá ser subdividido em estilo linear e pictórico, que propicia o entendimento sobre 

discursos diretos e indiretos e “uma visão enunciativa e discursiva das formas de 

‘citação, uma vez que a história dessas formas é localizada no tempo e no espaço”. 

Nesse caso, 

 

Há fatores essenciais que atuam nas inter-relações dos participantes 
aí envolvidos e que determinam as linhas gerais e básicas do estilo 
poético como um fenômeno social. Para desenvolver esse raciocínio, 
nomeia [a poética clássica] três participantes: o autor, o herói e o 
ouvinte, que devem ser compreendidos como entidades que são 
fatores essenciais da obra, constituindo a força viva que determina a 
forma e o estilo. 

 

No caso do estilo, Bakhtin (1997, p. 216), de modo sintético, afirma que é uma: 

 
Unidade constituída pelos procedimentos empregados para dar forma 
e acabamento ao herói e ao seu mundo e pelos recursos, 
determinados por esses procedimentos, empregados para elaborar e 
adaptar (para superar de modo imanente) um material. 

 

Reconhecida a concepção de estilo, e sua ressonância para o gênero, 

perceber-se-á que a mudança de estilo ocorre também quando se muda a esfera de 

produção, circulação e recepção. No caso dos textos orais há uma singularidade 

envolvida na presença estilística: a leitura individual e solitária e a produtiva presença 

da performance que acontece até mesmo para uma leitura individual, dada a 

sonoridade que o texto eventualmente produz. Evidentemente, considerando as 
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inovações comuns às vozes e à mnemonia envolvidas, o mesmo texto tende à 

variabilidade de quem lê. 

Antes de começar a escrever esse texto, chegou-se a pensar serem termos 

sinonímicos, indivisíveis. No entanto, tomada pela premissa bakhtiniana (1997, p. 279) 

de que o gênero do discurso e a estabilidade estável do enunciado refletem-se por 

seu conteúdo temático, estilo e construção composicional é que se relaciona à postura 

que se toma dessa distinção e que explica esse caráter variante para alguns e 

aglutinante para mim. A construção composicional se expressa verbalmente por seu 

estilo, reverberado na oralidade dos indivíduos. É, portanto, um gênero e, apresentada 

na verve oral desses indivíduos, o seu registro evidencia a necessidade de manter 

essa cultura pelas atividades mnêmicas e atestada por sua escrituralidade, levando à 

movência do texto.  

Aqui, vale o esclarecimento dessa dicotomia entre gênero/suporte. Se 

tomarmos por exemplo o seguinte texto: “Rebecca, fui ao cinema. Vá para a casa da 

vovó. Sua mãe”. Quando em papel, em uma mesa qualquer, poderá ser um bilhete; 

gravado em uma agenda eletrônica, promove um recado, quando ouvido; enviado 

pelos correios, sugere um telegrama, uma carta; e se enviado por correio eletrônico, 

poderá ser um e-mail. O conteúdo é o mesmo, mas sua co-emergência (o gênero 

aparece e se concretiza) em um contexto relacional, que combinados os 

gênero/suporte propiciam a identificação binária do texto e contexto.  

O cordel, por excelência, é a fusão entre a poética escrita nos folhetos e sua 

oralidade propagada. Quando do ato performático, girando em torno de um só mote, 

um repente; quando expresso em folhetos, um cordel. Ou seja, há cordéis que são 

utilizados por repentistas, mas o contrário não ocorre pela linearidade com que o 

cordelista narra sua história considerando elementos, por exemplo, cronotópicos 

envolvidos. Seu suporte, é certamente o folheto. A impressão escrita reforça a 

perenidade enquanto gênero discursivo. Cavignac (2006, p. 09) acusa ser prejuízo o 

“confinamento da literatura popular em formas de expressão (oral/escrito) e 

genericidade poética (improviso ou não)”, haja vista o deslocamento de seu contexto 

imprimir (re)significados a histórias e formulações recorrentes. 

A extensão dos princípios estruturais genéricos tornam-se aparentes quando 

das especulações entre texto e discurso, uma vez que o gênero é compreendido como 
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prática social e textual-discursiva estável. Segundo Marcuschi (2008, p. 84), é ele que 

opera no enlace entre o discurso, como atividade universal, e o texto, como empiria 

particularizada e de composição evidente. Os gêneros são modelos prototípicos que 

correspondem a formas socialmente identificáveis no ato comunicativo, reverberando 

estabilidade histórico-social relativa ao momento em que opera socialmente. 

Marcuschi (2008, p. 85) aponta dos aspectos composicionais para a 

regularidade genérica: a gestão enunciativa e sua composicionalidade. Essa 

representa, de modo geral, o encadeamento e a linearidade do texto e aquela as 

escolhas dos planos enunciativos, modos do discurso e tipos de textos. A 

configuração desse binário (texto e discurso) oferece a organização composicional 

genérica, levando em conta uma tomada de decisão formal e funcional no artefato 

textual do indivíduo e se desenvolve de modo estável socialmente. 

A esquematização, a seguir, condiciona a uma linearidade precoce na 

definição do gênero, no entanto não é arbitrária a sua proposição. Segue-se, para 

isso, configurações histórico-culturais na tomada de decisão para a 

composicionalidade textual, levada ao funcionamento discursivo. 

 

                         Sujeito às disposições do gênero escolhido pelo indivíduo       Oral 

                                                                                                                           Escrito 

 

Discurso                 Ação/atividade da prática discursiva 

                                                                                          Gênero                              Texto 

                                                                                                       

                                                 Adoção genérica                                  Arranjo adotado 

Quadro 02: Composicionalidade do texto 

Fonte: Esquematização adaptada de Coutinho (MARCUSCHI, 2008, p. 86). 

 

O discurso acolhido pelo indivíduo se inicia com a tomada de decisão do 

gênero e as disposições construídas textualmente na adoção genérica. Para isso, a 

composicionalidade operada, resulta de um texto com uma seleção de linguagem 

adequada a um gênero específico para o funcionamento desse discurso em um 

contexto peculiar. Evidentemente o contexto não ocorre por sua configuração 

 



106 

 

espacial. Engloba ainda enquadres de ordens diversas como as histórico-culturais, 

sociais, cognitivas etc. 

Por essa condição o texto conduz ao desenvolvimento genérico que deságua 

na competência discursiva. Para Marcuschi (2008, p. 77), acha-se construído na 

perspectiva de enunciação e não obedece a normas rígidas dada a sociointeração 

dos indivíduos. Há, grosso modo, uma maleabilidade quando articulada oralmente, 

uma vez que há economias linguísticas nas marcas do gênero, número e pessoa; 

misturas nas pessoas verbais; reducionismo modo-temporal, silepses variadas; 

construções menos subordinativas e mais coordenativas, facilitando o ato 

comunicativo; simplificações estruturais e predomínio de construções frásticas mais 

ativas, do que passivas, dentre outros, que conjuntamente articulam um discurso de 

padrão menos rígido, como é o campo da escrita. Sob ótica bakhtiniana, a linguagem 

dos cordéis permite a compreensão de que o “texto só vive em contato com outro texto 

(contexto) (BAKHTIN, 1997, p. 405)”. É contato com o contexto que permite a 

realização de novos textos. 

Por fim, em uma abordagem mais ampla, opta-se pela presença do paradigma 

das TD, tendo por prospectiva hipotética investigar a reiterabilidade evidenciada nos 

folhetos que são produzidos pela presença das figuras de linguagem/expressões 

proverbiais/frases fórmulas em um arcabouço, muitas vezes, trópico na concentração 

e na expansão, inserindo-se nos contextos dos indivíduos e reproduzido pelos textos 

as atividades sociais e contextuais. 

 

  

 

Thompson (1992, p. 40-41), ao enfatizar a voz humana, sugere como algo 

“vivo, pessoal e peculiar” que faz o “passado surgir no presente de maneira 

extraordinariamente imediata”. É a idiossincrasia expressiva da linguagem refletida 

pela história. Do mesmo modo, Otávio Paz (1982, pp. 228-229) sugere que o poema 

é uma expressão histórica de duas maneiras: como produto social e como criação que 

transcende o histórico e essa transcendência se vê quando: 

 

Para ser efetivamente, precisa se encarnar de novo na história e se 
repetir entre os homens. E essa segunda maneira ocorre-lhe por ser 
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uma categoria tempo especial: um tempo que é sempre presente, um 
presente potencial, que não pode realmente se realizar a não ser se 
fazendo presente de uma maneira concreta num aqui e n um agora 
determinados. O poema é tempo arquetípico; e por sê-lo, é tempo, que 
se encarna na experiência concreta de um povo, um grupo ou uma 
seita. 

 

É comprovadamente através de uma soma histórica e cultural, indissociáveis 

nas civilizações, que legitima a perenidade textual. A poética na voz mnêmica 

encapsula essa historicidade e reflete socialmente por indícios afetivos e até por 

reiteração cultural através de suas performances, atestando continuidade de seus 

monumentos orais.  

Por essa condição, “o texto sempre está em diálogo com outros textos” 

(BAKHTIN, 2003, p. 158) através de seu conteúdo temático e propósitos ou polifonia, 

traduzindo as concepções de mundo e revelando valores individuais, uma vez que 

“este mesmo texto se apresenta como realidade imediata do pensamento e da 

emoção.” (BAKHTIN, 2003, p. 330).  

São poucas as obras que ofertam um panorama global, de modo tão real, de 

seus contextos sociais, históricos, econômicos e culturais como faz a literatura de 

cordel. Ela equipara, pela voz poética, texto e contexto produzindo uma descrição 

coerente e satisfatória de sua cultura.  

A significação de uma obra é a de que ela tem uma dupla significação: 

podendo, primeiramente, entender-se como o mundo da obra, que é a narração, qual 

caráter mostrado, quais sentimentos apresentam, visto pela inferência do leitor e, 

segundo, pela significação da dissociação entre mythos e mímesis, ao se reduzir a 

poesia à construção do mythos. (RICOUER, 2000). 

A visão de uma historicidade lusófona é bastante discutida entre folcloristas, 

historiadores, pesquisadores de modo geral. Há, evidentemente, controvérsias dessa 

origem. Os estudos sobre o cordel, em sua maioria, apresentam um retrato 

estereotipado, produzindo uma narrativa de acontecimentos. Cavignac (2006, p. 23), 

nesse caso, menciona que “mesmo quando não se refere a um texto escrito, segue 

um desenvolvimento lógico comparável aquele que se acha nos folhetos e é 

carregada de fórmulas”. Por esse motivo, a condição hipotética lançada: por meio das 

tradições discursivas orais, figuras de linguagens e fórmulas fixas, a construção do 

texto se evidencia reiterada e movente. 
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As dicotomias intangíveis entre o oral e o escrito, discorridas nas categorias 

analíticas de diversos pesquisadores, não encontram unicidade quando se trata da 

definição genérica do cordel. Há quem considere suporte de um gênero e, 

contrariamente, defendo a proposição de gênero. Isso porque sua interpretação 

multívoca tem um ponto em comum, sugerido por Bazerman (2011, p. 09): o gênero 

se dá por sua atividade social e se evidencia pelas ações e intenções (BAZERMAN, 

2011, p. 10), cabendo ao campo escrito fornecer o arcabouço para partilhar 

pensamentos, interagir com os outros, para influenciar ou cooperar. O autor ainda dá 

pistas que nos permitem associar a esse continuum: a escrita que, para ele, está 

associada a valores de individualidade, originalidade e personalidade; trinômio 

presente nesses autores. É marca inconteste o estilo próprio dos cordelistas 

analisados, tornando a originalidade uma produção partilhada, haja vista a presença 

de marcas intertextuais, transferidas (recontadas) nos textos pesquisados pelo próprio 

autor, ou por outros que narram a mesma história. Mesmo que o leitor passivo, leia ou 

ouça (no caso do repente) há participação no que tange à atividade social, porque o 

texto paira no contexto social dos seus indivíduos. 

A estrutura narrativa poética dos textos é homogênea. Apresentam sempre a 

mesma estrutura: uma apresentação – que em alguns casos inicia com desculpas 

pela escrita parcimoniosa; do lugar, ou justificativa do porquê das atitudes do 

protagonista – apresentação das personagens, uma sutil presença cronotópica 

anunciada ao lado do clímax, uma justificativa dos desatinos dos protagonistas e a 

rudeza e violência dos antagonistas e, por fim, um desfecho de desculpas e perdão, 

finalizada por outro pedido de desculpa pela escrita singular. Em alguns casos, há a 

presença de autoria com um acróstico final no texto. 

 

 

 

A discussão aqui arrolada torna-se uma interrogação e troca, que nos leva ao 

diálogo. As dúvidas (interrogação) organizam-se pelas observações e experiências 

(troca) que permite a obtenção de uma resposta, a partir dos aportes aferidos, levando 

a uma conduta dialógica entre nossos pensamentos e de outros, eclodindo na 

interpretação empenhada. Isso acontece, pois para Bakhtin (1997, pp. 356) quando 
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se estuda o homem se busca e se encontra o signo em todo lugar e para isso é preciso 

compreender sua significação, conforme acentua: 

 

Aquele que pratica ato de compreensão (também no caso do 
pesquisador), passa a ser participante do diálogo, ainda que seja num 
nível especifico (que depende da orientação da compreensão ou da 
pesquisa). Analogia com a inclusão do experimentador num sistema 
experimental (enquanto parte desse sistema) ou do observador 
incluído no mundo observado em microfísica (teoria dos quanta). O 
observador não se situa em parte alguma fora do mundo observado, 
e sua observação é parte integrante do objeto observado. Isto é 
inteiramente válido para o todo do enunciado e para a relação que ele 
estabelece. Não podemos compreendê-lo do exterior. A própria 
compreensão é de natureza dialógica num sistema dialógico, cujo 
sistema global ela modifica. Compreender é, necessariamente tornar-
se o terceiro num diálogo (não no sentido literal, aritmético, pois os 
participantes do diálogo, além do terceiro, podem ser em número 
ilimitado), mas a posição dialógica deste terceiro é uma posição muito 
específica. 

 

Dessa percepção, e sabendo que a pesquisa é mais uma contribuição às 

discussões já empreendidas, é válido salientar que o objeto investigativo mostra o 

texto, de modo amplo, como uma extensão de seu contexto, reproduzido pela 

versificação. As personas fictícias envolvidas participam do imaginário popular, ou 

mesmo da realidade dos indivíduos, permitindo ao autor o jogo estético constituído. 

De modo resumido, percebe-se que os cordéis são produzidos ecoando inúmeros 

acontecimentos sociais, refletidos nos textos de modo poético.  

Parte-se, nesse caso, para a compreensão apriorística de que os saberes, os 

valores, modos e costumes participam da estrutura estética do texto, reproduzindo as 

formas de vida social por sua poética, entendendo que os (i) folhetos em circulação – 

quer por sua sincronia ou diacronia – sofrem (eram) transformações linguísticas, em 

sua estrutura organizacional, dadas as mudanças sociais, mantendo, no entanto, a 

mesma finalidade comunicativa (MAINGUENEAU, 2001); (ii)  a interdependência entre 

historicidade da língua e literatura de cordel pressupõe estruturas linguísticas que 

tendem a mudanças – ou permanecem inalteradas –, revelando-se em traços 

identificáveis ao longo de sua historicidade social/cultural, arroladas ao longo da 

pesquisa e (iii) considerando esses traços específicos, os textos dessa literatura nos 

primórdios, até os dias de hoje, mantêm traços reiteráveis e moventes que se 
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reconhecem como cordel, independente do suporte que possua (como é o caso dos 

folhetos intermidiáticos). 

 

 

4.1 A SOCIOLOGIA DO TEXTO: DA MEMÓRIA À CULTURA ORAL 

 

 

Os campos analíticos, em diversas áreas, têm um ponto em comum: o 

reconhecimento da oralidade que é visto por sua função político-social e ético-

pedagógica. Essa hegemonia é confirmada por Eliot (1991, p. 10) ao sugerir que essas 

funções dão instrução moral e transmitem informações. Há no estabelecimento 

dessas funções, portanto, a legitimação/transmissão dos valores sociais entre os 

indivíduos, bem como sua conservação e o reconhecimento dos costumes e crenças 

culturais. 

A consciência sócio-histórica, constituinte de uma memória coletiva, imprime 

uma reversibilidade cronológica (LE GOFF, 1990, p. 205), permitindo sua construção 

tradicional e social. Do mesmo modo, Cunha (2003, p. 188), atesta que a memória é 

um livro de exemplos e veiculador de tradição, moldando hábitos e apresentando 

novos valores cronotópicos.  

Far-se-á necessário uma processo de adaptação e adequação em que o 

produto cultural permanece como (re)valorização do tradicional. A cronogênese 

ascende à memória, tendo o papel de revitalizador das reminiscências individuais e 

coletivas, conservando as tradições e levando à atualização dessa, muitas vezes.  É 

o que Le Goff (1990, pp. 423-427) confirma quando sugere que as impressões, ou 

informações passadas, representam-nas como passadas e que podem ser por 

retraimento ou por transbordamento seu processo de cronogenia. 

A memória social de um grupo se vê ancorada na 

imemoralidade/ancestralidade (BORGES, 2003, p. 07) e, portanto, parto do 

pressuposto de que a literatura oral só poderá ser entendida como tal se houver 

fruição, forma e propagação estéticas. Borges (2003, p. 14), nesse caso, expõe que a 

produção e a transmissão não são suficientes para a garantia de uma arte verbal.  
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A memória atravessa a história e dá-lhe corpo. Encontra-se com o tempo 

histórico e deixa sua marca. Para Le Goff (1990, p. 16), é a memória coletiva que, 

embora mítica, deformada e acrônica, a que verdadeiramente “constitui o vivido dessa 

relação nunca acabada entre o presente e o passado”. 

Essa decisão dá indício à concepção de que o passado é o objeto da história 

e a memória um dos objetos da história, a serviço da história social. Por isso,  

 

Sabemos agora que o passado depende parcialmente do presente. 
Toda a história é bem contemporânea, na medida em que o passado 
é apreendido no presente e responde, portanto, aos seus interesses, 
o que não é só inevitável, como legítimo. Pois que a história é duração, 
o passado é ao mesmo tempo passado e presente. Compete ao 
historiador fazer um estudo objetivo do passado sob a sua dupla 

forma. Comprometido na história, não atingirá certamente a verdadeira 
objetividade, mas nenhuma outra história é possível. (LE GOFF, 1990, 
p. 27, grifos do autor). 

 

Por esse viés, o autor sintetiza que a passagem do oral para o escrito, seja 

pela memória ou por sua história, deve-se ao fato de que há coexistência entre a 

oralidade e a escrita no campo social e a escrita não anula a história, uma vez que 

não há sociedade sem história.  

Com efeito, tendo a história rizomas – oral/escrito – cabe à memória a 

conservação das informações, “às quais o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas, ou que ele representa como passadas”. (LE GOFF, 1990, p. 

225).  

Essa constatação ilustra a necessidade de sua conservação, quer pelas vozes 

mnêmicas histórico-sociais, quer por meios escritos, uma vez que:  

 

A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de fato uma 
extensão fundamental das possibilidades de armazenamento da 
nossa memória que, graças a isso, pode sair dos limites físicos do 
nosso corpo para estar interposta quer nos outros quer nas bibliotecas. 
Isto significa que, antes de ser falada ou escrita, existe uma certa 
linguagem sob a forma de armazenamento de informações na nossa 
memória. (LE GOFF, 1990, p. 224).  

 

Isso, sem dúvida, permite a razoabilidade da existência da escrita do folheto. 

A linguagem falada, referendada pela escrita, reflete as reminiscências de um povo e 

graças às vozes, o texto se reflete cultural e historicamente. 
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De caráter plural, a memória para ele (1990, p. 225) se distingue em étnica, 

quando assegura os comportamentos humanos em suas reminiscências; uma 

memória específica, quando dos atos comportamentais dos animais e uma memória 

artificial, intermidiática, que provê o resguardo da mnemonia humana. Esse fenômeno 

convencionaliza a percepção de que a oralidade traz um saber intangível e 

mnemônico, tendo na escrita a constatação de uma memória falível. 

Não dá para se falar em memória sem aduzir à temporalidade, sem se referir 

ao tempo da história, pois 

 
Põe-se logo o problema do seu caráter cíclico ou linear e, no segundo 
caso, da sua orientação em relação aos valores. Há quem os situe no 
passado, e quem os situe no presente ou num futuro que muitas vezes 
se tinge de utopia. Os primeiros são partidários da reação, os 
segundos do progresso: uns baseiam a sua posição na constatação 
de uma decadência, sobretudo no campo da moral, os outros insistem 
por sua vez nos progressos da ciência, da técnica, da economia; daqui 
a afinidade do conceito de progresso com o de desenvolvimento. O 
conflito relativo à orientação do tempo na história opõe as ideologias 
e as propagandas, divide os intelectuais, é explorado por partidos 
políticos, estados e igrejas. (LE GOFF,1990, p. 150). 

 

Em meio a essa dual posição temporal e a seu conflito está o texto. É 

imprescindível que a expressão textual possua elaboração artística e avaliação da 

comunidade nativa. Calvet (2011, p. 12), por sua vez, fala em manutenção mnêmica. 

Esta manutenção é que faz a onipresença cronotópica do texto, mesmo que ausente 

efetivamente. A legitimidade, nesse caso, ocorre por sua conservação e transmissão 

em meio às culturas populares dos indivíduos a partir de sua estética. Essa pertinência 

pode parecer derrisória, mediante a presença marcante da escrituralidade; do meio 

letrado. A oralidade permaneceu por muito tempo no silêncio.  

Couto (1996, p.16) mostra a presença da voz ao enfatizar que “o silêncio é 

que fabrica as janelas por onde o mundo se transparenta”. A voz ecoa, embora não 

no mesmo compasso da escrituralidade. O silêncio apontado por Couto, no âmbito da 

oralidade, tem crescido apenas nas últimas décadas. Exemplo disso são os tópicos 

de discussões das diretrizes curriculares nacionais da educação brasileira, que hoje 

reconhece a significância desse campo.  

No entanto, seu estudo se propaga de modo diferente do que ocorre na 

escrita, que mesmo presente ocorre de modo menos célere. Por essa senda, Zumthor 
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(2010, p. 10) formula a concepção de que “a voz jaz no silêncio do corpo como o corpo 

em sua matriz”. Nesse caso, há um retorno simultâneo da voz não apenas como 

palavra ou som, mas pelo eco da voz criadora pelo enraizamento cultural do tempo. 

Essa percepção acentua as formas poéticas e suas clivagens culturais ao longo dos 

anos. 

A tradição deposita as práticas, valores, costumes e ideias na voz que motiva 

cronotopicamente sua expressão fônica mnêmica. Nesse sentido, a voz é  

 
Arquétipo da imagem primordial e criadora que principia a 
configuração de traços predeterminados que ativam e estruturam o 
sujeito em suas experiências, sentimentos e pensamentos primeiros, 
escapando de definições conceituais. (ZUMTHOR, 2010, p. 38). 

 

Não há escrita sem voz. Isso porque a voz é ultrapassada pela palavra. 

Constatação defendida por Zumthor (2010, p. 39) como memória-em-ato: a 

enunciação da palavra, sua ressonância do vocal.  

Ong (1982, pp. 14-19) aponta a oralidade como sendo primária e secundária. 

Essa é atual, tecnológica e se mantém pelo uso intermidiático e aquela não foi afetada 

ainda pela escrituralidade, e esmaecida atualmente, haja vista quase não existir mais 

uma oralidade sem as impressões da escrita. No primeiro caso, “não há a 

materialidade linguística, visíveis e decodificáveis de compreensão”, como há no 

segundo. Para ele, “a oralidade precisa e está destinada a produzir a escrita.” (ONG, 

1982, p. 23). 

Em geral a oralidade, produto subalterno para a cultura escrita, não se 

apropria – embora nutra algum senso de direito de propriedade – do texto escrito; há 

partilha comum de conhecimentos, fórmulas e temas, que no caso da escrita, muitas 

vezes, confunde-se com plágio, citação, alusão, paráfrase etc. 

A existência dessa bipolaridade incita, entre os estudiosos da língua(gem), 

discussões hegemônicas em ambas. Enaltecendo ou não aspectos variados, os 

pontos de vista defendidos reconhecem o mesmo pensamento de Le Goff (1990, p. 

24): que “o passado é uma construção e uma reinterpretação constante e tem um 

futuro que é parte integrante e significativa da história.” A oralidade faz uso dessa 

reinterpretação quando apregoa a performance, por exemplo. Há, portanto, um 

ressignificar cultural na historicidade do indivíduo dentro dessa cronologia. 
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Ao tratar de oralidade, Ong (1982, p. 38) foi bastante sagaz ao atestar que o 

som guarda uma relação com o tempo, diferentemente de outros campos que 

registram as percepções humanas, corroborando a compreensão zumthoriana de 

circularidade das vozes, e do texto, ao repetir e transformar-se dada a sua movência 

(ZUMTHOR, 2010). 

Esse pressuposto resulta na compreensão de que a interação entre os 

indivíduos, no arcabouço da cultura oral, dá-se permanente, haja vista a 

comunicabilidade entre si e nos leva a aduzir o nomadismo formulaico do texto por 

suas fórmulas mnemônicas fixas, frases proverbiais, expressões figurativas etc. 

O texto fundado no campo oral reestabelece uma herança e está destinado à 

produção da escrituralidade. É da relação interacional que a experiência humana, 

segundo Benjamin (1985, p. 17), funda-se em uma dimensão prática da narrativa 

tradicional por seu caráter propagador. Para ele, “quem relata um fato/história 

promove saberes que os ouvintes podem receber com proveito dada a sua 

funcionalidade no meio social”, possuindo um teor de moral, advertência, conselho 

etc. 

O formato ou significação da noção textual ocorre pela relação entre os 

constituintes (totalização integrada das unidades temáticas) e o seu contexto de 

produção. Nesse caso, enquanto linguagem, sua compreensão acontece pelas 

interações sociais e seus objetivos comunicativos, presentes nas operações verbais 

de seus indivíduos. (SIGNORINI, 2008, p. 27).  Logo, o texto é a materialidade em que 

o indivíduo opera – resultado de eventos comunicativos – que é visto como “tecido 

estruturado, entidade significativa/comunicação ou artefato sócio-histórico” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 72-89), só ocorrendo pela operação ativa entre eles. 

Para que isso aconteça, faz-se necessária a presença de (a) uma 

historicidade, tendo sua origem em práticas sociais; (b) evidências em uma 

sociocomunicação, revelando práticas; (c) uma estabilização de algumas rotinas; (d) 

uma adaptação a alguma forma característica; (e) uma funcionalidade que lhes dê 

maleabilidade e definição etc. 

Esses critérios firmam a percepção de Elias (2001) sobre figuração, e na qual 

corroboramos: 
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O conceito de figuração serve para expressar esse estado de coisas. 

Pelo uso linguístico tradicional, temos dificuldade em falar sobre 
indivíduos que formam juntos uma sociedade, ou de sociedades que 
se constituem de homens singulares, embora seja exatamente isso 
que se pode observar de fato. Quando usamos palavras um pouco 
menos carregadas, pelo menos torna-se possível expressar com 
clareza e precisão o que efetivamente observamos. Ê esse o caso 
quando falamos que homens singulares formam entre si figurações de 
tipos diversos, ou que as sociedades não são nada mais que 
figurações de homens interdependentes. Hoje em dia, utiliza-se com 
frequência, nesse contexto, o conceito de sistema. Mas enquanto não 
pensarmos em sistemas sociais como sistemas de indivíduos, o uso 
desse conceito nos leva a flutuar no vazio. (ELIAS, 2001, p. 43, grifos 
do autor). 

 

Esse sistema se posiciona nas práticas sociais, apresentando uma identidade 

coletiva do indivíduo, permitindo perceber que o conceito de figuração é neutro e se 

refere a relações essencialmente harmoniosas, pacíficas e amigáveis entre os 

indivíduos, bem como relações hostis e tensas, que se constrem não apenas pela 

maneira de pensar, mas por “toda a estrutura da personalidade, a economia psíquica”, 

(ELIAS, 2009, p.18), denominado habitus. 

Os membros de um grupo são vistos por seu vínculo étnico-cultural, pois são 

os atores que atribuem uma significação a essa vinculação em função do contexto 

relacional envolvido e das trocas histórico-culturais a que se submetem. Essa 

percepção sugere um texto não como produto ou artefato apenas, mas por seu evento 

comunicativo e suas interações cotidianas (MARCUSCHI, 2008, p.  242). Isso porque 

além da evidência de sua tradicionalidade e de sua consequente movência cultural e 

histórica – que recai em TD – a preocupação repousa na discussão sobre as 

fraseologias discutidas ao longo dessa escrita. 

 

 
4.2 MEMÓRIA E CONSTRUÇÃO: A LITERATURA DE CORDEL COMO 

PATRIMÔNIO LINGUÍSTICO 

 

 

Zumthor (2000, p. 88) diz que é no nível da obra que se manifesta o sentido e 

é, de igual modo, no nível do sentido que está presente a memória. Isso porque o 
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sentido de uma obra não está exclusivamente em seu texto, em sua materialidade, 

mas, sobretudo, na apropriação mnemônica que reverbera no tempo e no espaço. 

O indivíduo, produtor de sua história e agente transformador de sua 

comunidade, parte de uma memória cotidiana e de um tempo histórico. Essa 

transcende cronotopicamente, levando a construir um arquivo de reminiscências 

vividas, arquivos de experiências do passado que se (re)produz no presente. 

Nessa relação de presença da memória, enquanto registro, surge como 

elemento constituinte de fixação. O documento escrito pode ser um contributo, onde 

se resvala a memória. É o que Canclini (1989) antecipa:  

 

Em sociedades com alto índice de analfabetismo, documentar e 
organizar a cultura de preferência através de meios escritos é uma 
maneira de reservar a memória e o uso de bens simbólicos para as 
minorias. Mesmo nos países que incorporaram grandes setores na 
educação formal da primeira metade do século XX, como os que 
chamamos, a predominância da escrita implica um modo de circulação 
mais intelectualizado e a apropriação de bens culturais, estranhos às 
classes subalternas, acostumados à elaboração e comunicação visual 
de suas experiências. (CANCLINI, 1989, p. 135-136). 

 

Mais do que a formação de uma memória histórica, são as cenas cotidianas 

que retratam as tramas da memória e 

 
Exorbitando a história como ciência e como culto público, ao mesmo 
tempo a montante enquanto reservatório (móvel) da história, rico em 
arquivos e em documentos/monumentos, e a aval, eco sonoro (e vivo) 
do trabalho histórico, a memória coletiva faz parte das grandes 
questões das sociedades desenvolvidas e das sociedades em vias de 
desenvolvimento, das classes dominantes e das classes dominadas, 
lutando todas pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela 
promoção. (LE GOFF, 1990, p. 249). 

 

Olhando nessa perspectiva, a memória é vista como uma prática social, em 

seus variados cenários, substrato para a formação das identidades sociais. É o 

elemento indispensável das atividades dos indivíduos em sociedade. Essa memória 

coletiva, para Le Goff (1990, p. 250) não se concentra apenas em uma conquista, é 

igualmente objeto de poder. Para ele, são as sociedades em que a memória social 

permitem compreender a luta de dominação da recordação e da tradição, manifestas 

pela memória. A memória, em síntese, formula o real calcado nas construções 
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culturais e históricas, cruzando os tempos em sua temporalidade e espacialidade, 

projetando fidelidade, registro, reminiscências, mobilidade etc.  

A construção da identidade, pelos vieses mnemônicos, vai aos poucos sendo 

moldada pela vivência, pelas experiências adquiridas e pela formação histórica do 

indivíduo em sua efetiva participação contextual. Por esses elementos, a memória 

arquiva e direciona os vínculos sociais a que se aproximam, que remetem às práticas 

sociais. Nesse sentido, essas práticas, que levam às culturais, têm como sustentáculo 

as práticas pedagógicas que abarcam a produção da cultura, história e memória na 

formação da identidade de um povo. 

Não se pode, evidentemente, falar em cultura, história ou identidade, sem 

agregar os valores ideológicos à linguagem operada pelos indivíduos. Esse 

entrelaçamento aduz o conhecimento das civilizações, seus interesses e suas 

tradições. Dessa forma, o olhar se fixa no patrimônio linguístico existente na cultura 

popular.  

Para além do corolário conceitual de cultura popular, o que interessa saber é 

o olhar que se tem para os artefatos (i)materiais enquanto resultado das lembranças 

individuais e coletivas. Assim se manifesta a discussão aqui empreendida que 

reafirma uma identidade social e permite sua perenidade. 

Existem há séculos, em todo o mundo, diversas narrativas: romanescas, 

poéticas, teatrais, orais, escritas etc., que buscam contar, divertir, informar, instruir... 

e existem também as narrativas poéticas dos folhetos. A literatura de cordel, ao longo 

de anos, foi uma literatura de poucos leitores e admiradores (pelo mundo letrado; pela 

academia, em alguns casos). No entanto, poder-se-ia dizer que os cordéis clássicos 

estejam em resguardo, em museus, mas que continuam nas vozes dos indivíduos. 

Nunca saiu de circulação e do circuito de produção. 

Os atuais, em suas diversidades temáticas, circulam entre os indivíduos 

normalmente; sua escrita nunca deixou de ser produzida. A mídia certamente tem uma 

participação efetiva nessa propagação. É uma literatura perene e contínua, 

resguardada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em museus por 

todo o país, e tem um crescimento promissor nos âmbitos escolares nos tempos 

atuais. 
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No Brasil, precisamente na década de 60, os textos de barbante, ou folhetos, 

passaram a ser chamados de Literatura de Cordel (LUCIANO, 2011, p.07). Todavia, 

há quem mencione não existir origem10 nessa nomenclatura, ou atesta para um 

nascedouro lusófono ou hispânico11, tendo como fonte primeva o português Teófilo 

Braga no século XVII, construindo todo um arcabouço lusófono étnico e histórico 

dessa arte popular, espraiando para as definições do que é ou não popular nessa 

verve literária.  

Contra essa tendência, do que é erudito ou popular, alguns autores propõem 

teses que vão desde a ideia do que é cultura (EAGLETON, 2011; BOSI, 2013), do que 

é moderno (COELHO, 2001), à discrepância entre erudito e popular (LUCIANO, 2011) 

ou, especificamente, sobre cordéis e seus conteúdos temáticos (CAVIGNAC, 2006; 

SAUTCHUK, 2012). De modo equivalente, o fato é de que há sintonia entre os 

estudiosos da cultura oral e sua relação amiúde entre a taxionomia genérica e o 

produto físico: o folheto e sua carga simbólica não apresentam distinções, refutado 

nessa discussão. 

São de Portugal e Espanha as primeiras referências. As folhas soltas ou 

volantes lusófonas ou os pliegos sueltos hispânicos. Como gênero, dá molde ao 

enunciado narrativo poético do indivíduo, caracterizados por alguns elementos 

reconhecíveis e de propósitos definidos. Há consonância na taxionomia lusófona, 

entre os estudiosos do cordel, dadas as pesquisas de Braga (2015, p.497) ao se referir 

a textos vendidos em estendais nas feiras livres, no século XVIII, por cegos, com a 

configuração próxima a que se conhece hoje. O português referia-se ao texto como 

comédia de cordel que, certamente, indica o estilo primevo dessa escrita por seu tom 

jocoso e poético. 

A expressão literatura de cordel deflagra um rastro de denominações além-

mar: literatura de Colportage e Bibliotèque Bleue na França, Chapbook ou balada, na 

Inglaterra, Pliego Suelto na Espanha e Literatura de Cordel ou Folhas volantes, em 

                                                             
10 Discussão arrolada em: PEREGRINO, U. Literatura de cordel em discussão. Rio de Janeiro: 

Presença; Natal: Fundação José Augusto, 1984 
11 Sobre o assunto: DIÉGUES JÚNIOR, M. Ciclos temáticos na literatura de cordel. In: Literatura 
Popular em Verso – Estudos. Tomo I. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1973; BATISTA, F. C. 
Literatura Popular em Verso – Antologia. Tomo IV. Brasília: Ministério da Educação e Cultura, Rio de 

Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1977. 
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Portugal. No Brasil não é diferente, a taxionomia é variável: cordéis, folhetos, folhetos 

de barbantes, romances de folhetos etc.  

No Brasil, sua expansão se dá no final do século XIX com o nome exponencial 

de Leandro Gomes de Barros, não sendo o pioneiro, uma vez que já precedia outros 

cordéis nos arados nordestinos em 1879 como os de Silvino Pirauá de Lima 

(LUCIANO, 2011, p. 16). O termo literatura de cordel passa a municiar o país com 

textos narrativos poéticos por todo o Nordeste e considerado por Luciano (2011) como 

forma genuinamente brasileira, destoando dos cordéis lusófonos.  

É no Nordeste brasileiro que se concentram os grandes nomes da arte do 

versejar, tendo em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará uma forte 

presença desses profissionais. No Rio Grande do Norte, nomes como Câmara 

Cascudo, Veríssimo de Melo e Gutemberg Costa, especificamente, apresentaram 

fortunas críticas diversas sobre variados cordelistas. Para Costa12 (2004, p. 343-345), 

há nas aragens potiguares 272 cordelistas reconhecidos, como é o caso de: Francisco 

Galdino da Silva (Lagoa Nova); Júlio Veríssimo Gomes/Patativa do Norte (Natal); 

Adebal Ferreira Silva (Currais Novos); Kyldemir Dantas de Oliveira (Mossoró); Libânio 

Mendes de Lima Gomes (Currais Novos); Aldivam Honorato (Mossoró); Francisco 

Nolasco das Chagas (Mossoró); Luiz Rodrigues de Souza (Currais Novos); Antônio 

Quintino Filho (Currais Novos); Antônio Ursulino (Lagoa Alegre); Celestino Alves 

(Currais Novos) etc. (APÊNDICE A).  

Além desses, outros nomes como os de Erivaldo Leite de Lima, o 

poeta Abaeté, pernambucano, radicado em Natal/RN; Juarez Araújo, Parnamirim/RN; 

Manoel Cavalcante de Souza de Pau dos Ferros/RN; Sírlia Sousa de Lima de 

Mossoró/RN; Jadson Henrique de Lima de Bom Jesus/RN; José Acaci de 

Parnamirim/RN, Francisco Deodato em Parelhas/RN, Antônio Francisco13 de 

Mossoró/RN e Hailton Mangabeira de Macaíba/RN são figuras visíveis nos textos de 

cordéis por toda a região potiguar e não elencados no texto de Costa (2014). 

É importante a clareza taxionômica do gênero cordel, uma vez que há 

confusão (ou fusão) entre outras literaturas orais como é o caso do repente, glosa, 

                                                             
12 Na ocasião de meu contato com o historiador Gutemberg Costa (agosto de 2014) pude manusear 
os textos de vários desses cordelistas.  
13 É membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ocupando a cadeira de Patativa de 
Assaré, de nº 15. É, hoje, considerado o maior poeta cordelista nordestino. 
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aboio etc. A efemeridade do repente, por causa da performance instituída, sai 

fortalecida pelas vozes dos indivíduos e se utiliza, em alguns casos, dos folhetos de 

cordéis, mas o cordel não se dá pelo improviso e sim por uma constituição narrativa 

já definida. O cordel não é, sem dúvida, uma narrativa poética solitária, mas apresenta 

um fio narrativo contínuo, que se diferencia do repente, cuja narrativa poética gira em 

torno de um mote, sem apresentar ligação entre as partes, como faz o cordel. 

No cordel há uma narratividade construída e no repente o que se percebe é 

uma construção mediada pelo improviso. Os desafios e pelejas, existentes nos 

repentes – como também em cordéis –, empregam construções linguísticas 

produzidas para uma plateia com altercações incisivas, trava-línguas, fórmulas 

proverbiais, perguntas e respostas, dentre outras. O cordel, contrariamente, mesmo 

construído por cordelistas pouco letrados, tem uma construção mais elaborada. Sua 

métrica é de conhecimento entre os cordelistas e são assim definidas pela Academia 

Brasileira de Literatura de Cordel: 

 

(a) Parcela de quatro sílabas: verso de quatro sílabas, de palavras curtas; 

geralmente cantada. Modalidade em desuso. 

(b) Parcela de cinco sílabas: modalidade recente. Cantada em ritmo 

acelerado, exigindo agilidade de raciocínio para o improviso. 

(c) Estrofes de quatro versos de sete sílabas: cordel com quatro estrofes 

cada, tendo sua última estrofe uma sextilha. As sílabas métricas de uma 

escansão são aqui consideradas. 

(d) Sextilhas: modalidade empregada em poemas longos e romanceados 

com segundo, quarto e sexto verso rimados entre si. Empregada, muitas 

vezes, em sátiras sociais e políticas. Apresenta versões estilísticas 

como: aberto, fechado, solto, corrido e desencontrado. 

(e) Septilhas: estrofe de sete sílabas. Uma modalidade recente e produzida 

para ser cantada em atividades festivas. 

(f) Oito pés de quadrão ou Oitavas: estrofe de oito versos de sete sílabas. 

Os três primeiros versos entre si são rimados. O quinto, sexto e sétimo 

entre eles e o quarto e último verso se acoplam na rima. Não há rima 

pobre. 
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(g) Décimas: versos de sete sílabas e mais utilizada entre os cordelistas e 

repentistas. Presença de motes no texto. 

(h) Martelo Agalopado: estrofe de dez versos com dez sílabas cada. Um 

dos mais antigos utilizados no cordel. 

(i) Galope à Beira Mar: versos de onze sílabas. Poderá, ou não, apresentar 

mote. 

(j) Meia Quadra: verso de quinze sílabas com rimas emparelhadas e 

versos compostos. 

 

É inconteste, portanto, a diferença entre o repente e o cordel. Isso porque no 

primeiro não há a preocupação métrica em sua construção, mas na performance por 

excelência. No segundo, dependendo do estilo do poeta de bancada – como é 

denominado –, utiliza-se de uma das métricas apresentadas. Assim sendo, Sautchuk 

(2012, p. 15-23) diz ser comum a confusão entre os gêneros orais com o cordel, dadas 

as suas similaridades, visto que: 

 

(i) O cordel é a materialidade linguística do texto, seu suporte, que poderá utilizar-

se das técnicas da cantoria para uma atividade performática, mas igualmente 

oral quando se utiliza da voz na propagação e fruição do texto. Nesse caso, a 

materialidade presente mostra traços de TD que referendam a estrutura basilar 

e que definem o gênero.  

(ii) Na peleja verifica-se o desafio que traz consigo uma intertextualidade com um 

debate, uma discussão e um encontro. No cordel, a variabilidade de intenções 

são inúmeras, além dessas. 

(iii)  Repente ou cantoria é um gênero poético-musical que sempre possui a 

presença de dois cantadores, tendo em suas composições um diálogo 

momentâneo e com melodia previamente conhecida entre os desafiadores. 

Seu objetivo precípuo é convencer a plateia da superioridade com o seu 

desafiado. É a disputa de sextilhas entre os violeiros com a criação poética do 

improviso, respeitando-se métrica, rima e coerência. É por excelência uma 

construção oral momentânea. Encontram-se nesse gênero algumas 

especificidades: cantoria de pé-de-parede, cantoria de bandeja etc. 
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(iv)  O aboio engendra os textos voltados para as vaquejadas e missas do vaqueiro 

sem muita complexidade textual, tendo por objetivo aboiar animais com 

enunciados repetidos. Na cantoria, os repentistas utilizam-se de algumas 

toadas de vaquejadas em suas performances. 

(v) O coco de embolada ou coco de improviso compartilha de modo análogo com 

a cantoria por ter a presença de dois cantadores em embate. Contudo, nesse 

espetáculo de rua, o que há aqui é uma discussão poética em que com 

respostas rápidas, humorísticas e métricas. Deverá o desafiador denegrir a 

imagem do seu desafiado ao som do ganzá, surdo, pandeiro e triângulo. No 

repente o que predomina é a viola. A ironia e o duplo sentido contribuem para 

manter atenta a presença dos transeuntes. 

(vi)  A pajada gaúcha traz um duelo linguístico, pelo improviso, com décimas de 

sete sílabas. Expande-se na Argentina e Uruguai com a payada. 

(vii) No calango e no samba de partido alto, diferentemente do texto repentista, 

não há versos improvisados, um vez que a ênfase aqui é dada na quadra e 

no estribilho e a disputa é uma prática recorrente. Naquele, a fixidez se dá 

pelo refrão ou tema a ser seguido. No caso do partido alto, um subgênero do 

samba, e pouco conhecido, está possivelmente na iminência de extinção, 

uma vez que não cultivado, dado o imediatismo atual. Sua caracterização 

maior é que sempre a intervenção dos solistas é feita em esquema de 

cantoria, em que um canta para o outro, de modo improvisado, e estas 

cantorias são sempre feitas com base no talento, ou na memória, de cada 

um. A essência do partido alto, e também do calango, é o improviso e a 

estilização. Sandroni (2001) reforça quando diz que sua configuração se dá 

pelo estilo de tema fixo, onde todos cantam e dos versos improvisados por 

cada um somam-se à canção.  

(viii) O cururu paulista é produzido por estrofe com sete ou nove versos 

improvisados, tendo um mote, com dois versos, e a produção de mais sete 

versos a partir desse. Há disputa entre os cantadores. Esse modelo de verso 

traz um recente desafio poético: freestyle. 
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A semelhança métrica entre esses textos se encontra na predominância de 

redondilhas maiores, quadras e décimas, que remonta aos textos trovadorescos 

(SAUTCHUK, 2012, p. 21). O autor prenuncia, ainda, as similitudes entre esses textos 

e os desdobramentos do trovadorismo provençal e ibérico. 

O movimento que sugere o termo cultura popular é, para Chartier (2002, p. 

55), um contraponto ao campo da história intelectual e pode-se comparar ao conjunto 

de textos à venda em feiras ou ao “conjunto de crenças e de gestos considerados 

como constitutivos de uma religião popular”. O fato é que difere da literatura erudita e 

letrada. 

É evidente que essa cultura é uma circulação fluída de práticas sociais 

partilhadas que transpõem os horizontes coletivos. Sua linguagem porta as práticas 

dos indivíduos, combinando “formas e motivos, invenção e tradições, cultura letrada e 

base folclórica”. (CHARTIER, 2002, p. 134), inventariando as especificidades de uma 

cultura múltipla. 

A literatura de cordel, em sua narratividade poética, traz histórias envolventes, 

fantásticas, curiosas e sempre utilizando de uma linguagem singular, sem 

rebuscamentos, cheia de ritmos e frases fórmulas que se repetem, muitas vezes, ao 

longo de toda a história. É uma linguagem de informação com uma diversidade de 

informação, que se ata ao contexto do indivíduo. Suas temáticas rítmicas se ligam a 

assuntos como educação, história, política, mazelas sociais, saúde etc.  

Sua composição, na maioria das vezes, é de sextilhas e uma temática 

recorrente entre eles é o nordeste pastoril – valorizando o sertão, seus habitantes, 

seus costumes etc. Assim, como a fábula, que lança um ensinamento pela moral, o 

cordel, na sua habilidade artística, evidencia um sentido e uma moral, de igual modo. 

Em A poética do improviso, Sautchuk (2012, p. 18) esclarece a distinção entre repente 

e cordel. Para ele, os cantadores repentistas, quando optam pela escrita do cordel, 

fogem a seu caráter narrativo buscando textos curtos e cunho dissertativo. 

Incutir uma reflexão sobre o continuum entre tradição oral de tradição escrita 

não significa o esmaecimento ou a exaltação de um ou de outro. É, grosso modo, 

atestar como a tradição escrita serve à cultura oral. O cordel, notadamente, espraia 

pela história factual, mito/lenda, histórias de Trancoso e, em alguns casos, por traços 

(auto)biográficos. Elo indissolúvel entre texto e contexto. 
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A carga simbólica do semiárido é talhada nessa pletora poética. A seca do 

sertão nordestino, as práticas e representações dos indivíduos, o universo cotidiano 

dentro de sua cultura local, as narrativas mnemônicas, as agruras econômicas etc. 

abordam a realidade de uma região castigada através dos traçados poéticos ritmados. 

Como se vê, por exemplo, no texto de José Bernardo da Silva O defensor da honra: 

 
Então chegou trinta e dois 
A grande seca assolava 
João Miguel o pobre moço 
Diariamente andava 
Atrás de arranjar trabalho 
De forma alguma encontrava 
 
A seca sempre aumentando 
Era enorme a carestia 
João Miguel pensou consigo 
Vendo que não resistia 
Combinou com o seu pai 
Pra ver o que ele dizia. 

 

Esse ponto capital é visto nas discussões de Cavignac (2006, p. 13). Para a 

autora, a seca é o mote precípuo para a atividade criativa, observando o cordel entre 

a biografia, a história factual e o mito. Falar sobre cultura popular é refletir a poética 

das vozes nas relações com os indivíduos.  

 

O mais grave na acepção habitual da palavra cultura não é, por isso, 
o fato de ela geralmente respeitar apenas as produções intelectuais 
ou artísticas de uma elite, mas de levar a supor que o cultural só é 
investido num campo particular de práticas ou de produções. 
(CHARTIER, 2002, p. 66, grifos do autor). 

 

A cultura, fundamentada na história, nos dias de hoje, defronta-se com a 

validação do discurso histórico. Nesse caso, para que as produções tenham validade, 

sendo possíveis, prováveis e verossímeis carecem de impressões documentais ou o 

que Chartier (2002, p. 86) chamaria de “representação manipulável de hoje em dia e 

as práticas passadas que elas designam”. Essa validação consta a necessidade da 

impressão textual do gênero aqui discutido. 

A raiz latina colere tem uma definição tautológica. Interessa-nos a ideia de 

cultus, que é a mesma advinda da idade moderna que admoesta o significado de 

divindade e transcendência, perseguida pela religião, mas que se concentra na própria 
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ideia de arte das tradições de um povo, por ocupação ou invasão taxionômica. É o 

que Eagleton (2011, p. 15) chamaria de autossuperação e autorrealização que 

celebraria o eu e, de igual modo, cativa-o estética e asceticamente. 

A acepção de cultura remonta a percepção de uma pedagogia ética, que 

sugere uma consciência política ao evidenciar o eu – ideal ou coletivo – que está em 

cada um, encontrando-se com sua representatividade universal. Essa humanidade 

aferida mostra que os costumes e moral resgatam o espírito real e gradualmente 

molda-se a essa tradição cultural do oral. Seja orgânica ou como civilidade, a cultura 

paira entre o fato e o valor.  

Com efeito, essa estreiteza moral dá a roupagem necessária à escrita dos 

folhetos. Os valores são postos implicitamente por personas em que apresentam os 

diversos tipos de virtudes, ou moral duvidosa a serviço do gênero. É o que Eagleton 

(2011, p. 36) chamaria metaforicamente de oásis de valor. E tais valores são o mote 

para os textos de cordéis. 

O cordel tem em sua moldura textual a mescla inextricavelmente à voz. O 

poeta retira da tradição oral sua verve inspiradora e a transcreve para a escrita. Seu 

discurso, na verve popular, tem suas impressões documentais nos folhetos, ou entre 

outros gêneros, que perambulam sem destino nas vozes dos indivíduos. A literatura 

de cordel tem sua validade pela repetição. Isso porque é representada como uma 

maneira de pensar e refletir sobre os valores sociais. Ela, ao mesmo tempo, poderá 

construir seus heróis a partir das vicissitudes do povo, tornando legítima as práticas 

sociais, mesmo para quem não tenha vivido ou tenha experiências da época, e 

também não raro revela injustiças e massacres sofridos pelos indivíduos em uma 

sociedade capitalista como a nossa.  

Retrato fiel das representações dos indivíduos, sedimentadas em práticas 

sociais com seus valores morais, sobre os quais os cordelistas imprimem esses heróis 

apontando-lhes os reveses do indivíduo ao mostrar a fragilidade desses valores. Os 

heróis são submetidos a problemáticas diversas e conseguem uma compensação 

moral que não mais os corrompam. Eles vão do degredo à salvação.  

O caráter rude e insensível, em alguns textos, são representativos de ambos 

os protagonistas, como se vê em Valdemar e Irene: 
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Sempre é triste o resultado 
Da moça que ama a dois, 
Porém deixando o primeiro 
Pode amar outro depois. 
A que fizer coleção  
Essa a muito se dispôs. 
 
Mesmo assim é o rapaz 
Não faça sociedade 
Só empregue o seu amor 
Onde achar lealdade 
Não é feliz a pessoa 
Que ama com falsidade. 
 
Abandonar sem motivo  
É uma grande baixeza, 
Amor fingido é um crime 
Que abala a natureza 
Amor exige três coisas: 
Vontade, ação e firmeza. 
 
Me refiro a um rapaz 
Que fez uma ação grosseira 
O qual moço se chamava  
Valdemar Melo Moreira 
Foi isso em Juiz de Fora, 
Uma cidade mineira. 
 
[...] 
 
Continuou Valdemar 
No seu grande movimento 
Com uns dois meses depois 
Celebrou-se o casamento, 
Ele contou a Irene 
Todo o seu padecimento. 
 
Valdemar amou a duas,  
Por isto sofreu prisão 
Noêmia amou a dois 
Por isto ficou sem mão, 
Prá saber que o amor 
Não permite coleção. 
 
E o noivo de Noêmia 
Arranjou outra amada, 
Mandou dizer a Noêmia: 
“De mim está desenganada 
Porque eu não sou muleta 
Pra escorar aleijada”. 
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Após todo o desenrolar de uma tríade amorosa entre Valdemar, Irene e 

Noêmia, o jovem acaba por se redimir e casar-se com a bela Irene. À frente desse 

delicado triângulo amoroso, o cordelista mostra a fragilidade moral dos envolvidos, 

mas reafirma os valores dos heróis, que se encanta de seu amor primeiro e esquece 

as veleidades humanas em nome de um sentimento puro. 

 

 

4.3 JOGO DE CONTARES E CANTARES: O GÊNERO E SEUS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 

 

 

A leitura é um ato solitário e prazeroso mas, de igual modo, é um ato de 

insegurança, desafio, rupturas derrisórias, ou buscas incessantes. O leitor, ora 

engendra-se na história, envolvido por ela, ou simplesmente a abandona sem o menor 

pudor aparente. Ler é entregar-se cegamente a um caminho não traçado previamente 

pelo leitor e nem tampouco pelo autor, ou por seu texto, porém pela fusão dessa 

tríade.   

O dinamismo da leitura, como consumo cultural, segundo Chartier (2002), é 

entendido como fuga da passividade que tradicionalmente atribui-se ao ato de ler. 

Para ele: 

 
Ler, olhar ou escutar são, efetivamente, uma série de atitudes 
intelectuais que – longe de submeterem o consumido à toda-poderosa 
mensagem ideológica e/ou estética que supostamente o deve modelar 
– permitem na verdade a reapropriação, o desvio, a desconfiança ou 
resistência. (CHARTIER, 2002, p. 60-61). 

 

Para o cotejo desse trabalho, em um universo de 100 cordéis, selecionados 

pela Editora Queima-Bucha, compila-se dezenove cordéis pela similaridade entre os 

temas a fim de estabelecer pontos de convergências/divergências em sua 

microanálise sob o paradigma das TD.  

Na análise, inicialmente, optou-se por sua cronologia. No entanto, há folheto 

sem indicações de edição e sua autoria e nem sempre era a fonte primária, uma vez 

que bastava comprar o domínio do texto, muitas vezes a tipógrafos, ou a familiares, e 
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estava constatada a indicação de autoria e ano de edição. Dessa feita, a cronologia 

não canalizaria responderia o interesse hipotético. Como as seleções editoriais não 

cumpriam uma ordem linear de escolha, haja vista apresentar um cordel para um autor 

e doze, ou mais, em outros, foi outro ponto não fecundo para o corpus analítico.  

De temáticas extremamente variadas, em que os cordelistas produziam 

histórias de animais, pelejas familiares, heroísmo, a embates e mortes e ambição, 

optou-se pela linearidade das histórias de amor. Dessa forma, os textos se 

entrecruzam por suas frequências temáticas e estruturas discursivas reiteradas: (a) 

desgraças familiares, como a orfandade, perda de renda, mortes etc.; (b) brigas entre 

famílias; (c) valores descontruídos; (d) amores rompidos e árduas conquistas, são 

alguns exemplos do que foi observado.  

Devido a esses traços valorativos e a fim de tentar uma homogeneidade 

analítica, em uma microanálise, opta-se por um escopo que evidencie marcadamente 

a existência dos gêneros feminino e masculino nos textos analisados. De maneira 

sinótica, são traçadas as histórias que vão do século XIX à segunda metade do século 

XX para a compreensão hipotética aqui pretendida. 

Fica claro que a língua se manifesta nos/pelos textos e ambos se evidenciam 

pelas práticas sociais. Para a constituição da oralidade, de modo geral, é importante 

saber que a linguagem é o meio de comunicação interpessoal e intersubjetivo e, como 

tal, escoa no continuum em sua existência de interdependência. À medida em que os 

versos vão sendo construídos, o autor encadeia o seu texto empregando não apenas 

uma composição sonora e ritmada, mas se utiliza de uma sensibilidade linguística 

predominantemente extraídas das práticas sociais e culturais e fundamentalmente 

orais, como se vê: 

 

(a) Expressões aglutinadoras: co’o – co’uma – co’a – qu’estava – d’uma – su’alma 

– p’ra – p’ro – qu’era – d’um – u’a – qu’eu – qu’ele, d’onde etc. 

 

(b) Expressões temporais e de lugar: que quando, aí etc. 

 

(c) Expressões adverbiais: (a)inda – que só – que nem etc. 
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(d) Expressões verbais: arribou – ajunte etc. 

 

(e) Expressões vocativas: meu patrão – vossa mercê – meu colega etc. 

 

(f) Fórmulas fixas cotidianas: Vá dormir, seu mal é sono! – Deus me livre! – andar 

vexado (apressado) – E me erre, por favor! – Botar uma verde (pregar um trote). 

– Valeu-se da falsidade. – Deu a luz a um pequenino (parir). – A esta venta de 

fole (narigudo). – Venho aqui lhe dar parte (denúncia). – Valei-me os 15 

mistérios – Não dava sinal de vida. – A paz de Deus te acompanhe – Voou 

bastante vexado. – Pois é o cão (protagonista). – Quando o mestre dava nele 

(bater). – Mas anda de cachaçada, é um lizo e não trabalha. (Pessoa que bebe 

muito) – Chegava mais carregado (trazer mais compras) – E muito encaturrada 

(doente). – Açucedeu no caminho (aconteceu algo). – Meteu a ripa para cima 

(bater em alguém). – Debaixo da macacheira (órgão genital masculino). – Para 

o povo não mangar (deboche). – Mas dizia um amarelo. – Mariana dar balanço 

(enganar) – Levanta um falso a Donata (mentir). – Que não dixesse besteira 

(falar algo inútil). – Dou apito, pula venta (valentia). – Faxo de matar mutuca. – 

Abano boiça e rupemba. – Ficou muito injuriado (irritado). – Chamava-a de 

serigaita. – É esta a pura verdade. – Que o dia alto já vem. – Que eu vou dar-

lhe uma pisa. – Manteiga em venta de gato (ofertar dinheiro). – Mas vou inteirar 

oitenta. – Beiço de gamela. Venta de moela (definição de alguém). – Hoje dá 

pinote (irritar-se). – Cante mais manero (afinar na cantoria). – Ela dava uma 

pancada (bater). – Como uma fera assanhada. – O príncipe mandou aquentar 

(esquentar algo). – Ele ficou tão danado (irritado). – Só Deus me pode empatar. 

– Como está esta cabrita (mulher). – Que eu não te mato de peia. (bater) – No 

correr desta semana. – Deu carreira a seu vapor (correr). – De volta quebrou a 

venta (o nariz). – Eu não lhe trago enganado (mentir para alguém). – José é 

homem inteirado (boa condição financeira). – E tinha o olho ruído, e um sinal 

de pestana. – O capitão deu uns ais (brigar). – Deu-lhe um fastio tão grande. – 

O barão fulo de raiva (irritado). – Que eu quero fazer zuada (barulho). – E o 

mocotó passando (bater). – Caiu no lombo do outro. – No chão estourou-lhe o 

papo. -  Um dia formou um quengo (pensar). – Valei-me nesta aflição! – Sua 
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mulher lhe foi falsa (MG) – Meus ossos serão pisados (HINJ) – Defunto não 

conta história (CM) – Porém pegou mal pegado (BOF) – Mas ela bateu nos 

peitos (FC) – Deus mandou eu vir aqui para te dar o perdão – Eu vou arribar 

com ele e fico sendo amigada (FC) etc. 

 

As frases fixas, normalmente de valores negativos ou depreciativos, são 

direcionadas às pessoas ou às suas ações. Elas se adequam ainda à expressão de 

religiosidade do indivíduo. Oliveira (2012, p. 159-189) reforça isso coletando alguns 

exemplos que eventualmente se verificam nos falares cotidianos ditos pelos 

sertanejos potiguares e que se percebe sua presença nos folhetos: 

 
Quadro 03: Tradições Discursivas nos cordéis 

 

(g) Outro aspecto da oralidade se vê nos jogos linguísticos construídos, como é o 

caso dos excertos a seguir: 

 

QUADRINHA TRAVA-LÍNGUA ORAÇÃO 

Portanto, agora vou dar 
A minha opinião 
Do leite quero a 

coalhada 
Da coalhada o 

requeijão 

É um dedo é um dado é um 
dia 

É um dia é um dado é um 
dedo (PCAZP). 

 
 

Quem a paca cara compra 

Santíssima mãe de Jesus 
Pela Vossa virgindade 

Pelas dores que sofrestes 
Tende mim piedade; 

Valei esta pobre escrava 
Que implora a Vossa 

bondade. (EI) 

T
D

 e
v
id

e
n

te
s
 n

o
s
 c

o
rd

é
is

Religiosidade

Deus te leve pra pia.

Deus te dê saúde e felicidade.

Deus te leve pro céu.

Não paga nem promessa a 
santo!

Quem espera por Deus não 
cansa.

Tô me agarrando com os 
santos!

Raiva

Cum a mulesta!

Tô cum a pá virada

Tô cum a macaca

Cum a cilibrina!

Cum a gota serena.

Tô cum a besta fera.

Pessoa

Valente que só o maracujá 
amarrado.

Grita feito porco sendo capado.

Engana como uma melancia

Peludo feito macaco .

Mente que só São Saruê.

Tô mais aperriado que só um 
gato dentro do saco.

Meter o bedelho onde não é 
chamado.

Tô tirando leite de pedra.

Dá nó em pingo d’água.

A pessoa só dá o que tem.
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Da fazendo a cor 
descente 

Da mulher quero o 
repente 

Do homem a 
desposição. (TSJ) 

Para cara pagará (PCAZP).  
Jesus Redentor do mundo 
Autor de grande edifício 
Fazei-me livre, Senhor 

(MRM) 
De tão cruel precipício 

(MRM) 
 

Quadro 04: Gêneros da oralidade 

 

O diálogo cotidiano, muitas vezes, tem carregado em sua implicitude 

expressões proverbiais, as quais nos folhetos apresentam-se em menor quantidade 

do que as fórmulas fixas, ou formulaicas. De modo geral, o provérbio tende para sua 

religiosidade, ou para uma moral, como se vê: 

(a) Deus protege a quem quer (ECN) 

(b) Quem tem confiança em Deus sempre alcança o que deseja (PRMG) 

(c) Feliz daqueles que Deus vela por seus padecimentos.  (MRM) 

(d) Seja a paz de Deus contigo (DBL) 

(e) Deus ama a quem lhe estima, aborrece a quem se esquiva (HZM) 

(f) Quem tem dó de mingau não pode criar cachorro (HAML) – um provérbio 

português que tem uma atualização com a palavra angu. 

(g) O amor, quando é sincero, zomba do seu inimigo (CVM) – (versão 

atualizada da expressão “Quando o amor é sincero ele vem com um grande 

amigo” de Shakespeare) 

(h) Pois se com o ferro feres com ele serás ferido (SJC) 

(i) Gato escaldado tem medo de água fria ou pelar (FC) 

(j) Quem não arrisca não ganha, também não sabe perder. (HPRPF) 

(k) Nunca dizer nesta pedra não hei de por minha mão (NA1) 

(l) Quem é bom, bem pouco dura (HDG) 

(m) Quem é bom já nasce feito (HDG) 

(n) Que quem nasce pra ser torto tem que morrer envergado (HACJ) 

(o) Cada qual traz o seu dom (MCN) 

(p) Mato tem olhos e paredes têm ouvidos (CM) 
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O destaque se evidencia para a transposição da oralidade para o texto e vice-

versa. As fórmulas fixas encontram-se em profusão nos folhetos, sempre em três 

pontos basilares: (a) a Deus; (b) com pedidos, súplicas e resignações e (c) direcionada 

ao indivíduo, como verifica-se (APÊNDICE C): 

 

DEUS 
PEDIDOS, SÚPLICAS 

E RESIGNAÇÃO 
DIRECIONADA AO INDIVÍDUO 

Por obra da providência 
(HZM) 

E graças à providência 
(MG) 

Deus dará a providência 
(MPB) 

Pedindo a Deus 
providência (MPB) 

Senhores, peço licença 
(CMCT) 

 
Senhor Rei, dê-me 

licença (SH) 

Dando mil graças aos céus 

(HACJ) 
 

Dando mil graças a Deus e a 
virgem Imaculada (SH) 

 
Dando mil graças a Deus (HRD) 

 
Deu muitas graças a Deus (RLO) 

Só quero que Deus me 
seja protetor, pai e 

padrinho (ECN) 

Quando a hora for 
chegada (CM) 

 
A hora de um é 
chegada (BOF) 

Farei um presente à Rosa 
Custe o que custar (MPB) 

 
Custe agora o que custar (MPB) 

Feliz é quem Deus quer 
bem (CMCT) 

Na hora de minha 
morte (SH) 

Tomá-la de mão beijada (BOF) 

Rogo a Deus por minha 
vida (MG) 

Rogai por mim a Jesus 
(BOF) 

E por Deus abençoada (PO) 

Como Deus ama a 
verdade (MG) 

Deixando-o morto por 
terra (PO) 

Cuspiu na pia sagrada (PO) 

De tomar Deus por 
testemunha (MG) 

Nas horas de Deus 
amém (HMJSL) 

Ouviu um canto dum galo? 
(PMRD) 

Deus é grande tudo 
vence (MG) 

Os anjos digam amém 
(MCN) 

Indo dormir para sempre o sono 
da eternidade (HACJ) 

Louvado Deus uma 
cabra (MG) 

Valha-me Deus 
onipotente (SH) 

Já toda banhada em pranto (MG) 

Nos braços de Deus 
dormindo (HINJ) 

Oh, Deus que hora 
minguada (HRD) 

Disse adeus e foi embora 
(HMJSL) 

Perante o juiz Divino 
(CM) 

Castigai-me Deus 
eterno (SH) 

Caiu de joelhos no chão (HRD) 

 
Quadro 05: Fórmulas fixas extraídas da oralidade 

 

 

O que interessa dessa configuração é a constatação de que as frases 

formulaicas apresentadas têm uma constituição reiterante, pautada por sua 

religiosidade – sua fé, pedidos, súplicas e resignações – e as expressões coloquiais 

retiradas do contexto do indivíduo, corrobora a fixidez do texto nas práticas sociais. 
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Um outro aspecto de repetição e continuidade do texto – que leva à 

conceituação de movência e nomadismo zumthoriano, e no qual se adota – está na 

apresentação do cordel. O autor sempre se justifica ao leitor, seja ao iniciar o texto 

(quando introduz pedindo atenção ao seu texto), seja ao finalizar (quando o instiga a 

acreditar no que escreveu, comprar seu cordel, ler outros de seus textos etc). 

O texto poético oral, para Zumthor (2010, p. 264), leva o ouvinte a se 

“identificar com o mensageiro das palavras sentidas em comum, ou até com as 

próprias palavras”. E, nesse caso, a poética do cordel, por sua estrutura basilar, torna 

isso mais claro. Há necessariamente três eixos específicos na forma de se produzir 

um cordel: a situação inicial14, os desenlaces e a resolução.  

É no âmbito da situação inicial que se percebem: 

 

(a) O afastamento: morte dos pais, o protagonista sai em busca de trabalho, 

parte para outras cidades, ou países, para se dedicar a algo.  

 
Helena disse ao pai 
Certas coisas não convém 
Cidrão é um rapaz sério 
Só a ele eu quero bem 
Se não me casar com ele 
Não caso mais com ninguém 
 
O barão disse eu acabo 
Com tudo isso ligeiro 
Levou a filha e botou 
Num navio passageiro 
E mandou depositá-la 
Nos confins do estrangeiro. (CH) 

 

(b) O encantamento: quando há um sentimento avassalador entre os 

protagonistas 

 
Cidrão eu peço que venha 
Consolar os prantos meus 
Te lembras daquelas horas 
Que eu consolava os teus 
E se nós não se ver mais 
Dai-me o derradeiro adeus. 

                                                             
14 Uma contribuição significativa para as discussões aqui desenvolvidas partiu da tese levantada por 
PROPP, V. I. Morfologia do Conto Maravilhoso. Brasília: Editora CopyMarket. Forense Universitária, 

2001. 
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Por causa do nosso amor  
Eu estou na desventura 
Sofrendo grande tormento 
Passando grande amargura 
Mas nosso amor só se acaba 
Nos côncavos da sepultura. 
 
[...] 
 
Cidrão quando viu Helena 
Ficou triste e soluçando 
As lágrimas de sentimentos 
Caía de vez em quando 
Ele com gesto de louco  
Voltou pra casa chorando. (CH) 

 

(c) A proibição: da aproximação dos jovens, das condições monetárias 

díspares, dos casamentos arranjados etc. 

 

Na hora que o barão soube 
Daquela amizade fina 
Gritou e disse zangado 
Como uma fera assassina 
Se acaba o mundo porém 
Eu vou cortar essa sina. 
 
Chamou a filha zangado 
E disse nesse momento 
Que eu quero que você mande 
Acabar seu casamento 
Ou acaba ou sua vida 
Vai findar em sofrimento. (CH) 
 
 

(d) A transgressão: quando os jovens refutam as escolhas de seus parentes, 

ou no enfrentamento de desafios 

 

Helena pegou chorar 
Naquele triste momento 
Em ver seu noivo querido 
Naquele padecimento 
E Cidrão também contou  
A ele o seu sofrimento. 
 
Helena ali mais Cidrão 
Começou dizendo a ele 
O meu pai tem um instinto 



135 

 

Que nunca se viu daquele 
Quer que eu case com um negro 
Pra fazer os gostos dele. 
 
[...] 
 
Você venha por dentras 
No dia do casamento 
Que já estou preparada 
Arribo ali no momento 
E deixo o negro na sala 
Dando pitomba no vento. (CH) 
 

No caso dos desenlaces nas literaturas orais convergem para:  

 

(a) A separação: da proibição parental, do distanciamento físico, das viagens 

precoces etc. 

 

O rapaz disse chorando  
Banhado em pranto com pena 
Eu não posso me esquecer 
Daquela horrível cena 
O jeito é eu viajar 
Em procura de Helena. 
 
[...] 
 
Ali passou onze meses 
Que nem um prisioneiro 
Agora vamos tratar 
De um assunto verdadeiro 
Mostrando como Cidrão 
Foi parar no estrangeiro. (CH) 
 
 

(b) Os infortúnios: a pobreza, a casta social, os danos causados, os 

casamentos arranjados etc. 

 

Eu vou partir hoje mesmo 
Tristonha constrangida 
Venha sem perda de tempo 
Venha ver minha partida 
Demais receba um abraço 
De sua amante querida. 
 
[...] 
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Quando completou dois meses 
Que o rapaz ausentou-se 
Dentro do grande oceano 
Sua barca naufragou-se 
Ele com muito trabalho 
Da morte salvou-se. (CH) 

 

(c) As conquistas: as brigas para que se consiga atingir o objetivo desejado: 

o ser amado. 

 

Quando um grupo foi chegando 
Naquela ocasião 
O negro avistou Helena 
De parelha com Cidrão 
Naquele momento o moço 
Recebeu voz de prisão. 
 
Cidrão respondeu dizendo 
É engano de vocês 
Bateu a mão no revolver 
Com a maior rapidez 
De um tiro derrubou 
Seis soldados de uma vez. 
 
Aí partiu para o negro 
Dizendo caba atrevido 
Sua noiva está aqui 
Caba cretino bandido 
Nisto meteu-lhe o revolver 
Que destampou-lhe o ouvido. 
 
Aí gritou para os soldados 
Esta nós fica em memória 
Vamos ver de nós aqui 
Quem é que conta vitória 
Porém não ficou na luta 
Um pra conta a história. (CH) 

 

Por fim, na resolução,  

 

(a) A finalização: final feliz entre os enamorados, embates e perdão 

resolvidos, e presença latente do autor, incitando o leitor a ler outros 

cordéis ou acreditar no que foi narrado. 

 

Viajaram a noite toda 
Sem de Deus perder a fé 
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Quando foi no outro dia 
Na mata do caboré 
Pararam a dita jornada 
Para tratar de um café. 
 
[...]  
 
Casou-se disse não senhor 
Assim também é demais 
Naquele momento ali 
Chamou o padre Morais. 
Casou-se e ali ficou 
Vivendo na santa paz. (CH) 

 

E é nessa energia vital de construção do texto oral que se apresenta essa 

encruzilhada de cargas sinérgicas e passionais que situa-se para nós a voz poética: 

o lugar de enraizamento em que ela revive. 

 

 

4.4 O TEMPO E O ESPAÇO NOSSO DE CADA DIA 

 

 

O tempo e o espaço dão corpo à narrativa poética, seja pela escrituralidade 

ou pela oralidade. É, sobretudo, a singularidade cronotópica15 – em que essa 

poeticidade ritmada mantém-se viva e encarna a literatura artística – que mostra as 

coordenadas e referências na criação de expectativas do leitor, incitando-o a 

continuar, ou desistir, às digressões e alternâncias temporais produzidas pelo escritor. 

Nada mais importante do que a presença desses fenômenos como forças motrizes na 

construção dessa narratividade, uma vez que esses indicadores se fundem enredando 

a história por seus movimentos, por seus elementos.  

Os postulados bakhtinianos aventam a diegese como uma narrativa 

preestabelecida e significativa do texto, sugerindo que é certamente pela construção 

do mundo ficcional cronotópico que se dá a composição simultânea de uma narrativa 

artístico-literária. Tal discussão permite a compreensão desse binômio como “pano de 

                                                             
15 É importante ressaltar o cronotopo como categoria analítica bakhtiniana para o estudo da literatura, 
que não impede a capacidade imaginativa e inventiva do leitor nesse binômio dual, visto a dinamicidade 
experiencial concreta existente em quem lê. Há um tempo e espaço do leitor e outro narrado no texto. 
Este, poderá transpor-se nesses dois movimentos. 
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fundo imutável” (BAKHTIN, 1997, p. 243) e dá indício à presença cronotópica dentro 

da substância textual. 

A literatura, como fenômeno histórico e literário, permite uma variabilidade do 

tempo e do espaço e, por conta disso, os acontecimentos narrativos se correlacionam 

e permutam quando a comparação entre algo existe, revelando novas mudanças 

cronotópicas.  

Para Bemong et al. (2015), há uma “variedade de sentidos de tempo e 

espaço”, uma vez que: 

 
Na história literária, temos o exemplo do cronotopo pelos quais 
diferentes aspectos da experiência humana, tais como a eterna 
alternância das estações (ciclicidade), em oposição à descrição de 
verdadeiros eventos históricos (historicidade), assumem forma 
narrativa. Em suma, a relação do cronotopo com o espaço-tempo 

einsteiniano é algo menos que identidade, mas mais forte do que mera 
metáfora ou analogia. (BEMONG et al., 2015, p. 18-19, grifos do 
autor). 

 

Dada a heterogeneidade especulativa de conceituações cronotópicas, com 

significados gradativos e cumulativos, toma-se como fundamentação basilar os 

estudos bakhtinianos que aportam em quatro níveis de representação: (i) têm 

significado na geração da narrativa do enredo, da trama; (ii) têm significado 

representacional; (iii) fornecem a base para distinguir tipos de gêneros e (iv) têm 

significado semântico (BEMONG et al., 2015, p. 20-21). Destarte, Bakhtin (1997, p. 

263) sugere que, na produção artístico-literária, absolutamente tudo é visível e 

concreto, uma materialidade para o mundo, que é marcada pelo pensamento e por 

uma atividade precisa.  

Por representação, Chartier (2002) constrói sua definição a partir de acepções 

antigas para se entender o funcionamento social ou operações intelectuais na 

compreensão do mundo. É para ele: 

 
[O que se] permite articular três modalidades da relação com o mundo 
social: em primeiro lugar: o trabalho de classificação e de delimitação 
que produz as configurações intelectuais múltiplas, através das quais 
a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; 
seguidamente, as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade 
social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar 
simbolicamente um estatuto e uma posição; por fim, as formas 
institucionalizadas e objetivadas graças às quais uns representantes 
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(instâncias coletivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível 
e perpetuada a existência do grupo, da classe ou da comunidade. 
(CHARTIER, 2002, p. 23). 

 

Muitas vezes, na literatura de cordel, a representação do cronotopo dominante 

é aquela em que há a percepção cíclica em volta do protagonista dos folhetos. Aqui, 

todo o tempo-espaço volta-se para as ações da personagem, como também para a 

participação homodiegética do autor. A bipolaridade de equilíbrio e conflito 

movimentam a sua trama poética por seu cronotopo.  

A literatura vivencia um cronotopo da missão, uma vez, nesse momento, há 

um conflito que se coloca entre dois estados de equilíbrio. As ações desse são 

justificadas por questões religiosas, ideológicas, sociais etc., que referendam seus 

atos e desatinos, conflitando com as ações dos demais. Por um lado, os valores 

morais antagônicos e, por outro, uma conquista desafiadora e passional imbrincados 

nessa malha narrativa poética. Um exemplo desse conflito vê-se em: 

 
Na hora que o barão soube 
Daquela amizade fina 
Gritou e disse zangado 
Como uma fera assassina 
Se acaba o mundo porém 
Eu vou cortar essa sina 
 
Chamou a filha zangado 
E disse neste momento 
Que quero que você mande 
Acabar seu casamento 
Ou acaba ou sua vida 
Vai finar em sofrimento. 
 
Helena disse papai 
Certas coisas não convém 
Cidrão é um rapaz sério 
Só a ele eu quero bem  
Se não me casar com ele 
Não me caso mais com ninguém. (CH) 

  

Além disso, há um cronotopo de regeneração que mostra as singularidades 

do indivíduo com suas mazelas e os contrassensos produzidos, mostrando que os 

conflitos são superados num equilíbrio final. Este evento cronotópico ocorre em todo 

o corpus analisado, uma vez que a história poética anuncia conflitos morais e éticos 



140 

 

que, aos poucos, canaliza num final feliz aos que durante a narrativa poética 

encontram diferentes dissabores: 

 
Cidrão naquele momento 
Deu grito e disse assim 
Foi eu o tal que raptei 
A sua filha pra mim 
Encostou-se a ele e disse 
Me diga se achou ruim. 
 
[...] 
 
Casou-se Cidrão com Helena 
I dali não ausentou-se 
Roubou a moça do negro 
I não desmoralizou-se 
Lutou e no fim de tudo 
O negro foi quem danou-se. (CH) 

 

Por esse viés, aponta-se também um cronotopo de renovação em que a 

personagem dos folhetos, a respeito de toda ação produzida, prenuncia uma 

reabilitação, em que o conflito operado se apresenta em equilíbrio: 

 
O velho quando se viu 
Abecado na guela 
Disse a Cidrão eu lhe dou 
A minha filhinha bela 
E se quer a minha velha 
Pode se amigar com ela. 
 
Cidrão disse não senhor 
Assim também é demais 
Naquele momento ali 
Chamou o padre Morais 
Casou-se e ali ficou 
Vivendo na santa paz. (CH) 

 

E, por fim, externamente, um cronotopo de múnus – com seu tempo-espaço 

próprio – em que o cordelista se vê na obrigação de ser o receptor e propagador de 

sua produção. Ele se vê narrador-personagem que, imbuído do dom da escrita, 

permite-se reproduzi-la na oralidade: 

 
Caro leitor escrevi 
Tudo que no livro achei 
Só fiz rima a história 
Nada aqui acrescentei 
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Na história grande dela 
Muitas coisas consultei. (HDT) 
 
Exemplo de puro amor 
Como este nunca li 
Também em outros corações 
No ser humano não vi. (HINJ) 
 
Hoje os filhos são príncipes  
Ele é o rei majestade 
Sua mulher a rainha 
De alta dignidade 
Deus dê a quem contou esta 
Saúde e felicidade. (ECN) 
 
Leitores aqui termino 
Esse romance importante 
Onde Napoleão prova  
Sua coragem brilhante 
Quem não comprar vai sofrer 
O que sofreu o gigante! (PRMG) 
 
 

Dentro de uma nova categoria, o cronotopo dialógico (BEMONG et al., 2015, 

p. 23), tem-se a partição em: o cronotopo trágico, o cronotopo cômico e o cronotopo 

tragicômico em que, na primeira, há a predominância de personagens conflitivos que 

predominam os protagonistas/antagonistas. Na segunda, ocorre a dominância de 

personagens equilibradas e, na terceira, não há personagens dominantes: é dentro 

do cronotopo dialógico que o autor consubstancia sua tese de que não há um único 

momento final para a narrativa, mas vários outros e, no caso da literatura de cordel, 

sempre haverá a presença de personagem ora conflitivo, ora equilibrado que domina 

a história versejada na visão do escritor. 

Bemong et al. (2015) atesta uma conceituação cognitiva e um recurso 

narrativo à idealização cronotópica. Esse recurso sedimenta a evolução genérica, 

permitindo ao indivíduo estabelecer uma identidade comum na noção do gênero. É 

consenso entre os estudiosos que a visão cronotópica deva ser um sistema aberto e 

de inúmeros cronotopos genéricos, uma vez que do ponto de vista metodológico as 

possibilidades são diversas. Nesse caso,  

 
Os cronotopos principais devem ser concebidos em termos 
construtivistas como entidades supratextuais, como impressões que 
ficam na mente do leitor através de um agregado de estratégias 
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textuais, tanto de natureza narratológica quanto temática. (BEMONG 
et al., 2015, p. 24-27). 

 

A primeira impressão que se tem sancionada na literatura de cordel é sua 

dualidade cronológica em tempo presente/passado que se torna, em alguns folhetos, 

papel secundário, mediante as ações da persona produzida no texto, onde seu tópos 

privilegia, quase sempre, o sertão nordestino, árido, seco, com suas mazelas 

características da região castigada pela historicidade do lugar e o cronos do autor. 

Sua contação, mesmo ocorrendo no passado, volta-se para ele para que se dirija ao 

leitor com alguma intencionalidade16 proeminente.  

Portanto, no sentido lato da expressão cronotopo está na definição de que é 

preciso trazer à baila uma imagem pré-visualizada; antecipada, uma vez que dá vazão 

à imaginação literária do seu leitor. Amálgama da natureza contextual do indivíduo, 

reflete-se nas impressões do que é lido nos textos a presença cronotópica latente.  

Como ser social e histórico, há uma relação cíclica nos elementos espaciais 

e temporais: há uma experiência real, colorida pela estética artístico-literária do 

produtor, tendo uma imagem ressignificada nas emoções do leitor e representada de 

modo neutro e distanciado, conforme sugere Bemong et al. (2015, p. 61). O tempo 

premedita uma percepção de presente, dada uma ilusão do passado. Nesse caso, a 

conduta das personas na literatura de cordel gera uma (re)ação mediante o 

desenvolvimento temporal produzido.  

É necessário reconhecer a gênese das experiências contextuais dos 

indivíduos. O tempo/espaço nos cordéis é, dessa maneira, representado de forma 

não-linear e geralmente traça o mesmo arquétipo intertextual na sua estrutura-enredo 

de seus personagens, apresentando-os com valores morais acentuados, que 

justificam seus atos, nas ações expressas e, de igual modo, poderá o autor sair 

daquele momento da história – através da narração homodiegética – para incentivar 

o leitor a acreditar no mote que se apresenta. 

Em sociedades matizadas pelas agruras sociais, com diversas assimetrias, 

tem esse binômio cronotópico o arcabouço poético que mais se acentua nas histórias 

                                                             
16 Uma discussão importante sobre intencionalidade se encontra em SEARLE, J. Intencionalidade. 

Tradução de: Júlio Fischer e Tomás Rosa Bueno. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
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de cordel. As histórias artísticos-literárias dos textos delineiam-se pontualmente 

nesses dois aspectos. Um exemplo dessa verossimilhança é evocada no cronotopo 

documentário de Bemong et al. (2015), o qual visa:  

 
A construção de mundo típica do realismo do século XIX. O aspecto 
documentário reside no fato de que, dentro do paradigma realista, o 
mundo ficcional é feito para ser percebido como uma construção 
imediatamente reconhecível ao leitor por sua semelhança próxima, 
documentária com o mundo extraliterário. (BEMONG, et al., 2015, p. 
106). 

 

Os folhetos apresentaram muito das dificuldades relacionadas às secas 

sucessivas17 que aconteciam no país nos seus texto. Por outro lado, a descrição 

nesses textos se pautam por vários documentos (ou cenas cotidianas da realidade 

social) culturais, políticos, religiosos, econômicos etc., que permitem uma referência 

imagética da historicidade dos indivíduos pelo retrato desenhado nos textos, como se 

vê: 

Logo que chegou a luz 
Da santa religião 
Nova lei novos costumes 
Tomaram força e ação 
Os homens se industriaram 
Tudo teve aumentação. (MG) 
 
Setenta anos depois 
Que o Brasil foi descoberto 
Inda havia muitos índios 
O paiz era deserto 
Todo solo brasileiro 
Era por matos coberto. (INJ) 
 
O caso que vou narrar  
Deu-se no Rio de Janeiro 
Trata-se de dois corações 
Um firme e outro traiçoeiro 
O que ninguém esperava 
Num coração brasileiro. (MPB) 

 

Os indicadores temporais presentes nos folhetos são consolidados 

inicialmente por três grandes referências do cronos: a apresentação ao leitor do que 

                                                             
17 Uma discussão pertinente sobre a seca nordestina encontra-se em CAVIGNAC, J. A literatura de 
Cordel no Nordeste do Brasil: da história escrita ao relato oral. Trad. Nelson Patriota. 

Natal/RN:EDUFRN, 2006. pp. 19-177. 



144 

 

vai narrar e das personagens; o enredo (complicação e desfecho) e, por fim, a fala 

final (a coda) que, às vezes, é direcionada ao leitor (ou reconhecida a presença do 

autor do folheto na própria narrativa poética). 

 

Extrato 1: Organização estrutural temporal do folheto Estória do Capitão do Navio 

 

REFERÊNCIA VERSOS 

Apresentação 

Vou narrar uma história 
Do tempo da inocência 

De um homem que sofreu 
Uma horrenda inclemência 
Sem se maldizer da sorte 
Sem faltar-lhe a paciência. 

Enredo  

Num dia de sexta-feira... 
A três noites dessa parte... 
Quando foi no outro dia... 
Foi um dia pro serviço... 

Voltou meu pai para casa... 
- Doze anos que andaste... 

Coda  
(com a 

presença do 
narrador) 

Hoje os filhos são príncipes 

Ele é o rei majestade 
Sua mulher é rainha 

De alta dignidade 
Deus dê a quem contou esta 

Saúde e felicidade. 
Quadro 06: Organização estrutural temporal com presença de narrador 

 
 

Extrato 2: Organização estrutural temporal do folheto Um amor impossível 

 

REFERÊNCIA VERSOS 

Apresentação 

Cléia, eis o lindo nome 
Da meiga e gentil menina 
Com doze anos de idade 

Ela se fez heroína 
Desta página de amor 

Eternamente divina 

Enredo  

Era uma tarde de março... 
Nesse dia dona Eulália... 
No outro dia a menina... 
Às seis horas o fidalgo... 

Desde a idade de seis anos... 
Com cinco meses depois... 

Na tarde que o jovem duque... 

Coda 
(direcionada 

ao leitor) 

Agora, leitor amigo 
Deixo uma interrogação 
Leia o segundo fascículo 

Pra ver quem ganha a questão 
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O duque Bran ou Argel, 
Qual dos dois terá razão? 

 
Quadro 07: Organização estrutural temporal direcionada ao leitor 

 

 

Há uma abundância de marcadores temporais que estruturam o enredo dos 

folhetos cotejados. No entanto, é perceptível que nas narrativas não há uma 

sequência temporal linear: ora se encontra no passado, ora no presente. Isso porque 

por serem textos que têm o nomadismo e a movência como características basilares, 

são elas que definem a inovação do texto, permitindo variabilidades temporais, 

quando do ato performático.  

A interconectividade entre os marcadores temporais macro, e outros mais 

específicos, responde pelo detalhamento dos movimentos do enredo e do diálogo 

entre o narrador com o leitor, característica peculiar do gênero. Há idas e vindas 

temporais; passado e presente se entrecruzam em variados cordéis. Como se vê no 

folheto HZM: 

 
Casei-me com outro homem, 
Fui traída pela sorte, 
E, se ainda não morri, 
Não foi porque seja forte – 
Foi meu pensamento em ti 
Que venceu a própria morte! 
 
O meu pai casou-me hoje,  
Massacrou meu coração 
E deixou-te enganado, 
Jogou-te na solidão, 
Mas calma, tem paciência, 
Domina tua paixão! 
 
Te amo ainda, Zezinho, 
Apesar do ocorrido! 
Embora que outro homem 
Tenha se intrometido, 
Mas, em minha consciência, 
Só tu és o meu marido! 

 

As estratégias de temporalidade no excerto não seguem uma linearidade 

cronológica. Na narração exposta, observa-se o passado “Casei-me com outro 

homem” e o presente “O meu pai casou-me hoje” assimétricos na narratividade 
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expressa, em uma não ordenação fronteiriça entre presente e passado, compartilhada 

com o momento dialógico da personagem no momento da fala. 

Do mesmo modo, as ideias espaciais prototípicas seguem uma trajetória 

acertadamente demarcada: em uma cidade vão aparecendo novos subgrupos como: 

escola, universidade, igreja, castelo, províncias, capital, sertão, mata, prisão, 

suntuosos palácios, sótão, salão, terraço, quarto etc. 

Um exemplo característico no estabelecimento do tópos encontra-se, por 

exemplo, assentado no texto do cordelista potiguar Antônio Francisco (2011, p. 93-

94). Nele, o poeta delineia a beira do mar, e seu entorno, com descrições exatas, 

como se vê: 

 
Na beira do mar um pouco apressado, 
O tênis esquerdo caiu do meu pé. 
Parei pra calçá-lo, aí eu dei fé 
Das coisas que antes não tinha notado. 
O meu coração bateu apressado 
Na caixa do peito querendo saltar. 
Talvez me pedindo pra eu decorar 
As coisas que têm no mar pra se ver 
Eu não fiz outra coisa somente escrever 
As coisas que eu vi na beira do mar. 
 
Na beira do mar vi fonte que chora, 
Vi dunas de areais, vi morros uivantes, 
Marés ritmadas com ondas gigantes, 
Coqueiros, palmeiras que forma aflora... 
Vi peixe que pula da água pra fora, 
Vi outros que sabem até mesmo voar 
Golfinhos que dão cambalhotas no ar 
Na crista da onda, quando ela se agita, 
Vi a ponta dos pés da gaivota bonita 
Escrevendo um poema na beira do mar. 

 
Na beira do mar eu parei um segundo 
Para observar um grande coqueiro 
Que mais parecia um velho guerreiro 
Em fim de carreira, cansado e corcundo. 
Raízes de fora, quase moribundo, 
Pedindo pro vento não lhe derrubar 
Pra ele jamais deixar de escutar 
A linda sereia que vem nas marés 
Gritar, recitar e cantas nos seus pés 
Os versos que fez na beira do mar. 
 
Na beira do mar um pouco sisudo, 
Chapéu na cabeça cobrindo o semblante 
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E me perguntando qual o fabricante 
Que se lembrou de fazer isso tudo? 
A cabeça fervia de tanto pensar 
Mas disse-me o vento no seu linguajar: 
Esfri a cabeça e tire o chapéu 
Quem fez isso tudo reside no céu... 
Só deixou as pegadas na beira do mar. 

.   

No texto, o cordelista vai descrevendo o conteúdo imagético visualizado à 

beira mar e suas impressões não estão apenas no espaço visualizado, mas também 

nas pessoas presentes. O envolvimento com os folhetos sugerem uma postura ativa, 

responsiva e transformadora do leitor. Ele não deve apenas entender o texto apenas 

como deleite, mas estar disposto a dar vida contextualmente, em suas localidades, 

aos cordéis lidos ou ouvidos.  

Como sugere Schittine (2016, p. 55) “a leitura é sempre a apropriação 

inventiva da obra ou do texto”. E é essa, sem dúvida, a premissa de um texto da cultura 

oral. A tarefa é, sobretudo, o esforço de dar continuidade, assegurando sua 

permanência e fruição.  

 

 

 

4.5 AS TRADIÇÕES DISCURSIVAS E SUA COMPOSICIONALIDADE 

 

 

Tomando por princípio as mais variadas discussões no escopo das análises 

textuais, que têm por premissa uma análise linguística intertextual, e assentada nas 

fundamentações teóricas sobre as práticas convencionalizadas do gênero, 

estratificadas em estruturas reconhecíveis, que se aporta na dependência social para 

a formatação genérica, é que repousa o avanço dessa pesquisa.  

A análise parte do pressuposto de que a construção de um gênero, além de 

perpassar pelas vozes sociais e seus contextos, é construída por um arcabouço pré-

moldado em uma materialidade linguística movente e nômade. Para isso, a 

emergência desse paradigma se integra à memória cultural e se volta para a 

construção e recepção do sentido. Significativamente, serve de motivação para 

explicar a movência zumthoriana, a qual preceitua a ideia de recepção, performance 

e leitura, em linhas gerais.  
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A recepção designa um processo que implique uma duração histórica. “Ela se 

identifica com a existência real de um texto no corpo da comunidade de leitores e 

ouvintes”. (ZUMTHOR, 2000, p.51). Além disso, pode-se medir sua extensão corporal, 

espacial e social e os efeitos do texto produzido. 

O segundo critério que leva à movência é a performance e é, a partir da 

recepção, que o enunciado é propagado, visto a recepção produzir-se por 

circunstâncias psíquicas privilegiadas.  

 
A performance é outra coisa. Termo antropológico e não histórico, 
relativo, por um lado, às condições de expressão, e da percepção, por 
outro, performance designa um ato de comunicação como tal; refere-
se a um momento tomado como presente. A palavra significa a 
presença concreta de participantes implicados nesse ato de maneira 
imediata. Nesse sentido, não é falso dizer que a performance existe 
fora da duração. Ela atualiza virtualidades mais ou menos numerosas, 
sentidas com maior ou menor clareza. Elas as faz passar ao ato, fora 
de toda consideração pelo tempo. Por isso mesmo, a performance é a 
única que realiza aquilo que os autores alemães, a propósito da 
recepção, chamam de concretização. (ZUMTHOR, 2000, p. 56, grifos 
do autor). 

 

Em tudo isso, a leitura está presente. Ela se define como “absorção e criação, 

processo de trocas dinâmicas que constituem a obra na consciência do leitor”. 

(ZUMTHOR, 2000, p. 61). De acepções distintas, porém interligadas, possuem uma 

convergência: tornar as palavras nômades, fazer com que atravessem o tempo e o 

espaço. É essa movência que permite a perenidade dos textos nômades. Não é difícil, 

nessa conjectura, aduzir a presença de uma TD.  

As TD são modelos textuais, sociais e convencionalizados socialmente, “o 

falado/escrito opera pela intenção de dizer, acervo lexical e gramatical da língua, 

esquemas textuais normativos e convenções sociais”. (LONGHIN, 2014, p. 07). Esse 

processo, relacionado a uma realidade ou situação, molda-se a outros enunciados 

linguísticos já formulados.  

Koch (1997, p. 7-17), nesse caso, admite que o quadro evolutivo das TD 

perpassa por três eixos: a correferência entre os textos, o conservadorismo formal da 

língua e as inovações cronotópicas, decorrentes das mudanças sociais e culturais. 

Indubitavelmente, as inovações ou atualização aporta-se nas tradições culturais por 

convergência ou não de gêneros. O elo que une a tradição linguística às inovações 
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repousa nas práticas sociais, as quais suas realizações linguísticas produzem os 

textos que direcionam as escolhas do indivíduo.  

Longhin (2014, p. 58) corrobora essa ideia quando atesta que a variedade do 

texto sempre se encontra em transformação podendo, nesse caso, ser sociocultural, 

econômica, política, tecnológica etc. Entretanto, quando há instabilidade na 

historicidade do indivíduo/linguagem, as TD poderão apresentar alterações no 

conteúdo temático e em sua composicionalidade mostrando-se em evidência ou 

desaparecendo das práticas sociais. 

Em geral, as discussões no campo das TD evidenciam fatores 

(extra)linguísticos, cujo objetivo é a contínua rede de tradições que, nesse caso, 

necessita de uma disposição de elementos congruentes, como se observa na figura a 

seguir: 

 

 
Figura 01: Rede de tradição discursiva 

 
Fonte: Adaptação do texto de Longhin (2014, p. 28) 

 

Dessa relação, à luz do paradigma das TD, são esses eixos que determinam 

o caminho do texto até sua finalidade comunicativa e destinatário. No âmbito oral 

(como também é no escrito), a construção do texto não se circunscreve em um único 

gênero. Move-se conforme a sua finalidade textual e contextual e pela relação de 

proximidade com novos textos.  
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Acredita-se, no entanto, que a rede deva considerar a resposta imediata 

desse indivíduo, considerando as subjetividades envolvidas entre eles. Uma vez 

ouvida a simples expressão de saudação “Bom dia!”, a qual carrega do ouvinte uma 

resposta consigo, que poderá vir em forma de declaração, questionamento, 

irritabilidade, enfado etc. Espera-se que ao escutar uma saudação, haja a devolutiva, 

que é a finalidade textual a que se propõe, e não expressões de humores, 

condicionados aos arranjos sintáticos construídos. 

Dados os postulados coserianos sobre as concepções da linguagem e das 

propostas de TD, da filologia românica alemã, por Kabatek (2006, p. 506), a linguagem 

humana perpassa por três ideias basilares: universal, histórico e individual.  

Desse trinômio, é pelo universal em que se dá o falar que é comum a todos e 

nos dizeres kabatekianos: aquele que é anterior à diferenciação das línguas. É 

histórico, quando consiste pela língua, que é visto como um sistema de significação 

historicamente dados (KABATEK, 2006, p. 506) e imbricadas em técnicas históricas e 

sistema de normas. (KOCH; OESTERREICHER, 2007, p. 23).  

Nesse caso, há uma ruptura desse nível entre forma textual e finalidade 

pragmática. (KABATEK, 2006; LOPES, 2010; LONGHIN, 2014). Por fim, no nível 

individual há o discurso; o ato de dizer e de fazer (KOCH; OESTERREICHER, 2007; 

LONGHIN, 2014).  

A cisão do nível histórico produz, na finalidade comunicativa, dois filtros que 

refletem no enunciado. Seu esquema é dessa maneira apresentado: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 02 – Finalidade Comunicativa  
 

Fonte: Kabatek (2006, p.508). 

 

Finalidade Comunicativa 

Enunciado 

Língua (sistema e norma) Tradição Discursiva 
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A motivação do uso das TD, em todas as esferas sociais, promulga a ideia de 

inovação linguística, produzida pelo texto. Como signos, há no texto o 

estabelecimento do binômio atualização e tradição (KABATEK, 2006, p. 506), que 

permite a reiterabilidade do plano textual.  

De acordo com Thompson (1992, p. 195), a historicidade do indivíduo (i) 

propaga consciência individual/coletiva, (ii) promove informação significativa; e (iii) 

atribui intuições reflexivas da retrospecção, avaliando o significado da história a longo 

prazo. Destarte, no escopo das línguas históricas, permite-se ainda o entendimento 

técnico das normas e sistema.  

Há a equivalência das possibilidades léxico-gramaticais em uma língua e 

naquele as possibilidades sistêmicas efetivamente empregadas. É o funcionalmente 

possível (sistema) e o tradicionalmente realizado (norma), nas palavras de Longhin 

(2014, p. 18). É nesse campo que residem as variedades linguísticas e permite-se a 

compreensão de movência. Tais variedades podem ser assim definidas: diatópica 

(geográficas), diafásica (sociais) e diastrática (estilísticas). 

A evocação textual, dada a sua constelação discursiva movente, causa 

confusões linguísticas. Isso porque “nem toda repetição de um elemento linguístico 

forma uma TD” (KABATEK, 2006, p. 510), embora sua formação exija a repetição de 

algo. As TD representam  

 
O traço definidor das TD é, então, a relação de um texto em um 
momento determinado da história com outro texto anterior: uma 
relação temporal com repetição de algo. Esse algo pode ser a 
repetição total do texto inteiro, como no caso da fórmula bom dia, 
mas também pode ser apenas a repetição parcial ou ainda a 
ausência total de repetição concreta e unicamente a repetição de 
uma forma textual, como, por exemplo, no caso de dois sonetos, 
ligados por uma tradição mesmo quando não contêm nenhum 
elemento concreto em comum (KABATEK, 2006, p. 510). 

 

No âmbito do texto, Kabatek (2006, p. 506-507) analisa a TD pelos (i) 

elementos linguísticos, visíveis nos textos, como sintáticos e lexicais (gêneros 

diferentes sugerem elementos morfossintático igualmente diferentes); pela (ii) 

descrição do conteúdo em sua macro e microestrutura como padrões gerais; pela (iii)  

verificação do texto em sua inserção situacional que se afirma até que um tipo bem 
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determinado de situação define um tipo bem determinado de texto e, por fim, pelo (iv) 

texto em suas funções e finalidades comunicativas. 

A língua (re)cria constantemente o falar do indivíduo social. Esse mesmo 

indivíduo que participa de papeis sociais distintos e de relações sociais, cujas 

finalidades são igualmente distintas, mas que a produção de fala determina o que 

dizer, como dizer e para quem dizer, considerando o léxico mais ou menos 

especializado e produzindo sentidos. 

A definição macro de uma TD recai no valor proposicional e na referência 

como tradição concreta (KABATEK, 2006, p. 513).  É dentro do acervo linguístico 

ditos/escritos, armazenados na mnemonia do indivíduo que se atualizam e reafirmam 

as tradições, seu apagamento parcial/total, ou sugerem uma inovação.   

Kabatek (2006, p. 514) aduz que as TD são transformadas, ao longo do 

tempo, e que podem mudar totalmente até sua conversão ocorrer em outra realidade 

totalmente diferente da inicial, podendo a variabilidade de uma TD ser sancionada 

socialmente. Longhin (2014, p. 20), por sua vez, reforça a mesma proposição quando 

afirma que o enunciado é construído por uma conjunção inédita entre os textos 

prévios, evocados e repetidos, sejam total ou parcialmente, e a novidade da situação, 

que faz de toda enunciação, passa a ser um evento único. 

O acervo textual se mobiliza pelo conjunto de práticas sociais e cognitivas 

historicamente situadas (MARCUSCHI, 2008, p. 61) e acontece nas situações de 

enunciação, considerando: 

(i) A língua acontece por um conjunto de fatores que são definidos por sua 

produção discursiva em que o texto se dá a partir das situações 

interativas; 

(ii) A língua evolui-se por meio das práticas socioculturais, obedecendo a 

convenções sociais; 

(iii) A língua se mostra cotidiano dos indivíduos, por textos singulares, ou 

elaborados, existentes na tradição cultural; 

(iv) O seu uso baseia-se pela interação e não por unidades;  

(v) Um texto não se torna claro exclusivamente pelo funcionamento da 

língua. 
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Esses princípios declaram que os fatores discursivos dos indivíduos, em um 

propósito comunicativo, ocorrem por (a) grau de publicidade; (b) grau de familiaridade 

entre os interlocutores; (c) grau de implicação emocional; (d) ancoragem nos atos 

comunicativos na situação e na ação; (e) campo referencial; (f) proximidade física dos 

interlocutores; (g) grau de cooperação; (h) grau de dialogicidade; (i) grau de 

espontaneidade e (j) grau de fixação temática. (KOCH; OESTERREICHER, 2007, 26-

27), reforçando o continuum atualização e tradição (KABATEK, 2006, p. 511) como 

elementos evocados, repetidos e moventes.  

A legitimidade do texto, repousado na tradição, permite “uma estabilidade 

composicional, decorrente da repetição total ou parcial de uma estrutura textual” 

(JUBRAN; KOCH, 2006, p. 206), reforçando a tese de evocação do texto. De modo 

singular, sua representatividade assim se dá: 

 

Texto1   Situação1  

 

 

 

 

Texto2    Situação2 

 
Figura 03: Evocação 

 
Fonte: Kabatek (2006, p. 511) 

 

A representação assumida é a de que horizontalmente há o que se evoca; e 

verticalmente, acontece sua repetição. Os textos, dentro dessa perspectiva, por 

exemplo, têm a anunciação de que irá narrar uma história vista em texto1. O que se 

evoca aqui é a chamada de atenção ao leitor e o que se repete que, de modo variável, 

percebem-se nos textos2 a seguir: 

 
Texto 1:  
 
Eu vou contar uma história 
Dum pavão misterioso 
Que levantou voo da Grécia 
Com um rapaz corajoso 
Raptando uma condessa 
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Filha d’um conde orgulhoso. 
(Romance do pavão misterioso – José Camelo) 
 
 
Texto 2: 
 
Leitor, em versos do Norte 
Vou fazer a narrativa 
De um caso que se passou 
Dentro de cidade ativa 
É coisa dos nossos dias 
Portanto é história viva. 
 
(Os olhos de minha mãe – Antônio Teodoro) 
 
 
Leitor, vou narrar um fato 

De um boi da antiguidade 
Como não se viu mais outro 
Até a atualidade; 
Aparecendo hoje um desses,  
Será grande novidade. 
 
(O boi misterioso – Leandro de Barros) 

 

Os exemplos têm tradicionalidade. Os textos reiteram completa ou 

parcialmente, aspectos temáticos, de forma, conteúdo. É assim, por exemplo, as 

prosas narrativas infantis que iniciam com o “era uma vez”; com as receitas culinárias 

“modo de fazer” e seus verbos no imperativo; com o telefonema “alô!”; com a 

saudação diária “bom dia!” etc. Embora, nos exemplos citados, tragam arranjos 

sintáticos variados a expressão é a de que há um pedido de atenção para o leitor para 

que preste atenção à narrativa poética: “Eu vou contar uma história”, “Vou fazer a 

narrativa” e “Leitor, vou narrar um fato”. 

A repetição – movimento reiterado no tempo e guardado na memória – 

pressupõe o dual ineditismo e o já dado como elementos de um evento de 

comunicação em que corresponde à evocação de um meio comunicativo, de uma 

situação concreta, de um vínculo institucional, ou textos de uma mesma tradição, 

representando o conjunto atualização e tradição. Isto posto, Longhin (2014, p. 21) 

confirma que é pela repetição que se dá a reiteração de elementos de forma ou 

conteúdo guardados na memória. Há, pois, uma relação sincrônica entre o ineditismo 

e o já dado, produzindo a evocação de algo concreto e que poderá partir de uma 

situação, instituição ou meio de comunicação.  
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A proposição das TD vai além do linguístico, da convenção, do que se repete. 

Isso porque o que se expressa contextualmente só ocorre por meio de textos e seu 

sentido vai além de construções de enunciados, perpassa pelos indivíduos. Por essa 

ótica, o conceito de TDO contempla além do que se materializa no linguístico, por 

meio da escrita, espraiando para o que é peculiar à oralidade. Assim, por exemplo, a 

expressão “Era uma vez” é uma recorrência de uma TD que opera nas narrativas 

(muito embora se ancore no oral) e no caso de “ô de casa! traz uma carga tipicamente 

da oralidade caracterizadores de uma TDO.  

Longhin (2014, p. 23) antecipa que as TD não são somente o convencional, o 

ritual, o repetível, mas o que se enuncia por meio dos textos, orais ou escritos, em que 

o sentido não repousa somente nas construções sintáticas mas, sobretudo, no 

indivíduo, em sua mnemonia, e no ritual tradicional.  

Ainda declara que duas são as perspectivas na composicionalidade de um 

texto: o princípio da composição tradicional, que remete o texto a uma rede de outros 

textos, levando-os a tradições – que poderá pertencer ou não ao campo linguístico, 

ou outras áreas do saber – como é o caso de uma crônica que, por sua verve literária, 

poderá conter expressões latinas, jurídicas, científicas, filosóficas etc.  

Além disso, o modelo que se define pela composicionalidade hierárquica, 

produtora do que denomina por ruínas de gêneros, são reportadas às fontes históricas 

e evidencia, de igual maneira, a perceptível presença das TD na história social dos 

indivíduos. (LONGHIN, 2014, p. 25). 

A presença polimorfa das TD carregam fórmulas que abarcam as formas 

textuais e o discurso. Por gradação, tem-se uma fórmula conversacional, em um 

universo de discurso que culturalmente ocorre entre os indivíduos dentro de suas 

linguagens. Essas fórmulas, das mais simples as mais complexas, das graduais ou 

integrais, em suas formas e conteúdos traduzem-se pelas TD em sua atualização ou 

tradição. 

Há presença de uma TD na finalidade comunicativa quando se visualiza uma 

imagem xilográfica do cordel a ser lido. É o primeiro interesse do leitor, uma vez que 

desperta a sua curiosidade pelo texto. Para dar vazão a essa finalidade, o texto dá 

indícios de novas tradições, advindas de outras formas de falar.  
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É o caso da figura 04 em que o autor se utiliza da publicidade, reunindo traços 

de TD. Percebe-se a ausência tradicional da xilogravura e da presença atualizada da 

fotografia. Um dado igualmente inovador e perceptível na orientação dessa pesquisa.  

São, via de regra, TD que reúnem traços de anúncios, técnico-profissional 

com itens lexicais, antecipando qualidade no produto apresentado: “presteza no 

servir”, alimentando dessa maneira a composicionalidade hierárquica kabatekiana, 

com a escolha paradigmática ou associativa da linguagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 04: Capas com publicidade 
 

Fonte: Docvirt (2015). 

 

É pela tradição que há a evocação da mnemonia e, consequentemente, a 

polissêmica do texto. Borges (2003, p. 27) reforça isso quando diz que a repetição é 

uma reconstrução que incorpora a novas versões e, nesse caso, a obra de memória 

que se constitui em uma tradição.  

Convém lembrar que o texto não é único e com estabilidade perene. Há 

instabilidade, que leva à inovações, movência e nomadismo. É, segundo Zumthor 

(1993, 143-145), uma citação efetiva; uma criação contínua de energia própria. Que, 

nesse caso, mutuamente implicados, os gêneros se entrecruzam por assimilação – 

como é o caso do aboio, embolada, repente, cordel etc. – apresentando esse 

enfrentamento de gêneros distintos. Um exemplo singular de assimilação se vê na 

imagem a seguir: 
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Figura 05: Página de rosto do Folheto de cordel da série Anatomico Jocoso (1660-1740) 

 
Fonte: Tinhorão (2001, p. 29) 

. 

Trata-se da folha de rosto de um folheto, característica inovadora tanto nos 

clássicos brasileiros como nos atuais. Nela, observa-se a menção a outros gêneros 

como é o caso das farsas, entradas, loas e entremezes que só há aproximação com 

o folheto por serem textos da cultura oral, sendo cada um distinto, só se aproximando 

pela performance constituída.  

A assimilação entre os gêneros (por que não dizer a presença de uma TD?) 

está em “maniƒeʃta a ruindade do corpo humano para a emenda do Vicioʃo”, quando 

apresenta o mote muito comum nas escritas dos folhetos.  

A estrutura apresenta claramente os percalços sociais sofridos que não tarda 

a justificar os atos dos protagonistas/antagonistas. Outro aspecto da 

composicionalidade de uma TD evidencia-se pelo modelo prototípico presente, nos 

folhetos analisados, ao apresentar o editor que nesse texto assim se verifica:  

 

LISBOA,  
na Officina de MIGUEL RODRIGUES;  
Impreʃʃor Eminentiʃʃimo Senhor Cardial Patriarca 
Com as licenças necessárias, e Privilégio Real 
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O texto expõe no mínimo duas TD: a localização de edição e o editor, que 

ainda se mantém resguardados nos folhetos, demonstrando sua permanência. É a 

principal característica do editor/autor para definir a autoria.  

Brait (2008, pp. 37-38) oferece uma conceituação entre autor-criador e autor-

pessoa, respaldada nos apontamentos bakhtinianos. Para ela, o primeiro, refere-se à 

função estético-formal que produz a obra e, no segundo, cita a pessoa. O criador traz 

à tona a constituição do objeto estético, que dá sua forma. Sobre isso, a autora retoma: 

 
Ele [o autor-criador] é entendido fundamentalmente como uma 
posição estético-formal cuja característica básica está em materializar 
uma certa relação axiológica com o herói e seu mundo: ele os olha 
com simpatia ou antipatia, distância ou proximidade, reverência ou 
crítica, gravidade ou deboche, aplauso ou sarcasmo, alegria ou 
amargura, generosidade ou crueldade, júbilo ou melancolia, e assim 
por diante. 

 

A definição assim apontada posiciona o autor-criador como o indivíduo que 

dará força na criação do herói, do mundo constituído e do acabamento estético 

necessários à realização da obra. O que é singular compreender que esse 

acabamento acontece em meio a uma atmosfera axiológica responsiva desse autor 

frente ao plano da obra. 

Valores estéticos da obra, em síntese, dão vazão a novos sistemas de valores 

que permitem ao autor-criador, a partir de uma realidade vivida e valorada, construir 

outros planos de valores para a obra produzida. Para a autora, é ele que dá forma ao 

conteúdo: não apenas registra passivamente os eventos da vida, mas sustenta a nova 

percepção. (BRAIT, 2008, p. 39). 

A composição do objeto estético é primazia do autor-criador e não do autor-

pessoa. Por essa composição, o criador é o ser reflexivo. De um lado, antecipa uma 

posição axiológica, reconhecendo as ordens valorativas do autor-pessoa e, por outro, 

é a partir dessa ação refratária que a estética produz os eventos da vida. 

A voz criadora é sempre a do autor-criador, não de quem escreve. No entanto, 

para a autora a voz do criador, se pela voz do escritor enquanto pessoa, “só será 

esteticamente criativa se houver deslocamento, isto é, se o escritor for capaz de 

trabalhar em sua linguagem permanecendo fora dela”. (BRAIT, 2008, p. 40). 
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Para a autora, o autor-pessoa é apenas uma transposição do autor-criador, 

haja vista existirem nos dois posições axiológicas envolvidas, constituindo o autor-

pessoa uma única diferença na posição que se reveste de materialidade verbal e o 

autor criador que passa então a ser identificado à voz social que a cria e sustenta a 

unidade de um todo artístico. (BRAIT, 2008, p. 42). A autoria, portanto, ganha status 

de posição axiológica, transmutada para outra voz social, buscando nisso um 

posicionamento autoral. 

Outro exemplo, com a mesma TD, dada pelo mote, apresenta-se reiterada. 

Nele, tem-se: “Moral disfarçada, para correcção das miudezas da vida, bem como 

edição e editor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 06: Página de rosto do Folheto de cordel da série Almocreve de Petas (1819) 

 

Fonte: Tinhorão (2001, p. 44) 

 

A interação entre os indivíduos não se dá apenas pela audiência. É pelo texto 

que acontece essa interação entre si. A constatação é perceptível em folhetos de 

cordéis quando se percebe a intenção do autor: chamar a atenção para a narratividade 

expressa, para acreditar naquilo que foi dito, ou mesmo quando sugere a compra de 

folheto. Não sendo, então, exclusividade como objeto espacial estável, mas que se 

reflete histórica e socialmente no discurso e no sentido. (ADAM, 2008, p. 42).  

Essa relação com a oralidade é o que provoca, propicia, favorece e possibilita 

a produção, a transmissão e a recepção da fala como materialidade escrita ou oral, 
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como um canal de interação, permitindo a interseção entre o canal escrito e oral. 

(URBANO, 2011, p. 153). 

A proposição de movência do texto e a presença das TD, discutida ao longo 

da pesquisa, também é percebida no exemplo narrativo a seguir. Nele, a sugestão de 

atualização se vê – como nas folhas de rosto dos cordéis – com no mínimo duas TD: 

o resumo (que descreve de modo narrativo as “malícias diabólicas e os abusos”), a 

dedicatória, a visibilidade da autoria e edição e a presença reiterada das expressões 

(i) Com as licenças necessárias, e Privilégio Real; (ii) Com licença do Desembargo do 

Paço e (iii) Com todas as licenças necessárias, vistas nas folhas de rosto e página do 

Compêndio Narrativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Folha de rosto de texto narrativo 
 

Fonte: Peregrino (1939, p. 10) 

 

A oralidade permite que o indivíduo internalize o que se ouve e, por sua 

recepção, as atividades comunicativas acabam por reverberar continuamente no 

convívio social através de mnemonia. Esse processo de tradição e atualização do 

texto, quer pelo escrito ou por sua oralidade, por evocação ou por repetição, tem uma 

circularidade textual assim definida: 
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Figura 08: Processo constitutivo de um texto 
 

Fonte: Dias (2013) 

 

Importante entender nesse merisma, no continuum oral/escrito, que se 

percebe uma circularidade linguística entre a evocação e a movência, traduzida em 

TD. Exemplo disso é a expressão “peço licença”, que nos cordéis analisados18, 

encontra-se em noventa e quatro ocorrências com algumas variabilidades. Eis: 

  

(i) Leitôres, peço licença (O encontro do cego Aderaldo com Rodolfo 

Cavalcanti);  

(ii) Senhores peço licença (Casamento e mortalha no céu se talham);  

(iii)  Agora peço licença (A moça que mordeu Santo Antônio);  

(iv) Eu peço licença no cenário (Segunda peleja de Manoel Camilo com 

Romano Elias);  

(v) Peço licença narrar (ABC do beijo); Peço licença primeiro (Verdadeiros 

sinais do fim do mundo); 

(vi) Peço licença aos maiores (Coletânea folclórica do nordeste de 

Leandro, Ataíde e Zé Camelo);   

(vii) As autoridades, peço licença (O crime do porta-malas); 

(viii)  Meu Santo peço licença (A chegada de Vicente Celestino no céu); 

(ix) Que inté peço licença (Só sei viver no sertão); 

 

                                                             
18 Nos cordéis lidos para esta pesquisa foi a primeira característica de TD apontada ao longo das 
impressões iniciais analíticas. 

•Movência •Evocação

REITERAÇÃO RECEPÇÃO

TRANSMISSÃOCONSERVAÇÃO
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Além desses exemplos, ainda se verifica: “Eu peço licença a corte”; “E aqui 

peço licença”; “Peço licença a Jesus”; “Peço licença ao povo”; “Por isso peço licença”; 

“Pra contar, peço licença”; “A Deus eu peço licença”; “Eu também peço licença no 

salão”; “Amigos, peço licença”; “Eu peço licença a Musa”; “Doutor eu peço licença”; 

“Peço licença ao papado”; “Humilde peço licença”, “Peço licença aos cordelistas” etc. 

Peço licença, então para esclarecer que a frase fórmula evocada produz uma 

recepção e uma transmissão pelos indivíduos em seus contextos, permitindo uma 

reiteração e uma conservação histórico-cultural, que sugere a movência por entre os 

gêneros orais ou escritos. De modo sumário, a fórmula linguística evocada, perpassa 

pelos quatro eixos do processo constitutivo do texto, quais sejam: reiteração, 

recepção, conservação e transmissão e pelo nomadismo linguístico se reflete em TD.  

Essa circularidade, em uma premissa macro, permite uma memorização do 

texto em textos da tradição oral como, por exemplo, em repetições de frases, textos 

menos complexos, refrão, uso de enunciados aliterantes etc. Kabatek (2006, p. 510), 

a respeito das TD, esclarece que  

 
Poder-se-ia dizer que a repetição da comunicação de um conteúdo já 
é uma TD já que é algo linguístico e ao mesmo tempo algo que se 
repete. Ou a repetição de uma situação e as palavras pronunciadas 
em ambas. Ou a repetição de duas instituições ou de dois canais 
particulares de comunicação. Todas estas repetições não são ainda 
TD, mas são repetições que podem estar intimamente ligadas às TD, 
ligadas mediante o que chamamos a evocação. 

 

A língua é algo que se (re)cria continuamente no falar e, destarte, sua incursão 

nas tradições de via oral corrobora a fixação e a mudança e vai além do quadro 

sistêmico e normativo da língua. Da constituição da/pela língua, o indivíduo por seus 

papeis e relações sociais produz suas finalidades comunicativas determinando o que, 

para quem e como falar na produção de sentidos. 

O acervo textual, mobilizado nas situações sociais de interação, acena para 

um novo acervo. (Re)aparece no que Koch (1997, pp. 14-16) pontua como filtros que 

pertencem à (i) inovação por diferenciação de tradições culturais; (ii) inovação por 

mistura de tradições culturais e (iii) inovação por convergência de tradições culturais, 

representados pelo autor da seguinte maneira: 
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Figura 09: Diferenciação de tradições culturais 
 

Fonte: Koch (1997, p. 15). 

 

Koch (1997, p. 16) ainda sugere que poderão ocorrer novas combinações por 

mistura ou por assimilação representada da seguinte maneira:  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Inovação através da mistura de tradições culturais 

 
Fonte: Koch (1997, p. 16). 

 

Se tomar o corpus, aplicando aos elementos categorizáveis de Koch (1997), 

perceber-se-á o imbricamento entre os gêneros orais: ora se assemelham/divergem 

em conteúdos temáticos, arranjos sintáticos, finalidade do texto, relação proximal com 

outros textos, por exemplo. 

A noção de TD que se assume repousa, pois, no modo de enunciação oral. 

Entretanto, não há como bipartir totalmente de sua escrita, haja vista que o corpus 

perpassa pelo escrito e, por ela, atesta a reiterabilidade do oral. O universo de uma 

TD tem no tempo sócio-histórico e cultural sua estrutura basilar. De modo atemporal, 
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as tradições fixam as TD à linguagem social, abarcando todo tipo de tradição do falar, 

até a rede de tradições internas a um gênero, perpassada em sua sincronia e 

diacronia.  

 

 

4.5.1 A natureza dinâmica da frase fórmula 

 

 

A conexão entre as figuras de linguagem, proverbiais e frases fórmulas 

permite entender a sua relação indivisível, que supostamente parecem ter o mesmo 

sentido. Isso porque são expressões de movimento na linguagem e notadamente 

reiteráveis, pertencentes ao campo da oralidade, na maioria das vezes. Sua análise 

antecipa uma reflexão global sobre essas figuras como composições igualmente 

moventes, referendando as TD. 

As frases são construções linguísticas dentro de determinados objetivos – 

sejam suas finalidades persuasivas ou retóricas, sejam apenas uma simples 

enunciação – que tem em sua linguagem pragmática as condições de emprego em 

um sentido efetivo contextual de uso. Para ser fórmula, faz-se necessário o seu uso 

em diversos contextos, recuperada pela memória, carregando traços reiteráveis. 

O intuito não é teorizar as figuras retóricas, pois vários são os tratados já 

discutidos (FIORIN, 2014; RICOEUR, 2000; FINGER, 1996; SARDINHA, 2007; 

RIEDEL, 1979). Contrariamente, é a percepção de como as expressões figurativas 

possibilitam o exercício da oralidade nas práticas sociais. A percepção aqui 

desenvolvida é mostrar a significância das figuras para o uso da oralidade. 

O conceito de fraseologia, aqui construído, parte do que Urbano (2002, p. 90) 

compreende como fórmula situacional ou fórmula fixa, que se vê ligada à situação e 

em que o emprego ocorre espontaneamente; “não a esmo; emprega-as em 

determinadas situações.” (URBANO, 2011, p. 88), uma vez que 

 

Quando cristalizado, faz-se nó de uma rede – não um ponto final, não 
um ponto isolado, mas ponto nevrálgico, lugar estratégico na dinâmica 
histórica que o institui e salienta. Toda fórmula discursiva comporta 
uma densidade histórica que se presentifica na sua circulação, 
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apoiada em pré-construídos e voltada a novas construções (MOTTA; 
SALGADO, 2011, p. 05). 

 

A crença existente, de modo macro, é o domínio da fórmula fixa como estatuto 

multifacetado de caráter híbrido, que depende de interpretações diversas a partir de 

seus indivíduos e empregos contextuais. Ou seja, se tenho o eufemismo “arribou no 

mesmo instante” (HRD), quando fora de contexto dará a interpretação de “morte” ou 

“levantar-se” ou “ir embora”. 

No que tange às frases fórmulas, não inseridas na paremiologia, são 

expressões rotineiras de várias ordens no campo social que se apresenta nômade e 

propaga-se socialmente. A expressão, por exemplo, “Por ordem da providência” 

(HZM), e em vários outros folhetos, conserva uma reiteração com epístolas bíblicas. 

Essas frases são expressões rápidas e incisivas que mostram valores e costumes a 

partir da familiaridade com outros gêneros, como é o caso da expressão no cordel do 

paraibano Silvino Pirauá. Embora distintas, as fórmulas fixas e o constructo proverbial 

têm uma relação amiúde, uma vez que as duas se cristalizam e se movem cultural e 

historicamente. 

No caso da fórmula fixa, Krieg-Planque (2011, p. 17) apresenta propriedades 

que vai da (i) forma cristalizada; (ii) inscrição discursiva; (iii) condição de referente 

social ao (iv) caráter polêmico que se manifesta, ou não, de modo uniforme. Essas 

fórmulas são para Meurer, Bonini e Motta-Roth (2011, p. 70) essencialmente 

dialógicas, ou palavra de outrem. Do mesmo modo, Motta e Salgado (2011, pp. 86-

94) propõe que: 

 

(a) Quanto à natureza da cristalização, apresentam-se em estrutural e 

memorial e com grau que “vai desde sequências totalmente livres até 

sequências completamente cristalizadas.” (MOTTA; SALGADO, 2011, 

p. 90).  

(b) Mesmo possuindo sustentáculo na “materialidade linguística 

relativamente estável, a noção de fórmula não é linguística” (MOTTA; 

SALGADO, 2011, p. 91), mas discursiva. Far-se-á necessário o uso 

para a sua existência.  
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(c) No terceiro caso, “a fórmula é um signo que evoca alguma coisa para 

todos num dado momento.” (MOTTA; SALGADO, 2011, p. 92) e, por 

fim, 

(d) Em alguns casos, “a fórmula é negada pela própria comunidade que a 

instituiu.” (MOTTA; SALGADO, 2011, p. 94), noção dada à quarta 

propriedade. 

 

Tome-se como exemplo algumas fórmulas fixas extraídas de folhetos 

variados: 

 

1. Deus me livre de beber. 

2. Disse a moça (o crente, o padre, João), Deus me livre. 

3. Deus me livre de tais brinquedos (desse horror). 

4. Deus me livre não ser contigo ainda casada. 

5. Deus me livre de casar com o senhor. 

 

Observe que a fórmula existe por suas variantes a partir da fórmula fixa “Deus 

me livre”. Assume estatuto de fórmula no momento em que passa a veicular 

socialmente, sendo nômade no continuum oral/escrito. Como referente social, 

encontrar-se-á movente em outros discursos. Seu caráter polêmico se instala pelo 

reconhecimento social formulaico que se centrará na “(in)adequação à coisa que ela 

designa (ao referente); sobre o caráter real ou irreal do referente designando pela 

fórmula” (MOTTA; SALGADO, 2011, p. 95) sugere que a fixidez estrutural dessas 

fórmulas poderá ser pequena, mas com incontáveis variabilidades revelando-se, 

dentro de suas características atemporais, em TD. 

Essas fórmulas se inserem contextualmente transformando-se em elementos 

identitários sociais, e entende a linguagem como instituição, instrumento 

comunicativo, exercendo uma função estética que, nas palavras de Alvarez (2007, p. 

02), confunde-se com expressões comunicativas e expressivas, possuidora de formas 

vocais e de sentido.  

Esse intercâmbio entre os indivíduos mostra as fórmulas fixas como células 

vivas em suas interações, por elas se cristalizarem nos contextos sócio-históricos, 
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revelando uma dinâmica que mostra o ritmo de vida dos indivíduos, sua linguagem 

espontânea e onde “perdem para o falante a sua condição de unidade fraseológica” 

(ALVAREZ, 2007, p. 04), assumindo como vocabulário comum.  

No tocante às fórmulas fixas são, por Cazelato (2006, p. 1787), “expressões 

cristalizadas com sentidos metafóricos ou implicados que exigem conhecimento de 

mundo, levam em conta processos intertextuais.” Esses processos repousam 

inicialmente nas vozes dos indivíduos e refletem-se em suas linguagens. Outro fator 

observável na fixação das fórmulas encontram-se no plano fônico (LOPES, A., 1992, 

p. 12), em que permite padrões rítmicos, levando a uma maior recorrência formulaica. 

Considera-se a frase fórmula como um tipo neutro de enunciação, 

independente do conteúdo apresentado. Enquanto no provérbio há um conteúdo 

moralizante e nas figuras de linguagem, notadamente os tropos de concentração 

semântica, há uma comparação entre seres, a frase formulaica implica um conteúdo 

estável e de poucas variações nos contextos diversos. Traz um pressuposto 

emocional no indivíduo que, de caráter geral, expressa as sensações de seu 

locutores. São, via de regra, frases rotineiras e de repetições orais, presentes nos 

dizeres populares. O que aproximam as frases fórmulas das proverbiais são suas 

cristalizações nos contextos sociais. 

De característica linguística impessoal, não há autoria para as frases fórmulas 

que carregam, sobremaneira, fórmulas introdutórias, como “Tô com” (o creca, bixiga 

taboca, a gança, a cilibrina, a mulestia, a gota serena, a besta fera etc.), “Botar os” 

(pés pelas mãos, o carro na frente dos bois etc.), “Tem gente pra tudo” (até pra tomar 

chá de prego, usar bosta de burro no cachimbo, até pra chupar cana com bagaço e 

tudo, até pra subir num pau de arara e tentar a vida no sul etc.), “Tá mais” (encolhido 

do que correia no fogo, magro que parece esbilitado/entisicado, encolhido que correia 

de fogo, desconfiado que pobre em festa de rico etc.), por exemplo. Há ainda 

exemplos de frases que podem ser confundidas com provérbios: “Deus te” (abençoe, 

faça feliz, leve pra pia, ilumine teus passos, proteja de noite e de dia etc.), 
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4.5.2 Usos das frases proverbiais   

 

 

As frases proverbiais, embora sejam apontadas em algumas discussões como 

figuras de estilo, contrariamente se esquece de sua carga estruturante no contexto 

sociocultural presente nelas. Isso porque o provérbio traz uma bagagem ideológica 

que se move na linguagem dos indivíduos, transcende à ideia de estilo usual da 

linguagem. Dá vazão ao ensinamento, à moralidade, a valores instituídos.  

Dicotômicos, os provérbios e os adágios têm peculiaridades distintas. O 

adágio possui caráter moralizante, orienta procedimentos sociais e individuais e os 

provérbios apresentam uma conduta moral, mais atenuada, e têm grande fixação no 

meio social de modo mais abrangente. Não há, nas teses levantadas dentro dos 

estados da arte consultados, esse depuramento, tornando a fraseologia proverbial 

constituída unicamente de provérbios. 

Cazelato (2006, p. 24), por sua vez, resume e categoriza os provérbios em 

clássicos, literários e populares. No primeiro, corresponde à origem erudita, bíblica, 

filosófica e religiosa; no segundo, advém da literatura clássica universal, dramaturga 

ou ditos históricos de personalidades; e no terceiro configura-se por usos e costumes 

dos indivíduos. No caso dos folhetos, há predominância com os populares e clássicos.  

O foco proverbial, consubstanciado por Urbano (2000, p. 282), perpassa por 

dois eixos: frase proverbial propriamente dita e frase de origem proverbial, ancorada 

na adaptação. Os dois casos são perceptíveis nos folhetos analisados e se ancoram 

na religiosidade dos indivíduos, circulando culturalmente em variados contextos. 

Lopes, A. (1992, p. 02), por sua vez, organiza o provérbio no binômio aberto 

e fechado. Em geral, há um paradoxo entre flexibilidade e cristalização proverbial, 

como se vê:  

 

No cerne da nossa investigação, aparece, pois, como decisiva a 
questão do estatuto híbrido do provérbio, texto simultaneamente 
fechado e aberto: fechado, na medida em que transporta consigo uma 
interpretação-padrão estável no seio da comunidade; aberto, na 
medida em que faculta uma multiplicidade de leituras, condicionadas 
pelas situações em que é invocado. 
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Tal dinâmica fechada vê-se em Quem é bom já nasce pronto (HDG) e a 

variabilidade aberta do provérbio português, perceptível na frase De quem pede e não 

alcança (NAI). Além dessa taxionomia, a autora (LOPES, A., 1992, p. 03) denomina 

como literal e figurado essa variabilidade aberta.  

Os textos cotejados correlacionam-se por sua circularidade geográfica e 

ideológica atestando o nomadismo da voz. A fórmula proverbial “atravessa os limites 

dos campos e sofre, quando é o caso, adaptações” (POSSENTI, 2011, p. 61). Sua 

linguagem circula de modo relativamente fixo e possui formas breves em diversas 

dimensões. 

Cazelato (2006, p. 23) sugere que o provérbio instancia o trabalho inferencial, 

o reconhecimento de memória cultural comum e os mecanismos psico-pragmáticos 

que se envolvem na interpretação de expressões formulaicas. 

Entre os aspectos gradativos proverbiais, pode-se compreender sua 

subdivisão, dado o seu funcionamento. Cazelato (2006), corroborado por Mota (1974), 

assim define os provérbios: 

 

Há três fontes principais de provérbios: os clássicos, os literários e os 

populares. Os provérbios clássicos têm origem erudita: são os 
bíblicos, os filosóficos, os de origem religiosa. Os literários são 
também de origem erudita, mas provindos da literatura clássica 
universal, do teatro, dos ditos de personalidades históricas etc. Os 
populares são aqueles provérbios que apresentam características de 
usos e costumes do povo. Além desses, há ainda os provérbios 
parodiados, que são os provérbios em forma de parábolas que 
remetem aos provérbios, com o uso de trocadilho, oposição fonêmica 
e uso de antônimos, como, por exemplo, Quem canta seus males, 
espanta, Antes tarde do que mais tarde, entre outros. (CAZELATO, 
2006, p. 24, grifos do autor). 

 

Dentro dos provérbios populares, destaca-se o seu funcionamento. Há, a 

partir do foco de interesse do indivíduo, na construção do sentido, aqueles voltados 

para a valoração, para sua depreciação, ou ainda a interseção desses com expressão 

de valor positivo, mas teor negativo. Ou seja, (i) de modo valorativo, tem-se: “Tá 

arrastando as asas” (quando quer namorar), “Está de estado interessante (grávida), 

“Tá com a faca e o queijo” (solução de algo); em (ii) de modo que desvaloriza o 

indivíduo, digo “Tá um caco de torrar um sebo” (ao falar da velhice), “Não vale um 

dedal de mel coado” (ao falar da maldade humana), “Aquilo é tapuru” (quando diz ser 
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gordo), “Parece o cão com dor de dente” (pessoa feia), “Nego quando não caga na 

entrada, caga na saída” (expressão racista); e, por fim, em (iii) se quer apresentar 

características semi-positivas (em que o provérbio apresenta valor negativo, mas o 

que se quer é sua valorização), do tipo: “É uma tripa seca” (muito magra), “Vai tirar 

coco sem vara” (pessoa muito alta), “Tem gente para tudo, até pra tomar chá de prego 

com bolacha Maria (homem vantajoso), “É uma cabeça de vento” (pessoa inocente), 

“Tá mijando fora do caco” (homem namorador), “Chegou puxando uma cachorra” 

(pessoa pobre) etc. 

São frases que apresentam regularidades estruturais e possuem estabilidade 

semântica que são compreendidas automaticamente, tornando-se convenções entre 

os falantes, produzindo sua fixação histórico-cultural. A polifonia dessa subjetividade 

da oralidade não se estagna nas vozes, mas se move e se ancora na arte popular, 

como estão visivelmente impressos nos folhetos.  

Em sua percepção de cultura como um sistema de significados, atitudes e 

valores partilhados, Burke (1978, p. 10), vê os provérbios como significados 

partilhados entre os indivíduos. A linguagem é consonante e expressa um efeito 

particular. Há entendimento cultural, histórico e ideológico entre si. Eles interpretam a 

realidade e o mundo vivido. 

Se essa é a finalidade global, é consensual que os provérbios são ditos 

populares que evidenciam sabedoria ou conselho, de modo rápido e linguagem 

simples, buscam ofertar valores e pertencem ao gênero discursivo, o que não 

signifique dizer que não repouse no escrito, como a profusão de expressões 

proverbiais vistas nos folhetos.  

O provérbio, por sua vez, participa da relação contígua com a linguagem e 

representa, segundo Obelkevich, (1997, pp. 48-72), é um registro polivalente e 

multifuncional com uma existência própria e que possui códigos restritos, encapsulado 

por uma experiência, aprisionando-a.  

Aporta, dessa maneira, a circularização textual e sua consequente existência. 

A percepção cascudiana (CASCUDO, 1978, p. 73) sobre as expressões proverbiais é 

de que as frases feitas, adágios, provérbios, rifões, exemplos e sentenças, ditados, 

anexins, aforismos, apotegmas, máxima constituem-se como uma literatura 

visivelmente atual. Esses ditos seculares, moventes e nômades, ou suas atualizações, 



171 

 

assim como as frases fórmulas, vão sendo geração a geração divulgado em sua 

extensão cronotópica. 

 

 

4.5.3 As figuras de linguagem nos textos orais 

 

 

As figuras de linguagem se encadeiam no universo dos indivíduos e 

representam componentes linguísticos e retóricos. Fiorin (2014, p. 19) sugere que 

esse binômio se dá porque há uma previsão – levando em conta as significações e 

condições de emprego – do que denomina de sentido efetivo do enunciado nos 

diferentes contextos em que seja empregado este enunciado. No caso dos folhetos 

esse sentido opera pela organização métrica construída pelo autor, bem como pelas 

práticas sociais vividas que dá corpo à narrativa poética. São para Fiorin (2014, p. 38) 

construções livres que estão no lugar de outras.  

Para uma compreensão inicial das figuras, cabe entender que (i) o modo de 

coexistência semântica das figuras precisa da interpretação dos indivíduos; (ii) a 

veiculação das figuras ocorre através da migração das práticas sociais (ou genérica), 

dentro do continuum oral/escrito; e (iii) a interpretação figurativa tem dimensões de 

maior ou menor grandeza, dependendo da carga linguística que o indivíduo carrega 

consigo; (iv) a elasticidade das figuras permite interpretações diversas, dependendo 

dos seus aspectos sincrônicos e diacrônicos. 

Por herança, a retórica aproxima-se da pragmática e dos estudos discursivos. 

Essa reconhece dois tipos de textos (figurativos e temáticos) que se constituem em 

simulacros sociais ou explicam os universos discursivos e aquela se preocupa com a 

linguagem em ação. (FIORIN, 2014, p. 20) e é sob o signo dos estudos figurativos, 

que se permite a reflexão da apropriação da linguagem do mundo para a produção 

dos textos de folhetos, que media a discussão. 

Fiorin (2014, p. 32) aponta dois tropos lexicais: aqueles por concentração, em 

que se encontram a metáfora, prosopopeia, apóstrofe, oxímoro, sinestesia e hipálage; 

e os tropos por expansão, que se classificam em: metonímia, sinédoque, 

antonomásia, ironia, litotes, hipérbole, eufemismo, perífrase, adínaton, preterição, 
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reticência ou aposiopese. No campo da figura não trópica, há as de acumulação em 

que apresentam conglobação, gradação, concatenação, sorites, metábole, hipotipose, 

e antítese. 

Nos textos analisados, no campo da concentração, há maior incidência para 

as metáforas e comparações, na acumulação há incidências de antíteses e no campo 

da expansão tem-se hipérboles e as metonímias até se constatam, mas com menor 

presença. Isso acontece por ser um texto de peculiaridades orais. Ou seja, a 

visibilidade do trinômio fórmulas proverbiais, fórmulas fixas cotidianas e figuras de 

linguagem acontecem nos falares dos indivíduos e, consequentemente, sua presença 

é marcadamente visível nos folhetos de cordéis e comprovam o valor estético do 

gênero. 

Contrariamente, ao que pensava ser um texto de acentuadas marcas 

proverbiais, em sua grande maioria. No texto que sinaliza o sentimento amor têm-se 

uma incidência menor se equiparadas às metáforas e comparações, além de frases 

fórmulas, como se vê no quadro a seguir: 

 

 

Gráfico 01: Cline de tropos 

 

Certamente essa maior incidência aconteça exatamente por ressaltar o amor 

e, por isso, as comparações, metáforas e frases formulaicas ocorram de modo mais 

acentuado do que as frases proverbiais. Em outros textos, quando o desejo do autor 
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estava na súplica, o provérbio encontra-se a serviço de seus pedidos às suas crenças 

e divindades. 

Fiorin (2014, p. 45) sugere ser este um procedimento discursivo amplo que 

vai além da circunscrição perceptível nos bancos escolares. Essa afirmação é visível 

nos textos analisados. As recorrências semânticas metafóricas se distribuem sempre 

mostrando efeitos comparativos com o protagonista/antagonista, de modo a predicar 

positivamente/negativamente o indivíduo, bem como as mazelas sociais com as quais 

convivem, justificando seus atos. A expressão metafórica no texto decalca as agruras 

pessoais e sociais, evidenciando o estabelecimento de elementos que se encaixam 

no plano do texto, por sua métrica, e por elementos com sentidos polissêmicos.  

Ricoeur (2000, p. 39) reforça esse sentido quando aduz para o fato de que a 

metáfora não se dá apenas pela palavra, ou nome único, mas por seu sentido 

deslocado que se evidencia pelo par de termos/relações, operando as transposições 

semânticas. Isto é, as expressões metafóricas sugerem um conhecimento implícito 

por parte do ouvinte para que haja o seu entendimento.  

Do contrário, o uso corrente do termo parecerá estranho/incompreensível ou 

meramente uma exposição frasal ritmada. Inúmeros são os exemplos disso, mas é 

preciso a compreensão mútua para o seu entendimento. Como exemplos, “Quero dar-

te uma boquinha meu coração, minha vida” (ECN), “Deu cá na minha tetê” (CMCT) e 

“Jupy vai com 30 índios tapar a boca do vão.” (NIJN). 

Sardinha (2007, p. 17), de igual modo, referenda a metáfora como um recurso 

natural operante em qualquer língua, em que sua compreensão pode não se dá 

formalmente, mas são processos que se abstraem naturalmente. O seu entendimento 

favorece criticidade das ideologias, conceitualização individual e social por sua 

historicidade e percepção estilística. Definidor de traços particulares, a metáfora traz 

uma carga de similaridades com as entidades comparadas, produzindo um efeito 

estilístico e de ordem conceitual. 

A pesquisa concentra-se, de modo geral, nos tropos de concentração e 

expansão semântica. É importante esclarecer que entre esses dois tropos sua 

distinção está entre o que se despreza e o que se leva em conta. Exemplo disso é o 

caso da metáfora que desconsidera vários traços lexicais limitando a dois traços 



174 

 

comuns que coexistem entre si. E da figura não trópica, o realce se dá na figura de 

acumulação que se concentra a antítese. 

A metáfora como processo retórico, distinto da estilística, pelo qual o texto 

libera a faculdade criadora do autor, perpassa pelo poder inventivo, mostrando que a 

figura tem movimento e cristaliza-se fazendo dessa construção uma rede na dinâmica 

histórico-social em que o institui e o salienta concomitantemente. (MOTTA; 

SALGADO, 2011, p. 5). Esse tropo, conforme apontam os estados da arte analisados, 

encontram-se em profusão, mas não é o único elemento visível, como se observará 

no decorrer da pesquisa. 

No caso das figuras de expansão semântica, o valor semântico é transferido 

a outro, por espalhamento sêmico, Por expansão, considerando os textos lidos, 

encontra-se a metonímia, a hipérbole, o eufemismo e a ironia. Esses últimos não tão 

acentuados como os primeiros.  Nos folhetos, há uma incidência menor, mas de visível 

intensidade, uma vez que dá uma velocidade maior ao sentido expresso, pois “ao 

enunciar, por exemplo, um efeito, já se enuncia também a causa, suprimindo etapas 

enunciativas”. (FIORIN, 2014, p. 37). Dois são os tropos metonímicos de maior 

presença: a causa e efeito e o símbolo e aquilo que ele simboliza.  

Como difusão semântica, a hipérbole projeta-se pelo exagero, por dar 

intensidade realçando alguma compatibilidade adjetivada. Há, em algumas teses 

levantadas, uma confusão semântica entre a metáfora e a hipérbole. Isto é, na frase 

“Ele tem o coração de pedra” há uma legítima comparação mas, sobretudo, há que se 

considerar a carga sêmica de excesso, como se configura a hipérbole. É comum, nos 

folhetos, expressões do tipo: “derramou mais de uma hora o seu pranto amargurado”. 

Essa figura pontua destacadamente os valores dos indivíduos, sua bravura, sua 

inocência, seus desatinos. 

É justamente o contrário da hipérbole que o eufemismo se reconhece. É o 

tropo que busca amenizar algo danoso. Configura-se pela compatibilidade predicativa 

por seu abrandamento. Nos folhetos sua presença é módica, haja vista nem sempre 

se reconhecer como tropo. Fiorin (2014) esclarece isso: 

 

O eufemismo pode ou não ser um tropo. Não o será, quando não 
houver qualquer impertinência predicativa na substituição. Quando se 
diz Soube hoje do falecimento de seu pai, a troca de morte por 
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falecimento não acarreta nenhuma impertinência semântica, pois a 
segunda é um sinônimo, já codificado na língua, da primeira. (FIORIN, 
2014, p.78, grifos do autor). 

 

O que é singular nos textos de cordéis é a presença da oralidade e talvez, por 

isso, o eufemismo seja parco. É mais econômico, e métrico certamente, dizer “seu pai 

morreu”, construindo um encadeamento ritmado, do que “Soube hoje do falecimento 

de seu pai”. 

Fiorin (2014, p. 69) denomina a ironia por antífrase e aquela que produz o 

alargamento semântico, sugestionando uma expressão contrária do que se pretende. 

Essa figura recai, normalmente, nos protagonistas. Isso porque o autor-criador sempre 

mostra indivíduos de valores incorruptíveis ou se assim são, é por causa das mazelas 

sociais vivenciadas, corrigindo-os ao final da história. A ironia nos folhetos, ora 

pertence aos protagonistas na história, ora é a presença intrusa do narrador. A 

intensificação semântica fica por conta do seu leitor, pois o folheto preza pela 

construção textual que se permite a ter sílaba poética sempre muito próxima, om 

pouca variabilidade, em função das rimas construídas. 

O importante da presença trópica é saber que a cristalização produzida pelas 

figuras, muitas vezes, molda/transforma-se em fórmulas textuais que se estabilizam 

nos falares dos sujeit indivíduos os e prenuncia a movência em sua plenitude. Sua 

incursão cronotópica é a linguagem do povo essencialmente: natural, social, cotidiana 

e reiterável. É o que Barthes (1987, p. 66) denomina como o prazer do texto. Para ele, 

“nada mais cultural que o artefato criado, imitado de modo lúdico e renovável 

infinitamente”.  

O traço epistêmico, construído socialmente, revela-se no continuum imediatez 

e distância comunicativa, como preceituam Koch e Oesterreicher (2007), 

referendando o binômio oralidade/escrituralidade, por sua proximidade ou longitude 

nas formas de comunicação, e produzindo a vocalidade zumthoriana (2010) a partir 

de uma linguagem inculta, popular em sentido restrito, com grau mínimo de 

planejamento. (URBANO, 2011, p. 47). 

Alguns exemplos podem-se observar na expressão metafórica “que era a flor 

das donzelas” (TSJ) o entendimento dar-se-á pela juventude ou beleza. E mais: “E 

corria sangue em bica” (RLO), metáfora que sugere “muitas mortes” ou “uma única 
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bastante sangrenta”. As figuras por sua movência e nomadismo são potencialmente 

presentes em variados gêneros, e nas vozes dos indivíduos, mas carecem de um 

entendimento anterior/ulterior, quando o ouvinte não participa da linguagem, 

compreende-a. 

A fórmula que “ouve a voz por traz do texto” (OBELKEVICH, 1997, p. 43) 

permite evocar a oralidade, realçando sua existência pela circularidade do texto. A 

evocação encontra repouso inicial nas questões fraseoparemiológicas. Essa 

composição realça inconteste a presença de fraseologismos (que se entende como 

fórmula fixa ou fórmulas discursivas, entremeados pelos campos oral/escrito) e 

expressões proverbiais, imbricados nas vozes coletivas e tradicionais. 

As figuras trópicas e frases fórmulas diferem das expressões proverbiais, visto 

que nessas há uma moral e ensinamento envolvido e naquelas uma frase feita 

cristalizada e movente, porém, sem ser necessariamente valorativa. O ponto 

convergente é que ora se distancia e ora se aproxima entre si. Xatara e Succi (2008, 

pp. 33-34) dão essa bipartição detalhadamente: 

 

Uns possuem traços particularmente diferenciados de provérbio, como 
a chufa, o rifão e o dictério que têm traços maliciosos, satíricos e 
vulgares respectivamente; outros possuem autoria conhecida como o 
aforismo, o apótegma, o axioma, a citação, o pensamento e a 
sentença. Existem fraseologismos, como a máxima e o brocardo, que 
têm cunho erudito; outros, cunho publicitário como o slogan; outros, 
forma estereotipada como o clichê e a frase feita; sem esquecermos 
das unidades que se caracterizam primordialmente pela rima, como o 
refrão. Entretanto, alguns fraseologismos são apenas sutilmente 
diferentes de provérbio como o adágio, o anexim, o dito, o preceito e 
o ditado; este último, aliás, difere-se especialmente por não apresentar 
metáfora. Por fim, consideramos inconfundíveis com o provérbio: a 
superstição, por se tratar basicamente de uma crença popular 
relacionada a lendas; e a expressão idiomática porque esta, além de 
não representar nenhuma verdade universal, na maioria das vezes, é 
estruturalmente constituída por enunciados incompletos ou ULs 
complexas que constituem partes de enunciados, ao invés de orações 
completas e fechadas. 

 

Um outro dado pertinente é quando se enfatiza a presença das metáforas 

como significativas na evocação do tempo/espaço em textos líricos. (BEMONG et al., 

2015, p. 67). Uma metáfora pode expressar uma frase fórmula mas esta, muitas 

vezes, não consegue atingir o sentido daquela. Ou seja, no tropo metafórico há a 
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incumbência de uma comparação latente e nas frases fórmulas essas não 

precisamente comparar. São frases em que o sentido é apenas enunciado, uma frase 

de efeito com carga intensificadora discursiva, que se fixam nos falares diários.  

 

 

4.6 O GÊNERO CORDEL: DO MACRO AO MICROCAMPO 

 

A poesia popular, contraponto da erudita, tem em seus recursos estilísticos e 

linguísticos uma linguagem simples, natural e espontânea. De estética paratática, a 

literatura do gênero cordel apresenta uma intriga que se estabelece por sua estrutura 

semântica global: a macroestrutura e a microestrutura (REIS; LOPES, 2007, pp. 229-

233).  

Na microestrutura, tem-se um conjunto de frases que integram a superfície 

textual linear e na macro acontece de modo abstrato, global. Seu conjunto projeta o 

núcleo semântico e a superfície textual (REIS; LOPES, 2007, pp. 230-231). É pela 

macrocomposição que se traduz o processo dinâmico e o estado final na arquitetura 

textual, cabendo à microcomposição o recurso estilístico e a ordenação de coerência 

pelos quais se utiliza um autor. 

Quando visto na percepção textual do cordel, verifica-se essa configuração, 

corroborando para a percepção dos paradigmas das TD, discutidas ao longo da 

pesquisa. O que se revela nos textos coletados é sua configuração de lateralidade em 

macro e microestrutura, que, no aspecto mais amplo, tem-se a compreensão, a 

memorização e a reprodução das ideias do texto (GUIMARÃES, 2009, p. 35) e, de 

modo mais específico, as minúcias estruturantes do texto, que por condição preliminar 

hipotética é a suposição de que há mais parataxe em textos de via oral do que 

hipotaxe. Isso porque na parataxe não exige uma justaposição conectiva, 

diferentemente da hipotaxe que necessita de uma frase subordinada. Na oralidade, a 

frase é mais reduzida, menos complexa. 

O gênero cordel, por sua composicionalidade, sugere um hibridismo entre o 

oral e o escrito. O suporte é certamente definidor do gênero discursivo, por excelência, 
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mesmo que se defina por uma materialidade linguística. Caracteriza-se pela presença 

linguística e opera nos modos oral/escrito, marcando presença de algumas TDO. 

Estando em seu sentido restrito, limitado, de sentido etimológico e de 

demarcações fronteiriças, o gênero é uma categoria distintiva, seja nos campo oral ou 

escrito, que se permite delinear o discurso a partir da visão aristotélica dos elementos 

compositores que perpassam por “aquele que fala”, “o que se fala” e “a quem se fala”. 

Sendo assim, uma esquematização estrutural, apontada por Marcuschi (2008, p. 149) 

permite-nos entender o artefato genérico como (i) categoria cultural; (ii) esquema 

cognitivo; (iii) forma de ação social; (iv) estrutura textual; (v) organização social e (vi) 

ação retórica. Essa categoria, portanto, confere à literatura de cordel o status de 

gênero. 

A TD, encontrada nos cordéis, mostra alguns elementos ilustrativos de sua 

organicidade textual. Em sua macroestrutura, revelam-se alguns pontos convergentes 

nos textos analisados que legitima, de modo acentuado, a presença da tradição e 

atualização, preceito paradigmático em análise. Nesse caso, dentro de uma dimensão 

visual e tipográfica, em uma rede de tradição, o cordelista propõe um olhar pedagógico 

quando, de modo geral, intenta dar ensinamento através de sua narratividade poética; 

um olhar político ao apresentar a missão e os valores empreendidos pelo 

narrador/personagem; um olhar ético ao impor sua percepção crítica ao leitor e um 

olhar histórico, cultural e social ao dar visibilidade a questões nesse âmbito.  

São olhares que, via de regra, criticam, ironizam, denunciam, narram uma 

história etc. O recorte se dá nesse último olhar, mesmo que pela poeticidade latente. 

É aqui que repousa a TD discorrida na pesquisa. Isso decorre pelo fato de que a 

historicidade social modifica e, como tal, atravessa a linguagem pela mudança 

provocada. A variação linguística é, em tese, um fenômeno inerente a qualquer língua. 

Poderá ter diversas modalidades: geográfica, contextual, social, temporal etc., 

importando ao indivíduo a aplicação no contexto inserido. 

A variação de uma língua não ocorre de modo aleatório. Há um sistema 

envolvido, seja estrutural, seja social, reconhecidos claramente a inter-relação de 

fatores internos e externos. No bojo da discussão aqui empreendida, percebe-se que 

há duas categorias analíticas: o da permanência e o da atualização nos textos de 

cordéis. Em um primeiro plano, o da permanência, verificam-se poucas mudanças nas 



179 

 

expressões formulaicas nos textos de cordéis, como se observa, por exemplo, em 

“Peço em nome de Deus (eu, tu, vos, lhes, lhe)”, tendo apenas a variação pronominal 

nos textos cotejados, representativo de uma TD. Não há, verdadeiramente, variação 

uma vez que a expressão formulaica “pedir em nome de Deus” permanece. Há 

simplesmente uma conjugação verbal evidenciada. 

 

PERMANÊNCIA 

Bendito seja o meu libertador  
(Quem me denunciou / a quem salvação deseja / o Senhor / o Messias / o ditado) 

Deus dê a salvação  
(Implora a salvação / tendo em Deus a salvação 

Pedindo a Deus saúde e felicidade  
(Santa Quitéria nos dá saúde e felicidade / Deus dê a quem contou saúde e felicidade / 

desejando para ele saúde e felicidade) 

Valei-me Virgem Maria! (Nesta aflição / Senhor, valei-me! / Pai poderoso / São Lucas / ó 

mãe, valei-me / Santa Guerreira) 

 
Quadro 08: Permanência nos folhetos 

 

 

A postulação defendida de permanência é, em plano inicial, vista na estrutura 

do folheto. Claramente é visível a mesma base reiterada, que se configura TD. 

 

 

       
 
 

                
 

     Resolução  
                          
                                                                   (Prosperidade/Felicidade/Realizações) 

 

Quadro 09: Permanência macroestrutural 

 

Desse ponto de vista, conforme se apresenta o quadro 09, cita-se um exemplo 

do cordel (HZM), de Silvino Pirauá, como amostragem de como isso se verifica na 

situação inicial com a presença dual das posses dos protagonistas: 

 
Vou contar aos bons leitores 
uma história mui distinta 
quero prova-lhe a verdade 

Apresentação 

(Miséria/riqueza) 

      

 SI SF Transformações 
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se não for quem me desminta 
no coração de quem ama 
uma amizade o que pinta. 
 
Havia em uma cidade 
um homem de muita riqueza 
que perto dele morava 
um pobre por natureza 
tanto tinha um de rico 
como o outro de pobreza. 
 
Esse homem era rico 
senhor de muitos milhões 
determinava a cidade 
em muitas repartições 
afinal satisfazia 
todas as suas paixões. 
 
O pobre era sapateiro 
não possuía riqueza 
vivia de sua arte 
no estado de pobreza 
mas o pouco que ganhava 
dava pra sua despesa. 
 
O rico não tinha filho 
apenas uma filhinha 
como era filha única 
o sobrado era rainha 
era chamada Maria 
tratavam por Mariquinha. 
 
Lhe botaram este apelido 
por sua delicadeza 
pelo seu porte elegante 
sua graça e singeleza 
apesar de pouca idade 
era um mimo de beleza. 
 
Com oito anos de idade 
era rainha das flores 
se comparava a uma santa 
no meio dos pecadores 
o seu riso recordava 
sublimes juras de amores 
 
O pobre do sapateiro 
com seu viver pobrezinho 
além de ter tantos filhos 
tinha um pequenininho 
que chamava-se José 
e tratavam por Zezinho. 
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Este era um belo menino  
por obra da providência 
apesar de ser tão pobre 
tinha rara inteligência 
e seu pai se orgulhava 
por ver sua sapiência. 
 
Ele ensinou a Zezinho 
ler, escrever e contar 
com nove anos de idade 
já sabia bem falar 
pois é um dever sagrado 
os pais aos seus filhos educar. 
 
O rico também mandou 
ensinar a Mariquinha, 
deu-lhe logo uma criada 
para não andar sozinha 
pelas ruas da cidade 
quando ia e quando vinha. 

 
 

É verdade que a condição de riqueza e pobreza tem o viés necessário para o 

desenvolvimento da trama, mas o impressionante é que essa dualidade persegue toda 

a história, passando pelo momento da transformação, como se vê: 

 
Zezinho falava assim 
mas logo se convencia 
que só regressando à pátria 
seu vexame abrandaria 
veria então Mariquinha 
que a muito tempo não via. 
 
Reuniu todos seus bens 
e decidiu-se a voltar 
para ver sua querida 
que não cessava de amar 
e também a seus amigos 
e a seus pais visitar. 
 
Zezinho já muito rico 
estava bem satisfeito 
mas tudo quanto lucrou 
foi trabalho sem proveito 
além dum desgosto, outro 
vamos tratar a respeito. 
 
Durante estes dez anos 
que Zezinho estava ausente 
o pai de sua querida 
tornou-se mais imprudente 
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pra fazer um casamento 
com um moço seu parente. 
 
Zezinho mandou dinheiro 
que seu pai não possuía 
ele sempre tinha dinheiro 
mas sendo pouca quantia 
não dava pra festejar 
nem banquetear um dia. 
 
Quando o sapateiro soube 
do seu filho obediente 
pois já fazia dez anos 
que de si estava ausente 
foi tantos fogos no ar 
que admirou muita gente 
 
Mariquinha ouvindo os fogos 
ficou muito admirada, 
a cara do sapateiro 
estava toda enfeitada 
e pra saber o que havia  
ela mandou a criada 
 
A criada foi chegando 
o que primeiro avistou 
foi Zezinho que chegou. 
 
Casei-me com outro homem 
fui traída pela sorte 
se ainda não morri 
não foi porque seja forte 
foi meu pensamento em ti 
que venceu a própria morte. 
 
O meu pai casou-me hoje 
massacrou meu coração 
deixou-te desenganado 
jogou-te na solidão 
mas calma, tem paciência 
domina tua paixão. 
 
Te amo ainda, Zezinho 
apesar deste ocorrido 
embora que outro homem 
tenha se intrometido 
mas em minha consciência 
és tu quem és meu marido. 
 
À noite vens ao quintal 
se ainda me tens amizade 
desejo ser sabedora 
de tua felicidade 
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traz contigo a recompensa  
desta minha falsidade. 

 

Por fim, no momento da resolução, todos os desenlaces são rompidos e, 

enfim, os enamorados conseguem ficar juntos que, no caso dessa história, por seu 

traço intertextual, acabam os dois juntos morrendo de amor. 

 

Mariquinha foi chegando 
e disse com voz altiva: 
Deus ama a quem lhe estima 
aborrece a quem se esquiva 
morra nós dois como amantes 
pra ver se a riqueza priva. 
 
Zezinho abre essa mão 
já que morreste por mim 
que por mim tu te acabaste 
eu por ti devo ter fim!... 
disse isso e caiu morta 
Deus determinou assim. 
 
Os velhos pais de Zezinho 
quase morrem de agonia 
foi um desgosto geral 
para quem o conhecia 
quem casou com Mariquinha 
foi quem ficou na forquia. 
 
Quando a mãe de Mariquinha 
soube o caso que se deu 
mudou a feição do rosto 
de repente enlouqueceu 
a justiça tomou conta 
de tudo quanto foi seu. 

 

Trata-se de um esquema eminentemente reiterado. A Situação inicial (SI) e a 

Situação Final (SF), produzidas pelo esquema versejado, possui a mesma 

regularidade, nessa ordem, estabelecendo uma proposição de desenvolvimento 

(transformações), ocorridas ao longo do acontecimento que está sendo contado.  

O resultado é sempre o mesmo: o protagonista passa por uma dificuldade (ou 

é dotado de qualidades superiores aos demais), envolve-se em um conflito (muitas 

vezes mostrando violência ou esperteza), que justifica seus atos, e em um percurso 

cadenciado de ações e justificativas apresenta-se um desenlace onde o antagonista 
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é, nos folhetos, preso/morto/denegrido e o protagonista aquele que “vive feliz para 

sempre”. 

No caso da mudança, dentro da introdução, verifica-se atualização/inovação 

nos textos assim representados, com a presença reiterada do vocativo a serviço da 

inspiração poética, ou o uso do vós (linguagem formal, menos comum nos textos 

orais). Sobre isso, há consideravelmente sua presença – assim como das frases 

fórmulas –em textos épicos, mostrando que a tradição oral também intervém na 

constituição do épico. O que se atualiza nesse caso são as orações que seguem o 

vocativo. Esse permanece imutável, inovando o que se segue: 

 

ATUALIZAÇÃO/INOVAÇÃO 

Grande Deus onipotente, / encaminhai minha pena (DMLS) 

Oh! musas parnasianas / iluminai minha estrela (HJFC) 

Oh! musas celestiais/ dai-me santa inspiração (FNPACP) 

Musas Celestes Divinas / do reino do trovador / ajudai-me a versejar (MMLA) 

Vinde musas que habitam / nas regiões divinais / banhar-me nas santas águas (VRHJC) 

Santa musa, irmã de Apolo, / manda um anjo querubim / trazer as setas poéticas 
(RPRMSF) 

Oh Jesus meu Redentor / dos altos Céus infinitos / abençoai meus escritos (SJC) 

 
Quadro 10: Mudança nos folhetos 

 

 

Nessa conjectura, o cordel evidencia a mesma estrutura escalonada e 

reiterante nos folhetos pesquisados. Na introdução, o que se percebe é uma 

variabilidade circunstancial. O texto, ora mostra uma orientação proverbial ou 

expressão apelativa, ora pede atenção ao leitor ou simplesmente introduz o texto, 

situando o leitor em uma marca temporal ou espacial definida.  

No momento seguinte, há a apresentação das personagens com seus 

predicativos, positivos ou negativos, realçados pela virtuosidade feminina e pela 

bravura destemida do homem que se constrói, muitas vezes, pelas mazelas sofridas 

(podendo esta bravura pertencer à mulher pelas agruras que passa).  

A partir daí, há um delineamento do espaço e tempo do enredo poético. Na 

narratividade, percebe-se a fusão de um novo gênero no corpo textual, como se vê na 
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figura abaixo. Após a apresentação das personagens, toda a poética é feita de clímax, 

finalizando com antagonistas mortos ou presos e protagonistas “felizes para sempre” 

com os conflitos resolvidos ou perdoados. A Figura 11 mostra sinteticamente como 

isso se dá:  

 

Figura 11: Cline da estrutura reiterável no cordel 
 

 

O cline apresentado evidencia os elementos dessa literatura. Duas são as 

opções utilizadas para introduzir o texto: (i) sugere que se dê atenção à obra que será 

iniciada e (ii) apela para provérbios, invocações divinas que deem inspiração ao texto 

que será narrado. Após isso, há a apresentação das personagens. Sempre com a 

mesma estrutura dicotômica: rico/pobre, estudado/sem estudos, feio/bonito etc.  

A presença estratificada de situação inicial, complicação, ações e reações, 

em que se propaga o desenvolvimento, o clímax e o desfecho como acontece em uma 

sequência narrativa aparece de modo variante, como se vê na figura 11, na estrutura 

do cordel. No entanto, a mutação ocorre de modo mais acentuado com a presença 

intergenérica e o direcionamento ao leitor, não visto em narrações diversas. 

O que se percebe ainda de permanência, dentro do paradigma das TD, é a 

forma como o desfecho é mostrado: ora o poeta pede atenção do leitor para acreditar 

no que foi narrado, ora o convida a ver a continuidade da história em outro cordel ou 
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para que se compre o folheto. A inovação é, certamente, a presença intergenérica no 

texto que dá materialidade linguística ao folheto.  

Cavignac (2006, p. 22), sugere que os textos de cordéis possuem expressões 

da tradição que se manifestam como outras, misturando-se aos discursos dos 

indivíduos e “podem ser consideradas como várias facetas de uma mesma tradição, 

fundada na oralidade.”  

De modo geral, o nomadismo e a movência têm pouso nos lapsos de memória 

do autor, oferecendo a variabilidade que leva à discussão de permanência e inovação. 

Quando performatizado, por exemplo, o poeta recorre a outros termos – quando 

esquecido o primeiro – produzindo uma atualização no texto sem, no entanto, 

modificar o que vai enredar. O próprio caráter introdutório constitui-se uma TD e 

movente como se percebe nos excertos a seguir: 

 

(a) Orientação proverbial ou expressão apelativa 

 
Nesta história se vê  
A força que o amor tem 
E Deus o quanto ajuda 
Ao homem que pensa bem 
Tendo força de vontade 
Só a negra falsidade 
Nunca valeu a ninguém. (HMJSL) 
 
Oh! Musas Celestiais 
dai-me Santa inspiração 
pra eu versar uma história 
com esta titulação 
a filha noiva do pai 
ou amor, culpa e perdão. (FNPACP) 
 

 
(b) Introdução do texto  

 
 
Vou narrar uma história   
Do tempo da inocência 
De um homem que sofreu 
Uma horrenda inclemência 
Sem se maldizer da sorte 
Sem falta-lhe a paciência. (HCN)  

 
A nobre publicidade    
levo respeitosamente 
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um caso que sucedeu 
na Europa antigamente 
o qual não foi esperado 
fez comover muita gente. (MG) 

 
 

(c) Pedido de licença ao leitor 
 

 
Leitores matai o tempo 
Que é boa distração 
Saber como uma princesa 
Estava numa prisão  
E Roldão foi roubar ela 
Escondido num Leão. (RLO) 
 
Leitores, eis uma história   
que foi a pura verdade 
habitava um caçador 
em uma grande cidade 
o moço mais destemido 
dos tempos da antiguidade. (GE) 

 
 

Sendo a oralidade o ponto fulcral dos folhetos, os exemplos evidenciam um 

arranjo do diálogo entre autor/leitor em que o dono da palavra dialoga pelo texto com 

o ouvinte, permitindo que, a partir da memória e voz, haja a construção do sentido de 

mundo. Schepens e Krieg-Planque (2011, p. 16) atentam para o fato de que é no “dizer 

que as pessoas falam delas, que seus lugares de surgimento se diversificam, que elas 

se tornam um objeto partilhado.” 

Na apresentação das personagens, é possível perceber uma profusão 

predicativa que dá às personagens um comportamento expressivo de suas ações. 

São homens com bravuras e violências, justificadas por mazelas sofridas, tornando-o 

um herói. Inicialmente, o cordelista o apresenta de modo singular, como alguém 

simples mas de uma beleza indescritível aos olhos das jovens donzelas que vivem 

presas por seus pais ou raptadas por alguém de quem soma antipatia.  

 
Jupy era um índio moço 
Com vinte anos de idade 
Parecia um portuguez 
Em feições e qualidades 
Era um desses que sosinho 
Defende qualquer cidade. 
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[...] 
 
Jupy se fez no cacete 
Não escutou mais razoes 
E gritou aos inimigos: 
- eu brigo com dez nações 
Não me troco por dez brancos 
No valor e nas ações. (HINJ) 

 

As mulheres são sempre seres frágeis que sofrem pelo abandono ou por seus 

companheiros serem enviados ao degredo por um amor não aceito pelos genitores. 

Normalmente é exaltada a beleza e qualidades de donas de casa, conhecimentos em 

variados campos e, quando provocada, destemida é capaz de enfrentar vários 

homens para mostrar a sua força.  

 
Dalva com 14 anos 
Sofria extrema pobreza 
Ao lado de sua mãe 
Dona Maria Teresa 
Era uma estrela envolvida 
Nas entranhas da tristeza 
 
Porém assim mesmo pobre 
Era muito inteligente 
Estudava no colégio 
Dos pobre de são Vicente 
Aprendeu ler escrever 
E contar perfeitamente. 
 
[...] 
 
Dalva empunhou o revolver 
E deu um tiro certeiro 
Matou 2 e feriu outro 
No meio do fumaceiro 
Orlando acabou o resto 
Como um herói carniceiro. (ODEA) 
 

 

O tempo e o espaço nos textos publicados para essa análise incorporam 

sempre a mesma ideia: o sertão nordestino, castigado e sofrido (CAVIGNAC, 2006), 

que mesmo com as agruras tem, dentro de sua estrutura poética, a solução de um 

conflito social. Diversos estudos apregoam sempre a mesma característica: miséria, 

seca, estereótipos e de uma forte carga cronotópica e simbólica. 
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Este caso foi passado 
No sertão de Cariry 
Quem caminha contra a sorte 
Nada pode adquirir 
Depois que Deus determine 
Quem nas com sua sina 
Cedo ou tarde há de cumprir. (TSJ) 
 
Caro leitor se no lestes 
Mas alguém já vos contou 
Que nos remotos passados 
Até barata falou 
Porém isto foi no tempo 
Quando o trancoso reinou. (FC) 
 
Nos confins do Maranhão 
Junto a cidade Caxias 
Perto de Itapicurú 
Berço de Gonçalves Dias 
Deu-se esse caso horroroso 
Que descrevo em poesias. (BPAC) 

 

Cavignac (2006, p. 69) oferta-nos uma tese profícua sobre a presença do 

cordel no nordeste brasileiro. Para a autora francesa, havendo uma deformação da 

cultura popular sempre será autêntico o texto por não se macular com os traços da 

modernidade. Esses detentores de uma cultura multissecular não forçosamente se 

permite a brincar com os versos contando histórias vividas, ou não, trazendo em seus 

textos uma interseção genérica a serviço da narratividade poética. 

A importância reservada a esses gêneros, no escopo da oralidade, por si se 

justifica. São gêneros no continuum oral/escrito que mais se aproxima da vozes dos 

indivíduos em seus meios sociais. Alguns exemplos extraídos, respondem fortemente 

esse processo de engajamento oral: 

 

(a) Carta 

 
Dizia assim o ofício:   “Augusto”, dizia a carta 
“Ao juiz desta cidade  “o teu pai já não existe  
Eu venho participar   sucumbiu de congestão 
Uma grande falsidade  achei lamentável e triste 
Trabalham p’ra destronar  teu coração fraternal 
Nossa augusta majestade”. (RS) este golpe não resiste”. (HEG) 
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(b) Bilhete 

 

Adeus meu caro Daniel  Rose ficou aperreada 
Serei a mesma do sempre  depois de muito pensar  
Firme amorosa e fiel  pegou a pena, escreveu: 
Eu bem sei que tu ouviste  “Alteza, venho implorar 
Vejas agora se resiste  que à meia-noite em ponto 
As paixões do coronel (TSJ) venha comigo falar (PCRN) 

 

(c) Rezas 

 
Ó Maria Santa virgem,  Podes rezar, lhe disseram 
Rainha da Soledade,  e Rosa então deu início: 
Conservae até a morte  Jesus Redentor do mundo 
A minha honestidade  autor de grande edifício 
Não permitaes que eu caia  fazei-me livre, Senhor 
Neste vício de maldade! (SH) de tão cruel precipício (MRM) 

 

(d) Juras  

 

Eu juro a Deus que jamais  Na idade de vinte anos 
Te deixarei esquecer  terá de casar-se ela 
Um só instante em meu peito com Guilhermino Amaral 
E juro também sofrer  que será o esposo dela 
Por ti qualquer desventura,  teu afilhado, teu genro 
Que alguém queira fazer! (CVM) juro pela luz da vela (CMCT) 

 
(e) Canção  

 

“Desde o berço respirando  Eu vou mudar a toada 
Os ares da escravidão,  para uma que mete medo 
Como semente lançada  nunca encontrei cantador 
Em terra de maldição,  que desmanchasse esse enredo 
A vida passo chorando  é um dedo é um dado é um dia 
Minha triste condição. (EI)  é um dia é um dado é um  

dedo (PCAZP) 

 

O clímax em toda a narrativa poética dá conta de uma complicação que 

envolve um desatino, seja sequestro, brigas, roubos etc., que ao longo do texto vai se 

desenvolvendo. Em alguns caso, a presença do sobrenatural se sobrepõe à realidade 

poética ficcional. 

O desfecho compromete-se com a solução imediata dos conflitos gerados ao 

longo do folheto. Normalmente são duas as características reiteráveis: a presença do 
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acróstico e a chamada de atenção do autor para compreender a autoria por sua 

simplicidade escritural. Por exemplo:  

 

(a) Acróstico  

 

Conclui com trinta e duas 
A história da nação 
Extraída do meu crânio 
Toda cheia de emoção 
A pessoa positiva 
Não deixa de gritar: Viva 
O grande herói do sertão (JGHS) 
 
A moça pelo amante 
Mata até o próprio pai 
Amor entrando num peito 
Nele fica e nunca sai 
Certo é que vai vencendo 
Inda o amado morrendo 
O amor consigo vai (VJ) 

 
 
 

Bondoso e bom só há Deus 
O autor da criação 
Rei Supremo Universal 
Grande Senhor da Mansão 
Entre as verdades do mundo 
Só a dele tem razão (DMVM) 

 

(b) Mobilização do leitor (o autor com esse pedido pretenso, busca conquistar 

a atenção do leitor; não há ingenuidade no pedido: é uma conquista, 

arregimentando-lhe a ter novos interesses) 

 

Sem mais agora peço 
A todos pra desculpar 
A minha história sem arte 
Para não a criticar  
Inspirações competentes  
Onde quer que vá achar? (MDPF) 
 

Amigo, não levantei falso 
contei o que foi passado 
a desventura do amante 
que morreu suicidado 
peço perdão se os versos 
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Não saíram de agrado (DAMC) 
 

leitores a minha história 
não servirá de censura 
no começo é uma mentira 
no fim é verdade pura 
quem não for ambicioso 
banca a maior loucura. (MA) 

 

A instância figurativa da linguagem propugna uma proximidade dos estudos 

retóricos a uma discussão mais amiúde com a oralidade. A conexão das figuras 

apresenta uma profunda aproximação com as práticas orais da linguagem por não 

represar apenas em seu campo escrito, vai além, permitindo espraiar no continuum 

oral/escrito.  

Não sendo reduto do contínuo oral/escrito, podem ocorrer figuras de retórica 

não apenas na linguagem, mas em outras linguagem não verbais (publicidade, 

pintura, escultura, grafitismo etc.). Um exemplo claro estão nas placas de sinalização 

que produz uma comunicação entre os indivíduos. São vários os processos 

simbólicos, sociais ou individuais, que permitem a compreensão humana e mobiliza a 

atenção do leitor no intuito de o manter preso à narrativa poética e crença na proposta 

textual apresentada. 

 

 

4.6.1 A linguagem da xilogravura 

 

 

Para a compreensão literária, Compagnon (1999, p. 38) aponta as 

substâncias do conteúdo (as ideias), as formas do conteúdo (a organização do seu 

significado), as substâncias da expressão (seus sons), e as formas de expressão (a 

organização do seu significante). Nos folhetos, há ainda a xilogravura com suas 

substâncias e formas. 

Chartier (2002, p. 180), por sua vez, esclarece que 

 
A imagem tem outra função, uma vez que permite fixar e cristalizar em 
torno de uma representação única, aquilo que foi uma leitura 
entrecortada e muito fraccionada. Fornece, assim, a memória e a 
moral do texto. Mesmo que não sejam empregues pela primeira vez e 
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a sua escolha tenha sido aleatória, tributária da gama das gravuras 
em madeira na posse do impressor, as imagens únicas dos livros de 
cordel tem muita importância para a leitura dos textos, relativamente 
aos quais indicam, no início ou in fine, uma compreensão possível. 

 

A literatura de cordel, para ele (2002, p. 177), “não é necessariamente 

comprado para ser lido, ou pelo menos para ser lido numa leitura minuciosa, precisa, 

atenta a letra do texto”. O folheto não apresenta opacidade. Ele é dinâmico e sua 

leitura, embora solitária, transcende pelas vozes dos indivíduos. Não fica circunscrita 

a uma leitura unitária. Não é apenas deleite; é divulgação. É uma “leitura descontínua, 

salteada, que se acomoda às rupturas e às incoerências”. (CHARTIER, 2002, p. 130). 

Para isso, a memória tem um papel primordial. Severo, Rosa e Rocha (2009, 

p.130, grifo do autor) esclarecem que: 

 
Caberia à memória conscientizar o grupo social sobre as semelhanças 
ao longo do tempo. A memória permite a um determinado grupo social 
sentir que este grupo permaneceu o mesmo, no momento em que se 
volta para olhar o seu passado, para que consiga se conscientizar de 
sua identidade preservada ao longo do tempo. 

 

Em sua dimensão estrutural, é importante perceber que não dá para 

subestimar a presença das xilogravuras nos cordéis como elemento de tradição. A 

capa de cor monocromática, formato retangular e diagramação/organização evidencia 

o quadro característico da trajetória histórica presente nos cordéis, influenciado pelo 

contexto em sua produção. Orientando o leitor, no escopo do extralinguístico, a 

xilogravura carrega a mesma tradicionalidade: o entalhe na madeira e a prensa nos 

cordéis. 
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Figura 12: Xilogravuras entalhadas em madeira 
 

Fonte: Docvirt (2015) 

 

Esse aspecto xilográfico, aos poucos perde seu estilo. Não há mais o entalhe 

e tem se apresentado uma inovação (sejam em folhetos clássicos, ou não) com o uso 

de desenhos e gravuras, fotografias, clichês, ou apenas a presença do título, como se 

vê: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 20: Capas de cordéis sem entalhes na madeira 

 
Fonte: Docvirt (2015) 
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A reinterpretação dos cordelistas para a produção de suas capas, 

transmutando para outros formatos estruturais e formais é, sem dúvida, significativo 

como uma TD marcadamente inovadora e fixa. Na realidade, tais inovações fornecem 

questões basilares para o entendimento de fatos históricos, culturais e linguísticos que 

mudaram ao longo dos anos e, em alguns casos, o cordel, de igual modo, acaba por 

trazer essas estruturas mutáveis.  

No nível da língua histórica, por sua estrutura composicional macro, verifica-

se ainda a variedade linguística do ponto de vista estilístico. Trata-se de uma 

inovação, dentro dos paradigmas apontados.  

Em alguns cordéis, observam-se:  

 

(a) a presença de prefácio e de perfil biográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Prefácio e de perfil biográfico  

 
Fonte: Docvirt (2015). 
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Importante salientar que essas inovações não são características essenciais 

do gênero. No primeiro caso, a imagem expressa no prefácio e no perfil biográfico tem 

uma presença intergenérica a serviço do folheto. E como permanência o que se 

percebe são os créditos dados a quem participou no patrocínio e o contato, mesmo 

que seja pelo endereço de e-mail, para o leitor que deseja uma comunicação com o 

autor. 

 

(a) fichas técnicas e fichas com ISBN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15: Variação Diastrática 
 

Fonte: Docvirt (2015). 

 
 

Uma outra percepção de inovação vê-se na presença de fichas técnicas e 

fichas com ISBN. Nelas, a expectativa é a de estranhamento, haja vista não ser um 
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aspecto comum nos cordéis tradicionais e até mesmo nos mais recentes. Isso posto, 

o que se percebe é a característica intergenérica comum no folheto que, nesse caso, 

encontra-se nas partes pré-textuais. 

A energia estável ampara-se na delimitação do gênero, por sua definição. 

Nesse caso, refere-se à compreensão de que o gênero possua elementos 

constitutivos como o conteúdo temático, a estrutura composicional e o estilo típico, 

sendo esse o estilo pretendido pelas xilogravuras citadas nas folhas de rosto. 

Os procedimentos de construção poética, tendo por evidência a cisão entre 

macrocampo e microcampo, possibilita as implicações na tessitura textual. De modo 

mais amplo, o primeiro envereda para além do plano linguístico, para os modelos e 

gêneros enquanto que para o segundo há uma definição no campo léxico-sintático, 

nos efeitos de sentido e nas convenções sociais e, no caso do gênero discursivo, uma 

pressuposição pragmática. (ZUMTHOR, 2010, p. 86). 

Zumthor (2010, p. 87) delimita isso como a modalidade inicial da linguagem 

que determina o texto. Situa-se no campo da cognição, do semântico, do sentido e do 

panorama macro do texto: a materialidade textual global, em relação às 

especificidades do texto; do seu corpo genérico.  

No campo da microforma, pode-se inferir que evidenciam unidades mais 

específicas, de gêneros distintos que, articuladas às macroformas, constituem a 

configuração do texto, peremptoriamente determinando a inovação do texto.  

Um ponto central na materialidade do texto, em seu aspecto da microforma, é 

de que não há fixidez e estabilidade na forma do texto, visto que comporta mobilidade 

entre os gêneros, e definido por Zumthor (2010, p. 80) como movência, tese 

comprovada pelo paradigma das TD.  

Dessa compreensão, Zumthor (2010, p. 82) constata que uma obra de arte é 

feita por uma delimitação de matéria modelizada e que provém por uma estratificação 

de começo, meio e fim, possuindo uma interação latente. No que tange à oralidade, 

no aspecto da macroforma, não há um esquema obediente e regrado, visto ser o que 

ele chamaria de “ritmo puro, compasso latente do sujeito". 

Para ele, essa definição mais ampla vai além do plano linguístico, que 

referencia evidentemente o texto oral em suas modalidades de linguagem. Sua 
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acepção é constituída por um “conjunto de virtualidades formais e zona de aplicação 

de competências individuais simultaneamente”, uma vez que 

 
A macroforma constitui, por oposição à matéria primeva e distante do 
discurso poético, sua matéria aproximada, e já parcialmente 
informada, que a letra vai formalizar de maneira definitiva, atualizando-
a. programa e desejo de ser, ela comporta dois elementos, 
respectivamente raiz este desejo e aspecto de uma programação o 
que denominarei força e ordenação. (ZUMTHOR, 2010, p. 87). 

 

De caráter universal, essas duas macroformas poéticas, definidoras do 

gênero poético, amparam-se nos contextos socioculturais em que estão inseridos. 

Isso porque no caso do corpus, por exemplo, a produção do folheto reconhece sua 

variabilidade e especificidades culturais e se reverberam nos mais variados lugares 

em que eles aportam. 

A variabilidade é apontada por Chartier (2002, p. 167) quando sugere um 

repertório diferenciado que vai desde os textos de ficção; as publicações dirigidas para 

a aprendizagem e para a prática; aqueles destinados às obras de instrução ou de 

edificação religiosa, ou seja, guias para a conduta e a devoção, seguidas pelas 

Sagradas Escrituras, que são em maiores quantidades, com excertos do Evangelho, 

mais especificamente dos extratos do Livro dos Salmos ou as narrativas bíblicas, além 

dos cânticos e as loas de Natal; a literatura romanesca e jocosa; as vidas de santos; 

os romances de cavalaria; os contos de fadas; as peças satíricas sobre as condições 

e profissões como alguns exemplos clássicos de cordéis mais comuns do gênero.  

Esse catálogo numeroso é esclarecido pelo autor (2002, pp. 173-174): 

 
Embora pareça heterogêneo, o catálogo dos livros de cordel não é 
feito ao acaso. São todos escolhidos, porque parecem poder ser 
comprados por um vasto público e, portanto, susceptíveis de 
responder a uma expectativa partilhada, seja ela da ordem da 
devoção, da utilidade, ou do imaginário. Daí a escolha dos textos que 
alimentam as piedades mais comuns ou orientam as formas de 
celebrar o quotidiano. Daí, em matéria de ficção a preferência dada às 
histórias, romances ou contos, que obedecem a certas estruturas 
narrativas, ao mesmo tempo, descontínuas e repetitivas, que 
sobrepõem os fragmentos, empregam várias vezes os mesmos 
motives, ignoram as intrigas complicadas que requerem uma 
memorização exata dos acontecimentos ou das personagens. E sem 
dúvida a afinidade das estruturas textuais, mais do que os pr6prios 
temas; [que são] muito diferentes. 
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Número e fixidez da macroforma não acompanham a variabilidade cultural 

dos indivíduos. A força inventiva do poeta e a capacidade da linguagem, em criar seu 

universo imaginário, é proporcionalmente inverso.  

Como exemplo, se tomarmos uma peleja percebe-se na estrofe o plano 

macrotextual – tendo na rima o seu plano microtextual. Nesse caso, na arquitetura 

textual percebe-se as regras fixas que impõe o gênero: é o caso do embate entre as 

personagens da narrativa, o número de versos etc. 

Guimarães (2009, p. 35) apresenta dois fatores na constituição do texto: a 

microestrutura que tem por responsabilidade a estruturação linguística do texto, 

representando seu sistema de instruções textualizadoras de superfície. 

(GUIMARÃES, 2009, p. 36) e auxiliando a linearidade do texto através de palavras e 

frases e sua estrutura coesiva e a macroesturura que apresentam os componentes 

que organizam o sentido global do texto e sua significação. 

Zumthor (2010, p. 90), ao se referir à força e à ordenação, dialoga com as 

funções e a natureza da macroforma. A força organiza-se enquanto estrutura social, 

ligada à língua, sua função sociointeracional. Em verdade, o autor aponta uma poesia 

oral que assume igualmente funções análogas ao destino e execução de um trabalho 

primeiro. Isto é, se tomarmos uma cultura oral por expressões formulaicas, 

versificadas etc., e textos singulares e medíocres, perceber-se-á que a voz é viva; tem 

força. 

A função definidora da força perpassa pela causalidade instrumental, ao se 

ter a execução da performance e pela finalidade imediata e explícita quando há 

identificação da vontade de preservação do grupo social e com a organização 

dinâmica em que se modela, dada as circunstâncias sociais pré-existentes, mediada 

pelo homem. Esse último eixo se ampara por uma “evocação mais ou menos 

estilizada, de circunstância da existência pessoal”. (ZUMTHOR, 2010, p. 103). De 

modo geral, a finalidade global do gênero cordel, por sua natureza, ou ordenação, 

determina seu constructo textual. 

A maneira em que opera a macroforma acaba por interferir no engessamento 

do gênero em sua força constitutiva. Há, pois, uma variabilidade da organização 

textual pré-existente quanto ao tipo, volume e contexto do discurso. Para isso, 

Guimarães (2009, p. 106-107) esclarece: 
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Expresso em termos de oposição à amplitude das diversas variações 
do programa discursivo. Entendo empiricamente, por oposição, os 
contraentes mais graduais que absolutos. Os que afetam este tipo de 
discurso são, no essencial, de duas ordens: sagrado versus profano e 
lírico versus narrativo.  

 

Dessa ordem, há uma flutuação na ordem do abstrato. Há, pois, realidade no 

momento da performance; na recepção da voz. A ordenação, por sua vez, implica a 

concatenação linear das unidades interdependentes no escopo narrativo, enquanto 

que no lirismo o que se vê é sua particularidade mais breve, não ordenada e de 

unidade, muitas vezes, autônoma. Nessa senda, observa-se nos cordéis – pelo uso 

da voz; os repentes – uma narratividade alegórica atemporal, com traços visíveis de 

reformulações da linguagem, de expressões mnemotécnicas, formulaicas, 

versificadas e ritmadas etc., permutando a novos textos pelo performer que a 

reproduz. 

A definição estratificada, em ordenação e força, ampara-se no nível da 

organização do texto, considerando-se o contexto inserido, sua historicidade 

diacrônica, a recepção da voz. Contudo, há que se convir que o texto vai além do seu 

papel histórico, entrecruzando na poética oral as atividades mnêmicas à reverberação 

pragmática da linguagem, uma vez que associadas a essas duas forças acentuam a 

função, natureza e implicação contextual, dando vazão ao extralinguístico. 

Guimarães (2009, p. 27) a respeito da organização textual, adverte para o fato 

de que a função se ressalta em autônomas, dependentes do contexto e dependentes 

da interação. Nas autônomas há uma certa independência e identificação, mesmo que 

fora de contexto; parte da generalização à particularização. As que dependem do 

contexto identificam-se conforme a função em que o enunciado esteja proposto. Há, 

nesse caso, condicionalidade; interdependência de ato e nas dependentes de 

interação há conhecimento do indivíduo leitor; partícipes do produto textual. 

Do trinômio “tipo, volume e contexto, considera-se o primeiro à analogia dada 

aos folhetos mais recentes: circunstanciais, que se prestam a narrar um fato por meio 

de um contexto social e as pelejas, em que se desenrola um embate entre duas figuras 

emblemáticas, pertencentes ao mesmo gênero. Quanto ao volume, refere-se à 

duração performática ou à distribuição dos falantes (em monológico, dialógico ou 

polilógico), advindas dessas acepções a extensão e a brevidade dos gêneros. E sob 
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a definição de contextual, tem-se a concepção de um contexto dado, quer seja 

linguístico, quer gestual (GUIMARÃES, 2009, p. 110) ou, ainda, implícito que se 

permeia pelo improviso. 

Em linhas gerais, o que se quer aventar é que no momento em que há a 

audição performática do folheto pelo auditório, de efeito prático, há uma inferência, 

mesmo que interdita, do teor do texto. A comunicação, por meio da poética oral, 

produz no ouvinte um analogia externa, advinda de seu meio social. Por exemplo: 

 

P – Dou-te uma surra 
De cipó de urtiga 
Furo-te a barriga 
Mais tarde tu urra 
Hoje o cego esturra 
Pedindo socorro 
Sai dizendo: eu morro 
Meus Deus que fadiga 
Por uma intriga  
Eu de medo corro... 
 
C – Se eu der um tapa 
Num negro de fama 
Ele come lama 
Dizendo que é papa 
Eu rompo-lhe o mapa 
Lhe rasgo de espora 
O negro hoje chora 
Com febre e com íngua 
Eu deixo-lhe a língua 
Com um palmo de fora. 
 
Peleja do Cego Aderaldo com Zé Pretinho 

 

O embate mostra uma discussão – conflito de forças antagônicas – entre os 

protagonistas. Essa expressão poética contribui, além da metrificação ritmada, em 

ecos sonoros de toda espécie, conflitos narrativos inseridos para uma manifestação 

exterior, que vai além da performance, e repousa no indivíduo. É pela ação 

performática que se reproduz, por meio da fala e da memória, o texto quer renovando-

o ou dando-lhe uma nova configuração; percepções dispersas e flutuantes de uma 

consciência homogênea do indivíduos 

Em qualquer texto da poesia oral, pode-se encontrar nas composições: 
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Quadro 11: Composição poética do oral 

 
Fonte: Adaptação do texto de Zumthor (2010, p.159). 

 

Conceitualmente essas três definições podem ser representadas da seguinte 

maneira: (i) litania, ou ladainha na religião sacra, são as orações utilizadas com uma 

série de preces curtas que pede a resposta de seu interlocutor com um “rogai por nós”, 

etc. Nos textos de cordéis são suas súplicas a representatividade para esta 

terminologia; (ii) a telhagem, é a presença justaposta de trechos diferentes, mas que 

acoplados em um elemento comum, dando o efeito da sonoridade e (iii) os ecos 

regularizados é o texto cheio de repetições em pequenos intervalos fixos. 

A litania, embora repouse na hermenêutica religiosa, traz consigo uma escuta 

ritmada; uma sensibilidade e sonoridade estrutural, comum no ritmo da poética oral. 

Nos textos dos cordéis observou-se: 

 

- Santíssima mãe de Jesus 

Pela vossa virgindade, 
Pelas dores que sofrestes 
Tende de mim piedade; 
Valei essa pobre escrava 
Que implora a Vossa Bondade. (EI) 
Ó Maria Santa Virgem, 
Defensora da humanidade, 
Defendei-me do maldito 
Tende mim piedade! 

Amparae-me com amor 
Da Divina Majestade. (SH) 

   

Litania

repetição indefinida de 
mesma estrutura 

sintática e parcialmente 
lexical

algumas palavras 
modicam a cada 

repetição, marcando 
progressão por 
deslizamento e 

deslocação.

Telhagem

repetições derrapantes 
de partes do texto 

(estrofe, copla, seção) 
e não de frases.

Ecos regularizados

repetições em intervalos 
fixos,  entrecruzadas e 

enquadrando e 
sustentando o discurso.

som, palavra, construção 
sintática, sema vai figurar 

no início e no final dos 
versos ímpares e outro 

elemento em pares, 
podendo reaparecer em 
configurações medianas.
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O cordel tem como característica a diversão. A polaridade de uma litania, 

frente à religiosidade cristã, apresenta-se no exemplo do cordel “Os dez 

mandamentos, o pai nosso e o credo dos cachaceiros”, do cordelista José Costa Leite. 

  

Pai nosso que estás no céu 
Fazei a cana crescer 
Com um inverno sadio 
Pra ela amadurecer 
Porque ela é saborosa 
E dar cachaça gostosa 
Pra todo mundo beber. 
 
E santificai a cana 
Porque ela é excelente 
Venha a nós um copo cheio 
Que bebo e fico contente 
Na cachaça me confio 
Se estou quente fico frio 
Se estou frio fico quente. 

  

 A concretização da telhagem pode se perceber no cordel ECN:  

  

Meu pai era um homem rico 
E depois empobreceu 
Animais terra e gado 
Tudo que tinha perdeu 
Ficou com a minha mae 
Comigo e um irmão meu. 
 
Meu pai saiu à procura 
Mamãe não apareceu 

Ele a todos perguntava 
Ninguém notícia lhe deu 
Talvez ela caiu n’água 
E um peixe grande a comeu. 
 
Voltou meu pai à procura 
Consigo mesmo dizia: 
- Não posso mais suportar 
Essa horrível tirania: 
Ele com esse desgosto 
Mudou-se da freguesia 
 
Com dois dais de viagem 
Encontrou um rio de nado 
Me deixou em uma margem 
Em um cantinho sentado 
Pegou meu irmão mais velho 
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Foi deixar do outro lado 
 
Esperei muito por ele 
Até que não pude mais 
Nada dele vir me ver 
Eu só fiquei, dando aí, 
Sem parentem nem aderente, 
Sem irmão, sem lar sem pai. 
 
[...] 
 
Meu pai era um homem rico 
E depois empobreceu 
Animais terra e gado 
Tudo que tinha perdeu 
Ficou com a minha mae 
Comigo e um irmão meu. 
 
Um dia foi pro serviço 
O seu dinheiro ganhar 
Minha mãe foi lavar roupa 

Em um porto à beira-mar 
Deu a tarde, o sol se pôs,  
E nada dela voltar. 
 
Meu pai saiu à procura 
Mamãe não apareceu 
Ele a todos perguntava 
Ninguém notícia lhe deu 
Talvez ela caiu n’água 
E um peixe grande a comeu. 
 
Voltou meu pai para casa 
Consigo mesmo dizia: 
- Não posso mais suportar 
Esta horrenda tirania 
Ele com esse desgosto 
Mudou-se da freguesia. 
 
Com dois dais de viagem 
Encontrou um rio de nado 
Me deixou em uma margem 
Em um cantinho sentado 
Pegou meu irmão mais velho 
Foi deixar do outro lado 
 
Esperei muito por ele 
Até que não pude mais 
Nada dele vir me ver 
Eu só fiquei, dando aí, 
Sem parentem nem aderente, 
Sem irmão, sem lar sem pai. 
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Pode-se constatar os ecos regularizados em diversos trechos de cordéis. Um 

exemplo disso, é a construção frasal que se encontra em CMCT: “Disse Durval certo 

dia / Nessa razão, disse Durval / Durval dizendo à mulher / Continuando Durval / 

Durval estoura orgulhoso / Disse Durval: meus senhores”.  

Dos textos analisados, verifica-se o estabelecimento da sequência narrativa 

operar por meio de outras sequências modeladoras, mesmo em se tratando de uma 

literatura poética. É o caso da descrição detalhada do ambiente sertanejo e das 

personagens, por exemplo. O gênero tem características de fácil reconhecimento e 

sinaliza a espécie textual a que se apensa. No caso da peleja, por exemplo, há uma 

situação que ocorre pelo debate, discussão e pelo encontro (LUCIANO, 2011, p. 48), 

proporcionando um texto narrativo a serviço da descrição versejada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A cultura sempre esteve presente em minha vida. Seja pela verve seridoense, 

em contato com alguns cordelistas, seja pelo berço cultural que representa o lugar em 

que mais tempo estive, em Felipe Camarão/RN, como professora de ensino 

fundamental. Não pensei, no início, em transformar em material de pesquisa, mas 

assim como na caverna de Platão, o estudo cultural me cativou e acorrentada ao local 

subterrâneo da tradição oral, de igual modo, a situação fez-se verdadeira luz, fazendo 

ver além da parede. 

A literatura de cordel permite que se ouça “o eco das palavras que os 

portadores trocam entre si”. Seus autores-criadores mostram suas histórias, sua 

cultura, crenças e valores, tornando-as realidades em lugares distintos por meios 

literários. O texto tem um caráter dinâmico e interativo, como ético e pedagógico, que 

por seu nomadismo e movência se metamorfoseia em outros gêneros, perambula 

“rompendo os grilhões” catedráticos, mostrando barreiras vencidas e sai da condição 

de leitura de poucos para uma memória cronotópica que se alarga, atraindo cada vez 

mais novos adeptos.  

Um texto de circulação oral não mais se assenta em suas localidades 

circunscritas. Seu processo de recepção e armazenamento deixa de ser transitório, 

em que poucos têm acesso, mas se evidencia em uma continuidade pelas vozes dos 

indivíduos. O texto dessa tradição é, pois, permeado pelos múltiplos discursos que se 

entrecruzam no tempo e no espaço, permitindo sua presença por meio da linguagem. 

Ao apontar o cordel como gênero discursivo tinha como hipótese os seguintes 

direcionamentos: a constituição do texto, por sua composição estratificada que 

permite definir-se como gênero, os processos reiteráveis que levam à permanência e 

à atualização do texto, observando sua movência por seu meio cronotópico, o 

destinatário torna-se o foco da criação estética, pela sedução à leitura, e como é visto 

o narrador e autor do texto da literatura oral. 

Na perspectiva da organização textual, o que se observou, na parte 

introdutória, foram dois caminhos: o autor-criador pede a atenção do leitor para que 

dê atenção ao que vai ser narrado, ou inicia com uma orientação proverbial e apelos 
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às musas inspiradoras, mostrando uma moral para que o leitor reflita sobre a história 

poética lida.  

Nesse caso, já se evidencia aprioristicamente uma condição genérica, haja 

vista abarcar a mesma predisposição estrutural na constituição do gênero. Para tanto, 

o que se vê no texto, e que o delimita essa concepção, é a presença de uma 

linearidade textual que, normalmente, principia pelo pedido de atenção ao leitor e 

finaliza com uma despedida ou uma assinatura por meio de acróstico. Ao longo do 

texto, fica estratificado a mesma sequência: apresentação do mote inicial, dos 

personagens, das dificuldades que os protagonistas enfrentam para terminarem 

juntos, as discussões dos valores morais entre os envolvidos, a bravura e um final em 

que quem sofre tem final feliz e seus algozes uma tristeza premente. 

Assim, no processo dialógico da escrita oral há sempre a apresentação das 

castas, mostrando preferencialmente a dualidade monetária dos envolvidos que 

justificariam os desatinos e suas escolhas. De modo bastante acentuado, no 

desenvolvimento da narrativa poética, evidencia-se a presença intergenérica que está 

a serviço da história, além de uma espacialidade e uma temporalidade que permitem 

ao leitor sentir-se ambientado, reconhecendo as peculiaridades do lugar e perceber 

como se deu a história em tempos passados. O intergênero presente, pertence ao 

campo da oralidade, normalmente, como é o caso de rezas, juras, orações, cantos 

etc. e é o vínculo que faz com que o autor dialogue, através de seus personagens, 

com o seu leitor. 

A captação dessa poesia oral, em seu clímax, opera por dois modos: ora 

mostra a bravura/esperteza dos jovens frente as dificuldades que os afastam, ora 

mostra o que se opera no sertão nordestino. São as intempéries, as agruras e os 

sofrimentos sofridos na história que figuram uma realidade vivida/observada, e que 

mostram a bravura, fazendo com que haja o final feliz esperado diante das dificuldades 

sofridas. 

A definição do desfecho também se constitui em dois formatos quando se 

percebe o constructo da ideia basilar de “viveram felizes para sempre”, quando o 

autor-narrador, nesse caso o próprio cordelista, vê-se presente na história e convida 

o leitor à fruição do texto ou simplesmente assina o texto a partir de um acróstico. 
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O texto apresenta-se sempre com a mesma proposição: uma apresentação 

inicial do topo, variando para uma fala do próprio autor-criador, esclarecendo a sua 

escrita ou uma fala introdutória singular, estimulando a curiosidade do leitor. Em 

seguida, há a apresentação das personagens, mostrando seus predicativos e razões 

de suas ações para depois narrar a complicação da história, tendo o mesmo final feliz, 

em que as atrocidades sofridas garantiriam ao vilão uma morte ou prisão para, por 

fim, o autor se despedir do leitor estimulando-o a acreditar em sua história, comprá-la 

ou se anunciar por meio de assinaturas no próprio texto. 

No entanto, o contrassenso desse delineamento é visivelmente percebido em 

âmbitos escolares, quando o resultado pedagógico com essa manifestação literária, 

normalmente, circunscreve-se apenas pela fruição e compreensão da versificação e 

de sua estruturação estrófica, bem como motes que levam a cordéis circunstanciais. 

São por essas razões que assumo a tese de que o cordel se insere, de modo 

confluente, na categoria de gênero discursivo, haja vista os elementos estruturantes 

serem predeterminantes para a definição arrolada em variadas teses sobre gênero 

aqui já discutido. Nesse caso, há uma tríade basilar que estrutura o cordel: o contato 

direto com o leitor, a dialogicidade construída para prender a atenção desse, dando 

ênfase à credulidade de quem ora narra e a preparação antecipada do final que já se 

sabe peremptoriamente que haverá um final feliz – e desolação e sofrimento para seus 

algozes – e, nos casos observados, a assinatura do cordelista pelo acróstico. 

Assim, a reiterabilidade, pela lógica da permanência e da atualização, é 

verificada pela funcionalidade do texto. São os mecanismos textuais construídos pelas 

frases fórmulas e proverbiais, tipicamente da oralidade, e as figuras de linguagem, 

que engendram a construção do texto e os torna maleáveis a inovações, ou não, do 

texto.   

Embora o texto tenha sua configuração escrita – que permite o assentamento 

mnêmico das vozes para outras culturas e contextos de formas distintas – sua escolha 

lexical, de modo geral, são expressões da oralidade dos indivíduos. Assim, pode-se 

encontrar expressões como: co’o, qu’eu, que só, ajunte, meu patrão, me erre por favor, 

venta de fole, dizia um amarelo etc. que referendam a oralidade do indivíduo. 

Além da constituição do texto ser oral, tendo no folheto apenas o seu registro 

escrito, o estudo dessa poética não se compraz no efeito sonoro do texto, mas no 
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estudo fraseológico que atesta sua oralidade. Por isso, justifica a assertiva de que não 

há um único destinatário: o leitor. Ele, mediante sua fruição, reverbera o texto, 

multiplicando os receptores da literatura oral, passando a ter variados leitores, 

permitindo-se com isso à variabilidade do texto; à movência textual, fruto da migração 

em novos gêneros, e dos falares diários desses sujeitos através das expressões 

presentes nos textos de cordéis, que se transformam em discursos do indivíduo em 

seus contextos sociais. 

O encapsulamento episódico presente no folheto referenda a condição 

genérica, quais sejam: o afastamento dos protagonistas, o encantamento imediato, a 

proibição e a transgressão, a separação, os infortúnios, as conquistas e a finalização 

como premissas constitutivas do texto. Por essa ordem, há a indicação estruturante 

do texto em duas macroconstituições que são representadas pela apresentação, 

enredo e coda, que pode ser observada pela presença do narrador ou direcionada ao 

leitor. 

É o narrador quem empresta a voz ao texto. É ele, na condição de ouvinte-

leitor, que ouve e possibilita aos demais a sua história, podendo usar da imagética 

para criar novas imagens, reconstituir fatos ouvidos, inovando-os ou mudando-os 

totalmente, construir novas perspectivas para a narrativa ouvida. É esse mesmo 

narrador que produz, de modo original, assentado no sertão nordestino, novas 

narrativas poéticas, fortalecendo essa tradição. Desse modo, sua participação 

efetivamente acontece por ter sido testemunha ocular de algo vislumbrado/vivenciado, 

instigando o leitor a ler sua história, ou outras, e até mesmo quando assina por meio 

de acrósticos os seus textos. 

Sendo o cordel um arquétipo, que preexiste antes do texto materializado, 

congregando um caráter dinâmico, lúdico e interativo, tem em sua estrutura formal 

elementos compositores que permite a definição de gênero. Isso porque se encontra 

em uma categoria cultural pré-definida, tem formas de ação social e está presente em 

nas práticas sociais, mostra uma estrutura textual pré-estabelecida, além de ter uma 

organização social e ação retórica presentes. 

Para além de uma observação tipológica ou classificatória, no que tange aos 

estudos textuais, é evidente a presença de elementos culturais, históricos e sociais na 
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constituição do texto dentro de uma esfera processual e movente, como é o caso da 

linguagem do indivíduo.  

Não sendo exclusivamente um estudo no campo da filologia tradicional, mas 

algo dinâmico e funcional, e igualmente contributo para a linguística teórica, a 

pesquisa discute algumas concepções do texto no campo da tradição retórica, quando 

aponta as figuras de linguagem, por exemplo; a tradição discursiva, ao mostrar o 

processo dinâmico porque passa o texto, espraiando na formulaicidade e nas frases 

proverbiais. Evidentemente tem por prospectiva ser um estudo que reverbere novos 

outros. Esta é mais uma contribuição à ciência que reverencia os estudos sobre a 

tradição oral, enaltecendo sua riqueza cultural presente nas reminiscências dos 

indivíduos.  

Na literatura de cordel, sua constituição é, em tese, construída por frases do 

meio cotidiano, expressões aglutinadoras, adverbiais, verbais, vocativas etc., bem 

como fórmulas fixas diárias e proverbiais, como o uso de outros gêneros usuais no dia 

a dia do indivíduo.  

O rótulo Tradição Discursiva, à semelhança de outras grandes correntes 

paradigmáticas e teóricas, justifica a multiplicidade dos olhares aqui apontados, 

podendo em certos aspectos convergirem e em outros divergirem nas questões 

apresentadas, mas que discutem fielmente a tese levantada.  

Assim, as implicações teóricas apontadas para a rede dessas tradições 

reconhece o conteúdo temático, a finalidade do texto, o modo de enunciação oral, o 

vínculo institucional, a relação de proximidade com novos textos, o léxico comum 

especializado, os arranjos sintáticos e o destinatário presumido, e carece também 

perceber um possível apagamento contextual. Ou seja, não é apenas pela simples 

enunciação que se torna essencialmente uma tradição discursiva, mas o 

reconhecimento total daquilo que se ouve.  

A tradição discursiva opera não somente pela simples expressão, mas pelo 

reconhecimento imediato do dito em suas possíveis migrações textuais. Enunciados 

do tipo “Botar uma verde” e “Manteiga em venta de gato”, rearranjadas em gêneros 

diferentes até reconhecem-na, mas possivelmente não se constatam sua presença 

nos dias de hoje, excetuando em expressão da oralidade e para um grupo específico 

de indivíduo, não ocasionando uma compreensão imediata. 
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Sua baixa frequência pode ser compreendida nos fatores discursivos 

mencionados, quais sejam: no grau de publicidade, familiaridade entre os 

interlocutores, implicação emocional, ancoragem nos atos comunicativos na situação 

e na ação, campo referencial, proximidade física dos interlocutores, cooperação, 

dialogicidade, espontaneidade e no grau de fixação temática. 

O folheto é, sem dúvida, a representação física dessa tradição oral e não sua 

materialidade linguística (que é o cordel) e acontece pelas vozes dos indivíduos que 

perenemente repetem-no, traduzindo-se em historicidade. Por isso, as expressões 

formulaicas, ou frases fórmulas, aproximam-se mais do indivíduo, de suas ações e de 

sua pluralidade religiosa. Em relação ao emprego proverbial, são evocados como 

ensinamentos, pela representatividade dos valores morais dos envolvidos na 

narrativa. E que, na perspectiva dos tropos de expansão e concentração, são 

constituintes da materialidade do texto oral dando a feição estruturante da 

configuração textual da literatura de cordel. 

Esta linguagem interdisciplinar ocorreu na tentativa de responder às 

inquietações sobre o construto textual. Assim sendo, as características comuns ao 

texto mostra sempre um savoir-faire peculiar aos textos de cordéis que promovem ora 

uma permanência ou até inovação – quando trazem os mesmos traços de uma 

tradição discursiva aqui apontada ou uma mudança próxima ou o seu total 

apagamento.  

A investigação apontou para a seguinte constatação: há no estudo 

fraseológico (i) uma incidência de tropos de concentração e de expansão, (ii) a 

presença de frases proverbiais direcionadas para as súplicas, pedidos e para a 

religiosidade do sujeito e (iii) as frases fórmulas que, diferentes das metáforas, não 

sugerem comparação explícita ou implícita, mas uma cristalização oral nas vozes dos 

sujeitos.  

Por meio dessas análises, chega-se à constatação de que o cordel é um 

gênero discursivo que tem sua materialidade textual estratificada em elementos 

componenciais definidos e, portanto, um gênero metonímico, uma vez que apresenta 

uma metafunção textual, para além do texto, permitindo sua continuidade entre as 

vozes dos sujeitos. 
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Por ser um gênero metonímico, em que se funde erroneamente a relação 

concreto (folheto) por abstrato (gênero), atua como transpositor cultural dentro de uma 

materialidade linguística, através da linguagem, pelo nomadismo e movência e 

reverbera a mnemonia do indivíduo quer sincrônica ou diacronicamente. O texto 

evidencia um número significativo desse trinômio aqui discutido. Isso porque as 

figuras de linguagem, os provérbios e as frases fórmulas pertencem ao campo da 

oralidade do indivíduo e, como tal, reflete-se em seus textos. 

Nesse caso, os textos observados apresentaram incidência significativa de 

tropos de concentração e de expansão, frases proverbiais direcionadas, em grande 

número, para as súplicas, pedidos e para a religiosidade do sujeito e, de igual modo, 

uma evidência significativa para as frases fórmulas que, diferentes das metáforas, não 

sugerem comparação explícita ou implícita, mas a cristalização oral nas vozes dos 

sujeitos.  

À percepção racional, essa tese não está conclusa. Não se fundamenta por 

si. Pretende apresentar mais uma concepção à ciência dos estudos linguísticos e 

sócio-históricos e culturais. De outra forma, a captação dos estudos da poesia oral se 

renova, atualiza-se como forma de demonstrar os fenômenos sociais, por suas 

práticas culturais, revelando as potencialidades dos indivíduos envolvidos. O texto 

recebido, pela narratividade poética, vai além das margens circunscritas nos folhetos, 

pairando nas situações cotidianas daqueles que deles se aprazem, refletindo em seus 

falares diários. 
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Luiz Rodrigues de Souza  

(Currais Novos) 

Antônio de Morais  

(Ceará Mirim) 

Francisco Valério  

(Santana do Matos) 

Manoel Águido Pereira  

(Santana do Matos) 

Antônio de Pádua Borges 

(Brejinho) 

Gaspar Filgueira de Souza 

(Canguaretama) 

Manoel Cardoso de Castro 

(Caiçara do Norte) 

Antônio Fernandes da Nóbrega  

(Caicó) 

George Luiz Rocha da Câmara  

(Natal) 

Manoel Clementino dos 

Santos/Piriná  

(Currais Novos) 
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Antônio Fernandes Reinaldo 

Sobrinho  

(Natal) 

Geraldo Félix dos Santos  

(Jardim do Seridó) 

Manoel dos Santos Silva  

(Natal) 

Antônio Ferreira  

(Pedro Velho) 

Geraldo Maia do Nascimento  

(Natal) 

Manoel Fernandes Lopes  

(RN) 

Antônio Francisco Dias  

(Nova Cruz) 

Graziela Costa Fonseca  

(Macau) 

Manoel Henrique de Oliveira 

(Jaçanã) 

Antônio Francisco Teixeira de 

Melo  

(Mossoró) 

Gualter Alencar do Couto 

(Mossoró) 

Manoel Jsutino de Araújo  

(Natal) 

Antônio Julião da Silva  

(RN) 

Gumercindo Saraiva Moura 

(Natal) 

Manoel Lino de Souza Arantes  

(Santana do Matos) 

Antônio Kyldemir Dantas de 

Oliveira  

(Mossoró) 

Heleno/Xexeu do Potengi  

(João Câmara) 

Manoel Macedo Xavier  

(Tangará) 

Antônio Lisboa  

(Marcelino Vieira) 

Heraldo Lins Marinho Dantas 

(Natal) 

Manoel Morais  

(Natal) 

Antônio Lucena 

(Upanema) 

Hugo Tavares  

(Santa Cruz) 

Manoel Tomaz de Assis Limão  

(Currais Novos) 

Antônio Marques Teixeira 

Filho  

(Pedro Velho) 

Iaperi Soares de Araújo  

(Natal) 

Manoel Vieira de Melo  

(Santo Antônio do Salto da 

Onça) 

Antônio Nogueira Bessa  

(Pau dos Ferros) 

Iaponan Soares de Araújo 

(RN) 

Manuel Gomes Filho  

(RN) 

Antônio Pessoa Leite  

(Timbaúba) 

Inocêncio Alves da Costa  

(Rafael Fernandes) 

Marcelo Dantas do 

Nascimento (Mossoró) 

Antônio Quintino Filho  

(Currais Novos) 

Irene Vasconcelos de Brito  

(RN) 

Maria das Dores da Silva 

Timóteo/Dorinha Timóteo  

(Natal) 

Antônio Silvério da Silva  

(Areia Branca) 

Isabel Francisca de Souza 

(Jucurutu) 

Maria Gizelda Trigueiro da 

Silva  

(Natal) 

Antônio Ursulino  

(Lagoa Nova) 

Israel de Araújo Galvão  

(São João do Sabugi) 

Maria Gorete da Silva/Gaivota 

(Natal) 

Ascendino Alves dos Santos 

(Campo Redondo) 

Ivanilda Alves Arcanjo 

 (RN) 

Maria Marta de Souza  

(Lagoa Nova) 

Assis Saldanha  

(Santana do Matos) 

Ivo Rodrigues Ribeiro  

(Galinhos) 

Maria Natividade Cortez 

Gomes/Naticortez 

 (Natal) 

Augusto Marcelino Gomes 

(Monte Alegre) 

Jailson Nascimento de Oliveira  

(Natal) 

Maria Oneide de Lima e Souza  

(Natal) 

Aurélio Carneiro do 

Nascimento  

(Currais Novos) 

Jair Maciel de Figueiredo  

(Natal) 

Natanael Filho  

(Natal) 

Benedito Antônio de Matos  

(RN) 

Jerônimo do Sucesso  

(Natal) 

Nelson Teixeira da 

Silva/Nelson Paraconha  

(Taipu) 

Benedito do Nascimento  

(Patu) 

João Albino da Costa  

(Mossoró) 

Nestor Lucas Bandeira  

(Mossoró) 

Buca Dantas 

 (Currais Novos) 

João Antônio de Sena 

 (Passa e Fica) 

Newton Navarro Bilro  

(Natal) 
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Carequinha do Norte  

(Natal) 

João Batista do Nascimento 

(Natal) 

Olívio Martins Viana  

(Santa Cruz) 

Carlos Alberto de Araújo  

(Caicó) 

João Bezerra da Rocha  

(Alto do Rodrigues) 

Onésimo Maia  

(Mossoró) 

Celestino Alves  

(Currais Novos) 

João Cesário Barbosa 

(RN) 

Orilo Dantas/Poeta de Ouro 

Branco  

(Ouro Branco) 

Celso da Silveira 

 (Natal) 

João Dessoles Monteiro 

 (Serra Negra do Norte) 

Osório Almeida  

(São José do Campestre) 

Chico Cosminho  

(Natal) 

João Domingos da Silva 

(Macaíba) 

Paulo Fernandes Torres Veras 

(Natal) 

Chico Sena 

 (Parelhas) 

João Francisco dos Santos 

(Parelhas) 

Paulo Varela  

(Assu) 

Cícero Carneiro de Souza  

(Assu) 

João Gomes Sobrinho/Xexéu  

(Santo Antônio) 

Pedro Henrique de Assis  

(Currais Novos) 

Cícero Laurentino da Silva 

(Currais Novos) 

João Hipólito Dantas  

(Currais Novos) 

Pedro Jacob de Medeiros  

(Natal) 

Cícero Manoel do Nascimento 

(Caicó) 

João Joassis de Menezes 

(Caraúbas) 

Pedro Ramalho da Silva 

(Pendências) 

Cícero Targino da Silva 

(João Câmara) 

João Lourenço  

(Mossoró) 

Pedro Salvador da Silva 

 (Lagoa Nova) 

Cide Augusto da Escóssia 

Rosado  

(Mossoró) 

João Pergentino  

(Lagoa Nova) 

Peri Lamartine de Faria/ 

Vicente do Riachão  

(Caicó) 

Cirilo Aureliano da Silva  

(Santa Cruz) 

João Vicente Guimarães 

 (Afonso Bezerra) 

Possidônio Silva 

 (Caicó) 

Clotilde Tavares  

(Natal) 

João Zacarias de Araújo  

(Santana do Matos) 

Raimundo Alves de Oliveira 

(Mossoró) 

Damião da Silva  

(Caraúbas) 

Joaquim Alves 

Bezerra/Mariano Ranchinho  

(Natal) 

Raimundo Bezerra de Moura 

(Natal) 

Damião Galvão de Figueiredo 

(São João do Sabugi) 

Joaquim Crispiniano Neto  

(Santo Antônio do Salto da 

Onça) 

Raimundo Ferreira Campos 

(Currais Novos) 

Damião Nobre de Medeiros 

(Upanema) 

Joaquim de Barros Cavalcanti  

(Santana do Matos) 

Raimundo França de Oliveira  

(Natal) 

Daniel Ribeiro da Silva  

(Santa do Matos) 

Joaquim Pergentino  

(Lagoa Nova) 

Raimundo Galdino de Melo 

(Natal) 

Dionísio Aurino da Silva  

(Natal) 

José Alves Sobrinho/Zé Alves  

(Natal) 

Raimundo Lira dos Santos 

(Martins) 

Domingos Matias dos Santos  

(Nova Cruz) 

José Antônio da Silva/Concriz  

(Mossoró) 

Raimundo Maria da Costa 

(Mossoró) 

Edísio Calixto  

(Mossoró) 

José Antônio de Melo 

 (Santa Cruz) 

Raimundo Marques/Pitiguari 

(Macau) 

Ednalva de Azevedo Silva  

(Natal) 

José Augusto de Souza  

(Macau) 

Raimundo Silva  

(Nísia Floresta) 

Egídio C. Melo 

 (RN) 

José Benedito da Silva  

(Natal) 

Raul de Carvalho Alves  

(Pedro Velho) 

Elcias Chaves Maracaba  

(RN) 

José Bezerra de Assis 

 (Antônio Martins) 

Rejane Lopes Cardoso Serejo  

(Natal) 

Elizeu Ventania 

 (Martins) 

José Cícero de Carvalho  

(Natal) 

Rita Dantas  

(RN) 
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Elói Justo da Fé  

(Assu) 

José Cosme da Silva 

Milanêz/Zé Milanêz  

(Currais Novos) 

Roberto Coutinho da 

Motta/Bob Motta  

(Natal) 

Eloisa Maia  

(Natal) 

José de Souza  

(Natal) 

Romano Elias da Paz  

(Natal) 

Enicy Azevedo  

(Jardim do Seridó) 

José Edmilson Cassiano  

(Coronel Ezequiel) 

Roque José Medeiros  

(Caicó) 

Enoch Domingos  

(Natal) 

José Ferreira de Lima/Zé Lima  

(Mossoró) 

Rosáfico Saldanha Dantas  

(Natal) 

Expedito Freire da Silva 

(Equador) 

José Geraldo de Medeiros/Zé 

de Engrácia  

(Lagoa Nova) 

Rosivaldo Quirino Bezerra  

(Natal) 

F. J. Silva  

(RN) 

José Gomes de Souza  

(Caicó) 

Sebastião Dias Filho  

(Ouro Branco) 

Fausto Severiano da Cunha 

(Natal) 

José Izidro Sobrinho/Zé Izidro  

(Lajes) 

Sebastião Silvestre da Silva 

(Ceará Mirim) 

Francimiro Pereira/Miro 

Pereira 

(Patu) 

José Josino de Oliveira Filho 

(Patu) 

Severino Batista dos Santos 

(Parelhas) 

Francisca de Oliveira 

Confessor 

(Japi) 

José Lima de Oliveira  

(Areia Branca) 

Severino Cassiano da Silva 

(Acari) 

Francisco Agripino de Alcaniz  

(Ipanguaçu) 

José Luiz Carlos Limas  

(Santo Antônio) 

Severino de Souza Lima 

(Mossoró) 

Francisco Alexandre da Silva 

(Currais Novos) 

José Marle de Queiroz/Zé 

Lucena  

(Mossoró) 

Severino Ferreira da Silva 

(Touros) 

Francisco Araújo Sobrinho 

(Equador) 

José Martiniano Cavalcanti 

(São José do Mipibu) 

Severino Rodrigues Dantas 

(Jardim do Seridó) 

Francisco Augusto Caldas de 

Amorim  

(Natal) 

José Medeiros Pereira 

Guedes/Zé Pêndulo/ J. 

Medeiros  

(Natal) 

Severino Toscano de Menezes  

(Florânia) 

Francisco Caieira de Oliveira 

(Natal) 

José Medeiros/Zezinho 

Valdino  

(Currais Novos) 

Severino Vírginio 

Bezerra/Severino Inácio 

(Caraúbas) 

Francisco Canindé Azevedo 

(Baraúnas) 

José Nilton  

(Natal) 

Teodomiro Crispim Lima  

(RN) 

Francisco Carlos de Castro 

(Touros) 

José Nunes Filho  

(Cerro Corá) 

Teodoro Ferraz da Câmara 

(Parnamirim) 

Francisco Clemente Sobrinho  

(Encanto) 

José Octávio Pereira Lima 

(Mossoró) 

Teresa Custódio de Queiroz 

(Natal) 

Francisco das Chagas Bezerra 

Fernandes  

(Acari) 

José Omar Ribeiro  

(Currais Novos) 

Thomaz Heidegger Saldanha  

(Natal) 

Francisco das Chagas dos 

Santos/Ramalho  

(Macaíba) 

José Praxedes Barreto/Zé 

Praxédi  

(Natal) 

Vanduí Guedes  

(Natal) 

Francisco das Chagas Farias de 

Queiroz  

(Natal) 

José Ribamar de Carvalho 

Alves  

(Mossoró) 

Wagner Heverton Gomes 

Paula  

(Natal) 
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Francisco das Chagas 

Rodrigues de Souza  

(Currais Novos) 

José Saldanha Menezes 

Sobrinho/Zé Saldanha  

(Natal) 

Waldeci Wanderley de Barros 

(Caicó) 

Francisco de Assis Silva 

(Alexandria) 

José Vieira de Melo/Zé Vieira  

(Macau) 

Waldson José Bastos Pinheiro  

(Natal) 

Francisco Fabrício de Oliveira  

(Jardim de Piranhas) 

José Virgínio dos Santos/Zé 

Virgínio  

(Jaçanã) 

Walter Medeiros  

(Natal) 

Francisco Faustino de Santana  

(Santana do Matos) 

Josefa Nazaré Alves  

(Currais Novos) 

Wanderley de Azevedo Costa  

(Mossoró) 

Francisco Félix Damasceno 

(Natal) 

Josenira Fraga de Holanda 

Brasil/Zé do Povo  

(Natal) 

Zoroastro Rangel de Farias 

(Pendências) 

Francisco Fernandes da Motta  

(Caicó) 

Júlio Targino da Silva  

(Natal) 
 

Fonte: Gumercindo (2015) e arquivo pessoal 
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APÊNDICE B - CORDÉIS HISTÓRICOS EMPREGADOS  

E COTEJADOS PELA EDITORA QUEIMA BUCHA 

 

1848 

- 

1913 

 

Silvino 

Pirauá de 

Lima 

José 

Bernardo 

da Silva 

1974 
História de Zezinho 

e Mariquinha 
125 

São 

Paulo 
Luzeiro 

João 

Martins 

de 

Athayde 

1973 
Estória do Capitão 

do Navio 
75 

Juazeiro 

do Norte 

Filhas de 

José 

Bernardo da 

Silva 

1865 
Cordeiro 

Manso 

João 

Martins 

de 

Athayde 

1954 

Casamento e 

Mortalha no Céu se 

Talha 

139 
Juazeiro 

do Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

1866 

José 

Galdino da 

Silva Duda 

João 

Martins 

de 

Athayde 

1955 
História de Dona 

Genevra 
159 

Juazeiro 

do Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

Manoel 

Pereira 

Sobrinho 

1958 
A triste sorte de 

Jovelina 
120 

São 

Paulo 
Prelúdio 

1869 

João 

Melchíades 

Ferreira 

José 

Bernardo 

da Silva 

1958 
História do Valente 

sertanejo Zé Garcia 
168 

Juazeiro 

do Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

João 

Martins 

de 

Athayde 

/ Leandro 

Gomes 

de Barros 

1980 
Roldão no leão de 

ouro 
190 

Juazeiro 

do Norte 

Filhas de 

José 

Bernardo da 

Silva 

1880 

 

João 

Martins de 

Athayde 

João 

Martins 

de 

Athayde 

1977 
Romance do 

Escravo Grego 
237 

Juazeiro 

do Norte 

Filhas de 

José 

Bernardo da 

Silva 

João 

Martins 

de 

Athayde 

1957 
O romance de um 

Sentenciado 
520 

Juazeiro 

do Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

João 

Martins 

de 

Athayde 

19-- 
História da Escrava 

Guiomar 
236 

Juazeiro 

do Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

João 

Martins 

de 

Athayde 

19-- 

O prisioneiro do 

Castelo da Rocha 

Negra 

236 
Juazeiro 

do Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 
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1882 

Francisco 

das Chagas 

Batista 

João 

Martins 

de 

Athayde 

19-- 
Dimas, o bom 

ladrão 
181 

Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

1885 

José 

Camelo de 

Melo 

Rezende 

José 

Camelo 

de Melo 

Rezende 

1965 
Entre o amor e a 

espada 
156 

Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

Joaquim 

Batista 

de Sena 

19-- 

História da princesa 

Adalgisa e o pintor 

Haroldo de Vilanaz 

158 Fortaleza 
Graça-

Fátima 

José 

Bernardo 

da Silva 

1963 
O romance do 

Pavão Misterioso 
141 

Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

José 

Camelo 

de Melo 

Rezende 

19-- 

Coco Verde e 

Melancia 

(As grandes 

aventuras de 

Armando e Rosa) 

168 Fortaleza 

Joaquim 

Batista de 

Sena 

1890 

José 

Pacheco da 

Rocha 

José 

Pacheco 

da Rocha 

1977 

A princesa 

Rosamunda ou 

A morte do Gigante 

154 São Paulo Luzeiro 

José 

Pacheco 

da Rocha 

19-- 
A festa dos 

cachorros 
47 

Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

José 

Pacheco 

da Rocha 
19-- 

Os sofrimentos de 

Jesus Cristo 
27 

Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

José 

Pacheco 

da Rocha 
19-- 

As palhaçadas do 

caboclo na hora da 

confissão 

31 
Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

1896 

Firmino 

Teixeira 

do Amaral 

Firmino 

Teixeira 
19-- 

A astúcia do lobo 

ou a vingança da 

raposa 

63 -- -- 

Firmino 

Teixeira 
19-- O escravo do diabo 69 -- -- 

Firmino 

Teixeira 
1980 

Peleja do Cego 

Aderaldo com Zé 

Pretinho 

63 
Juazeiro do 

Norte 

Filhas de 

José 

Bernardo da 

Silva 

Firmino 

Teixeira 
19-- 

Sofrimentos de 

Helena 
186 -- -- 

1901 

José Nunes 

Filho – 

Oiticica 

José 

Nunes 

Filho – 

Oiticica 

19-- Morte e ambição 77 -- -- 
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1901 

José 

Bernardo 

da Silva 

João 

Melquíades 

Ferreira da 

Silva 

1977 

História de 

Juvenal e 

Leopoldina 

124 
sem 

indicação 

José João 

dos Santos 

José 

Bernardo da 

Silva 

1965 

Mariana e o 

Capitão do 

Navio 

171 
Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

1902 

João 

Ferreira de 

Lima 

João 

Ferreira de 

Lima 

1977 

História de 

Mariquinha e 

José de Souza 

Leão 

96 São Paulo Luzeiro 

1904 

Teodoro 

Ferraz da 

Câmara 

Teodoro 

Ferraz da 

Câmara 
1958 

Os heróis do 

amor ou 

Magomante e 

Lindalva 

195 
Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

Teodoro 

Ferraz da 

Câmara 
1951 

Os martírios de 

Rosa de Milão 
196 

Juazeiro do 

norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

1905 
Patativa do 

Assaré 

Patativa do 

Assaré 
1993 

História de 

Abílio e o Seu 

Cachorro Jupi 

158 
Juazeiro do 

Norte 

Universidad

e Regional 

do Cariri: 

Vozes: Lira 

Nordestina 

1905 

Manoel 

Camilo dos 

Santos 

Manoel 

Camilo dos 

Santos 

19-- 
Viagem a São 

Saruê 
34 

sem 

indicação 

A estrela da 

Poesia 

1906 

Severino 

Milanês da 

Silva 

Severino 

Milanês da 

Silva 
1973 

História do 

Valentão do 

mundo 

75 
Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

Severino 

Milanês da 

Silva 
2006 

O príncipe do 

Barro Branco 
75 

Rio de 

Janeiro 
ABLC 

1907 

Antônio 

Eugênio da 

Silva 

Manoel 

Pereira 

Sobrinho 

19-- Valdemar e Irene 140 Recife 

José 

Bernardo da 

Silva 

1909 

João 

Severo de 

Lima 

João Severo 

de Lima 
19-- 

O amor e o 

destino 
158 -- -- 

1909 

Cipriano 

Batista de 

Sena 

(Baraúna) 

Cipriano 

Batista de 

Sena 

(Baraúna) 

19-- 

O assassinato de 

João Caetano e a 

vingança de seu 

filho Oliveiros 

118 
Bezerros 

PE 

Gráfica 

Borges 

1911 

José 

Faustino 

Vila Nova 

João José da 

Silva 
19-- 

O sertanejo 

Antônio Cobra 

Choca 

80 Recife 
João José da 

Silva 

1912 

Joaquim 

Batista de 

Sena 

Joaquim 

Batista de 

Sena 

1967 

Estória de 

Joãozinho, o 

filho do caçador 

156 Fortaleza Crepúsculo 
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Joaquim 

Batista de 

Sena 

1964 

A filha noiva do 

pai ou Amor, 

culpa e perdão 

156 Fortaleza 
Graça-

Fátima 

1912 

Joaquim 

Batista de 

Sena 

Joaquim 

Batista de 

Sena 
19-- 

Elias e 

Antonieta, ou A 

pequenina cruz 

do teu rosário-

vol I 

150 Fortaleza 
Graça-

Fátima 

Joaquim 

Batista de 

Sena 
19-- 

Elias e 

Antonieta, ou A 

pequenina cruz 

do teu rosário-

vol II 

120 Fortaleza 
Graça-

Fátima 

Joaquim 

Batista de 

Sena 
19-- 

História de João 

Valente e o 

Dragão de 3 

Cabeças 

158 Fortaleza 
Graça-

Fátima 

1913 

Severino 

Cesário da 

Silva 

Sem fac-

símile 
19-- 

As aventuras de 

um boiadeiro 
176 -- -- 

Severino 

Cesário da 

Silva 

19-- 

Forasteiro do 

norte ou o amor 

de Rosiana. 

200 Recife 
João José da 

Silva 

1914 

Manoel 

D’Almeida 

Filho 

Manoel 

D’Almeida 

Filho 
19-- 

História de Jesus 

e o mestre dos 

mestres 

39 -- -- 

Manoel 

D’Almeida 

Filho 
1960 

A vitória de 

Floriano e a 

negra feiticeira 

71 São Paulo Luzeiro 

1916 

Francisco 

Sales 

Arêda 

Francisco 

Sales Arêda 
19-- 

Silvia Monteiro 

e o soldado 

misterioso 

158 -- -- 

1916 

Antônio 

Teodoro 

dos Santos 

Antônio 

Teodoro dos 

Santos 

1960 

O encontro de 

Lampeão com 

Dioguinho 

142 São Paulo Prelúdio 

1916 

Francisco 

Sales 

Arêda 

João José da 

Silva 
19-- 

A 

malassombrada 

peleja de 

Francisco Sales 

com o negro 

visão 

62 Recife Luzeiro 

João José da 

Silva 
19-- 

Orlando e Dalva, 

os escravos do 

amor 

160 -- -- 

Francisco 

Sales Arêda 
19-- 

O negrão do 

Paraná e o 

seringueiro do 

norte 

79 São Paulo Luzeiro 

Francisco 

Sales Arêda 
19-- 

José João e João 

José, os dois 

heróis sertanejos 

128 -- UFPB 
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Francisco 

Sales Arêda 
19-- 

O poder de 

Satanás e a 

queda do 

invejoso 

79 -- -- 

 

 

 

1918 

 

Delarme 

Monteiro 

Silva 

João Martins 

de Athayde 
19-- 

A fada da 

Borborema 
 

Sem 

indicação 

Filhas de 

José 

Bernardo da 

Silva 

Delarme 

Monteiro 

Silva 
1975 

Schistosoma, o 

verme do terror 
 Olinda -- 

Delarme 

Monteiro 

Silva 
1980 

O enjeitado de 

Orion 
198 

Juazeiro do 

Norte 

Filhas de 

José 

Bernardo da 

Silva 

1918 

Manoel 

Pereira 

Sobrinho 

Manoel 

Pereira 

Sobrinho 
19-- 

Os sofrimentos 

de Célia ou três 

espadas de 

Dores 

157 São Paulo Luzeiro 

Manoel 

Pereira 

Sobrinho 
19-- 

Dimas e 

Madalena nos 

labirintos da 

sorte 

237 -- -- 

1919 

Severino 

Borges da 

Silva 

João José da 

Silva 
19-- 

O verdadeiro 

romance do 

herói João de 

Calais 

158 
Juazeiro do 

Norte 
Luzeiro 

Severino 

Borges da 

Silva 
19-- 

O romance da 

princesa do 

Reino do Mar 

sem Fim 

 -- -- 

Severino 

Borges da 

Silva 
19-- 

Os dez 

mandamentos 

ou a vida de 

Moisés. 

158 Recife Luzeiro 

1921 

Luís 

Rodrigues 

de Lira 

Luís 

Rodrigues 

de Lira 

19-- 

O carneiro 

misterioso (ou 

de ouro) ou o 

reino da Pedra 

azul. 

64 Recife Luzeiro 

1922 
João José 

da Silva 

João José da 

Silva 19-- 

Aladim e a 

princesa de 

Bagdá 

159 -- -- 

João José da 

Silva 19-- 

Zé Matraca, o 

valentão dos 

Palmares 

79 -- 
João José da 

Silva 

1922 

Manoel 

Cândido da 

Silva 

Manoel 

Cândido da 

Silva 

19-- 

Manassés e o 

Marilí – entre a 

luta e o amor 

158 Recife Luzeiro 
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1927 

Caetano 

Cosme da 

Silva 

Caetano 

Cosme da 

Silva 
19-- 

O assassino da 

honra ou a louca 

do jardim 

159 São Paulo Luzeiro 

1927 

Caetano 

Cosme da 

Silva 

Caetano 

Cosme da 

Silva 
19-- 

Jerônimo, o 

grande herói do 

sertão. 

159 São Paulo Luzeiro 

1928 

Expedito 

Sebastião 

da Silva 

Expedito 

Sebastião da 

Silva 

1964 
O prêmio da 

inocência 
191 

Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

Expedito 

Sebastião da 

Silva 

1976 

As diabruras de 

Pedro 

Malasartes 

158 
Juazeiro do 

Norte 

Filhas de 

José 

Bernardo da 

Silva 

- 

Alfredo 

Pessoa de 

Lima 

João Martins 

de Athayde 
2005 

Iracema, a 

virgem dos 

lábios de mel 

 Fortaleza 
Museu do 

Ceará 

- 

Antônio 

Amâncio 

Pereira 

João Martins 

de Athayde 
1977 O valente Josué  

Juazeiro do 

Norte 

Filhas de 

José 

Bernardo da 

Silva 

 

Arthur da 

Costa 

Pinheiro 

Arthur da 

Costa 

Pinheiro 

19-- 

O dilúvio 

universal ou a 

arca de Noé. 

78 Olinda 

Casa das 

crianças de 

Olinda 

- 

Luís da 

Costa 

Pinheiro 

Luís da 

Costa 

Pinheiro 

19-- 

O desespero do 

amor ou Milton 

e Cléa 

125 
Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

José 

Bernardo da 

Silva 

1964 

História de Rosa 

Branca ou a 

filha do 

pescador 

188 
Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

 

Luís da 

Costa 

Pinheiro 

José 

Bernardo da 

Silva 

1957 

História do boi 

mandingueiro e 

o cavalo 

misterioso 

252 
Juazeiro do 

Norte 

José 

Bernardo da 

Silva 

Luís da 

Costa 

Pinheiro 

19-- 
História do 

papagaio 
474 São Paulo Luzeiro 

- 
Marcos 

Sampaio 

Marcos 

Sampaio 
1975 

A morte dos 

doze pares de 

França 

139 
Juazeiro do 

Norte 

Filhas de 

José 

Bernardo da 

Silva 

- 

Satyro 

Xavier 

Brandão 

Satyro 

Xavier 

Brandão 

19-- 
O exemplo da 

Mocidade 
   

- 

Severino 

Gonçalves 

de Oliveira 

João José da 

Silva 
19-- Cidrão e Helena 79 Recife 

Edson Pinto 

da Silva 
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APÊNDICE C - FRASES FIXAS REITERADAS NOS TEXTOS 

DEUS 
PEDIDOS, SÚPLICAS E 

RESIGNAÇÃO 
DIRECIONADA AO SUJEITO 

Bendito seja o grande Deus 

de Israel (HINJ) 

 

Bendito, ó Deus de Israel 

(BOF) 

Eu te peço mãe Santíssima 

pelo Deus onipotente. Valei-

me ó mãe querida! (SH) 

Eu juro, respondeu Lino 

Pela hóstia consagrada 

Pelo cálice de amargura 

Por Maria Imaculada (MPB) 

Tenha fé em Deus nosso 

Salvador (HDT) 

Deus tome conta de tudo 

(HRD) 
Eu tive a revelação (HRD) 

Deus te livre de ser vizinho 

da melhor (HDT) 

 

Deus me livre de ser teu 

companheiro (PSC) 

Em nome de Deus eu juro 

(HRD) 

 

Eu peço em nome dos céus 

(RS) 

Dando mil graças aos céus (HACJ) 

 

Dando mil graças a Deus e a virgem 

Imaculada (SH) 

 

Dando mil graças a Deus (HRD) 

 

Deu muitas graças a Deus (RLO) 

Te peço em nome de Deus 

(HINJ) 

 

Marluce em nome de Deus 

(RS) 

Valei-me nesta aflição! 

(HRD) 

 

Na hora desta aflição (HRD) 

Pois tinha sido intimada 

Em nome da Divindade (MPB) 

Que Deus dê a salvação 

(CM) 

Perdão em nome de Deus 

(HDG) 
Beijou a cruz da espada (BOF) 

Bálsamo que Deus foi ungido 

(BOF) 

Tenho o bálsamo sagrado 

com que Jesus foi ungido 

(BOF) 

Peça a Deus por seus 

pecados 

Faça o ato de contrição 

Os seus dias estão findados 

(HDG) 

Faz cobiça a gente andar 

O dia hoje é santificado (MPB) 

Pelo vinagre e o fel que 

Cristo bebeu na cruz (BOF) 

Jura por Deus e a verdade 

(HDG) 
Eu jurei aos pés de Deus (MPB) 

Com Deus não me falta nada 

(BOF) 

Irá morrer na cruz cravado 

de pé e mão (HDG) 
Viu ele em sangue banhado (MPB) 

Não quero mais do que Deus 

(BOF) 
Imploro a Deus do céu (TSJ) Pois esta é minha sina (TSJ) 

Haja o que Deus for servido 

(BOF) 

Salvo se Deus for servido 

(MPB) 

Vá com Deus e a Virgem 

Poderosa (HVSZG) 

Sou feliz em conhecê-la 

E ter a santa bênção (NAII) 

 

Na Santíssima Trindade no 

poderoso Deus padre (BOF) 

 

Peço pelas três pessoas da 

Santíssima Trindade! (HRD) 

Juro pelas três pessoas 

Da Santíssima Trindade 

(MPB) 

Eu te peço pelos céus e pela 

Santíssima Trindade (PRMG) 

Credo em Cruz! Falou um 

deles (RS) 

Nunca mente um fariseu 

De barbas brancas e honrado 

Que ante o santíssimo altar (DBL) 
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DEUS 
PEDIDOS, SÚPLICAS E 

RESIGNAÇÃO 
DIRECIONADA AO SUJEITO 

Que Deus é verdadeiro, 

grande, bom e justiceiro 

(BOF) 

 

Perante o Deus verdadeiro 

(HAML) 

 

Mas Deus é pai verdadeiro 

(RS) 

 

Filho de Deus verdadeiro 

(PCNC) 

A paz de Deus te acompanhe 

(DBL) 

 

Seja a paz de Deus contigo 

(DBL) 

Sentiu uma comoção 

Fruto da divina luz (DBL) 

 

Zombou da divina luz (DBL) 

Fazer o sinal da cruz (HACJ) 

 

Fazendo uma cruz co’a mão 

(NAII) 

Tenhas fé no Salvador! 

(PCRN) 

Quem está em casa se serve por 

derradeiro (DBL) 

Por ordem de Deus Divino 

(HACJ) 

Disse o velho: Deus me livre 

(DBL) 

Qu’ele por muito dinheiro 

Fazia o que o diabo faz (HPAPHV) 

Homem Deus Sacramentado! 

(PMRD) 

O Senhor jura pela cruz do 

Redentor (MPB) 

Rumou para Mamanguape 

Com prazer e alegria (HPAPHV) 

De um Deus de tanta virtude 

(MCN) 

Deus recompense o vosso 

merecimento (DBL) 
Pra dar mais prova de amor (FC) 

Do poder do Espírito Santo e 

do Divino Sacramento (HRD) 

Entrega a Deus, minha filha 

(HEG) 

Antes do galo cantar 

Três vezes me negará (SJC) 

Porém como Deus é justo 

(HRD) 

E viveram como dois anjos a 

quem Deus abençoou (EAE) 

Saudaram o dono da casa 

Todos com muita alegria (PCAZP) 

Oh, bom Deus de piedade 

(HRD) 

Portanto, peço ao senhor 

pela santa Virgem Pura 

(EAE) 

O Bom Jesus me valeu! 

((NAII) 

Deixa que eu te dê um beijo 

Em paga dessa promessa 

(EAE) 

Ama a Deus e a verdade 

(HDG) 

Por Deus te peço ainda 

(EAE) 

Porém isto a Deus pertence 

(TSJ) 

Oh, Maria mãe de Cristo 

Salvador (PRMG) 

Jesus não esquece o bom 

E por Deus será ouvido 

(PCRN) 

Vede Minha Mãe Santíssima 

(PRMG) 

Deus salve o grande valor 

(PCRN) 

Foi ordem do criador (AI) 

Deus orai por mim (NAI) 

Era santo o juramento (DBL) 

Olha que das minhas mãos 

Só Deus te pode valer 

(HPAPHV) 

Das graças do céu lhe brinda 

(PRMG) 

Eu juro, em nome de um Deus Onipotente (PRMG) 

Que fez Cristo anunciado (PRMG) 
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XILOGRAVURAS DA EDITORA QUEIMA BUCHA 

 

 



246 

 



247 

 

 
  



248 

 

 

  



249 

 

ROL DOS FOMENTADORES CULTURAIS - 2012 

1. Abadia Maria de Oliveira - Itapuranga/GO 

2. Alecssandro Dani Scalcon - São Carlos/SC 

3. Ana Lúcia Cunha e Silva - Rio Branco/AC 

4. Aparecida Teixeira de Fátima Paraguassú - Santa Cruz de Goiás/GO 

5. Arabela Alves Rollemberg Mendonça - Aracaju/SE 

6. Beth Krisam - Maceió/AL 

7. Carlos de Aquino Santos - Rio do Sul/SC 

8. Cristiane Pedrini Ugolini - Florianópolis/SC 

9. Cristina Souza Bastos -  Vitória/ES 

10. Denise Adriana Argenta - Chapecó/SC 

11. Denise Bendiner - Florianópolis/SC 

12. Dinorá Couto Cançado - Taguatinga/DF 

13. Dora Dimenstein - Recife/PE 

14. Elaine Lira Zarro - Videira/SC 

15. Elaine de Fátima Thomé Parizzi - Cuiabá/MT 

16. Elisa Leonel Utino - Goiânia/GO 

17. Elisabeth Krisam - Maceió/AL 

18. Elisângela Tavares Dias - Natal/RN 

19. Elysmeire de Oliveira Pessoa - Porto Velho/RO 

20. Francisco do Vale Pereira - Florianópolis/SC 

21. Francisco Edilberto de Oliveira Filho - Vitória/ES 

22. Gabriela de Almeida Apolônio - Recife/PE 

23. Gilson Sérgio Matos Reis - Aracaju/SE 

24. Graziene da Silva Moreira - Goiânia/GO 

25. Herika de Araújo Silva - Vitória de Santo Antão/PE 

26. Iara Vieira - Campo Grande/MS 

27. João Bosco Dumont do Nascimento - Juazeiro do Norte/CE 

28. João Paulo Couto Santos - Ilhéus/BA 

29. José Alves Neto - Fortaleza/CE 

30. Josenice Barbosa da Silva - Caruaru/PE 

31. Josireni Valéria Ximenes - Porto Velho/RO 

32. Juliana Machado Oliveira - Itacaré/BA 

33. Leonardo da Conceição Serra - Vila Velha/ES 

34. Luiz Carlos Menezes Dantas - Itabuna/BA 

35. Malva Ramos Malvar - Aracaju/SE 

36. Márcia Ogava Ribeiro - Salvador / BA 

37. Mariane Feil - Florianópolis/SC 

38. Mávia de Aquino Santos - Rio do Sul/SC 

39. Michelly Dominiq - Campo Grande/MS 

40. Neiva Maria Ortega Marques - Florianópolis/SC 

41. Paula Izabela de Alcântara Alves - Juazeiro do Norte/CE 

42. Rafaele Costa - Recife / PE 

43. Raquel Almeida Rohr de Oliveira Isidoro - Vitória/ES 

44. Rea Silvia Barbosa - Criciúma/SC 

45. Renata Cordeiro Fassarella - Vila Velha/ES 

46. Rosa Rasuck - Vitória/ES 

47. Sandra Regina Sarquis - Maceió/AL 

48. Sigval Jidson Schaitel - Florianópolis/SC 

49. Virgínia Lúcia Fonseca Menezes - Aracaju/SE 

50. Wandilene Macedo - Brasilia/DF 

51. Zilda Barradas - Cuiabá/MT 
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 TEXTO: ALEGORIA DA CAVERNA (DO LIVRO “A REPÚBLICA” - PLATÃO) 

 

Uma alegoria nos mostrará agora a situação dos homens em face da verdadeira luz. Suponhamo-los 

cativos, acorrentados num local subterrâneo, com o rosto voltado para a parede oposta à entrada e 

impossibilitados de ver algo além desta parede. Iluminam-na os reflexos de um fogo que arde fora, 

sobre uma elevação, em cuja metade passa um caminho bordejado por um pequeno muro. Atrás 

deste muro desfilam pessoas carregando sobre os ombros objetos heteróclitos, estatuetas de homens, 

animais etc. Destes objetos, os cativos enxergam apenas a sombra projetada pelo fogo sobre o fundo 

da caverna; do mesmo modo, ouvem apenas o eco das palavras que os portadores trocam entre si. 

Habituados desde a infância a contemplar estas imagens vãs, a escutar estes sons confusos cuja 

origem ignoram, vivem em um mundo de fantasmas que tomam por realidades. Porque se um deles, 

liberto de suas cadeias, for arrastado para a luz, sentir-se-á de início ofuscado e nada distinguirá do 

que o circunda. Por instinto, dirigirá o olhar para as sombras que não lhe feriam os olhos e durante 

algum tempo crê-las-á mais reais do que os objetos do novo mundo para onde o transportaram. Mas, 

quando seus olhos se acostumarem à ambiência luminosa, poderá perceber estes objetos refletidos 

nas águas e depois fitá-los diretamente. A noite, contemplará a lua e as constelações, e enfim tomar-

se-á capaz de aguentar o fulgor do sol. Então compreenderá que sua vida anterior não passava de 

um sonho sombrio, e lastimará os antigos companheiros de cativeiro. Mas, se voltar a descer para 

junto deles a fim de instruí-los, de mostrar-lhes a inanidade dos fantasmas da caverna e descrever-

lhes o mundo da luz, quem o ouvirá sem rir, quem, sobretudo, dará crédito à sua divina revelação? 

Os mais sábios tratá-lo-ão de louco e irão a ponto de ameaçá-lo de morte, caso persista na generosa 

tentativa. Não é difícil discernir a significação desta alegoria. Os homens são neste mundo escravos 

de seus sentidos: na obscuridade do mundo da matéria, em perpétuo devir, não apreendem senão 

sombras ou vagos reflexos. Porém, os modelos destas sombras, a fonte luminosa destes reflexos, 

permanecem a tal ponto desconhecidos para eles que não suspeitam sequer de sua existência. A 

única ciência deles — ou a que chamam com esse nome — consiste em descobrir certa ordem nas 

aparências, uma sequência prevista no interminável desfile das sombras, que passam e repassam 

diante deles, movendo-se sobre um fundo de mistério. O puro esplendor das essências, este só é 

dado a contemplar e fixar na alma a quem, rompendo os grilhões, se tenha elevado além das trevas 

da caverna até o reino do Sol. Mas, depois de ficar bastante tempo neste reino, seus olhos, 

habituados às clarezas ideais, não mais conseguem distinguir as sombras daqui de baixo: eis por 

que o julgam inapto a gerir sabiamente os negócios humanos. Com efeito, a alma é como a vista 

perturbada, quer pela brusca passagem da luz à obscuridade, quer da obscuridade à luz. Possui 

naturalmente a faculdade de conhecer, como o olho a de ver. A educação não tem outro escopo 

senão bem orientar esta faculdade, isto é, desviá-la das perspectivas fugazes do devir para as formas 

imutáveis do ser. E nosso dever, como legisladores, fazer chegar as melhores naturezas à 

contemplação do Sol do universo inteligível e obrigá-las depois a presidir, por seu turno, aos 

destinos da cidade. Alguém poderá evidentemente dizer-nos que, agindo assim, damos-lhes a 

felicidade apenas para tirá-la em seguida; das Ilhas Afortunadas aonde, vivos ainda, as 

transportaremos, reconduzi-las-emos de fato à terra e colocá-las-emos em luta com as mais 

humildes realidades. Mas já declaramos não visar de modo algum a felicidade própria de uma classe 

de cidadãos: além disso, a quem nos acusasse de dureza para com os nossos magistrados, podemos 

responder que estes devem às nossas instituições o fato de seriem o que são. É justo, pois, que 

paguem sua dívida à cidade e a seus fundadores, aceitando, uma vez terminada a sua educação, 

ocupar-se dos negócios públicos. Seus compatriotas ganharão com isso por terem chefes não só 

competentes mas desinteressados, porque ricos em suas almas do mais precioso de todos os bens. 

Como regra geral, para que um Estado seja prudentemente governado, cumpre que a condição 

privada dos homens destinados ao poder seja para eles preferível ao exercício do próprio poder — 

o qual nunca deve constituir uma isca oferecida às ambições mais malsãs.
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