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Cordel na escola é arte 

Em plena desenvoltura 

Está fazendo sua parte 

Dentro da literatura 

Tentando desenvolver 

Para o aluno aprender 

O valor dessa cultura 

 

O professor otimista 

Leva o cordel pra escola 

E sendo um idealista 

Com seu talento controla 

E faz seu ensinamento 

Mostrando conhecimento 

Do cantador de viola 

 

Um mestre ativo e atento 

Que usa essa teoria 

Encontra ensinamento 

Pra ciência e geografia 

Pra português e gramática 

Soluções pra matemática 

História e filosofia 

 

E usando a poesia 

Como tema especial 

Desenvolve e propicia 

Favorece e dá moral 

Além de entretenimento 

Se promover um evento 

Por exemplo, um recital 

 

Se o poeta popular 

Chegar ser valorizado 

E se um dia deixar 

De ser marginalizado 

Mostrarão seus ideais 

Dentro do aprendizado 

 

Com a primeira passada 

Que dei nessa direção 

Comecei a caminhada 

Em prol da educação 

Se achar que colaborei 

Por aqui estarei 

A inteira disposição 
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R E S U M O 

 

A cultura num contexto de multiplicidade (técnica, econômica e social) molda realidades 

cotidianas por meio de representações, singulares e coletivas, que oferecem critérios e 

referências para a condução da vida diária. Neste sentido, nossa pesquisa busca verificar como 

o cordel, compreendido no contexto da contemporaneidade, que é tanto urbano quanto de 

multidão, pode ser mediador de uma proposta pedagógica capaz de dar conta das 

singularidades da multidão. Com isso, queremos dizer que compreendemos o cordel inserido 

nos devires contemporâneos, sobretudo no espaço da cidade, como a produção e a expressão 

das subjetividades dos múltiplos sujeitos e de suas diversidades constitutivas, e como essa 

leitura pode contribuir para o campo da educação em interface com os saberes literários, ao 

trazer a possibilidade de perceber o papel e representações construídas em torno da multidão 

no cordel e o trato destas questões na sala de aula. Por base teórica, apresentamos o conceito 

de multidão, com respaldo nas concepções de Antonio Negri e Michael Hardt (2014), para 

estabelecer um elo entre multidão, cordel e escola, e desenvolver uma proposta pedagógica a 

partir das potencialidades dos sujeitos sociais presentes nos cordéis. Após analisar o contexto 

multitudinal de um corpus de vinte e quatro cordéis, com destaque para alguns personagens 

minoritários (negro, gay e camponês), materializamos uma pesquisa-ação, de abordagem 

qualitativa, em uma turma de Ensino Médio da rede pública de ensino da Paraíba. As 

discussões sobre educação e escola estão respaldadas em Candau (2014), Moreira (2001), 

Nóvoa (2009), Assmann (1998), Bourdieu (2013), Gatti (2011) e Morin (1998). Em relação à 

literatura de cordel, temos o apoio teórico de Silva (2010), Beltrão (2001), Luyten (1992), 

Araújo (2007, 2009), Haurélio (2013) e Evaristo (2011). Para uma análise cultural, trouxemos 

autores como Martín-Barbero (2008), Hall (2005), Glissant (2005), Bauman (2007, 2013) e 

Canclini (2008). A pesquisa revelou que o cordel, na sala de aula, compreendido no contexto 

da multiplicidade, amplia as discussões sobre manifestações e expressões produtivas da 

multidão, ao passo que possibilita aos alunos se reconhecerem enquanto construtores 

biopolíticos. É por isso que o cordel é uma das formas potenciais das minorias brasileiras que 

se urbanizam, não sendo possível pensá-los em separado, cordel/cidade, cordel/multidão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Multidão. Cidade. Escola. Cordel. Proposta Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The culture in the context  of multitude shapes everyday realities through singular and 

collective representations, which provide criteria and references In this sense, our research 

aims to verify how the cordel, understood in the context of contemporary, which is both urban 

and multitude, can be the mediator of a pedagogical approach able to give account of the 

singularities of the multitude, can be the mediator of a pedagogical approach able to reach the 

singularities of the multitude. With this we want to say that we understand the cordel inserted 

in the contemporary changes as the production and expression of multiple of the subjectivities 

of multiple subjects and its constituent diversity, and how this reading can contribute to the 

fiel of education in interface with the literary knowledge, bringing the possibility to realize the 

role and representations built around the multitude in the cordel and the treatment of these 

issues in classroom. On the theoretical basis, we present the concept of the multitude, with 

support in the concepts by Antonio Negri and Michael Hardt (2014), to establish a link 

between multitude, cordel and school, to establish a link between multitude, string and school, 

and develop an educational proposal from the potential of social subjects present in Cordéis. 

After to analyze the multitudinal context of a corpusof  twenty-four cordéis, especially for 

some minority characters (black, gay and peasant), we materialize an action research of the 

qualitative approach, in a high school class of public schools in Paraiba. The discussions 

about education and school are backed in Candau (2014), Moreira (2001), Nóvoa (2009), 

Assmann (1998), Bourdieu (2013), Gatti (2011) and Morin (1998). Regarding to the cordel 

literature, we have the theoretical support by Silva (2010), Beltrão (2001), Luyten (1992), 

Araújo (2007, 2009), Haurélio (2013) and Evaristo (2011). For a cultural analysis we brought 

authors as Martín-Barbero (2008), Hall (2005), Glissant (2005), Bauman (2007, 2013) and 

Canclini (2008). The survey revealed that the cordel, in the classroom, understood in the 

context of the multiplicity, extends the discussions on manifestation and productive 

expressions of the multitude, while allow the students to know each other while biopolitical 

builders. That is why the cordel is one of the potential ways of Brazilian minorities who 

urbanize being not possible to think of them separate, cordel/city, cordel/multitude. 

 

KEYWORDS: Multitude. City. School. Cordel. Pedagogical Proposal. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cidade, na contemporaneidade, apresenta-se como um ambiente complexo – 

principal lugar de acolhimento, dispersão, produção e lutas protagonizadas pelos diferentes 

sujeitos sociais. Enquanto espaço plural, ela caracteriza atravessamentos, enxertos, mutações, 

cruzamentos e hibridizações que se acentuam e acabam por fazer parte da experiência 

cotidiana, ocasionando novas relações culturais.  

Nesta perspectiva, o sentido de cultura, no espaço urbano, aparece por um viés 

constitutivo, sempre em movimento; passa a ser plural e descentrada. De acordo com 

Canevacci (2009), no ambiente citadino, os sujeitos têm a possibilidade de viver uma 

multiplicidade identitária (laboral, sexual, espacial, gerencial) e coabitar com a pluralidade 

que se conflita com os esquemas tradicionais resistentes.  

Nessa sociedade urbanizada, ―líquida‖, as relações culturais tornam-se abertas a 

componentes externos, por serem instáveis e mutáveis. De acordo com Bauman (2007), isso 

desencadeia um desmoronamento da ideia de sociedade culturalmente sólida, uniforme e 

inflexível. Imerso nesse universo fluído, o cordelista lança, em seu fazer poético, um olhar 

mais multiforme sobre o conteúdo que se pretende poetizar, daí ser o cordel um espaço 

dialógico, de diferentes expressões potenciais provindas das tramas cotidianas. 

A polifonia social, o híbrido e os elementos provindos da vivência cotidiana se 

mesclam espontaneamente sobre as formas atuais de produzir a literatura de cordel. Neste 

sentido, o texto cordelino é composto de saberes rizomáticos que circulam por uma rede de 

significados expressos pela linguagem poética, composta de uma diversidade constitutiva. Ao 

deambular pela sociedade multifacetada, o cordelista entra em contado com uma cultura 

circular, por isso, o contexto do cordel nos dá possibilidade de refletir sobre a multiplicidade 

de conexões de saberes que compõem a sociedade.   

A ideia de cultura circular, aqui apresentada, está respaldada em Carlo Ginzburg, em 

seu livro “O queijo e os vermes” (2006) – diante de uma ampla reflexão sobre o 

relacionamento circular de saberes, entre um personagem subalterno, o Moleiro, e a cultura 

dominante da época (Idade Média). O texto de Ginzburg mostra que a interação de diferentes 

saberes que se agregam por meio de influências recíprocas ocasionam novas formas de ler e 

escrever as realidades. Podemos refletir, com isso, que o cordel se constitui como um lugar 

e/ou um entre-lugar de circularização de diferentes saberes, por ser esta literatura uma forma 

de expressão de muitos campos sociais, políticos, culturais, sociais e econômicos. 
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O cordel na atualidade exprime práticas e ações sociais transgressoras de sujeitos que 

por muito tempo viveram as margens da visibilidade social. Este novo fazer poético contraria, 

em muitos casos, a tradição cordelina que silenciava ou distanciava performances sociais que 

rompiam a ordem tradicional instituída. Com temas mais abertos, os conteúdos poetizados no 

cordel são típicos de narrativas cotidianas das sociedades urbanas.   

Os versos do cordel contemporâneo trazem agrupamentos de sujeitos que revelam os 

modos subversivos de atuação social, ação e trabalho. Sendo assim, achamos pertinente 

refletir sobre o cordel num espaço de multidão, por entendermos que a multidão agencia 

fluxos e é feita de dimensões compostas por indivíduos que atuam num coletivo, como linhas, 

significando multiplicidade, e não quantidade.  

Para Hardt e Negri (2014, p. 289), a multidão ―transpõe a lógica exclusiva e limitadora 

de identidade-diferença para a lógica aberta e expansiva de singularidade-partilha, mas pode 

ser mais útil citar como ilustração a natureza ilimitada e indefinida das redes disseminadas‖.  

 
A multidão é encarada como uma multiplicidade irredutível, baseada nas 

condições de possibilidade, dos que podem tornar-se multidão, levando em 

conta que tipos de trabalho, formas de vida e localização geográfica não 

impedem a comunicação e a colaboração num projeto político comum. 

(HARDT; NEGRI, 2005, p. 146). 

 

Como podemos perceber, a multidão é um conceito aberto, podendo haver, sim, 

pontos de fora, mas sempre permeada de fronteiras abertas e indefinidas. Ela reconhece e 

legitima as diferenças sociais. Portanto, compartilhamos a ideia de que o cordel pode ser um 

recurso pedagógico complementar ao processo educativo, no âmbito da multidão, e a escola 

pode e deve ampliar as discussões acerca das múltiplas abordagens para o estudo das 

dinâmicas culturais e das emergências sociais, atentando para os diferentes modos de ser, 

sentir, pensar e experienciar a vida, diante das novas práticas de sociabilidade. Ou seja: 

estamos ressaltando o papel social da escola ao aliar cultura popular e educação em prol de 

uma formação cidadã frente aos conteúdos que permeiam uma sociedade multitudinária.  

Face ao modo de funcionar da multidão, e sendo a escola e o cordel espaços de ações e 

sujeitos plurais, de multiplicidades e circularidades de saberes e aprendizados, surgem as 

seguintes indagações: como a literatura de cordel, no contexto da contemporaneidade, 

expressa a potência constituinte da multidão? Até que ponto o cordel pode ser mediador de 

uma proposta pedagógica capaz de dar conta das singularidades da multidão, quase sempre 

excluídas ou silenciadas no contexto da sociedade e da escola? 
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Frente a estas indagações, nosso objetivo geral é verificar como o cordel, 

compreendido no contexto contemporâneo, que é tanto urbano quanto de multidão, pode ser 

mediador de uma proposta pedagógica capaz de dar conta das singularidades da multidão, 

quase sempre excluídas ou silenciadas na sociedade e na escola. Como objetivos específicos, 

procuramos refletir sobre o cordel enquanto resistência cultural contemporânea, num espaço 

de multidão, e sua relação com a vida cotidiana dos pobres; buscamos identificar como os 

personagens sociais, descritos no cordel, constituem potência de multidão; analisar como a 

escola pode ser pensada para a multidão e para a multiplicidade e propor uma sequência 

didática utilizando o cordel, enquanto gênero privilegiado para compreender a multiplicidade 

e os rizomas da contemporaneidade, de modo a dar voz aos alunos para se reconhecerem 

enquanto sujeitos críticos, constituintes de potência de multidão; e verificar as potencialidades 

e limitações pedagógicas que o cordel pode apresentar, num espaço de multidão, a partir da 

apropriação e expressão de múltiplos sentidos e significados desencadeados pelos sujeitos e 

pelas coletividades. 

 

A escolha da temática: proposituras e apontamentos metodológicos 

 

A escolha desta temática não foi aleatória, e, ao nosso entender, justifica-se por 

compreender o cordel numa perspectiva da multidão e não de povo para nos possibilitar um 

olhar diferenciado sobre ele, retirando-o do fechamento identitário tradicional, associado ao 

popular rural, de modo a buscarmos as singularidades das muitas formas de produção 

cordelista contemporânea. Ao mesmo tempo, por entender que o contexto representativo da 

cultura popular não pode mais ser pensado fora do contexto de práticas culturais híbridas, 

metamorfoseadas no tempo e no espaço. 

Num âmbito mais próximo, a temática em tela (cordel e multidão) abre 

potencialidades educativas para pensarmos as minorias silenciadas, como negros, 

homossexuais e camponeses, enquanto potência de multidão, tendo em vista a pluralidade de 

sujeitos que compõem o espaço da escola. Este tipo de reflexão tem como propositura 

possibilitar aos alunos um olhar comum, às vezes inespecífico, perceptivo, que reflete a vida 

de muitos alunos-leitores – o que se é capaz de produzir pela leitura de cordéis, em comunhão 

com os sujeitos representados, os lugares representados, a potência da multidão. 

 
As representações são formas pelas quais o indivíduo, isoladamente ou 

partilhando-as, reconstrói, mais do que reflete, as suas fontes referenciais, 

dado que uma coisa que é exterior ao indivíduo não existe nele, ela é sempre 
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representada pelo indivíduo, isto é, reconstruída pelos seus sentidos, 

racionalidade, emotividade, pela sua objetividade e pela sua subjetividade. 

(TORRES, 2010, p. 5). 

 

O texto cordelino apresenta uma relação interdiscursiva com múltiplas realidades 

sociais.  Por isso, acreditamos que, independente da condição socioeconômica em que o aluno 

se encontra, o cordel pode representar um significativo recurso pedagógico que possibilita 

refletir as mais variadas formas de expressões e linguagens do sujeito em sociedade.  

Ressaltamos que o cordel não é uma literatura que vem sendo explorada 

constantemente na escola. Isso ocorre, em parte, por decorrência da pouca informação dos 

professores quanto à capacidade educativa que o cordel traz em suas narrativas, assim como 

pela pouca notoriedade que os livros didáticos dão a essa forma de literatura.  Os poucos 

livros didáticos que fazem alguma referência ao cordel limitam, a nosso ver, o seu potencial: 

os de língua portuguesa trazem pequenas referências em termos estéticos e regionais, os de 

geografia atribuem um teor meramente regionalista, ou seja, ambos apresentam o cordel 

apenas como simbologia do imaginário popular folclórico do Nordeste. 

Acreditamos que o uso planejado do cordel, em sala de aula, pode proporcionar uma 

educação crítica, pensada para a multidão e para a multiplicidade – ―a multiplicidade da 

multidão não é apenas uma questão de ser diferente, mas também de um devir diferente. Um 

devir diferente daquilo que você é!‖ (HARDT; NEGRI, 2014, p. 444) –, e oferecer uma escola 

intrinsecamente relacionada ao contexto cultural, das diferenças, das singularidades e dos 

objetivos comuns. Uma escola que não silencie a diferença e nem a neutralize.  

Pensamos ser relevante esta pesquisa na área de educação, com o uso dos cordéis a 

partir da multidão, porque, dentre outros aspectos, ela busca contribuir para uma proposta de 

formação em que o indivíduo desenvolva sua criticidade, responsabilidade e compreenda sua 

potencialidade diante de uma sociedade movida por constantes fluxos de trocas sociais. 

Consideramos que a presença do cordel na escola proporciona a exploração de inúmeras 

possibilidades de educação no desenvolvimento social, emocional e cognitivo do aluno. 

Segundo Gatti (2011), no contexto sociocultural contemporâneo, os estudos no campo 

da educação estão cada vez mais submetidos a novas exigências de qualidade. Para esta 

autora, a pesquisa na concepção inter-relacional, no campo educacional, tenta considerar 

todos os ângulos da situação em suas relações, mesmo escolhendo focos delimitados e 

selecionando alguns dos fatores, pela dificuldade, ou até impossibilidade, de considerar todo o 

conjunto e suas combinações, interdependências e transvariações. 
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Nossa pesquisa envolve uma turma de vinte alunos da terceira série (noturno) do 

Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Ribeiro, localizada 

em Gurinhém, no Agreste Paraibano. Trata-se de uma proposta transdisciplinar, desenvolvida 

durante as aulas de geografia, num período de oito semanas (de julho a setembro de 2015), 

considerando que o componente curricular de geografia, no turno noturno, são duas aulas 

semanais, sendo cada aula de 40 minutos (no caso da nossa escola, duas aulas consecutivas).  

 
O desafio dessa metodologia é a formação transdisciplinar do pesquisador e 

dos participantes. A formação transdisciplinar atravessa os diferentes níveis 

cognitivos: o corpo, as emoções, a mente e o espírito, exigindo uma 

transformação profunda do ser transdisciplinar na expansão de sua consciência 

sobre si próprio e sobre a realidade vivenciada. (PALAVIZINI , 2012, p. 83). 

 

A escolha da terceira série do Ensino Médio, para fins de aplicação da pesquisa, deu-

se pelo fato de correlacionarmos o conceito de multidão com os conteúdos apresentados na 

grade curricular de geografia, que abrange assuntos como globalização (e seus conflitos), 

urbanização (o sujeito social e a cidade), espaço rural, regionalização étnica e geopolítica.  

A atenção chamada para as aulas de geografia se dá diante do nosso lugar social – 

docente de geografia – e por acreditamos que ela e as demais ciências humanas devem traçar 

discussões que abarquem os modos pelos quais as margens configuram a complexidade dos 

espaços. No caso, como o subalterno e a subalternidade protagonizam as narrativas cotidianas 

na produção do espaço citadino e como isso pode ser visto e trabalhado na sala de aula.   

Portanto, a contribuição desta pesquisa é inter/transdisciplinar, haja vista que envolve 

os campos da geografia, literatura, filosofia, comunicação, história, sociologia, antropologia, 

psicologia, entre outras ciências humanas e sociais, e busca estimular uma nova compreensão 

da realidade articulando elementos que passam entre, além e através das disciplinas escolares. 

Como diz Morin (1998), o desenvolvimento da aptidão para contextualizar as relações 

existentes entre os conhecimentos tende a produzir a emergência de um pensamento 

―ecologizante‖, no sentido em que situa todo acontecimento, informação ou conhecimento em 

relação de inseparabilidade com seu meio ambiente – cultural, social, econômico, político e 

natural. Destarte, entendemos que cordel é uma das formas potenciais de refletirmos as 

minorias brasileiras que se urbanizam, não sendo possível pensá-lo em separado, 

cordel/cidade, cordel/multidão, cordel/escola, dada a sua complexidade. 

Por meio de uma abordagem qualitativa, buscamos compreender e interpretar a 

potência dos sujeitos multitudinais, presentes nos cordéis, de uma forma mais abrangente no 

espaço da sala de aula, em meio a textos e imagens de personagens da multidão. Segundo 
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Bortoni-Ricardo (2008), a pesquisa qualitativa contribui para que percebamos as vantagens de 

métodos que auxiliam a ter uma visão mais abrangente dos problemas; supõe contato direto 

com o objeto de análise e fornece um enfoque diferenciado para a compreensão da realidade. 

Como aporte teórico para construção textual, apresentamos o conceito de multidão, 

respaldados nas concepções de Antonio Negri e Michael Hardt (2014), para estabelecer um 

elo entre multidão, cordel e escola, e desenvolver uma proposta pedagógica a partir das 

potencialidades dos sujeitos sociais presentes nos cordéis. As discussões sobre literatura de 

cordel em sala de aula estão apoiadas em Silva (2010), Beltrão (2001), Luyten (1992), Araújo 

(2007, 2009), Haurélio (2013), Marinho e Pinheiro (2012), Alves (2008) e Evaristo (2011). 

Para uma análise sociocultural, trouxemos Martín-Barbero (2008), Hall (2005), Glissant 

(2005), Bauman (2007, 2013), Chartier (1990), Certeau (1995), Ginzburg (2006) e Canclini 

(2008), além de Fani (2001, 2007), Harvaey (2013), Corrêa (1995), Santos (2000) e Lefebvre 

(1999) para discutir o espaço da cidade. Em relação ao suporte teórico sobre educação e 

escola, temos Candau (2014), Moreira (2001), Nóvoa (2009), Bourdieu (2013), Gatti (2011), 

Gadotti (2000), Assmann (1998) e Morin (1998). 

Nossa pesquisa está dividida em duas fases. A primeira, de janeiro a junho de 2015, se 

dá com a catalogação e análise dos cordéis, impressos e online, num espaço de multidão. 

Foram lidos uma média de sessenta cordéis atuais. Desses, escolhemos vinte e quatro para 

fins das nossas análises. A escolha levou em consideração as narrativas que versam por uma 

concepção potencializadora das minorias sociais que atuam no contexto da cidade, como 

mulheres, negros (as), homossexuais, camponeses (as), alcóolatras e demais personagens da 

multidão. Para fins didáticos, selecionamos três categorias de sujeitos (negros, homossexuais 

e camponeses) para serem analisadas mais detalhadamente e, assim, aplicar uma sequência 

didática no Ensino Médio, que é a segunda fase desta pesquisa. 

Os cordéis catalogados são os seguintes: online: A vida de pobre na cidade grande 

(2012), de Leonardo Alecrim; Não me chame de mulata (2015), de Jarid Arraes; A história de 

Joca e Juarez (2008), de Salete Maria e Fanka; A casa que a fome mora (2006) e Meu Sonho 

(2013), de Antônio Francisco; e Do Direito de Ser Gay ou condenando a Homofobia (2009), 

de Salete da Silva. Os impressos são: Peleja do cego Aderaldo com Zé pretinho do Tucum 

(2000), de João Amaral; As palhaçadas de Zé Matuto (2009), de Zé Barbosa; Fatos em foco: 

cenários do interior (2013), de Daudeth Bandeira e José Dantas; Peleja de Riachão com o 

Diabo (2011) e Suspiro de sertanejo (2008), de Leandro Gomes de Barros; As histórias de 

Antônio Tranca-Rua (2009), de Vicente Campos Filho; O aluno inteligente e os colegas 

ignorantes (2003), de Janduhi Dantas; Amor de Velho não presta e vida de Pobre é assim 
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(2010), de Olegário Fernandes; Viagem à santa vontade (2008), de Maria Godelivie; O 

encontro de Lampião com a Negra dum peito só (2013), de José Leite; Vida de camponês 

(2011), de Márcio Matos; Discussão dum crente com um cachaceiro (2012), de Vicente 

Melo; Onde você esconde o seu racismo? (2009), de Rafael Melo; A briga de um gay com 

uma mulher macho (2001) e Vamos protestar? Mas protestar contra o quê? (2013), de 

Manoel Monteiro; Encontro de Lampião com Frei Damião no céu (2005), de Varneci 

Nascimento; A intriga do cachorro com o gato (2007), de José Pacheco; e O marido que rifou 

a mulher na feira da sulanca (2007), de Marcelo Soares. 

A segunda fase da nossa pesquisa, do início de julho ao início de setembro, está na 

materialização de uma sequência didática
1
, aplicada na turma da terceira série do Ensino 

Médio, da escola supracitada. Tivemos, portanto, uma pesquisa-ação, que, de acordo com 

Severino (2007), é aquela que, além de compreender, visa intervir na situação, com vistas a 

modificá-la, sempre descrevendo e anotando as atividades desenvolvidas. Escolhemos a 

pesquisa-ação por entender, de acordo com Leite (2008), que é um tipo de pesquisa centrada 

na questão do agir:  

A pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação ou prática, isto é, desenvolver 

o conhecimento e a compreensão como parte da prática. É, portanto, uma 

maneira de se fazer pesquisa em situações em que também se é uma pessoa da 

prática e se deseja melhorar a compreensão desta. (ENGEL, 2000, p. 182). 

  

Durante as aulas, utilizamos alguns recursos tecnológicos como vídeos e músicas, 

além de textos sobre multidão, camponeses e agricultores, questões étnico-raciais e questões 

de gênero na perspectiva homoafetiva. Para refletir sobre o lugar-comum dos personagens da 

multidão, trabalhamos com alguns cordéis que selecionamos para as análises da primeira 

etapa desta pesquisa, a exemplo dos poemas de Barros (2011), Francisco (2013), Melo (2012), 

Fernandes (2010) e Godelivie (2008), na intenção de identificar os sujeitos silenciados e/ou 

excluídos na sociedade.  

Como instrumento de coleta de dados, utilizamos o diário de campo, no qual 

registramos todas as atividades desenvolvidas em sala de aula. É pertinente enfatizar que 

realizamos leituras prévias das questões elencadas a fim de dirimir quaisquer dúvidas sobre o 

conceito de multidão para melhor refletirmos sobre a constituição de suas potencialidades que 

podem ser expressas e identificadas pelos cordéis.  

Por se tratar de uma pesquisa-ação, autoavaliativa, conforme diz Engel (2000), as 

modificações introduzidas na prática da sala de aula, por meio da nossa sequência didática, 

                                                 
1
 Os detalhes da materialização da nossa sequência didática estão no quarto capítulo, com o qual fechamos nosso 

trabalho. 
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foram constantemente avaliadas no decorrer do processo. Nossa intervenção e o feedback 

obtido no monitoramento da prática foram traduzidos em modificações, mudanças de direção 

e redefinições, conforme pensamos ser necessário. 

 

Estrutura da dissertação: algumas percepções 

 

Nosso texto dissertativo está dividido em quatro capítulos. O primeiro, intitulado ―O 

cordel enquanto resistência cultural contemporânea‖, apresenta algumas reflexões sobre o 

cordel no contexto da atualidade (pensamos ser relevante não idealizar o conceito de povo por 

acreditarmos que o contexto de hoje deve incluir um espaço de multidão).  Os estudos nos 

propiciaram compreender o cordel como uma literatura do presente, aberta aos devires 

contemporâneos, sobretudo do espaço da cidade, como a produção e a expressão das 

subjetividades dos múltiplos sujeitos e de suas diversidades constitutivas. Sendo assim, o 

cordel revela-se como expressão de potência política, social e ontológica da multidão a partir 

das manifestações potenciais da vida cotidiana dos pobres, impressas em seus versos. 

O segundo capítulo analisa o cordel a partir da consciência de lugar. As observações 

se dão diante do lugar-comum da multidão, problematizando o espaço da subalternidade 

enquanto lugar de produção de potência dos personagens da multidão. Não se trata, pois, de 

uma identificação estereotipada dos sujeitos, mas de uma abordagem que pressupõe o estudo 

do ser, o biopolítico, a carne da vida, a multiplicidade produtiva dos personagens da multidão 

(com destaque para negros, gays e camponeses) e suas singularidades complexas, rizomáticas, 

que pressupõem várias instâncias, vários agenciamentos, não podendo ser reduzidas a uma 

única raiz. 

O terceiro capítulo traz uma discussão sobre a escola no contexto da 

contemporaneidade, fazendo alusão à multidão e suas interfaces que dialogam com a 

educação. Não relegamos a educação em seus diversos aspectos organizacionais, apenas 

buscamos ampliar o debate sobre a necessidade de uma ―renovação educacional‖ que esteja 

atenta às aclamações da multidão e que corresponda à perspectiva multiculturalista. 

Após as considerações dos capítulos anteriores, desenvolvemos uma sequência 

didática com o cordel num espaço de multidão, configurando o quarto capítulo, com o qual 

encerramos nosso trabalho. Pedagogicamente, a proposta está dividida em quatro etapas 

(distribuídas em dezesseis aulas): a primeira etapa, com quatro aulas, problematiza os 

conceitos de povo e multidão, numa perspectiva do global para o local; a segunda, com 

quatros aulas, possibilita reconhecer os sujeitos sociais enquanto personagens de multidão no 
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cordel; a terceira, com seis aulas, decorre de leituras da multidão no cordel, por meio de 

exercícios, declamações de cordéis e apresentações em sala de aula; e a última etapa, com 

duas aulas, parte da reflexão e da experiência de ensino-aprendizagem no decorrer das etapas 

anteriores, culminando uma apresentação dos resultados a toda comunidade escolar.  

Os resultados desta pesquisa acenam para uma prática pedagógica em que o cordel 

proporciona a articulação e movimentos das geografias existentes na literatura e no cotidiano 

dos alunos, para refletir o tempo-de-agora, ressignificando e identificando potencialidades que 

são a expressão da vida humana. ―Através de movimentos no espaço, é produzida uma 

geografia ou um desenho do mundo e suas paisagens por movimentos de alteridade, inscritos 

e ativados por uma poética interessada ao que se vê.‖ (CANUTO, 2015, p. 23).  

Verificamos, ainda, que as leituras dos textos cordelinos oportunizam aos estudantes 

criarem novas concepções socioculturais a partir da multidão e revelam um comum-leitor 

constituinte de novas apreciações relacionais numa sociedade multifacetada. Ou seja, como 

olhar o ―outro‖ numa relação de equidade – uma potencial forma de se pensar a própria 

singularidade na relação com a alteridade.  O cordel, nesse contexto, situa-se como lugar de 

percepção e de pertencimento no qual os sujeitos negros, homossexuais e camponeses são 

vistos, e suas identidades sociais, no âmbito da multidão, são elaboradas. 
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1 O CORDEL ENQUANTO RESISTÊNCIA CULTURAL CONTEMPORÂNEA 

 

Tem nosso cordel escrito 

Mais de cem anos de idade 

Dos primeiros rudimentos 

Até a modernidade 

Projeta-se no infinito, 

Pois o cordel é escrito 

Sem prazo de validade. 

(Gonçalo da Silva, cordelista). 

 

Conforme alude o cordelista acima, as poéticas de cordel ultrapassam as barreiras do 

tempo e do espaço. O que se verifica nas narrativas são as metamorfoses discursivas 

decorrentes das mudanças socioculturais da sociedade. Trilhando pelos caminhos abertos da 

literatura popular, este capítulo aborda o cordel como resistência cultural contemporânea que 

abarca uma multiplicidade de vozes potenciais que refletem as necessidades e anseios dos 

sujeitos viverem e produzirem em sociedades democráticas e colaborativas. 

Oriundo da tradição da cultura popular ibérica, como asseguram alguns pesquisadores, 

a poesia de cordel tem suas origens nas narrativas orais. O estudioso da oralidade, Paul 

Zumthor (1993, p. 10), ressalta que as tradições orais têm significativo papel na história da 

humanidade: ―As civilizações arcaicas e muitas culturas das margens ainda hoje se mantêm, 

graças a elas‖. Para Brant (2003), enquanto poesia popular impressa em folhetos, o cordel 

brasileiro é fruto dessa oralidade que reflete uma multiplicidade de gêneros, como cantoria, 

embolada, repente, coco, aboio, entre outras manifestações, adquirindo, porém, características 

particulares em sua forma e em sua representação, que rediviva em poesia ganhou ―força 

plástica‖ na voz dos marginalizados. 

Na ótica de Abreu (1999), o cordel consolida-se no Brasil entre o final do século XIX 

e início do século XX, período em que se definem as características gráficas, o processo de 

composição, edição e comercialização desta forma de literatura. Os folhetos produzidos nesta 

época guardavam fortes vínculos com a tradição oral, no interior da qual criaram sua maneira 

de fazer versos e os poetas, oriundos das classes populares, eram proprietários de sua obra, 

podendo vendê-la a editores que também podiam ser cordelistas.  

De um modo mais abrangente, a literatura de cordel apresenta uma carga simbólica de 

tradução de vida de sujeitos distintos ao retratar realidades múltiplas. Numa visão mais 

tradicional, exprime aspectos culturais da região Nordeste. E ―o poeta-jornalista resume, 

sintetiza, com o mesmo objetivo: tornar acessível à compreensão da massa rude um tema 

difícil que, na linguagem oficial, ficaria ignorado‖ (BELTRÃO, 2001, p. 159). Segundo Silva 
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(2008), no âmbito discursivo, as condições de produção do cordel envolvem uma conjuntura 

social, cultural, política, histórica e ideológica. Na situação enunciativa, implicam um sujeito 

que fala ao outro, via cordel. 

Diante da materialidade dos folhetos, compreendemos o cordel como um profícuo 

instrumento complementar de voz, refúgio e aporte para as agruras dos sujeitos 

marginalizados em termos políticos, culturais e socioeconômicos. Em virtude destas acepções, 

identificamos um discurso representativo do lugar da pobreza e dos temas mais vivenciados 

por atores nordestinos. ―Esta realidade reflete as vivências, a imaginação, a fé, a devoção do 

nordestino e, por conseguinte, possibilita a investigação dos mais diversos processos 

culturais‖ (SILVA et al., 2010, p.6):  

 
Desde o ciclo do cangaceiro transformado em herói ou com a sua revolta 

justificada, até a atual substituição das aventuras daqueles personagens ‗por 

estórias de sertanejos valentes, ao mesmo tempo em que os reis foram 

transformados em fazendeiros ou senhores de engenho‘ e os encontros com a 

polícia ‗em luta com vigias e capangas‘, há indícios de uma reação, que situa – 

‗contra a aplicação da justiça no interior brasileiro‘ e contra a polícia, ‗às 

vezes com métodos muito mais nocivos do que dos próprios cangaceiros‘. 

(BELTRÃO, 2001, p. 153-154). 

 

Para Luyten (1992), o cordel no século XX se assemelhava ao jornal tradicional, pois, 

as notícias veiculadas pelos folhetos tinham atualidade (com decodificador popular para o 

próprio meio), periodicidade (quase todos os cordéis eram publicados sistematicamente, salve 

algumas exceções), universalidade (o poeta escrevia sobre aquilo que ele julgava relevante 

para seu público) e difusão coletiva; a credibilidade vinha com o meio e, num segundo 

momento, com o nome do versejador. Com isso, o autor está afirmando que a literatura de 

cordel consiste num recurso de comunicação que aborda fatos do dia a dia das pessoas e, 

sobretudo, retrata aspectos culturais de determinada região (Nordeste).  

Para nós, o cordel deve ser compreendido em toda sua amplitude, num contexto que é 

menos regional e mais multitudinário. Nas complexas redes de relações socioculturais tecidas 

no cotidiano, os saberes e as práticas produzidos pelos sujeitos sociais encontram na literatura 

de cordel sua visibilidade. Segundo Araújo (2007, p. 30), ―essa forma de poesia narrativa em 

verso fala, quase sempre, das pessoas ordinárias, comuns e de suas vivências‖. 

Símbolo de representação cultural, o cordel fala de personagens sociais singulares, 

recortes históricos e socioeconômicos. Há muito influenciou romancistas brasileiros como 

José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Ariano Suassuna. Entretanto, na sociedade da 

informação, a hibridização cultural articula as formas de linguagens para além de seu público 
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primeiro, pois nela ―não é possível algo de cima que não implique algum modo de ascensão 

do de baixo‖ (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 148). Queremos dizer com isso que, mesmo 

que seja nordestina a maior parte dos cordelistas, não caracteriza uma representação 

pragmática regional da visão do poeta. 

Acreditamos que algumas afirmações gerais sobre o cordel não cabem a todo cordel. 

Concordamos que ele é, por natureza tradicional, moralizador e defensor dos valores da 

sociedade patriarcal. No entanto, o novo estatuto do cordel nos traz uma discussão mais aberta 

a partir de um contexto mais urbano e global. Os processos culturais e as paisagens culturais 

exigem novos olhares. Em nosso estudo, por exemplo, o corpus selecionado (cordéis e autores 

contemporâneos) apresenta características específicas que, em muitos aspectos, destoa da sua 

tradição: percebemos que os temas, os jogos verbais e os personagens sociais sinalizam um 

emaranhado de semioses que ultrapassam o caráter de exclusividade regional.  

Segundo Araújo (2011), na literatura de cordel existem algumas variações decorrentes 

da adaptação do mundo social em constante transformação. O poeta ―intervém ao se 

posicionar frente aos acontecimentos referentes aos cenários local, regional, nacional e, até 

mesmo, mundial‖ (ARAÚJO, 2011, p. 90). O cordelista procura reinventar histórias do 

cotidiano de forma singular, transfigurando, muitas vezes, o mundo real num mundo 

imaginário, porém com um discurso carregado de verossimilhança.  

Mediante o exposto, é importante lembrar que a literatura de cordel sempre manteve 

um profícuo diálogo com as formas simbólicas contemporâneas e com suas máquinas de 

produção de verdades e mentiras. Nunca esteve, somente, fixada lá atrás num passado tão 

pleno quanto perfeito e inócuo. Ela nunca deixou de ser uma literatura do presente, nunca 

deixou de tratar das grandes e das pequenas questões de nosso tempo, chegando inclusive ao 

ciberespaço e configurando um novo leitor (interlocutor) e adquirindo uma nova carga 

simbólica de representação social, bem como novos temas e formas de circulação.   

 
Transitando no meio informativo, entre comunidades rurais, e até mesmo no 

meio educacional pelo caráter alfabetizador que adquiriu entre muitas 

comunidades, o cordel foi, gradativamente, ganhando outros espaços, 

propagando-se no meio citadino até chegar às escolas e às academias, 

adquirindo feição moderna e versando também sobre temas modernos, como 

tecnologia, diversidade e ecologia. Enfim, o cordel subsiste porque se 

moderniza, renova-se, reinventa-se e se adapta às metamorfoses de cada 

época. Isso é perceptível tanto nas temáticas trabalhadas por alguns poetas 

quanto na adequação de muitos deles às mudanças surgidas, principalmente, a 

partir do ingresso dos folhetos no mundo virtual, de maneira que o cordel pode 

ser tomado com uma espécie de documento para registrar as metamorfoses por 

que passa determinada sociedade ou cultura. (ARAÚJO, 2011, p. 90 - 91). 
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Respaldados neste ângulo de reflexão, acreditamos que ao considerar o cordel somente 

como uma literatura que conta histórias fantásticas de algum acontecimento ou de alguma 

figura do folclore regional corremos o risco de desvalorizar esta forma de literatura, pois, cada 

vez mais, o folclore é visto como um modo artificial de manter, em estado de museu, um 

nicho cultural que se perdeu. E não é o caso do cordel nem da cultura que ele representa. Ele 

continua vivo, embora modificado, porque representa ou é parte da potência das minorias 

brasileiras que se urbaniza, e é esta urbanização que tem feito à modificação do cordel. 

 Nos textos poéticos, de acordo com Araújo (2011), homens negros e mulheres negras 

são dimensionados a protagonizarem múltiplas histórias em seus lugares sociais. Da mesma 

forma, gays, lésbicas, travestis, camponeses e outros segmentos minoritários também 

protagonizam histórias plurais perante seus lugares ou entre-lugares de pertença. Ao versarem 

sobre esses atores sociais, a partir da margem, os cordelistas estabeleceram uma conexão com 

seu tempo e demarcaram outras maneiras de ver e vivificar a luta e a resistência dos sujeitos 

por liberdade e reconhecimento de seu papel na sociedade. A historiografia oficial silencia 

esses sujeitos (eles não aparecem e parecem não pertencer a ela).   

Spivak (2010) considera que, em se tratando das margens (centro silencioso e 

silenciado), enquanto estratos mais baixos da sociedade, se os sujeitos sociais tivessem 

oportunidades, falariam e (re)conheciam suas condições. No livro que traz como título uma 

interrogação, “Pode o subalterno falar?” (2010), a autora diz que não, o subalterno não pode 

falar, tendo em vista os estorvos que o discurso marginal, periférico e subalterno, entre outras 

possíveis denominações, encontra em meio ao monólogo do discurso hegemônico.  

A autora parte desta problematização por considerar que, quase sempre, a voz do 

subalterno e da subalternidade é intermediada por outrem, após recorrer ao discurso 

hegemônico de falar pelo outro. Para nós, ao pensar a margem das produções literárias e 

questões como lugares de fala, legitimidade e autoridade, o cordel apresenta-se como um 

espaço em que as vozes da marginalidade social e da ação de trabalhar contra a subalternidade 

se articulam e são ouvidas. 

Nesta perspectiva, no contexto atual, o cordel nos propicia uma percepção analítica 

mais voltada às singularidades que perpetuam o espaço da cidade. Vale ressaltar, que, de 

acordo com Corrêa (1995), as cidades são uma criação humana, produto histórico-geográfico 

em constante dinamismo, espaço sempre em construção, são fontes de inesgotáveis reflexões, 

debates, imagens e ideias. Podemos dizer, então, que diante da intensificação urbana-

industrial da sociedade, o cordel se modificou. A antiga forma de representação social passou 

por um processo de metamorfose, reflexo de uma transformação do espaço (de sociedade rural 
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para urbana), tendo em vista que o urbano é mais que um conglomerado de cidades, mas um 

contexto de transformações, tanto de paisagens quanto de modelos culturais.  

 Na conjuntura atual, entendemos o cordel não apenas como um símbolo cultural de 

resistência de uma região (Nordeste) que passa por um processo de globalização cultural, mas 

como uma literatura que pode e/ou deve ser entendida como processo de transformação em 

diálogo constante com as formas do presente, e não preso a um passado ideal. É preciso que 

se afirme, contudo, que quando se diz que ele representa uma região, estamos com isso 

querendo dizer que o Nordeste não pode estar dissociado das muitas formas de produção 

urbana. Em outras palavras, a própria noção de Nordeste deve ser problematizada
2
 em face de 

uma nova relação que ela estabelece com os muitos devires das culturas urbanas, tanto dentro 

da macrorregião como para além dela, na medida em que nenhuma região está/esteve isolada, 

ainda mais com as potentes formas de circulação de mercadoria e de bens culturais 

contemporâneos.  

O cordel também representa um gênero do discurso literário que pode nos permitir 

estudar no âmbito da sala de aula, e para além dela, as formas de representação de diversos 

sujeitos e coletividades por meio de uma relação complexa entre a linguagem popular e os 

multimeios, sobretudo digitais, nos diferentes espaços de aprendizagem. Pois, o sentido de 

―popular‖ não deve ser apontado como um conjunto de objetos (peças de artesanato ou danças 

folclóricas), mas sim como uma posição e uma prática. De acordo com Canclini (1983), 

 
Ele (o popular) não pode ser fixado num tipo particular de produtos ou 

mensagens, porque o sentido de ambos é constantemente alterado pelos 

conflitos sociais. Nenhum objeto tem o seu caráter popular garantido para 

sempre porque foi produzido pelo povo ou porque este o consome com avidez; 

o sentido e o valor populares vão sendo conquistados nas relações sociais. É o 

uso e não a origem, a posição e a capacidade de suscitar práticas ou 

representações populares que confere a identidade. (CANCLINI, 1983, p. 

135). 

 

Sendo assim, precisamos enxergar o cordel por meio de outra concepção cultural – 

sobretudo da separação, a nosso ver, hoje, tornada artificial, entre o popular, o massivo e o 

erudito –, bem como de uma compreensão das sociedades contemporâneas como 

necessariamente múltiplas e potencialmente integrantes, antropofágicas, híbridas, pautadas em 

                                                 
2
 Segundo Bourdieu (1989, p. 126-127), abolir o estigma regionalista realmente (e não magicamente, quer dizer, 

por uma simples inversão simbólica dos sinais de distinção que pode levar até uma redefinição dos limites no 

interior dos quais a legitimidade da identidade assim definida se acha garantida) implicaria que se destruíssem 

aos próprios fundamentos do jogo que, ao produzir o estigma, gera a procura de uma reabilitação baseada na 

autoafirmação exclusiva que está na própria origem do estigma, e que se façam desaparecer os mecanismos por 

meio dos quais se exerce a dominação simbólica.  
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meios de produção simbólica para os quais, de acordo com Bauman (2007), tudo o que é 

sólido se desmancha no ar e assume novas configurações e novas relações.  

Neste viés, o texto cordelino proporciona a compreensão de que as especificidades 

das culturas populares não derivam somente da apropriação daquilo que a sociedade possui, 

menor e diferente, mas também, de acordo com Canclini (1983), do fato de que o povo 

produz, no trabalho, formas específicas de representação, de reprodução e de reelaboração 

simbólica das suas relações sociais.  

 

A virtuosidade e o talento dos poetas populares do Nordeste brasileiro 

eclodiram e persistem nessa região cuja cronologia é a das secas e das 

inundações, das grandes fomes históricas, ou das fomes mudas, cotidianas e 

crônicas [...]. Por ser não só o testemunho, mas também o representante dessa 

realidade dolorosa, o poeta popular não saberia retratá-la sem que o quadro 

fosse ao mesmo tempo requisitório (...). O poeta é a voz do silêncio. (KUNZ, 

2001, p. 60-61).  

 

Aceitamos, em parte, o ponto de vista de Kunz (2001). Em parte, porque, sim, o 

cordelista é um manancial da memória individual e coletiva das minorias, é a voz do silêncio 

em muitos aspectos, mas recusamos uma leitura demasiadamente vitimizante tanto do poeta 

quanto da região que ele supostamente representa. Nosso foco é antes na potência do poeta 

como representante da potência das minorias, regionais ou não, que resistem a todas as formas 

de opressão, que não são naturais, reflexo das intempéries climáticas, mas históricas, 

culturais, econômicas, políticas e sociais em toda amplitude. A força do cordel e do cordelista 

não está na representação de uma vítima, mas na potência de seus personagens, no pobre, na 

sua inalienável riqueza que resiste às muitas formas de opressão. 

A literatura de cordel dialoga, de forma significativa, com as novas configurações 

espaciais, o espaço urbano. Na ótica de Canclini (2008), passamos de sociedades dispersas em 

milhares de comunidades rurais com culturas tradicionais, locais e ditas homogêneas, em 

algumas regiões, com fortes raízes indígenas, com pouco acesso aos meios de comunicação, a 

uma trama majoritariamente urbana, em que se dispõe de uma oferta simbólica heterogênea, 

renovada por uma constante interação do local com redes nacionais e transnacionais de 

comunicação. 

Segundo Bauman (2007), estamos vivendo o estágio da modernidade líquida, 

contemporânea, no qual a fluidez e adaptabilidade são absorvidas pela sociedade que 

considera necessária a mudança de forma para a adaptação a qualquer situação adversa, e esse 
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estágio da modernidade apresenta como característica marcante a liquefação dos padrões de 

dependência e interação presente em todas as esferas da sociedade.  

Sob este aspecto, devemos compreender o cordel como um veículo mediador das 

muitas relações sociais contemporâneas, devido seu caráter ideológico e de expressão de 

saberes populares, com suas muitas aberturas e resistências. Para Barbero (2008), a noção de 

mediação parte de um processo no qual os espaços sociais, os de relações sociais e locais e 

suas situações de interação cotidianas, estabelecem mediações na produção de sentido. 

No contexto de sociedade planetária e híbrida, os dispositivos de produção simbólica 

reconfiguram-se e multiplicam-se. E com o cordel não poderia ser diferente. Nesta sociedade 

de multimeios, perdem-se as coleções, desestruturam-se as imagens e os contextos, as 

referências semânticas e históricas que amarravam seus sentidos identitários, inclusive uma 

concepção demasiado folclorista e ruralizante do que venha a ser o popular. Para Canclini 

(2008), o popular é, nessa história, o excluído: aqueles que não têm patrimônio ou não 

conseguem que ele seja reconhecido e conservado; os artesãos que não chegam a ser artistas, 

agora num contexto urbano, intersemiótico e intercultural.  

Numa esfera mais ampla, Glissant (2005) nos alerta que a questão atual colocada às 

culturas particulares é a de como renunciar à mentalidade e ao imaginário movido pela 

concepção de uma identidade-raiz única, para entrar na identidade-relação, que é a raiz-

rizoma
3
, que vai ao encontro de outras raízes. No caso, o olhar de fora procura estigmatizar a 

cultura em padrões e tradições. Exclui-se a possibilidade do dinamismo da constituição 

identitária. Os sujeitos são atingidos por esse olhar totalitário e, de certo modo, repressor.  

Na sociedade rizomática, a cultura popular passa a receber novas configurações. Os 

cordelistas passam a dialogar com a multiplicidade que lhes é imposta e para a qual 

contribuem de diversas formas e em diversos espaços sociais de circulação de saberes. Ou 

seja, o cordel é circunscrito a um domínio da vida social e, como tal, constitui-se um objeto 

cultural que não é estanque, fechado e estagnado, afinal, a identidade do poeta cordelista 

também é reconfigurada pelas influências e mutações culturais que, de acordo com Bauman 

(2013), além de dissipar as formas sociais, liquefazem e diluem a sociedade.  

 

                                                 
3
 Deleuze e Guattari (2000), inspirados na botânica, aplicam à filosofia o modelo de raiz e rizoma. O modelo de 

raiz é pautado na ideia de árvore-raiz, a partir de uma unidade superior, de centro ou de segmento. Já o modelo 

de rizoma é voltado para uma experimentação ancorada no real, no aberto, desmontável, reversível, sujeito a 

modificações permanentes, sempre com múltiplas entradas; diferente da raiz, não remonta de conceitos 

hierarquizados e não parte de um ponto central, de um centro de poder ou de referência aos quais os outros 

conceitos devem se remeter. O rizoma funciona através de encontros e agenciamentos, de uma cartografia das 

multiplicidades; ele não começa nem conclui, encontra-se sempre no meio, entre as coisas, é a aliança. 
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1.1 A POTÊNCIA DA MULTIDÃO NO CORDEL 

 

As relações interpessoais estão constantemente afetadas pelos pluralismos culturais, 

obscurecidas, tantas vezes, pela indústria cultural e mesmo pelas posturas sócio/espaciais que 

uma sociedade assume ao sopro da evolução técnica. Assim, diante de uma sociedade dita 

contemporânea, a produção imaterial socializada por meio da web, como livros, revistas, 

artigos e folhetos de cordel, caracteriza-se pela multiplicidade de potência.  

Subjacentes a estas questões decorrentes de uma cultura midiatizada, a mudança do 

cordel na sociedade contemporânea não se resume apenas ao modo de veiculação, mas na 

forma discursiva, na maneira de falar as linguagens do próprio espaço-tempo, sem desfigurar 

a estética tradicional (manutenção de uma tradição que não se apaga); exprime, então, uma 

complexidade de histórias diárias protagonizadas por sujeitos plurais, conotando significado e 

relevância nas leituras do social.  

É pertinente ressaltar que a literatura de cordel foi por muito tempo considerada 

subliteratura, subproduto do folclore ou literatura menor (no sentido da linguagem 

inferiorizada ou da linguagem hierarquizada, e da centralidade diante das subjetividades e 

relações sócio-espaciais). ―Não que na literatura menor não haja nem indivíduos nem 

singularidades, é o estatuto deles que se modifica, os casos particulares tornam-se políticos e 

coletivos‖ (JUSTINO, 2015, p. 149). Na contemporaneidade, um dos maiores desafios da 

literatura de cordel é dar significação a todos os públicos, mostrando que existe um processo 

de identidade-relação no qual se exprime uma sociedade urbana, mediada por fluxos e redes 

na constituição de um devir comum.  

O cordel é um tipo de literatura para além de estereótipos e de significações restritivas. 

Para muitos pesquisadores da área, implica em preservar as tradições orais.  Para nós, ele não 

tem esta função, tendo em vista que o oral desta produção se deve ao fato de que, no início, as 

culturas minoritárias que o produzia eram predominantemente orais, de pouco acesso à escrita. 

Era uma forma de resistência cultural. Por isso, pensamos o cordel a partir de dois 

movimentos: literaturização da voz e oralização da escrita. Portanto, acreditamos que ele está 

nesta encruzilhada, nem preserva a escrita nem a voz, e preserva a ambos modificados.  

Respaldados no medievalista Zumthor (1993), consideramos que a poesia oral, que 

circulava por meio da voz dos poetas, pôde ultrapassar os limites do corpo e mover-se a partir 

da publicação impressa. O autor reitera que esta mudança acabou criando uma divisão de 

práticas poéticas orais e escritas (subjugando a primeira pela segunda), fazendo-nos esquecer 

que na origem de tudo o que se escreve está a voz.  Nesta perspectiva, entendemos o cordel 
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como uma literatura que, no campo estético, traz traços que se entrecruzam – uma espécie de 

pulsão literária que atravessa a escrita e a oralidade numa relação dialógica. 

Como toda literatura poética, o cordel é resultante da percepção de mundo e das 

emoções do cordelista – sujeito que se constrói social e culturalmente por meio de elementos 

exteriores e por meio da sua vivência, com constantes trocas de saberes e fazeres. O texto 

cordelino torna-se o lugar-social no qual o poeta presentifica sua experiência, recria, 

transmuda e conforma outra realidade, posicionando-se enquanto sujeito histórico. 

Na poesia de cordel, encontramos inúmeros sujeitos contemporâneos os quais 

aparecem num enredo de linguagens comuns e estão inseridos num espaço/tempo decorrente 

da desterritorialização
4
.  Identificamos um conjunto de personagens sociais que verbalizam as 

diferenças e constituem o comum do espaço citadino diante do delineamento urbano que 

compõe a multidão.  De acordo com Justino (2015), esses tipos de sujeitos não se configuram 

num Eu, mas naquilo que partilham num devir-Nós ou multidão, num devir-Com: 

 
1) que não se deixa enquadrar, que se recusa a ser sobre determinado de fora 

por identidades apriorísticas, tais como a dos Estados-Nações e das teorias 

raciais e sexuais;  

2) redes sociais que se atravessam, econômicas, jurídicas, estéticas, políticas, 

de classe, de orientação profissional e afetiva;  

3) literatura-ponte, fronteiriça e liminar, feita por escritas-pontes, que ligam, 

violentamente, a tradição literária das elites intelectuais e as formas de vida 

das massas urbanas. (JUSTINO, 2015, p.149). 

 

Mediante o pensamento de Hardt e Negri (2014), o comum se torna o aspecto central 

na constituição da multidão. Dentro deste conceito, a defesa do comum está numa atividade 

que requer autogestão, autovalorização e capacidade de participação direta e real. Uma 

conexão de luta e resistência diante da usurpação do território de riqueza e de vida. O comum 

é o acúmulo da atividade livre. Uma riqueza de se reconhecer no Nós. Nessa perspectiva, a 

cidade torna-se o ponto mais elevado de confronto, mediante os interesses estratégicos do 

capital, enquanto máquina de riqueza. E é na cidade que se encontra a grande comunidade de 

singularidades e diferenças ricas: a carne viva como o elemento comum da multidão. 

No desencadear da trama do espaço citadino, o cordel se torna a própria multidão no 

momento em que traduz as pluralidades de ideias e a multiplicidade de riquezas culturais 

expressas pelos personagens da sociedade. Portanto, compreendemos o cordel como uma 

                                                 
4
 Para Raffestin (1993), a desterritorialização transcende o abandono físico do território; é, também, um 

movimento de desligamento político e simbólico-cultural de um dado território; remete-se ao próprio 

pensamento, a virtualidade do devir e do imprevisível. 
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literatura capaz de exprimir diferentes sujeitos, em suas diferentes formas de vida, os quais 

compartilham sentimentos comuns, como resistência, oposição e poder constituinte:  

 
É importante colocar em relevo que o ‗comum‘ permeia todos os campos da 

definição da multidão. No campo do trabalho, o comum é construído através 

da cooperação social que tende a eliminar o comando. No campo político, o 

comum – ‗matéria inalienável sobre o qual podemos construir a democracia‘ – 

se distingue do consenso – alienação do poder e da liberdade dos sujeitos. E, 

no campo ontológico, a carne é o elemento comum às três dimensões unidas 

do antipoder – resistência, insurreição, poder constituinte. (SZANIECKI, 

2007, p. 112, grifo da autora). 

 

O cordel apresenta-se como um lugar-comum que associa diferentes formas de 

produções que vão além da ideia de resistência social. Ele possui ações de processos 

imanentes emergidos do campo social de atuação do sujeito (o fazer com; o produzir com). O 

repertório cotidiano do cordelista deambula por estas ações, sem uma necessidade de 

comando hierarquizado, configurando manifestações autônomas. Portanto, implica 

movimento e constitui potência ao criar novas capacidades de enfrentamentos. Uma potência 

dos pobres. E estes pobres têm maior expressividade na cidade. 

De acordo com Fani (1985), a cidade se apresenta como espaço de reprodução a partir 

da articulação de áreas diferenciadas com temporalidades diferenciais que se produzem, 

fundamentalmente, da constituição de uma forma de apropriação para uso que ―envolve 

especialidades que dizem respeito à cultura, aos hábitos costumes, etc..., que produzem 

singularidades espaciais que criam lugares na cidade das quais a rua aparece como elemento 

importante de análise.‖ (FANI, 1985, p. 51-52). 

Ao lançarmos um olhar mais específico para a literatura de cordel, verificamos que as 

narrativas estão perpassadas de diversas características de sujeitos heterogêneos, dotados de 

singularidades. Por isso, correlacionamos o cordel a uma perspectiva de multidão e não de 

povo. Consideramos, à luz de Virno (2013), a necessidade de ter presente que a alternativa 

entre ―povo‖ e ―multidão‖ esteve no centro das controvérsias práticas (fundação do Estado 

centralizado e moderno, guerras religiosas, etc.) e teórico-filosóficas no Século XVII:  

 
A noção de ―povo‖ foi a prevalecente. ‗Multidão‘ foi o termo derrotado, o 

conceito que perdeu. Ao descrever a forma de vida associada e o espírito 

público dos grandes Estados recém constituídos, já não mais se falou de 

multidão, senão que de povo. Ambas as polaridades, povo e multidão, 

reconhecem como pais putativos a Hobbes e Espinosa. Para Espinosa, a 

multidão representa uma pluralidade que persiste como tal na cena pública, na 

ação coletiva, na atenção dos assuntos comuns, sem convergir no Uno, sem 

evaporar-se em um movimento centrípeto. A multidão é a forma de existência 

política e social dos muitos enquanto muitos: forma permanente, não episódica 
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nem intersticial. Para Espinosa, a multitudo (multidão) é a arquitrave das 

liberdades civis. (VIRNO, 2013, p. 5). 

 

É pertinente ressaltar, segundo Torres (2010), que depois de ocupar o centro do 

pensamento político-sociológico no virar do século XIX para o século XX, a noção de 

multidão foi se tornando marginal à medida que desapareciam os receios de uma parte, pelo 

menos, da elite política intelectual quanto sua capacidade transformadora revolucionária e 

reacionária. Apesar do receio de cair num abismo ideológico ao tentar classificar o termo 

―multidão‖, diante dos múltiplos estudos sobre tal temática, o autor compreende, para fins de 

suas análises, como ―um ajuntamento temporário ou efêmero de pessoas reunidas, ou que se 

consideram reunidas, partilhando símbolos ou valores e também emoções, implicando um 

significado ou uma vivência social, política ou cultural‖. (TORRES, 2010, p. 3) 

A multidão enquanto conjunto de multiplicidade constitui singularidades irredutíveis. 

Ela não pode ser confundida com o povo – ligado ao Estado-nação – e nem com a massa – 

uniformidade, neutralização das diferenças. A multidão é um novo agente e/ou sujeito 

coletivo que age em aceitação das diferenças internas. Na ótica do filósofo italiano, Antonio 

Negri (2009), ela está engajada na produção de diferenças, invenções e modos de vida. Deve, 

assim, ocasionar uma explosão de singularidades. Essas singularidades são conectadas e 

coordenadas de acordo com um processo constitutivo sempre reiterado e aberto.  

Tradicionalmente, o agente coletivo como o proletariado, o operário e a classe 

trabalhadora era a categoria tida como anticapitalista. Atualmente, podemos dizer que a 

abertura sócio-espacial nos permite sair da restrição de tal conceito. Sendo assim, quem é o 

agente coletivo contemporâneo? A multidão. Destarte, afirmamos que uma definição genérica 

para o termo ―multidão‖, conforme disse Torres (2010), é quase impossível. Portanto, 

lançamos algumas conceituações ao longo do texto para não correr o risco de minimizar a 

amplitude do termo. 

A multidão é um conceito de classe. Com efeito, a multidão é sempre 

produtiva e está sempre em movimento. Considerada a partir de uma 

perspectiva temporal, a multidão é explorada pela produção; de um ponto de 

vista espacial, a multidão é ainda explorada, na medida em que constitui a 

sociedade produtiva, a cooperação social para a produção. (NEGRI, 2009, p. 

15). 

 

E quem é a multidão? Pela categoria de multidão, podemos refletir sobre a 

positividade e amplitude do sujeito coletivo. Neste caso, todos/as os personagens sociais que 

são explorados/as, que lutam pela construção de um mundo comum, produtores de riqueza 

social e do trabalho vivo.  As lutas são manifestações constituintes em exercício da multidão. 
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Elas dizem quem é a multidão. Mostram como se organizar social, político, cultural e 

ontologicamente, e como configurar um novo contexto social que faça jus aos anseios 

comuns, como democracia, liberdade e felicidade.  

No cordel, as lutas podem ser compreendidas pela expressividade das forças potenciais 

proferidas pela interconexão entre a ação, a criação e a ressignificação do lugar-comum dos 

personagens negros, homossexuais, mulheres, camponeses, trabalhadores das indústrias, 

desempregados, deficientes físicos e demais sujeitos que são protagonistas dos frequentes 

dilemas sociais da sociedade contemporânea. 

Tais personagens componentes da multidão são representantes das diversas formas de 

vida em diferentes lugares. É necessário, desde já, que atentemos às especificidades 

(i)materiais e à distribuição espacial de cada um, pois são estes personagens que estamos a 

observar no contexto do cordel e que acabam por caracterizar e/ou semiotizar singularidades 

numa sociedade pós-moderna, com culturas e modos de relacionamentos híbridos: 

 
A produção industrial pós-moderna está sendo informatizada com integração 

de tecnologias de comunicação à [sic] processos industriais existentes. A 

organização da produção também tende a ser alterada, de relações lineares da 

linha de montagem às inúmeras e indeterminadas relações das redes 

disseminadas. Nessas relações há de um lado as redes tecnológicas, e de outro 

a cooperação dos sujeitos sociais que trabalham. Sendo assim, a principal 

característica do trabalho imaterial é produzir comunicação, relações sociais e 

cooperação. (NEGRI, 2009, p. 156). 

 

Na sociedade atual, que se define cada vez mais por formas imateriais de trabalho, a 

atividade de todos, inclusive dos pobres, torna-se mais produtiva. Todavia, as enormes 

diferenças de renda não devem ser vistas como uma questão de exclusão, mas de inclusão 

diferencial, como hierarquias no interior da condição de pobreza. Para Hardt e Negri (2005, p. 

182), ―toda a multidão é produtiva, e toda ela é pobre. Apesar de toda a pobreza e falta de 

recursos materiais, os pobres dispõem de grande riqueza de conhecimento e poder de 

criação‖. 

Por meio do cordel contemporâneo
5
, podemos problematizar o poder de criação, 

recriação e renovação dos diferentes atores sociais, assim como o desejo de proximidade e o 

                                                 
5
 Com base nas argumentações de Zygmunt Bauman (2003), compreendemos como contemporâneo o tempo no 

qual acontece o desmoronamento da modernidade sólida até a sua transformação em modernidade líquida, 

fluída, de liberdade efêmera e volátil, e fluidez. Portanto, de acordo com Brant (2013), denominamos de cordel 

contemporâneo as narrativas que apresentam informações científicas, políticas, sociais, entre outras tantas 

formas de escritas que nem sempre habitam o imaginário popular. São realidades efêmeras que precisam ser 

problematizadas para fixar morada no meio cultural que a absorve; poéticas polifônicas, munidas de críticas 

comportamentais, envolvendo novos aparatos ideológicos de transmissão. Ou seja, uma literatura liberta das 
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conjunto de vontades, imateriais, imanadas nas ações coletivas da multidão. Para nós, isso é a 

expressão de potência, diante da capacidade de reinvenção diária do sujeito social e da 

renovação do cordelista (atento às modificações experimentadas pela sociedade).   

Diante desse contexto de análise, destacamos que os substratos sociais impressos no 

cordel retratam uma multiplicidade de temáticas cotidianas provenientes de vários 

agrupamentos humanos que são parte integrante e atuante da sociedade contemporânea. Esses 

substratos exprimem modos de pensar e agir que convergem para uma maior coletividade de 

fazeres e saberes sociais provenientes de sujeitos que cooperam em sociedade, com 

linguagens, ações e atividades culturas plurais. Essas atuações são processos de potência 

multitudinal. 

 

1.2 CORDEL E ESPAÇO CITADINO: VIDA COTIDIANA DOS POBRES 

 

O cordel contemporâneo traz versos que refletem o contexto segregacionista do espaço 

urbano. Com o olhar mais voltado para a cidade, as narrativas estão munidas de inserção 

sociocultural e fluxos relacionais protagonizados por personagens que povoam diferentes 

lugares marginalizados do espaço citadino, constituindo o agente coletivo (multidão).  Com 

isso, podemos inferir que ―a literatura brasileira mais contemporânea tem feito da pobreza 

uma de suas temáticas centrais, encenando a precariedade das condições de vida de pessoas 

desprezadas pelo mundo globalizado‖. (CURY, 2013, p. 39).  

Segundo Pereira (2011), resquícios dessas figurações das populações marginalizadas 

podem ser detectados na literatura que se arvora a servir de porta-voz dos setores 

marginalizados da população, até mesmo entre escritores que neles se originaram.  

 

Coloca-se, sem dúvida, uma questão crucial no momento: se essa perspectiva, 

mesmo em seu caráter extremamente crítico dos processos e mecanismos que 

acompanham a desigualdade social, não coloca a água no moinho do 

imobilismo, da paralisação das possibilidades de transformação ou, pior, não 

dificulta compreender mecanismos de resistência e sublevação surgidos nas 

favelas e periferias, ao interpretá-los como ‗desordem‘, ‗rebeldia‘ ou 

‗insubordinação‘ – manifestações politicamente inconsequentes ou 

irresponsáveis, segundo diferentes perspectivas. (PEREIRA, 2011, p. 44). 

 

Na literatura de cordel, a tematização da pobreza não é secundária, é preferência 

dominante, tornando-se a cerne do conteúdo poetizado. Ainda de acordo com Pereira (2011), 

                                                                                                                                                         
amarras da ilusão tecnocrata, que extrai, da própria imanência, uma força particular de potencializar as diferentes 

realidades para a coletividade. 
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existem algumas dificuldades de conceituar a pobreza, dada o caráter multidimensional que 

abarca uma situação de provação. Todavia, o texto cordelino poetiza significativos 

movimentos alternativos, imanados e materializados pela resistência, intempéries, educação e 

da cultura da arte, comprovando as potencialidades do pobre no lugar-comum na/da cidade.  

A cidade apresenta-se, na contemporaneidade, como o espaço de materialização da 

produção socioeconômica de uma multiplicidade de sujeitos situados em ambiente urbano. O 

urbano, na concepção de Henri Lefebvre (1999), é o que podemos entender por relações 

cotidianas na cidade. ―É o possível, definido por uma direção, no fim do percurso, que vai em 

direção a ele. Para atingi-lo, isto é, para realizá-lo, é preciso em princípio contornar ou romper 

os obstáculos que atualmente o tornam impossível.‖ (LEFEBVRE, 1999, p. 28). 

Nas leituras sócio-espaciais de David Harvey (2013), a cidade é entendida por aquilo 

que eu, você, nós e eles (os outros) desejamos. Para esse autor, se a cidade não se encontra 

alinhada aos direitos individuais e coletivos, então, necessita ser mudada; afinal, ela precisa 

atender aos diferentes personagens citadinos. ―O direito à diferença é um dos mais preciosos 

direitos dos citadinos. A cidade sempre foi lugar de encontro, de diferença e de interação 

criativa, um lugar onde a desordem tem seus usos e visões, formas culturais e desejos 

individuais concorrentes se chocam.‖ (HARVEY, 2013, p. 30). 

A partir desse viés de reflexão, trouxemos alguns recortes da literatura popular, por 

meio dos versos de vários cordelistas, a princípio, de Braga (2014) e Barros (2011), para 

melhor discutirmos tais questões sobre a apropriação do sujeito no espaço urbano. Os versos 

desses autores trazem contextos específicos que refletem a espacialidade da cidade, o que nos 

dá a possibilidade de problematizar o lugar de apropriação do sujeito. Ou seja: uma reflexão 

sobre o lugar-comum dos personagens sociais e de suas diferentes contradições, e as 

expressões das relações sociais no processo de ressignificação territorial. 

 
A cidade não é apenas a organização funcional do espaço, suas ruas e 

edificações, seus bairros, pessoas carregando sonhos, isoladas da multidão, em 

um deserto de prédios, que aboliu o horizonte e apogeu as estrelas. A cidade é 

a expressão das reações sociais de produção capitalista, sua materialização 

política e espacial que está na base da produção e reprodução do capital. 

(LASI, 2013, p. 41). 

 

A relevância desta proposição pode ser correlacionada com os excertos do cordel 

abaixo. Trata-se de estrofes que exprimem o discurso de uma sociedade conservadora, onde o 

valor do trabalho está diretamente associado ao capital. Neste contexto, a exploração do 

trabalho material ou imaterial é o alimento da cadeia de produção que ―nutre‖ a cidade. Como 
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dizem Hardt e Negri (2014, p. 182): ―A criatividade e a inventividade dos pobres, 

desempregados, parcialmente empregados e migrantes são essenciais para a produção social‖. 

 
Como tu, sofre o eleitor 

Que vive para trabalhar; 

Que sente, também, a dor 

De não poder descansar. 

E que não vem a ganhar, 

Devido à grande extorsão 

Uma remuneração 

Pela jornada dos dias 

Pra repor as energias 

Perdidas na produção. 

 

Carrega o pesado malho, 

Também, o trabalhador 

Que aceita todo trabalho 

Pra minorar sua dor. 

Indiferente ao valor, 

Às agruras do cativeiro, 

Mesmo sendo brasileiro, 

Ele cumpre a sina amarga 

Puxando a pesada carga 

Ao ferrão do seu carreiro.  

(BRAGA, 2014, p. 09-10). 

 

A legitimação das desigualdades sócio-espaciais da cidade (―agruras no cativeiro‖) é 

condicionada pelas relações de trabalho exercidas pelo sujeito (―que aceita todo trabalho‖). 

No início da estrofe, o uso dos termos ―eleitor‖, ―sofrer‖ e ―viver para trabalhar‖ refletem as 

influências das pirâmides das coligações transitórias de interesses políticos. Uma relação de 

apropriação e domínio de um segmento social (oligarquias políticas) sobre outro (sujeitos 

economicamente pobres). Da mesma forma, os termos ―peso‖, ―carga‖ e ―intensidade‖, no 

decorrer dos versos, alertam para o debate sobre a contraditória organização da cidade. Uma 

espécie de fardo por conta da sujeição ao trabalho. 

Cabe reconhecer que a cidade torna-se o palco das contradições socioeconômicas e 

apresenta-se como forma reificada de desigualdades sociais e efervescência de ordem e do 

capital. ―As contradições na maioria das vezes, explodem, cotidianamente, invisíveis. Bairros 

e pessoas pobres, assaltos, lixo, doenças, engarrafamentos, drogas, violência, exploração, 

mercado de coisas e de corpos transformados em coisas.‖ (LASI, 2013, p. 41).  

Lasi (2013) acrescenta que as contradições mais consideráveis do espaço urbano 

pulsam nas veias que correm sob a cidade, e os sujeitos vivem as explosões cotidianas de 

forma individual, e não em grupo, mesmo que nos mesmos lugares fazendo as mesmas coisas 

– forma, no caso, um coletivo serial na qual prevalece a indiferença mútua.  
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Eu sou livre como o vento 

A minha linhagem é nobre. 

Eu sou um dos mais ilustres 

Que o sol deste mundo cobre 

Nasci dentro da grandeza 

Não saí de raça pobre.  

 

Conheci muito seu pai, 

Que vivia de pescar; 

Sua mãe era tão pobre, 

Que vivia de um tear 

Seu padrinho tomou você 

E levou-o para criar.  

(BARROS, 2011, p. 20 e 09). 

 

Como se percebe nas estrofes acima, a produção do espaço social é fator 

preponderante de exclusão de pobres, desempregados, não-assalariados, sem-teto e assim por 

diante, na sociedade brasileira. Versos como ―Não saí de raça pobre‖, ―Sua mãe era tão 

pobre‖ e ―Que vivia de um tear‖ revelam algumas disparidades do espaço urbano. Nesse caso, 

para nós, a categoria de ―pobres‖, identificada no cordel de Barros (2011), expressa uma força 

simbólica de vida e de produção na configuração da multidão.  

A força dos fracos, enquanto simbolização literária da pobreza, diante da narrativa 

cotidiana presente nos versos de Barros (2011), configura um resultado crítico a uma 

concepção social mais avançada; um modo de viver em combate inclemente com as 

adversidades: convivência e ausência de recursos econômicos. Baseados em Cury (2013), 

pensamos ser uma espécie de tematização desafiante às políticas de invisibilidade dos pobres 

da sociedade dita globalizada, propalando a literatura como parte expressiva da memória dos 

excluídos do sistema. 

Essas considerações significam dizer que, além de reconhecermos as privações que 

milhares de pessoas passam, tanto na cidade quanto no campo, com péssimas condições 

socioeconômicas de vida decorrente da ordem capitalista global (pouca ou nenhuma renda, 

alimentação, abrigo, educação e cuidados de saúde), também enxergamos estes pobres como 

constituintes de potência que quanto mais de perto observamos suas vidas, mais 

constataremos como são enormemente criativos e fortes. 

 
A produção biopolítica – incluindo a produção do conhecimento, informação, 

formas linguísticas, redes de comunicação e relações sociais colaborativas – 

tende a envolver toda sociedade, inclusive os pobres [...] Os pobres são 

considerados perigosos, seja moralmente, por serem parasitas sociais 

improdutivos – ladrões, prostitutas, viciados em drogas e semelhantes –, ou 

politicamente, por serem desorganizados, imprevisíveis e tendentes ao 

reacionarismo. [...] Para tornar completo o desprezo pelos pobres, finalmente, 

muitas vezes eles são considerados meramente um resíduo e formas sociais 
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pré-industriais, uma espécie de refugo da história. (HARDT; NEGRI, 2014, p. 

176). 

 

A forma pela qual enxergamos nosso mundo e a maneira pela qual definimos suas 

possibilidades está quase sempre associada ao lado da ―cerca‖ que nos encontramos. De 

acordo com Harvey (2013, p. 28-29), ―o poder de classe foi restaurado às elites ricas. Os 

resultados foram indelevelmente gravados nas formas espaciais de nossas cidades, que cada 

vez mais tornam-se cidades ‗de fragmentos fortificados‘‖.  

As relações de exploração e comando entre os atores sociais metropolitanos reatam 

fileiras de lutas e constroem novos canais de ligações, nos quais se encontram os sujeitos. A 

cidade se materializa como a máquina produtiva em movimento, algo fluído. Neste sentido, 

alertamos para a temporalidade das conexões sociais (como as manifestações por meio da 

linguagem no ciberespaço ou no espaço físico com linguagens naturalmente inscritas na 

carne) a partir do olhar da multidão, como produção de riqueza imaterial. Ou seja: 

constituição do comum.  

Segundo Hardt e Negri (2014), a multidão urbana está para as cidades da mesma 

forma que os operários estavam para as fábricas. E por meio das tecnologias se verificam as 

possibilidades de maiores ações decisivas para a realização da linguagem da multidão.  A 

internet aparece, neste caso, como triunfo das comunicações que fazem da cooperação um dos 

elementos centrais e fundamentais da produção e construção de nexos comunicativos. 

Para Martins e Dimantas (2007), não há sociedade se não houver redes, pois estas 

sempre houve, sejam de amigos, familiares ou comerciais, dentre outras. As pessoas sempre 

estiveram conectadas por algum fator que combina os anseios, interesses e desejos, por isso o 

sistema é abrangente. Nestas redes de relações, o trabalho e a riqueza reúnem as diferenças. 

Elas se agrupam e se reorganizam a partir de interesses comuns. Tais interesses são, quase 

sempre, expostos no ciberespaço. 

Atualmente, com o advento e popularização da internet, novas redes colaborativas, 

voltadas para a produção criativa, têm surgido com incrível velocidade, criando bens coletivos 

de valor inestimável. Estas redes mobilizam e englobam o conhecimento. A sociedade se 

organiza, compra, vende, troca, aprende e ensina, mobilizando as bases para o interesse 

comum. O estar em rede não é mais necessidade de operar a mudança social, é algo que se faz 

permanente. O Nós se amplia. 

Neste contexto de redes, a cidade apresenta-se como tradutora da ação do trabalho 

sobre o trabalho, na caracterização do lugar social do pobre. Segundo Santos (2004), o espaço 

da cidade conforma-se como base de uma vida econômica e social crescentemente 
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intelectualizada, graças à complexidade da produção, além dos serviços e informações que ali 

incidem. Todavia, Fani (2001) alerta para o fato de que o espaço metamorfoseia-se e redefine 

os ritmos e os usos no espaço e, com isso, muda-se o cotidiano. Formas de vidas ordinárias 

são reveladas no tempo e no espaço – valores, comportamentos, tipo de lazer – e constituem, 

no plano global, a formação da sociedade urbana. 

Em termos de verificação, os versos abaixo abarcam uma narrativa cotidiana de um 

personagem social que emigra para a cidade. As estrofes revelam um espaço de produção 

sócio-cultural no seio de segmentos sociais subalternizados. Cabe reconhecer que tempo e 

espaço de vida se constroem enquanto referências de relações entre-lugares (do campo à 

cidade, da periferia às áreas nobres) a partir da casa, do outro, do vizinho, da rua, da memória 

impregnada nas relações rurais e no sentimento de desterritorialização. 

 
Quero mostrar nestes versos 

A vida de um lutador 

Que em busca de progresso 

Se tornou um sofredor 

Vindo morar na cidade 

Largando o interior 

 

A vida aqui na cidade 

É sempre uma correria 

Todo mundo se matando 

Vivendo sem alegria 

E assim eu vou levando 

A vida que eu não queria 

 

Todo dia logo cedo 

Começa a confusão 

Pois tenho que enfrentar 

Um monte de condução 

Brigando por uma vaga  

No meio da lotação 

 

Quem é pobre mora longe 

E leva bem mais pancada 

Pois pra chegar ao trabalho 

Acorda de madrugada 

Põe um pão em um saquinho 

E vai comendo na estrada 

 

Eu vivo aqui na cidade 

Mas eu nunca me esqueci 

Da minha vida lá na roça 

Na cidade em que nasci 

Podendo brincar com terra 

Muito feliz eu cresci.  

(ALECRIM, 2012). 
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A posição que se estabelece entre a voz narrativa e um ―ele‖ nos versos de Alecrim 

(2012), demarca nitidamente o lugar da margem a partir do qual se constrói a narrativa. A 

poética incorpora um teor de criticidade ao refletir a relação migratória (campo/cidade) por 

um ângulo sentimental (angústia) do pobre perante o fluxo organizacional que compõe a 

dinâmica da cidade. O falar da pobreza, nesta poesia, constitui potência criativa, performática, 

que, provocativamente, suscita segmentos sociais postos à parte da sociedade contemporânea. 

As disparidades entre favela e ―asfalto‖, apresentadas por meio de versos como 

―Quem é pobre mora longe‖, ―E leva bem mais pancada‖, ―Põe um pão em um saquinho e ―E 

vai comendo na estrada‖, denotam a resistência à precariedade e confere, como podemos 

observar na última estrofe, uma reflexão sócio-espacial a partir do sujeito pobre – descrito 

como refugo de vida e matéria descartável –, por meio da memória transformada com as 

marcas da marginalidade, da sobrevivência na cidade grande. 

Corroborando com Virno (2007), refletimos a partir do cordel de Alecrim (2012) que a 

produtividade citadina é algo que torna a cidade rica. As riquezas são assumidas pelo capital e 

os serviços comuns à sociedade, como água, saneamento básico, transportes, são negados. 

Apesar destas negações, o pobre do campo é empurrado em direção à cidade, já que o espaço 

rural não consegue, às vezes, atender aos serviços básicos de sobrevivência. 

Abaixo, na poesia de Fernandes (2010), percebemos que a condição compelida ao 

pobre é algo imutável, em termos socioeconômicos. 

 

Peço conforto a Jesus 

Do começo até o fim 

Amor de velho não presta 

Vida de pobre é ruim 

Não tem pra onde correr 

Sou obrigado a dizer 

Vida de pobre é assim. 

 

Eu tinha duzentos amigos 

Que diziam ser completo 

Quando viram meu fracasso 

Me jogaram pro deserto 

Ficaram todos afastados 

Nem se quer passa por perto. 

(FERNANDES, 2010, p. 01-02). 

 

O poeta ressalta que o pobre procura no plano espiritual, ―Peço conforto a Jesus‖, 

aquilo que a sociedade não dá no plano material: uma solução imediata para seus problemas 

sociais e econômicos. Em outras palavras, são formas de elaboração e materialização da força 
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na pobreza: o plano espiritual (a fé), na materialização do sujeito (Jesus), permite a resistência 

e a fortaleza na luta diária.  

Fernandes (2010) subjetiva uma visão crítica a algumas conflituosidades advindas da 

pobreza. Versos como ―Vida de pobre é ruim‖ e ―Me jogaram pro deserto‖ acabam por 

despertar a atenção do leitor perante uma situação narrada em que se verifica uma segregação 

social vivenciada por consequência da desigualdade socioeconômica. O enredo oferece pistas 

para verificarmos o modo pelo qual o poeta percebia a necessidade de trazer para a escritura 

do cordel o cotidiano da pobreza: dar visibilidade e voz ao pobre, a partir da adversidade 

social em que se encontra.   

No cordel abaixo, que verseja sobre um possível diálogo entre Frei Damião e 

Lampião, o poeta Varneci Nascimento apresenta relevante sensibilidade frente às questões 

sociais, ao problematizar a violência oculta, estrutural, difícil de enxergar, mas que é 

desvelada pela luz da poesia narrada. Embora os personagens do enredo sejam pertencentes a 

meados do século XX, a narrativa em questão é um convite à reflexão, atemporal, sobre o 

condicionamento em que o pobre está inserido, reflexo da ausência do Estado diante das 

necessidades dos sujeitos: 

 
_Tudo bem Frei Damião 

Acusam-me de culpado 

Entretanto, ninguém fala 

Da ausência do Estado 

Em toda à região 

Jamais dera atenção 

Ao pobre flagelado.  

 

_É verdade reconheço 

E devo admitir 

O Estado era omisso 

Sem tentar nunca impedir, 

A seca forte matar 

De fome sem nunca olhar 

Quem estava a se esvair! 

(NASCIMENTO, 2005, p. 05). 

 

O cordel de Nascimento (2005) abre possibilidades para problematizar o papel do 

Estado na organização da sociedade. Para Roberto Lobato Corrêa (1999), o Estado atua na 

organização espacial da cidade de maneira complexa e variável, tanto no tempo quanto no 

espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte constituinte. Ele dispõe de um 

conjunto de instrumentos que podem empregar em relação ao espaço urbano, como, por 

exemplo, o direito de desapropriação e de precedência na compra de terras, o controle de 
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limitação dos preços das terras, os impostos fundiários e imobiliários que podem variar 

segundo a dimensão do imóvel, o uso da terra e a localização, dentre outras regulamentações. 

Diante dos cordéis dos poetas citados neste tópico, identificamos um teor 

discricionário limitador da figura do pobre. Entretanto, por meio de uma análise mais aberta, 

enxergamos o ―pobre‖ como um agente multiplicador de potência que, quando inserido num 

espaço contraditório, resiste com sua capacidade de renovação e de cooperação; por isso, 

relegamos a segundo plano a condição de impotência dos pobres (sejam eles do campo, sejam 

eles da cidade). 

A luta dos pobres contra suas condições de pobreza não constituem apenas 

uma poderosa forma de protesto, mas também afirmações do poder biopolítico 

– a revelação de um ―ser‖ que é mais poderoso do que seu miserável ―ter‖. Ao 

longo de todo século XX nos países dominantes, os movimentos dos pobres 

superaram a fragmentação, o desânimo, a resignação e até mesmo o pânico 

que a pobreza pode gerar, apresentando queixas e reinvindicações contra os 

governos nacionais, exigindo uma redistribuição da riqueza. As lutas dos 

pobres hoje assumem um caráter mais geral e biopolítico, tendendo a se 

colocar num nível global. (HARDT; NEGRI, 2014, p. 183). 

 

Seguindo o pensamento negriano, reiteramos que o pobre representa uma força 

produtiva capaz de transformar a sociedade. Um segmento social ativo e cooperante, que se 

contrapõe às imposições destituintes do poder. Uma contraposição constituída no Nós, com 

elementos de vontades e liberdades diante de uma ordem que se impôs.  

Em tempos hodiernos, o pobre pode configurar uma potência perigosa para o Estado. 

Tal seguimento é capaz de se organizar e de investir no trabalho social global. Este pobre não 

precisa de lei específica para a pobreza. ―Na verdade as antigas leis de pobres só serviam para 

mantê-los pobres‖ (NEGRI, 2014, p. 175). No interior da pobreza, eles são sujeitos em ação, 

produtores biopolíticos, capazes de delinearem o lugar comum da multidão, o espaço urbano. 

Nas concepções de Corrêa (1995), o espaço urbano é fragmentado e articulado, reflexo 

e condicionante do modelo social vigente. Ele serve de matriz que conjuga mobilidade e 

experiência vivida no espaço cotidiano. No caso, um conjunto de símbolos e de campo de 

lutas. Neste espaço, encontramos alguns grupos sociais excluídos que não possuem renda para 

pagar o aluguel de uma habitação digna e nem para comprar um imóvel.  

O resultado disso é um espaço fragmentado, de desemprego, de doenças, de 

subnutrição. O que resta aos personagens urbanisticamente excluídos são as moradias 

precárias, os sistemas de autoconstrução e os conjuntos habitacionais fornecidos pelo agente 

estatal, desencadeando a configuração e expansão de novos lugares-sociais compreendidos 

pela noção de favela. É válido dizer que a materialidade dos espaços, presente nas narrativas 
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de cordel, não pode ser dissociada do componente social subjetivo que lhe é próprio. Ou seja: 

um campo de experiências relacionais, de devires, segundo o modelo cultural entre os sujeitos 

e a coletividade. 

O destaque às condições ‗sub-humanas‘ pode funcionar como denúncia da 

degradação das condições de vida ou como um efeito de agravamento dos 

contrastes entre a favela e o ‗asfalto‘ (e a dois tipos rigidamente identificados 

de cidadãos ligados a estes espaços). Pode ter repercussões opostas a 

insistência com que nos relatos sobre a favela se oferecem exemplos e provas 

da ‗desumanização‘ em vários âmbitos da vida das favelas. Principalmente há 

que se pensar na responsabilidade de se apontar um generalizado 

compromisso assumido ou tácito das comunidades com a criminalidade. 

(PEREIRA, 2011, p. 43-44). 

 

Por meio do cordel, encontramos a possibilidade de analisar, problematizar e 

potencializar a condição de existência dos personagens pobres na literatura, quase sempre 

vistos fora dos modos da cultura humana dominante (hegemonia sobre outras culturas) que 

justifica, inclusive, o desprezo à própria condição de inferioridade do pobre e da pobreza – 

uma forma de naturalizar e compelir o estágio de insignificância social, segregação e 

afastamento do convívio em sociedade em que vigoram regras e valores morais.  

Neste contexto, o paradoxal está no fato de que, tanto na esfera imagética (o literário 

como expressão significante) quando na esfera real (a realidade como espaço de significação), 

existe uma vontade exterior de comandar o pobre, os percalços dos remediados, que julgamos 

produtivo. Afinal, é na produção dos espaços segregados, em terrenos públicos e privados, 

que os sujeitos sociais urbanos tornam-se, efetivamente, agentes sociais reais, protagonistas 

de uma multiplicidade de ações.  

Em linhas gerais, podemos dizer que o contexto das narrativas de cordel nos dá 

abertura para interpretarmos que o viver citadino oferece elementos que podem ser 

compreendidos como força de energia viva – a vida na força da produção. Ou seja, por meio 

dos versos cordelinos, podemos identificar e analisar a potência da multidão.  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

2 O CORDEL E A CONSCIÊNCIA DE LUGAR: SUBALTERNIDADE E POTÊNCIA  

 

Desde o pobre ao aleijado 

esse povo subalternizado 

pela cultura da opressão; 

seja o gay ou a mulher, 

o que se nega e ninguém quer: 

são a potência de multidão. 

(Olavo Barreto, poeta e professor). 

 

As observações elencadas pelo poeta na epígrafe revelam que existem certas 

resistências culturais em compreender os sujeitos subalternizados pelo viés da potência. Por 

essa linha de reflexão, este capítulo discute o cordel como lugar de percepção de uma 

multiplicidade de sujeitos, em suas identidades e diferenças, que expressam o desejo-comum 

de uma sociedade democrática, de igualdade, equidade e liberdade.  

Neste sentido, alguns cordéis são lidos pelo teor provocativo para se perceber e 

problematizar os modos pelos quais alguns sujeitos sociais estão imersos num contexto de 

democracia supostamente ameaçada. Em todo caso, buscamos verificar a potência 

multitudinária de tais sujeitos, independentes dos seus lugares de fala, já que a multidão se 

compõe de todas as diferentes configurações da produção social e dos estratos sociais. 

Os estratos sociais da cidade, materializados nas figuras socialmente marginalizadas, 

nos hábitos de vida, na diversidade de gênero ou a partir das etnias, são assumidos como 

elementos que comportam a força da redefinição da multidão no momento em que agem em 

comunhão, por meio da consciência ecológica do lugar, como redes de resistência e esquemas 

transindividuais de cidadania. 

 
O lugar permite pensar o viver, o habitar, o trabalho, o lazer enquanto 

situações vividas, revelando, no nível do cotidiano, os conflitos do mundo 

moderno. Deste modo a análise do lugar se revela — em sua simultaneidade e 

multiplicidade de espaços sociais que se justapõem e interpõem — no 

cotidiano com suas situações de conflito e que se reproduz, hoje, anunciando a 

constituição da sociedade urbana a partir do estabelecimento do mundial. O 

lugar é o mundo do vivido, é onde, se formulam os problemas da produção no 

sentido amplo, isto é, o modo onde em que é produzida a existência social dos 

seres humanos. (FANI, 2007, p. 20). 

 

As expressões de lutas, comportamentos e condições de subalternidade que configuram 

o espaço urbano podem ser refletidas no contexto do cordel – pelo eu-lírico ou pelo ―outro‖ 

que fala. Por meio desta literatura, percebemos que o sujeito subalternizado consegue ter voz, 

participação ativa, e ser percebido a partir da complexidade do lugar, enquanto bem comum: 
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as formas de vidas, os modos de trabalho, a comunidade de relação, a linguagem e o afeto, ou 

seja, formas de vidas que se conflitam e se cooperam. 

O cordel de Melo (2012), por exemplo, traz uma discussão de um religioso com um 

alcóolatra, partindo do pressuposto de que o lugar-social do sujeito, neste caso, o alcóolatra, é 

inferiorizado devido o modo degradado de vida que ele protagoniza – supostamente não 

consegue mais cumprir com os papéis que lhes são atribuídos. De forma implícita, o cenário 

da narrativa se apresenta como um lugar marginalizado, característico de favelas e de 

periferias de espaços citadinos contemporâneos. 

 
Eu já disse: a você 

Que não tomava cachaça 

Mas parece que você 

Tá me tomando por graça 

Me convidar pra beber 

Isto é pra você 

Que vive bêbado na praça. 

 

Esqueça esta vida imunda 

De malandro desordeiro 

Vamos tomar uma saída 

Agora por derradeiro 

Não quer tomar aliada 

Tome champanhe gelada 

Respondeu o cachaceiro. 

(MELO, 2012, p. 06 e 08). 

 

Nas estrofes acima, o cordelista nos fornece o elemento humano (―cachaceiro‖) para 

referenciar parte de uma realidade segregada do espaço citadino. Talvez, nisso, esteja uma 

crítica estabelecida à pobreza e a identificação social construída pelo personagem alcóolatra, 

na medida em que há horizontes ilusórios (fugir da realidade pelo álcool) que se oferecem 

como possibilidades de propiciar supostos momentos de felicidades diante da sucata de vida, 

vivificada pelo personagem em questão. 

 
A identificação é, pois, um processo de articulação, uma saturação, uma 

sobredeterminação, e não uma subsunção. Há sempre ‗demasiado‘ ou ‗muito 

pouco‘ – uma sobredeterminação ou falta, mas nunca um ajuste completo, 

uma totalidade. Como todas as práticas de significação, ela está sujeita ao 

‗jogo‘ da différance. Ela obedece à lógica do mais-que-um. E uma vez, como 

num processo, a identificação opera por meio da différance, ela envolve um 

trabalho discursivo, o fechamento e a marcação de fronteiras simbólicas, a 

produção de ‗efeitos de fronteiras‘. Para consolidar o processo, ela requer 

aquilo que é deixado de fora – o exterior que a constitui. (HALL, 2014, p. 106, 

[grifo do autor]). 
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Em decorrência da espacialidade do contexto das estrofes de Melo (2012), elencamos 

o ambiente citadino como espaço de protagonizar os atos de viver e lutar, lugar onde os 

conflitos se interpelam. Estes atos são comuns quando introduzimos elementos diferenciais e 

antagônicos no saber da cidade e fazemos destes o motor da construção da comunicação e da 

cooperação. Dito de outra forma, verificamos nos espaços citadinos localizações 

determinantes dos movimentos da multidão e condicionamentos espaço-temporais de formas 

de vida e de consumo em lugares comuns, como no caso dos bares e das praças; o perfil da 

―malandragem‖, impresso na narrativa, relaciona-se a essa discussão com a identificação do 

personagem, alcóolatra, com os espaços marginalizados da cidade. 

Segundo Negri (2005), esta ideia de comum pode ser entendida perante o 

reconhecimento do outro, por uma relação com o outro, que se desenvolve na realidade 

constituída a partir da multidão – por condicionar toda uma série de elementos imanentes que, 

objetivamente, estão ali e que constituem manifestações comuns. 

Nesta perspectiva de lugar comum, trazemos aqui o cordel de Pacheco (2007) que 

versa sobre um mundo idealizado em que os animais se comunicam através da oralidade. O 

autor traz recortes cotidianos para dar vida à narrativa. Nestes recortes, nota-se que a posição 

do alcóolatra é marcada, assim como verificamos no cordel de Melo (2012), pela rejeição 

social, daí ser tal sujeito compelido ao estereótipo de subalternizado: 

 
Disse a raposa compadre 

Você não pensou direito 

Bebendo com o cachorro 

Um safado sem respeito 

Se seus amigos souberem 

O senhor perde o conceito.  

 

Você é conceituado 

Na roda palaciana 

Já cachorro é desordeiro 

Tanto furta quanto engana 

Vive jogando baralho 

Mentindo e bebendo cana.  

(PACHECO, 2007, p. 05-06). 

 

Por meio dos versos de José Pacheco, podemos refletir a conjuntura da cidade 

enquanto espaços híbridos, de figuras ímpares, como a do alcóolatra. Muitas vezes, estas 

figuras são compreendidas sob a ótica da exclusão, do preconceito e do silenciamento. De 

acordo com Negri (2009), seções desse tipo conotam uma força típica de ambientes 

metropolitanos híbridos, com relação interna: um conjunto de singularidades; uma 

multiplicidade de grupos e de subjetividades que dão forma (antagônica) ao espaço da cidade. 
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As estrofes transcritas do cordel de Pacheco (2007) dimensionam uma relação espaço-

tempo desterritorializada. O entrosamento social, contida na ideia de que um sujeito 

conceituado na sociedade ―bebeu‖ com um alcoólatra sem respeito, mesmo podendo perder a 

credibilidade, acaba por diluir as distâncias de controles fronteiriços presentes no atuar social.   

Campos Filho e Francisco (2009) reportam em seus versos à condição marginalizada 

do favelado e do alcóolatra. Tal condição está associada com o espaço da cidade. No caso, o 

espaço urbano se apresenta como um modo de consciência de lugar: 

 
Tava tudo mais tranquilo 

Quando já de madrugada 

Chegou um bebum da rua 

Com a cara ressacada 

Perguntou: ―Morreu de quê?! 

Essa mulher tão amada‖. 

 

Seu Antônio um dia foi 

No bar de dona Maria 

Lá pediu uma cachaça 

E um tira-gosto de jia 

Quando mais que de repente 

Ali faltou energia. 

 

Outra vez o seu Antônio 

Foi beber lá em Tavares 

E saiu com uns amigos 

Procurando pelos bares 

Um lugar muito tranquilo 

Bem longe dos maus olhares. 

(CAMPOS FILHO, 2009, p. 06-07). 

 

Acrescentando mais uma descrição da cidade, enquanto espaço social de acolhimento 

e, ao mesmo tempo, de subalternidade, os versos abaixo demarcam um contexto de 

contradições sociais materializadas em paisagens constituídas por lugares ordinários de 

pertença e por uma movimentação que dá ritmo e resistência aos sujeitos sociais segregados. 

 

Vi num barraco de lona 

Um fio de esperança, 

Nos olhos de uma criança, 

De um pai abandonado, 

Primo carnal do pecado, 

Irmãos dos raios da lua, 

Com as costas semi-nuas 

Tatuadas de caliça 

Pedindo um pão da justiça 

Do outro lado da rua. 

(FRANCISCO, 2006) 

 



46 

 

Na poesia deste cordelista, versos como ―pedindo um pão da justiça‖ nos possibilitam 

identificar um contexto de superação de diferentes barreiras que subvertem a neutralização da 

pobreza social. Para nós, essa expressão representa uma ação política do sujeito se perceber 

como produtor potencial, e resistente, diante de um poder institucionalizado/disciplinado que 

insiste em redistribuir os lugares sociais na cidade. 

A absorção de uma multiplicidade de sujeitos no espaço urbano, sem neutralizações 

das diferenças, sintetiza os acontecimentos sociais e cria tessituras sobre as diversas 

realidades políticas, sociais, culturais e econômicas. Uma espécie de ruptura transcendental do 

espaço da cidade. 

O versejar dos cordéis analisados neste tópico é composto de cenas cotidianas 

corporificadas na cidade. Os personagens de tais enredos são a força potencial da multidão, 

seja pelas diversas formas de expressão, seja pelas redes de cooperação, ou através da 

produção de linguagens que possibilitam uma proximidade sócio-política diante da 

superficialidade distributiva, em termos sociais e humanos, dos lugares da cidade. 

Segundo Barbosa e Nascimento Júnior (2009), as ruas das cidades tornaram-se 

espaços técnicos, abstratos e distantes das relações humanas. São lugares da violência, da 

intolerância, do medo e da não identidade com o local, onde o público e o privado se 

confundem diante da maioria, perdendo o sentido, conforme poetiza Monteiro (2013):  

 
Pois quem trabalha e estuda 

Não pode ficar na rua 

Protestando todo dia 

Porque embora isso influa 

Pra o bem da vida dos outros 

Vai prejudicar a sua. 

(MONTEIRO, 2013, p. 6). 

 

Contrariando a visão deste poeta e dos referidos autores que julgam a rua não ser mais 

um ambiente que propicie um espaço de conversa, de socialização, de democracia, tendo em 

vista que a rua e a casa se separam, acreditamos que o espaço da rua é o ―lugar‖ de todos, no 

qual se misturam as classes sociais, sexos, idades, funções e posições de hierarquia. 

Recusamos, portanto, uma leitura de caos e de terror em tais espaços, pois aceitamos a 

observação de Ana Fani, em O lugar no/do mundo (2007), ao dizer que ―a rua pode ter 

sentido da reinvindicação – é na cidade que emergem as lutas que se manifestam enquanto 

movimentos que ganham visibilidade quando tomam os espaços públicos, principalmente os 

pontos de centralidade‖ (FANI, 2007, p. 53). Tal reflexão converge com os escritos de Hardt e 

Negri (2014) que percebem a cidade como um lugar produtivo, de sujeitos produtivos, e a 
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grande transformação das relações produtivas que as investem chegou ao limite quantitativo, 

configurando uma nova fase, isso já nos anos noventa.  

A sociedade atual aparece como espaço heterogêneo de manifestações e produções 

sociais, tendo em vista que os processos históricos e culturais se apresentam plurais, com 

núcleos de identidades variáveis e autônomos. De acordo com Chartier (1990), as 

representações sociais são portadoras de diferentes sentidos, e as múltiplas leituras de 

realidades podem potencializar as aquisições que fortalecem as práticas cotidianas comuns. 

Na literatura de cordel, esse fortalecimento se dá, a título de exemplo, pela noção de favela, 

enquanto lugar de resistência do pobre, pela atuação performática do homossexual e pelo 

―grito‖ de liberdade social do negro. 

De um modo geral, entendemos essa fase como uma época de mudança. E esta pode 

ser observada no cordel, pois o discurso está aberto, lê quem quer, mostra quem deseja. Afinal 

de contas, uma linguagem só é manifesta se houver leitores e interpretantes. Quem ler e 

interpreta dá sinais que voltam ao enunciador. Isso ajuda a multidão refletir sobre si, ajuda a 

uma coletivização de diferentes minorias num compartilhamento de interesses comuns. Daí a 

concretização da potência.  Atentemos aos versos abaixo: 

 
Todos têm habitação 

Casa própria para morar 

Briga, raiva e covardia 

Lá não encontra lugar 

Por isso em SANTA VONTADE 

Toda mulher quer morar. 

(GODELIVIE, 2008, p. 06). 

 

A cordelista faz referência ao lugar social como um ambiente democrático, porém 

utópico, afastado das intempéries sociais. Todavia, à luz do pensamento de Negri (2005), a 

pretensão de uma nova sociedade democrática não é um projeto utópico.  É algo possível. Um 

projeto da multidão. Porém, não existe uma receita ou uma programação de como se chegar a 

tal sociedade. Um dos primeiros aspectos a se consolidar é o de repensar conceitos políticos 

mais básicos, como poder, resistência, multidão e democracia.  

A poesia de cordel, na atualidade, movimenta-se e se modifica.  É multifacetada. Esse 

múltiplo, à luz de Certeau (1995), é qualitativamente diverso, e isso implica em produção, 

agregação e recriação de significados, sem necessariamente descaracterizar o valor de origem. 

É o que podemos denominar de hibridização entre tradição e contemporaneidade, ou seja, 

uma tradição constantemente reapropriada, reconfigurada e recontextualizada, pois cede e 

resiste às tensões com o contemporâneo.  Podemos observar nos versos de Godelivie (2008) 
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que o ambiente retratado (cidade inclusiva) potencializa os direitos ao suporte material 

elementar, à inclusão e à diferença.  

De acordo com Negri (2009), na sociedade atual, livres de qualquer nostalgia de 

corpos sociais modernos que se dissolveram, o que estamos vivenciando é uma carne social, 

uma carne que não é um corpo, mas substância viva. ―A carne da multidão é uma forma 

elementar que constantemente expande o ser social, produzindo além de qualquer medida de 

valor político-econômico tradicional‖. (NEGRI, 2009, p. 251).  

Os versos de Amaral (2000) e Barros (2011) se fundem em representar sujeitos 

sociais, como cegos e deficientes físicos de forma cômica, possibilitando refletir sobre alguns 

olhares conservadores num contexto de pós-modernidade.  Vejamos o que diz o primeiro 

autor, nos versos intitulados Peleja do cego Aderaldo com Zé pretinho do Tucum (2000), 

perante o diálogo entre dois sujeitos (um negro e um deficiente visual): 

 

Cego, eu creio que tu és 

Da raça de sapa sunga 

Cego não adora deus 

O Deus do cego é calunga 

Aonde os homens conversam 

O cego chega e resmunga. 

(AMARAL, 2000, p. 09). 

 

Conforme podemos observar, o cordelista traz uma imagem representativa do 

deficiente visual, ―cego‖, por meio de práticas de invisibilidade social. Versos como ―Aonde 

os homens conversam‖ e ―O cego chega e resmunga‖ apresentam um teor segregacionista da 

figura humana. Podemos dizer, respaldados em Silva (2014), que o significado atribuído à 

figura do sujeito analisado marca a sua diferença social (aquilo que o outro é) frente à 

identidade de outrem (aquilo que não sou). ―A identidade é a referência, é o ponto original 

relativamente ao qual se definem a diferença. Isso reflete a tendência a tomar aquilo que 

somos como sendo a norma pela qual descrevemos ou avaliamos aquilo que não somos.‖ 

(SILVA, 2014, p. 76). 

Neste caso, a diferença pode ser compreendida, à luz de Hall (2014), como o conjunto 

de princípios de seleção, inclusão e exclusão do sujeito em qualquer espaço social; conjunto 

que informa o modo como os sujeitos marginalizados são posicionados e constituídos em 

teorias sociais dominantes (situação de assimetria social: afirmar a identidade e marcar a 

diferença é uma questão de poder – dominação de um grupo ou indivíduo sobre outro). 
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Como narrativa atemporal, o cordel de Barros, Peleja de Riachão com o Diabo (2011), 

apresenta um versejar em que o eu-poético abre espaços para as vozes de outros sujeitos com 

seus lugares de fala, através de um desafio entre dois personagens pobres, Riachão 

(etnicamente branco) e Diabo (etnicamente negro): 

 
N: Riachão, amas a Deus 

Sendo mal recompensado! 

Deus fez de Paulo um Monarca 

De Pedro um simples soldado 

Fez um com tanta saúde 

Outro cego e aleijado. 

 

R: É muito feliz o homem 

Que com tudo se consola 

Posso morrer na pobreza, 

Me achar pedindo esmola 

Deus me dá para passar 

Ciência esta viola! 

(BARROS, 2011, p. 14-15). 

 

Os sujeitos impressos nos versos acima, o ―cego‖ e o ―aleijado‖, assim como os 

personagens que falam, Riachão e Diabo, derivam de um modelo plural de vida e de trabalho 

que ocasionam transformações nos modos de vida cotidiana das pessoas comuns. Podemos 

dizer, de acordo com Woodward (2014), que estes sujeitos são ―formados‖ de acordo com os 

diálogos sociais, exteriores e próprios do mundo cultural, com identidades que passam a ser 

móveis, definidas historicamente no cotidiano e não mais biologicamente (confronto de ser 

com o novo; rupturas do cotidiano).  

Apesar de Barros (2011) apresentar um enredo com teor cultural estigmatizante de 

seus personagens narrados, pensamos estes sujeitos como potência de multidão, que deve ser 

encarada como uma rede que alcança diferentes sujeitos consubstanciados numa conjuntura 

comum. E nesta escala de comunhão, acentuam um devir comum, uma riqueza cultural, uma 

linguagem e desejos de uma sociedade não hierárquica a partir da condição que foram 

marginalizados, por isso concordamos com Hall (2005) quando diz que o processo histórico 

se pluraliza e pulveriza ideias e pessoas. 

Não é que tentamos unificar tais sujeitos, afinal, ao dialogarmos com Silva (2014), 

percebemos que a identidade na contemporaneidade não tem caráter unificador, não é fixa e 

estável – ela depende do processo comunicativo que interfere nas redes informacionais que a 

compõem e é formada por hibridismos inconscientes –, mas reconhecer e organizar o comum, 

seguindo os respaldos teóricos de Negri (2009), diante de um comum feito de um patrimônio 
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riquíssimo de estilos de vida, e meios coletivos de comunicação e reprodução da vida e, 

principalmente, do excedente da expressão da vida em diferentes espaços; um singular 

coletivo que se materializa em diferentes personagens; os muitos que produzem geografias 

comuns a partir de suas emoções, desejos, linguagem e atuações no espaço. 

 

2.1 A MULTIDÃO E A CIDADE: OS PROTESTOS E OS SONHOS  

 

A cidade nos revela um significativo retrato de organização sócio-espacial de 

diferentes sujeitos. É conteúdo corporificado. É espaço de proliferação de personagens 

complexos, o ser já transformado em existência. Ela aparece como uma semente de liberdade. 

Gera produções históricas e representa a possibilidade do homem livre e da liberdade de 

escolha. O alargamento e o achatamento de espaços cada vez mais precários e segregados é 

uma das possíveis consequências. 

Nessa perspectiva de geografia urbana, entendemos que o modo de ocupação e de 

produção do espaço da cidade pressupõe várias instâncias e vários agenciamentos de lugar-

social de sujeitos singulares. Essas singularidades fazem desse espaço um ambiente de 

multiplicidade, contraposto pela necessidade comum de transportes e de moradia. E esse 

comum é condição essencial da multidão de corpos. Sendo assim, torna-se cada vez mais 

constante a ocupação de ambientes tidos como ilegais (áreas de proteção ambiental, 

mananciais de preservação permanente e espaços públicos, a exemplos de pontes e viadutos). 

Seguindo os pressupostos teóricos de Negri (2009), entendemos a cidade como 

representação urbana pós-moderna que apresenta milhares de singularidades agentes. Por 

assinalar um espaço de encontros e de desencontros, ela é mestiça. É o mundo comum. ―É o 

produto de todos – não vontade geral, mas aleatoriamente de comum‖ (NEGRI, 2009, p. 202). 

Nas estrofes do cordel abaixo, a voz poética descreve um contexto de paisagens 

naturais, sem interferências humanas, a partir de um planeta de ―seus sonhos‖. O cordelista 

constrói uma relação harmônica entre sociedade e natureza. De caráter imaginário, o autor 

retrata em seus versos uma sociedade democrática, onde a cidade aparece como espaço de 

liberdade. Uma relação de lugar-comum.  

 
Cansado de ler jornais, 

Fui me deitar descontente. 

Pensando em tudo que li, 

Adormeci lentamente 

E sonhei que eu acordava 

Num planeta diferente. 
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Era um planeta coberto 

De plantas de várias cores, 

As lagoas orquestradas 

Por marrecos cantadores 

E as abelhas bailando 

Por entre as pétalas de flores. 

 

Quando entrei na cidade, 

Parei em frente a um galpão 

Todo murado de pedra, 

Na frente de um grande portão 

Com um letreiro escrito em cima: 

―Hospital do coração‖. 

 

Ele dizia baixinho: 

―Pode ficar á vontade... 

Vamos caminhar comigo 

Pelas ruas da cidade 

E conhecer de pertinho 

A nossa felicidade.‖ 

(FRANCISCO, 2013, p. 01 e 03-04). 

 

As estrofes versam sobre o sujeito urbano (sem representação social) cansado das 

adversidades sócio-ambientais da cidade.  O autor retrata um ambiente, onde a cidade 

apresenta-se como o espaço idealizado dos sujeitos (lugar de encontro, de intervenção criativa 

e de desejos individuais e coletivos). Trata-se não de lugares especiais (de abordagem 

aristotélica) mesmo que estes ainda subsistam, a exemplo de uma comunidade religiosa, mas 

de um lugar cuja organização social possa ser definida pela capacidade de agir em conjunto 

sem qualquer unificação.   

Vale ressaltar que pensamos a cidade como um recurso excepcional e excessivo, 

constituída por favelas, barracos e sujeitos plurais, com divisões sociais entre centro e 

periferia. Para fins de análises, trouxemos mais algumas estrofes de cordéis, iniciando com 

Dantas (2003), para refletirmos, em primeiro plano, sobre as questões sociais e escolares 

decorrentes de quatro alunos no espaço da favela – recorte marginalizado da cidade. 

 
'Quero-Tentar' era esperto 

Muito vivo, inteligente 

Não entendendo o assunto 

Não ficava indiferente 

Pedia pra professora: 

'Nos explique novamente!' 

 

O aluno Arrependido 

Faltava muito à escola 

Faltava três, ia um dia 

Queria saber de bola 
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E no seu time jogava 

Trombadinha e cheira-cola. 

 

Falso hoje vive mal 

Pensando que é artista 

Vive de enganar o povo 

É um grande vigarista 

Dá golpe de toda espécie 

(E a polícia em sua pista). 

 

O aluno Mínimo hoje 

Vive miseravelmente 

Sequer um salário mínimo 

Mínimo ganha atualmente 

Vive mais desempregado 

Faz um bico raramente. 

 

Hoje em dia, Arrependido 

Não é feliz não tem paz 

Está envolvido em tráfico 

De drogas com marginais 

No jornal tem sua foto 

Nas páginas policiais. 

(DANTAS, 2003, p. 04-05 e 06-07). 

 

 De imediato, percebemos que os perfis dos protagonistas da poesia do cordelista em 

questão versam por vertentes diferenciadas: um aluno de perfil ―exemplar‖ (estudioso) e mais 

três de perfis opostos. Todavia, a narrativa traz um desfecho naturalizante em que cada aluno, 

no futuro, torna-se o reflexo do que imprimia no comportamento escolar: os nomes dos 

personagens, a partir de uma valorização ideológica, demarcam a posição social (Falso, 

Arrependido, Mínimo e Quero-Tentar). 

Os personagens presentes no cordel de Dantas (2003) subjetivam o modo como a 

cidade pode exprimir as relações sociais, com sujeitos vivendo as explosões das contradições 

urbanas num coletivo serial. A imagem do aluno ―problemático‖, por exemplo, está projetada 

a um segmento de rejeitados socialmente: trombadinha, cheira-cola, miserável, 

desempregado, vigarista, traficante e marginal.  

Nesta perspectiva de análise sócio-espacial, torna-se cada vez mais comum, nos 

espaços nobres da cidade, a edificação de muros para limitar zonas intransitáveis aos sujeitos 

provenientes das favelas, o que desencadeia uma redefinição do espaço urbano, com espaços 

mal-afamados ou supostos guetos, onde os desesperados da terra se acumulam. Estes espaços 

reconfigurados tornam-se ambientes instáveis, onde ―o medo de não se sentir em sua própria 

casa‖ vira um sentimento compartilhado, típico da complexidade das cidades metropolitanas. 
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Como diz Virno (2007, p. 12): ―Um assunto de muitos. Exposição multilateral ao mundo. É 

um mundo indeterminado. É o medo da multidão, sentimento cooperado‖.  

O cordel de Dantas (2003) abre possibilidades de discutir os espaços de partilha de 

diferentes sujeitos. O que era uma "linguagem de rua‖, silenciada, ganha voz na linguagem 

poética. A intensidade das experiências vividas pelos sujeitos na cidade converge numa 

multiplicidade de afinidades – um impulso à integração social por meio da união, das 

emoções e da resistência.  O sujeito reconfigura essas realidades e atua sobre ela, criando 

formas, tomando parte no comum (redefinição de lugares) diante de atividades exercidas. 

Segundo Negri (2009), este compartilhamento, vivificado pelos diferentes sujeitos, no 

espaço urbano, não se traduz em unidade, já que não se reduz a uma identidade única e nem 

nega a diferença. Significa afirmações na diversidade e em cada expressão criativa. Se 

chamarmos isso de unidade, teremos de fazê-lo como unidade paradoxal, composta 

unicamente por diferenças. Mas essa formulação tende a reduzir e a negar diferenças. Eis por 

que preferimos conceitos como multiplicidade e singularidade.  

Diante das singularidades presentes no espaço da cidade, instala-se uma experiência de 

linguagem comum e cooperativa na prática social e política, a exemplo das descrições dos 

versos seguintes: 

Rádios, revistas, TVs. 

Estampam dia após dia 

Notícias de marginais 

Que agem com selvageria 

Depredando tudo em nome 

Da nossa democracia.  

 

Para mim quem vai a rua 

―Protestando‖ mascarado 

Devia ser preso e ter 

O rosto fotografado 

Pra todo mundo saber 

O nome do desgraçado.  

 

E para que continue 

Caindo grana na lata 

Todo motivo é motivo 

Para fazer passeata, 

Quanto mais nus pela rua 

Mais sabido de gravata.  

(MONTEIRO, 2013, p. 01-02 e 11). 

 

A imagem que se constrói no discurso acima é que existem personagens 

marginalizados agindo coletivamente com selvageria. O eu-lírico traz a ideia de 

―democracia‖, mas critica as formas de ação que, segundo os versos, valem-se da luta armada, 
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violenta e perigosa (manipulável). Para Monteiro (2013), esses sujeitos representam apenas 

um segmento populacional do poder político extemporâneo. Todavia, o que nos parece 

importante nesta discussão é o caráter exterior social da cidade. Ou seja: compreender que os 

lugares comuns, mesmo que coexistam numa relação de contrários, geram reciprocidade e 

familiaridade numa relação de entre-lugar (cooperação e reinvindicação coletiva). 

Cabe dizer que uma necessidade bastante expressa do ser humano contemporâneo é 

viver livremente. Daí a necessidade de expressar-se, seja através das redes virtuais (no caso da 

internet), seja através de protestos nas ruas, conjuntamente materializados numa linguagem 

comum. Algo típico da experiência humana: a comunicação. A diferença, agora, está no 

conteúdo: o "voltar-se a si, a individualidade", como meio, até mesmo, de questionar a sua 

posição no mundo. Questionamento, muitas vezes, feito no subconsciente, na latência. 

Precisamos considerar que a multidão descrita nos versos de Monteiro (2013) era 

composta por milhares de corpos em suas muitas singularidades, não podendo ser taxada, a 

priori, nem de reacionária nem de progressista, mas como a constituição de um ator social 

ativo, uma multiplicidade que age (algo organizado). Na ótica de Negri (2009), a "multidão" 

é, a um só tempo, sujeito e produto da prática coletiva.  

 
Quando prestamos atenção aos corpos percebemos que não nos defrontamos 

simplesmente com uma multidão de corpos, mas que todo corpo é uma 

multidão. Entrecruzando-se na multidão, cruzando multidão com multidão, os 

corpos se mesclam, mestiçam-se, hibridizam-se e se transformam; são como 

ondas do mar em perene movimento, em perpétua transformação recíproca. As 

metafísicas da individualidade (e/ou da pessoa) constituem uma horrível 

mistificação da multidão de corpos. Não existe nenhuma possibilidade de um 

corpo estar só. (NEGRI, 2009, p. 21, grifo do autor). 

 

Na interpretação do cordelista Manoel Monteiro, o sujeito que está saindo às ruas das 

cidades para reivindicar várias insatisfações sociais está ancorado no discurso de melhorias. O 

autor acredita que a forma de materialização das ações é movida sem ideologias sociais. Na 

ótica de Negri (2009), cada sujeito na multidão é um corpo, e cada corpo é trabalho vivo, 

portanto expressão e cooperação, construção material e imaterial do mundo e da história. Dito 

de outra forma, apesar do cordelista contrariar algumas ações dos sujeitos protestantes, os 

personagens configuravam o corpo da multidão ou a multidão de corpos que não se sentiam 

representados pelos poderes públicos, daí a ideia de não possuir ideologias. 

Reiteramos que a multidão descrita nos versos anteriores tem caráter plural. Dentro 

desta pluralidade, os indivíduos são subjetivos, com uma carga reflexiva, não sustentados 

numa unidade raiz de Estado-nação. Comungamos com as ideias de Virno (2007) quando ele 
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afirma que ―os cidadãos, quando se rebelam contra o Estado, é a multidão contra o povo‖ 

(VIRNO, 2007, p. 6). Por isso, diante dos versos de Monteiro (2013), verificamos que a 

multidão que saiu às ruas para protestar era complexa, de oposição à obediência 

institucionalizada, portanto, composta de sujeitos autônomos, não representáveis, daí a 

utilização de máscaras por alguns.  

Em nossa interpretação, a figura do mascarado (mesmo que descrita por Manoel 

Monteiro como a de um sujeito malfeitor) evidencia o anonimato do corpo, na perspectiva de 

subjetividade social. O rosto coberto, mesmo que o poder constituído traduza como símbolo 

da marginalidade, é uma expressão da não-representatividade da multidão, da fala que ecoa de 

um corpo coletivo.  

 

2.2 PERSONAGENS SOCIAIS CONSTITUINTES DE POTÊNCIA 

 

Os poemas literários em suas formas ontológicas trazem narrativas que referenciam 

diferentes personagens da e na multidão. São poesias contadas com toda uma ideologia 

simbólica da tradução cotidiana de diferentes sujeitos. O modo pelo qual o cordelista faz a 

leitura dos personagens é, quase sempre, munido de sátiras e de sarcasmo. Tais narrativas 

imprimem uma conectividade para a rede da memória apresentando significativa quantidade 

de encontros que se multiplicam nos percursos de defesa do lugar-comum. 

Segundo Virno (2007), a semiose própria da multidão é o ―lugar-comum‖ que 

atualmente se refere a alocuções estereotipadas, privadas de todo significado, banalidades, 

metáforas apagadas e convenções linguísticas conhecidas. Representa a forma própria do 

trabalho imaterial nas sociedades contemporâneas ao tornar exterior e coletiva a vida. Uma 

relação entre mais e menos, a oposição dos contrários, a relação de reciprocidade, etc. Não 

mais invisíveis, pressupõem horizontes ideológicos e contraditórios materializados nos 

espaços da multidão contemporânea.  

Na literatura de cordel encontramos vários personagens da multidão que são 

estigmatizados devido à origem geográfica, condição social, gênero, cor da pele, entre outras 

segregações sociais.  A título de exemplificação, extraímos versos com referência a figura da 

mulher, do homossexual, da prostituta, da travesti, do favelado, do pobre, do drogado, do 

alcóolatra, dos deficientes físicos e do negro.  

Denominamos estes sujeitos de personagens de multidão, porque semiotizam uma 

parcela significativa de atores sociais que carregam marcas da invisibilidade relegada às 

práticas sociais numa sociedade de saberes e de vozes institucionalizadas e porque 



56 

 

pressupõem horizontes dialógicos e contraditórios ao multiplicarem o número de sujeitos na 

trama paradoxal do espaço citadino. São personagens potenciais, em estado de cooperação e 

partilha. Minorias que estão cada vez mais ganhando voz e problematizando um modelo de 

sociedade hegemônica em que o opressor serve de modelo para o oprimido. 

Portanto, de acordo com Hall (2005), devemos considerar que há diferentes tipos e 

variedades de atuações sociais, mesmo que elas estejam largamente dispersas no interior do 

que chamamos contra hegemônicos. Neste interior, os personagens da multidão são os muitos 

que partilham os problemas comuns de toda uma proximidade de lugar ou de ideais diante de 

diversas esferas, seja econômica, cultural, linguística ou tecnológica. O modo mais coerente 

de lidar com a multidão na contemporaneidade é não se recusar a enxergá-la. 

 Neste momento, é válido ressaltar que citaremos algumas estrofes de cordéis que 

versam sobre diferentes personagens da multidão, para, então, verificarmos a potencial força 

que tais personagens imprimem na análise sociopolítica que caracteriza a singularidade no 

contexto da sociedade multitudinária. Mas, desde já, ressaltamos que nossa ênfase será dada 

aos personagens gays, negros e camponeses. Aos gays porque, na atualidade, de acordo com 

Louro (2008), os grupos minoritários estão cada vez mais lutando por espaços em territórios, 

até então, dominados pelo homem branco heterossexual de um modo quase incontestável. 

Ressaltando que não se trata de disputa de poder, mas de ecoar vozes num ambiente 

silenciado por questões histórico-culturais. 

No caso dos negros, nossa escolha se justifica pelo fato de compreendermos, à luz de 

Hall (2005), que se trata de um discurso sobre raça – categoria discursiva e não uma categoria 

biológica –, compreendida por um sistema de representação e práticas sociais (discursos) que 

utilizam um conjunto de marcas simbólicas inferiorizadas (cor da pele, textura do cabelo, 

características físicas etc.) como modo de diferenciar socialmente um grupo de outro.  

A poética resultante dessa tendência negra se alicerça, de acordo com Bernd (2012), 

num discurso de afirmação identitária a partir da recuperação de resíduos memoriais que 

podem unir a comunidade negra em sua luta contra preconceitos e até discriminações 

remanescentes na sociedade brasileira ainda hoje. ―Esse processo pode tender a construções 

identitárias redutoras – de raiz única – já que o quadro de referências nos quais se apoiam irá 

se limitar ao âmbito da comunidade negra‖ (BERND, 2012, p. 263). Neste contexto, de 

acordo com a autora, há o risco de a identidade se construir sem levar em consideração as 

alteridades da sociedade brasileira, que se autoproclama mestiça, criando barreiras e cordões 

de isolamento. 
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Já a ênfase ao camponês será dada diante da considerável atribuição de estereótipos, 

tendo em vista que o lugar-comum de tal personagem é tido socialmente como algo imutável, 

de identidade fechada, há séculos. A imagem é carregada de estigmas, uniforme, absorvida 

pelas grandes corporações agrícolas que se instalam no espaço agrário mecanizado, típicas de 

uma sociedade industrializada. Aqui, não enxergamos o camponês como figura passiva e 

isolada, mas como um personagem que faz parte da multidão, com singularidades de vida e de 

trabalho que, diante das diferenças, partilha condições comuns de existência. Daí, não vermos 

tal figura separada da sociedade híbrida, haja vista que, de acordo com Hardt e Negri (2014), 

as lutas inovadas dos camponeses abrem novas perspectivas para todos, na questão de 

ecologia, de pobreza, de economia sustentável e, na realidade, de todos os aspectos de vida. 

Mediante o exposto, ressaltamos que os personagens da multidão que elencamos para 

fins de nossas análises são destaques no cordel pelo fato de que os cordelistas 

contemporâneos estão imersos no universo da cidade, lugar de sobreposição de cultura. 

Assim, estes poetas acabam sendo compelidos a tratar de situações e acontecimentos urbanos, 

vislumbrando um novo pensar no cordel, com temas que abordam acontecimentos híbridos, 

flagrante de deslocamento das identidades e das práticas culturais contemporâneas que se 

revelam, por exemplo, no cotidiano do negro, do gay e do camponês.  

 
Lentamente os representantes que ontem simbolizavam famílias, grupos e 

ordens, se apagam da cena onde reinavam quando era o tempo de nomes 

próprios e brasões sociais. Vem então o número, o da democracia, da cidade 

grande, das administrações, da cibernética. Trata-se de uma multidão móvel e 

contínua, densamente aglomerada como pano inconsútil, uma multidão de 

heróis quantificados que perdem nomes e rostos tornando-se a linguagem 

móvel de cálculos e racionalidades que não pertencem a ninguém. Rios 

cifrados nas ruas. (CERTEAU, 1998, p. 58 [grifo nosso]). 

 

À luz de Certeau (1998), pensamos o cotidiano, que perpassa as narrativas de cordel, a 

partir do rumor da vida coletiva e sob as ―microresistências‖ mobilizadoras de recursos 

inimagináveis, escondidos em gente simples, anônimas e comuns: resistências do sujeito 

ordinário, longe de supormos que as ideias, valores e produtos desencadeados pelos sujeitos 

no cotidiano são práticas passivas, uniformes, feitas de puro conformismo às imposições dos 

poderes sociais. Entendemos que a produção cotidiana é munida de pequenas subversões, no 

agir e no ser, mesmo que despropositadamente, para seguir os caminhos da cultura diária com 

fins de referências próprias, pois, mesmo sem rejeitar outras referências culturais, pode-se 

contorná-las, metamorfoseá-las e reconvertê-las. 
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Numa esfera mais próxima, refletimos o cordel como um elemento possível de leituras 

de um cotidiano que se (re)inventa com performances plurais, para entender o tempo-de-

agora, que ressignifica e produz as expressões da vida humana, afinal,  é no cotidiano que se 

revela o efêmero, a ocasião aproveitada ou perdida, o fazer que não capitaliza seus efeitos em 

um lugar definido, as indefinições do dia a dia, o mundo de espaços dos quais se é usuário. 

É profícuo destacar que quando examinamos os sistemas de representação de negros, 

gays, camponeses e mulheres no cordel contemporâneo, estamos, ao mesmo tempo, refletindo 

as identidades e as diferenças. Isto é o que nos oportuniza perceber estes sujeitos na multidão.  

 

A identidade e a diferença são estritamente dependentes da representação. É 

por meio da representação, assim compreendida, que a identidade e a 

diferença adquirem sentido. É por meio da representação que, assim por dizer, 

a identidade e a diferença passam a existir. Representar significa, neste caso, 

dizer: ‗essa é a identidade‘, ‗a identidade é isso‘. (HALL, 2014, p 91). 

 

 Na ótica de Woodward (2014), a identidade é relacional; as diferenças quanto às 

identidades são construídas e não dadas e acabadas, há uma negação das características do 

outro; a identidade depende da própria identidade para existir, ela recebe a marca dos sistemas 

classificatórios que produzem sistemas simbólicos por meio da exclusão. ―Só podemos 

compreender os significados envolvidos nesses sistemas se tivermos alguma ideia sobre quais 

posições-de-sujeito eles produzem e como nós, como sujeitos, podemos ser posicionados em 

seu interior.‖ (WOODWARD, 2014, p. 17). 

Em ―Identidade e diferença” (2014), Stuart Hall acaba por nos afirmar que a 

identidade é construída por meio da diferença e não fora dela, e toda identidade, ―eu/nós‖, só 

se estabelece em relação com um ―outro‖, o exterior constitutivo, com aquilo que lhe falta, 

―ele/eles‖. Neste sentido, a unidade da identidade é constituída no interior dessa relação de 

exclusão e no jogo de poder que se vê desestabilizado por aquilo que ele deixa de fora. 

Sob essa perspectiva, Geertz (2008) desperta nossa atenção para a descontinuidade 

cultural e para as desorganizações sociais que delas podem resultar, mesmo em sociedades 

altamente estáveis, pois ―qualquer que seja o nível em que se atua, e por mais intrincado que 

seja, o princípio orientador é o mesmo: as sociedades, como as vidas, contêm suas próprias 

interpretações. É preciso apenas descobrir o acesso a elas‖. (GEERTZ, 2008, p. 2012). 

Tais reflexões se tornam relevantes por percebemos as influências culturais que o local 

passa receber do global, articulando à leitura de multidão. Deste modo, o cordel como 

literatura, e também artefato cultural produzido a partir de um sentido de cultura e suas 

percepções, também é entendido, pelo viés dos saberes globais, tendo em vista que a 
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integração cultural não pode ser mais considerada como um fenômeno fechado e apartado da 

vida comum do homem num mundo lógico próprio. 

 

2.2.1 A CARNE DA MULTIDÃO: A MULHER, O GAY E A TRAVESTI 

 

Versos trazidos por folhetos de cordéis contemporâneos, a priori de Goldelivie (2008), 

Soares (2007) e Monteiro (2011), possibilitam-nos realizar e trazer, aqui, algumas análises de 

singularidades que exprimem, para início de conversa, contextos da multidão, nos quais as 

questões sobre gêneros são demarcadas negativamente na sociedade. Numa esfera mais 

ampla, tais personagens organizam suas estratégias para fugirem da violência simbólica, como 

defesa de atuação do lugar-social. 

 

Mulher assim feito eu 

O homem tem quando pode 

Quando não pode, babau! 

Rói o osso e se sacode 

Sai logo do meu caminho 

Que eu arranjei um brotinho 

Pra me levar pro pagode! 

 

Nicanor gritou: O que?! 

Você não vai fazer isso! 

Quando casei com você 

Assumi um compromisso 

Agora tudo mudou 

Vou mostrar-lhe que não casou 

Um marido submisso! 

 

Leonor daqui pra frente 

Não vai mais fazer das suas 

A senhora, Dona Branca 

Vai vadiar pelas ruas 

Chega de ser explorado 

Só ficarei sossegado 

Quando rifar vocês duas! 

(SOARES, 2007, p. 06-07). 

 

Nos versos acima, identificamos um contexto que apresenta uma narrativa sobre uma 

mulher que não seguiu os padrões sociais de uma sociedade machista. Como forma de 

punição, foi rifada, juntamente com sua mãe, no meio de uma feira livre. A narrativa poética 

traz um sentido contextual do papel da mulher em sociedade. Segundo Rodrigues Júnior 

(2010), o texto literário caracteriza-se como a materialização das experiências diárias, ao 
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mesmo tempo em que a reprodução de realidades distintas. Ele possibilita ao leitor, muitas 

vezes, a reflexão e a partilha de ideias e de sensações análogas às dos personagens literários.   

Poderíamos dizer que o modo de tradução imagética da figura da mulher, no cordel de 

Soares (2007), é a forma de leitura de uma realidade específica, a partir de aspectos sociais e 

culturais existentes. Ou seja, como a figura mulher é conflituosa e marginalizada, em termos 

de visibilidade social, numa sociedade radicalmente pós-moderna. 

 
A divisão entre os sexos parece estar ―na ordem social das coisas‖, como se 

diz por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela 

está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, por 

exemplo, cujas partes são todas ―sexuadas‖), em todo mundo social e, em 

estado incorporado, nos corpos e nos hábitus dos agentes, funcionando como 

sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de ação (BOURDIEU, 

20014, p. 21, grifo do autor). 

 

Em a Viagem à Santa Vontade (2008), Maria Godelivie poetiza o desejo de um lugar 

imaginário a partir da figura simbólica da mulher diante de uma sociedade conservadora em 

termos sócio-econômicos e de gênero.  Ela deixa claro que tal descrição de espaço social é 

fantasioso, típico de movimentos ideológicos feministas.  

 
Assim que fechei os olhos 

Senti imensa vontade 

De atingir um lugar 

Que existe de verdade 

No desejo das mulheres 

Amantes da liberdade  

 

Em pouco tempo cheguei 

Nesse lugar desejado 

Aonde tudo era simples 

Porém muito organizado 

Não existia desordem 

Estava tudo arrumado. 

 

Lá quando a velhice chega 

Não dá nem pra perceber 

Porque a idade passa 

Sem o corpo envelhecer 

Só registra experiência 

Essa nunca há de morrer.  

(GODELIVIE, 2008, p. 01-02). 

 

O contexto de situação do excerto acima é marcado por probabilidades sistêmicas da 

materialização de um lugar social imaginado, sem imposições de padrões específicos.  Os 

versos nos permitem refletir que, na cultura literária, de acordo com Rodrigues Júnior (2010), 

existem alcances específicos de experiências e interações compartilhadas que desempenham 
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funções particulares para o indivíduo e a sociedade.  Nesta situação específica, verificamos 

como a personagem mulher representa suas realidades de mundo em associação com o campo 

do discurso que tipifica as diferentes ações que mediam as realidades dos leitores, sejam eles 

homens, negros/as, gays ou mulheres. 

 
Como estamos incluídos, como homem ou mulher, no próprio objeto que nos 

esforçamos por apreender, incorporamos, sob a forma de esquemas 

inconscientes de percepção e de apreciação, as estruturas históricas da ordem 

masculina; arriscamo-nos, pois, a recorrer, para pensar a dominação 

masculina, a modos de pensamento que são eles próprios produto da 

dominação. Não podemos esperar sair desse círculo se não encontrarmos uma 

estratégia prática para efetivar uma objetivação do sujeito da objetivação 

científica. (BOURDIEU, 2014, p. 17). 

 

O autor acima traz esta assertiva em seu livro intitulado de ―A dominação masculina‖ 

para justificar uma possível estratégia sobre os modos simbólicos de controle do masculino 

sobre o feminino. Em seu texto, Bourdieu (2014) deixa claro que tal forma de dominação é 

uma construção arbitrária, não biológica, por isso problematiza a naturalização desta 

dominação no contexto atual. 

Perante este ângulo de análise, enfatizamos que o que nos interessa nos versos de 

Godelivie (2008) e de Soares (2007) é a personagem mulher, enquanto carne viva da 

multidão, na perspectiva de relações sócio/espaciais comuns. Neste caso, a ideia de ―mulher‖ 

nos aparece como sujeito social ativo que age com base naquilo que as singularidades têm em 

comum: o desejo de uma sociedade onde as diferenças possam ser expressas livremente. 

Como diz Negri (2008, p. 141), ―um mundo no qual a raça e o gênero não importem, ou seja, 

um mundo no qual não determinem hierarquias de poder‖, que é o desejo da multidão. 

A personagem ―mulher‖ enquanto membro da multidão é carne produtiva que busca, 

através do movimento feminista, uma alternativa de superar as diferenças sociais decorrentes 

da forma do corpo político local, regional, nacional e global. Para tanto, age em comum, com 

subjetividades produzidas por meio da cooperação e da comunicação com outros segmentos 

sociais, como, por exemplo, o movimento queer de performatividade (no sentido de 

desconstrução sexual, de oposição a qualquer tipo de normalização). E esta cooperação e 

comunicação, por sua vez, produzem novas subjetividades.  

 
Essas novas teorias de corpo surgidas na década de 1990 vão além do velho 

adágio de que precisamos ‗lembrar do corpo‘, pois deixar o corpo de lado e 

não reconhecer a diferença sexual, como tradicionalmente faziam a filosofia e 

a política, pressupõe o corpo masculino como norma, perpetuando e 

mascarando a subordinação das mulheres. (HARDT; NEGRI, 2014, p. 260). 
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Em A briga de um gay com uma mulher macho (2011), Manoel Monteiro apresenta a 

figura do homossexual (gay, travesti e lésbica) de forma caricaturizada. Os versos são 

carregados de preconceitos e estereótipos. A narrativa do autor acaba por sedimentar a 

posição que a sociedade atribuiu ao homossexual: de sub-humana, sem espaço de 

simbolização e acolhimento social. 

 
Hoje o mundão tá cheio 

Desse tipo de vivente: 

Mulher querendo ser homem, 

Homem sendo diferente; 

Um não podendo procriar, 

Outro, não dar de mamar, 

Como é que vai nascer gente? 

 

No dia do Orgulho gay 

Que houve recentemente 

À frente da multidão 

Quem é que estava na frente? 

Lésbicas? Tinha um pouco, sei, 

Mas a maioria gay 

Era flagrante evidente. 

(MONTEIRO, 2011, p. 03 e 08). 

 

O discurso adotado pelo cordelista, nos trechos acima, no tocante ao papel social dos 

homossexuais, nos faz refletir sobre o condicionamento de lugares cada vez mais demarcados 

a estes sujeitos: os espaços da marginalidade. Este tipo de demarcação toma maior proporção 

quando os personagens são provenientes de ambientes segregados, como a favela. 

No decorrer da narrativa, o autor apresenta versos de conotação negativa, a exemplo 

de ―Desse tipo de vivente‖, como forma de retirar a possibilidade dos personagens 

marginalizados conviverem harmonicamente em comunidade – esta, entendida como ―um 

lugar ‗cálido‘, um lugar confortável e aconchegante. É como um teto sob o qual nos 

abrigamos da chuva pesada, como uma lareira diante da qual esquentamos as mãos num dia 

gelado.‖ (BAUMAN, 2007, p. 7). 

Nas concepções de Bauman (2007), os lugares contemporâneos da segregação social 

estigmatizante, como as favelas e os bairros pobres, são heranças simbólicas dos guetos 

medievais tardios. Para esse autor, o fenômeno do gueto consegue ser ao mesmo tempo 

territorial e social, e mistura uma proximidade/distância física com a proximidade/distância 

moral. ―Tanto o ‗confinamento‘ quanto o ‗fechamento‘ teriam pouca substância se não fossem 

complementados por um terceiro elemento: a homogeneidade dos de dentro, em contraste 

com a heterogeneidade dos de fora‖ (BAUMAN, 2007, p. 105). Os homossexuais, quase 

sempre, estão no lado de fora, ou na fronteira entre ambos. 
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A realidade imaterial, na ótica de Bauman (2007), apresenta-se em um mundo com 

nível de insegurança e desumanização cada vez mais presentes. E a ―comunidade é o tipo de 

mundo que não está a nosso alcance — mas no qual gostaríamos de viver e esperamos vir a 

possuir‖ (BAUMAN, 2007, p. 9). É o que esse autor chama de comunidade imaginada, por 

apresentar um ambiente de aconchego, muitas vezes distantes de uma realidade palpável. Um 

ambiente inexistente, mas que poderia ser o lugar de reconhecimento e igualdade entre os 

sujeitos com identidades e diferenças partilhadas. 

Segundo Hall (2005), a identidade configura-se como algo formado, ao longo do 

tempo, através de processos inconscientes, e não algo pronto e acabado, existente na 

consciência no momento do nascimento. Neste sentido, o autor alerta para a existência de algo 

"imaginário" ou fantasiado sobre sua unidade, metamorfoseando-se num processo constante. 

 
A produção de identidades fixas e absolutas remete a um modo de 

subjetivação possível que se orienta pelo sistema sexo/gênero/desejo/ práticas 

sexuais, que produziriam sujeitos do sexo/gênero definidos e definitivos, a 

partir da produção de códigos inteligíveis, gerados pela heteronormatividade: 

um princípio regulador, disciplinar e compulsório da heterossexualidade. Esta 

orientação cristaliza em identidades fixas os referentes sexuais e de gêneros, 

atrelando-os como correspondentes e isto gera muitos problemas para sua 

clarificação. Uma classificação possível produzida pelo sistema sexo/gênero 

estabelece que uma pessoa ao nascer com genitais masculinos, 

necessariamente e somente poderá ser: macho, masculino: heterossexual e 

ativo. Se acaso nasça com genitais femininos, necessariamente e somente 

poderá ser: fêmea, feminina, heterossexual. (FOUCAULT, 2011, p. 80). 

 

No atual jogo ―democrático‖ e de ―participação social‖, são notórios os discursos 

sustentados por uma concepção de ―igualdade‖ de direitos em sociedade. Paradoxalmente, a 

pauta sobre a construção da identidade de gênero ao longo da vida é polemizada e, até 

mesmo, rejeitada. Quando a ordem biológica corporal "feminina e/ou masculina‖ é negada 

e/ou redesenhada cria-se o estigma de sexualidade ―desviante‖. Esta negação é reconhecida ou 

não, e expressa na vida adulta dos sujeitos, mesmo que de forma inconsciente, como é o caso 

do enredo do cordel A história de Joca e Juarez (2001), de Maria e Fanka:  

 

Juarez era um senhor 

Devoto do meu padim 

Trabalhava com ardor 

Cultivando seu jardim 

―um dia o cão atentô‖ 

E Juarez se apaixonou 

Por Joca de Manezim! 

 

Dizia: ―Deus me ilumine 

Não sei o que há comigo 
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Creio que já imagine 

Que amo o meu amigo 

Por favor me examine 

Preciso que me vacine 

Me livre deste castigo!‖ 

(MARIA; FANKA, 2001). 

 

A partir da voz do personagem Juarez (apaixonado por Joca de Manezim), as autoras 

condicionam uma carga negativa, demonizada, do sentimento amoroso por pessoas do mesmo 

sexo. A impregnação de elementos religiosos no texto é reflexo das relações discriminatórias 

que legitimam o preconceito de gênero na sociedade pós-moderna em várias esferas sociais, 

como em algumas igrejas. Os elementos do senso comum (―um dia o cão atentô‖ e ―Preciso 

que me vacine‖) revelam a intolerância sexual e o fechamento identitário presentes nas 

sociedades dominadas pela heteronormatividade. 

Em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 

identificação, como sugere Hall (2005), e vê-la como um processo em andamento, já que ela 

surge não tanto da plenitude da identidade incutida dentro de nós como indivíduos, mas de 

uma falta de inteireza que é "preenchida" a partir de nosso exterior e pelas formas através das 

quais nós imaginamos ser vistos por outros para, daí, configurarmos uma unificação social 

harmônica, respeitando os sujeitos em suas multiplicidades. 

Stuart Hall questiona que uma forma de unificação dos sujeitos sociais é a de 

representá-los como a expressão da cultura subjacente de "um único povo". Ele nos alerta 

sobre o fato de que não tem qualquer nação que seja composta de apenas um único povo, de 

sujeitos únicos e de cultura ou etnia homogênea.   

Ressaltamos que, enquanto componente da multidão, a figura do homossexual revela a 

monstruosidade da carne. ―A carne da multidão é puro potencial, uma força informe de vida, e 

neste sentido um elemento do ser social, constantemente voltado para a plenitude da vida.‖ 

(HARDT; NEGRI, 2014, p. 251). É como a metáfora do vampiro apresentada por estes 

autores, na qual o vampiro apresenta-se como um ser monstruoso por apresentar sexualidade 

excessiva, ―desviante‖, ameaçadora da ordem de reprodução pelo acasalamento heterossexual. 

Num âmbito mais próximo, os escritos negrianos nos mostram que, na imaginação 

social, a condição de homossexual funciona como símbolo de subversão em que os corpos 

sociais tradicionais (família, igreja e pátria) supostamente estariam entrando em colapso. 

Numa esfera mais ampla, o colapso parte não somente no sentido de dissolução de uma 

sociedade velha, mas também da formação de uma nova. Por isso o caráter monstruoso, 

excessivo e rebelde da carne da multidão.  
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―Isso é a tentação 

Você precisa rezar 

Peça logo a Deus perdão 

Tire moça pra casar 

Veja Sodoma e Gomorra 

O castigo contra a zorra 

Outra vez pode se dar‖. 

 

Padim Ciço condenou 

Esse ‗amor entre iguais‘ 

Ele me aconselhou 

A trabalhar muito mais 

Esquecer tal relação 

Procurar outra união 

Pois esta não me apraz.‖ 

(MARIA, FANKA, 2001). 

 

 

A presença do Demônio na narrativa nos possibilita refletir sobre o universo 

psicológico/punitivo dos personagens, respaldados na religiosidade, perante o desvio de 

alinhado da categoria heterossexual dominante na sociedade. A inserção dessa religiosidade 

nos possibilita, ainda, refletir sobre a dificuldade de auto-definição sentimental numa 

sociedade demasiadamente fechada, em termos de identidade sexual, para questões que 

transcendam a ordem natural instituída socialmente. 

Ressaltamos que, quando nos prontificamos a referenciar diferentes personagens da 

multidão nas narrativas acima, como no caso do homossexual, estamos com isso querendo 

dizer que, ―na multidão, as diferenças sociais mantêm-se diferentes, pois a multidão é 

multicolorida.‖ (NEGRI, 2014, p. 13). E como reitera esse autor, o desafio apresentado pelo 

conceito de multidão consiste em fazer com que uma multiplicidade social seja capaz de se 

comunicar e agir em comum, ao mesmo tempo em que se mantém internamente diferente. 

Abaixo, a estrofe retirada da narrativa de Monteiro (2011) traz uma concepção natural 

do sexo, subordinando a posição dos sujeitos que apresentam sexualidade transgressora. 

Verificamos que, quando  

 
Já ―menino‖ com quem 

―Ela‖ estava discutindo 

Tinha a cintura bem feita, 

O quadril sobressaindo, 

Cílios postiços e usava 

Sombra, batom e falava, 

Desmunhecando e sorrindo. 

(MONTEIRO, 2011, p. 04). 
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Percebe-se que o poeta realça sua ironia com a utilização das aspas em termos como 

―menino‖ e ―Ela‖, ao mesmo tempo em que traz denominações como ―desmunhecando e 

sorrindo‖ enquanto elementos de ridicularização da figura humana, diante da forma de 

elaboração do corpo da travesti. Segundo Foucault (2011), o percurso de transformação do 

corpo e a efetivação da estética, da travesti, envolvem elementos heterogêneos de 

complexidades que podem interferir nos direitos de acessos a bens e a serviços na sociedade, 

ou ainda, de escolhas frente à proteção e garantias de vida. ―Um dos marcadores mais fortes 

diz respeito à condição socioeconômica e cultural da pessoa que pleiteia sua transformação, 

tornando-a vítima da violência estrutural e suas consequências que variam em intensidades de 

discriminação, exclusão, violência e morte.‖ (FOUCAULT, 2011, p. 70). 

 
Não se trata de negar a materialidade dos corpos, mas sim de assumir que é no 

interior da cultura e de uma cultura específica que características materiais 

adquirem significados. Como isso tudo aconteceu e acontece? Através de que 

mecanismos? Se em tudo isso estão implicadas hierarquias e relações de 

poder, por onde passam tais relações? Como se manifestam? Não, a diferença 

não é natural, mas sim naturalizada. A diferença é produzida através de 

processos discursivos e culturais. A diferença é ensinada. (LOURO, 2008, p. 

22). 

 

Seguindo as concepções do filósofo italiano, Antonio Negri (2014), acreditamos que o 

significado político de reconhecimento do sexo, assim como todos os outros corpos sociais, é 

produzido através de nossas representações cotidianas. Portanto, a atenção dada, por nós, aos 

personagens em questão está no fato de que podemos representar o corpo de maneira 

diferente: subverter os corpos sociais e inventar novas formas sociais. 

 
Zé encontrou um boiola 

Com uma roupa de chita, 

O travesti disse: _Oi! 

O meu nome é Carmelita! 

Vamos fazer um programa? 

José lhe respondeu: _ Dama, 

Você é muito bunita! 

 

Saiu com o travesti 

Pra baixo dum pontilhão. 

O travesti ficou nu, 

Nisso Zé viu o cambão. 

E correu de ponte abaixo 

Disse: _ Vote! O peste é macho! 

Vá fazer de besta o cão! 

(BARBOSA, 2009, p. 13-14). 
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Os excertos acima trazem uma afirmação polêmica ao legitimar o corpo da travesti 

como mercadoria (―Vamos fazer um programa?‖). A venda do corpo revela uma posição 

social negativa da travesti como abjeto – sujeito patologicamente inferiorizado devido à 

prática de elaboração corporal –, por não condizer com as normas sociais heterossexuais 

hegemonicamente estabelecidas e reconhecidas como legítimas na sociedade. O discurso se 

materializa a partir de representações de tais personagens com semântica sarcástica e 

estigmatizada das figuras transgressoras da ordem social normativa vigente. 

Os últimos versos (―Disse: _Vote! O peste é macho!/Vá fazer de besta o cão!‖) nos 

permitem refletir sobre o lugar social dos personagens travestis como pertencentes à 

subculturas significativamente mais veladas. A narrativa recorre, ainda, a estereótipos 

geográficos ao associar a figura do ―matuto‖ como genuinamente inocente frente aos modelos 

transgressores da ordem tradicional normativa do corpo.  

Ao refletir sobre o texto cordelino, podemos problematizar o modo que as vozes 

sociais institucionalizadas nos ―aconselham‖ a seguir os padrões sociais. ―Palavras de ordem 

interpelam-nos constantemente, ensinando-nos sobre saúde, comportamento, religião, amor, 

dizem-nos o que preferir e o que recusar, ajudam-nos a produzir nossos corpos e estilos, 

nossos modos de ser e de viver.‖ (LOURO, 2008, p. 19). Dialogando com esta autora, 

destacamos que, embora normas culturais de há muito assentadas sejam reiteradas por várias 

instâncias, é indispensável observar que atualmente multiplicaram-se os modos de 

compreender, dar sentido e viver os gêneros e a sexualidade: 

 
Transformações são inerentes à história e à cultura, mas, nos últimos tempos, 

elas parecem ter se tornado mais visíveis ou ter se acelerado. Proliferaram 

vozes e verdades. Novos saberes, novas técnicas, novos comportamentos, 

novas formas de relacionamento e novos estilos de vida foram postos em ação 

e tornaram evidente uma diversidade cultural que não parecia existir. 

(LOURO, 2008, p. 20). 

 

A liberdade singular, sem distinção de gênero, é uma perspectiva de desejo comum da 

multidão que vai de encontro à ecologia urbana, no sentido de relação afetuosa com o 

ambiente citadino, num processo de micro-rupturas de corpos tradicionais modernos. É o que 

também podemos configurar como monstruosidade da carne. Carne viva em busca da 

liberdade na sociedade contemporânea, ―que se não é um retorno ao estado natural, mas um 

resultado da sociedade, uma vida artificial.‖ (NEGRI, 2008, p. 251). 

Nos estudos de Rodrigues Junior (2010) verificamos significativo destaque à filósofa 

norte-americana, Judith Butler, pelo fato de ela propor que o gênero masculino ou feminino é 
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um construto performático, resultado de ações executadas por atores sociais que se 

reconhecem homem, mulher, lésbica, gay, transexual, travestido, bissexual, entre outras 

variações que mudam de indivíduo para indivíduo. ―A execução de atos repetidos e aceitos 

como típicos de um gênero social em particular fazem da pessoa que os performam a 

representação daquela identidade emblemática‖ (RODRIGUES JUNIOR, 2010, p. 604). 

De um modo geral, comungamos com discurso negriano quando diz que a multidão 

não admite hierarquias de gênero, mas uma multiplicidade de sujeitos que agem em comum. 

E este comum que compartilhamos serve de base para a produção futura numa relação de 

espiral, que seria o hábito e o comum na prática: 

 
Nessa espiral, cada movimento sucessivo da produção de subjetividade para a 

produção do comum é a inovação que resulta numa realidade mais rica. Talvez 

devamos identificar nesse processo de metamorfose e constituição a formação 

do corpo da multidão, um tipo fundamentalmente novo de corpo, um corpo 

comum, um corpo democrático. (HARDT; NEGRI, 2014, p. 248). 

 

Nesta sociedade contemporânea, de acordo com Lopes (2008), as novas vozes que 

falam, como as dos gays e das lésbicas, estão conseguindo adentrar em alguns espaços por 

meio da força dos embates culturais. Isso depois de compreender que, por meio de 

movimentos sociais organizados (dentre eles o movimento feminista e os das minorias 

sexuais), no contexto da sociedade midiatizada, faz-se fundamental o acesso aos espaços 

culturais, como a mídia, o cinema, a televisão, os jornais, a literatura, os currículos das escolas 

e as universidades para darem grito de ―liberdade‖.  

É pertinente salientar que ―o discurso literário tornou-se, por assim dizer, um ‗local 

discursivo‘ em que leitores gays encontravam experiências de vida parecidas com as suas, 

registradas explicitamente na trama de personagens gays.‖ (RODRIGUES JÚNIOR, 2003, 

607). Os recortes literários, abaixo, oportunizam perceber um novo desenhar da imagem 

representativa dos personagens gays no cordel, enquanto expressão social: 

 
Meu direito de ser gay 

Não me pode ser negado 

Pois não ajo contra a lei 

Quando ouso ser amado 

Por alguém do mesmo sexo 

Por mais que seja complexo 

Esquisito ou estranhado 

 

Sou eu, pois, um cidadão 

Que trabalha e contribui 

Com esta grande nação 

E que dela não se exclui 
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Mereço todo o respeito 

Sou sujeito de direito 

Que avança e evolui 

 

Vamos, pensem um segundo! 

Antes do seu veredito 

Quem aqui criou o mundo? 

E tudo o que ―está escrito‖? 

Não é este o argumento? 

Que lhes serve de cimento 

Sobre o que tenho dito? 

(SILVA, 2009). 

 

Para a cordelista acima, as construções de representações sociais têm importantes 

efeitos de verdade sobre os sujeitos. Como diz Louro (2008, p. 20): ―passamos, assim, a tomar 

como verdade que as mulheres se constituíam no segundo sexo ou que gays, lésbicas, 

bissexuais eram sujeitos de sexualidades desviantes‖. Por tudo isso, a poetiza das estrofes 

acima coloca como meta, para os grupos ―desviantes‖, apropriar-se das instâncias culturais e 

lá inscrever suas histórias e pôr em evidência questões de interesse coletivo. ―A luta no 

terreno cultural mostrava-se (e se mostra), fundamentalmente, como uma luta em torno da 

atribuição de significados produzidos em meio a relações de poder‖ (LOURO, 2008, p. 21). 

Esse embate de gênero, como qualquer outro embate cultural, é complexo porque está 

em constante transformação. Para a autora cima, no terreno dos gêneros e da sexualidade, o 

grande desafio, hoje, parece não ser apenas aceitar que as posições se tenham multiplicado ou 

que é impossível lidar com elas a partir de esquemas binários (masculino/feminino, 

heterossexual/homossexual). ―O desafio maior talvez seja admitir que as fronteiras sexuais e 

de gênero vêm sendo constantemente atravessadas e o que é ainda mais complicado admitir 

que o lugar social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira‖ (LOURO, 2004, p. 

21). E a posição de ambiguidade entre a identidade de gênero e/ou sexuais é o lugar, ou entre-

lugar, que alguns escolheram para viver. Ou seja: uma forma de resistência e de 

potencialidades das identidades. 

É pertinente destacar que nos cordéis apresentados, até o momento, há a mudança de 

vozes. Nos discursos que apresentam um teor mais ridicularizante sobre os personagens 

sociais (gays, travestis e mulheres), a voz é a do ―outro‖. Quando se percebe a mudança do 

discurso, como no cordel de Silva (2009), quem fala é o ―eu‖, de dentro das circunstâncias. 

Os efeitos decorrentes dessas alterações revelam que as vozes dos sujeitos nos cordéis 

são mais que um lugar de fala, mas um lugar de comprometimento ideológico. O cordel se 

apresenta como espaço de expressividade entre a voz poética e o outro que fala, que se faz 

ouvir, mesmo que seja como uma voz transferida, delegada. Trata-se de reconhecer as 
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possibilidades de hibridizarmos os significados em busca de uma sociedade participativa e 

colaborativa que assume nos versos cordelinos o lugar discursivo. Segundo Cury (2013), 

poéticas da precariedade e da resistência ao esquecimento são marcas contemporâneas, 

―lugares discursivos que assumem a precariedade como temática e como modo construtor de 

suas excêntricas (fora do centro, marginais) enunciações‖. (CURY, 2013, p. 44). 

 De um modo geral, acreditamos que os personagens em análise, neste tópico, 

materializam a carne potencial da multidão no sentido de colaboração e cooperação comum. A 

carne da multidão é uma força espiral de vida, um elemento do ser social, que não é moldada 

pelas ações discursivas dos poderes legitimados. Ela produz o comum.   

O cordel de Salete Maria da Silva, por exemplo, expressa esse comum no momento 

em que revigora uma situação em que o sujeito toma partido do lugar-comum (eu-lírico), em 

decorrência das performances exercidas socialmente, por meio da cultura, dos direitos civis e 

da liberdade de ter se expressar livremente. São as diversidades das atividades humanas 

potencializadas por um espaço-tempo comum compartilhado. 

 

2.2.2 O PERSONAGEM NEGRO COMO POTENCIAL DA MULTIDÃO 

 

O sentido e o significado atribuído(s) ao negro na literatura imprime uma leitura 

subjetiva de escritores que se apropriam de narrativas cotidianas protagonizadas por estes 

personagens. Essas cotidianidades são demarcadas literariamente, quase sempre, por 

contextos de subserviência. Em Bernd (2012), encontramos uma crítica relacionada ao 

esquecimento dos negros, enquanto pessoa do discurso literário (eu-enunciador), na literatura 

brasileira. Para essa autora, tais personagens só passam a ganhar voz quando saem da 

condição de objeto de investigação e passam a ser sujeitos que falam ao outro.  

Na atualidade, como sugere a autora acima, a reflexão parte para uma contextualização 

mais aberta diante do dinamismo relacional presente nos textos com referência ao negro. No 

caso, mais importante que uma definição de literatura negra a partir de um eu-enunciador ―é o 

trabalho de resgate da memória social em sua extraordinária diversidade e os efeitos da 

memória transatlântica, aspecto fundamental da literatura afro-descendente no Brasil atual.‖ 

(BERND, 2012, p. 265). 

 

A literatura brasileira foi escrita maciçamente por autores brancos. Parte da 

classe dominante, estes começaram a imprimir uma imagem pejorativa e 

destrutiva do escravo e posteriormente do negro livre que lhes eram inferiores 

socialmente. Até o proletário foi descrito de modo satírico. 
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Criam-se, assim, os estereótipos sobre os negros: um clichê aviltrado e 

simplificado preconceituosamente. Eles foram identificados a um tipo – que 

corresponde ao personagem-tipo do Naturalismo, em que se tenta ligar, de 

forma um tanto esquemática, o sujeito a um grupo, a um comportamento, e até 

mesmo a uma classe social. (LOBO, 2007, p. 261). 

 

É preciso considerar que, na maior parte dos discursos sociais e, por extensão, 

literários, a confrontação cultural entre brancos e negros é caracterizada por um modelo 

dicotômico entre opressor/oprimido. O negro surge como o personagem herdeiro de uma 

concepção segregacionista, porém resistente aos grilhões sociais de uma sociedade 

essencialmente escravocrata e conservadora. 

Ao trazer tal perspectiva de análise pelo teor de enraizamento identitário, de raiz 

única, corre-se o risco de uma afirmação que desconsidere as alteridades que intercruzam as 

relações culturais as quais perpassam os modos de viver e de agir dos sujeitos sociais do 

Brasil, em destaque, neste tópico discursivo, o negro. Saindo da concepção de raiz e indo ao 

encontro da concepção de rizoma, compreendemos que se faz necessário um reconhecimento 

sócio-cultural do sujeito, porém é preciso considerar a abertura da sociedade a elementos 

externos, influenciadores na cultura, deixando de lado as barreiras e os cordões de isolamento.  

Nos textos poéticos, por exemplo, a negrura quase sempre é dimensionada a conexões 

tempo-espaço que demarcam a historiografia oficial do negro em seu papel social 

inferiorizado. No cordel, os modos de reprodução da imagem de tais personagens refletem 

alguns olhares do comportamento brasileiro frente à ridicularização e à espetacularização ou 

mesmo à construção de uma identidade deteriorada do negro na sociedade.  

Os cordelistas buscam uma reconstrução poética do tempo para suscitar e provocar, 

embora de forma estigmatizada, o debate sobre o negro e a negrura. Portanto, é nessa linha de 

raciocínio que apresentamos alguns versos da literatura de cordel, com referência a tal 

personagem, para tomarmos como amostra espacial de luta e de (re)produção do dinamismo 

na qual a negritude brasileira se insere por meio de lugares complexos e condições sócio-

espaciais que atua a multidão. Pois, negar essa movimentação é se omitir/esquivar diante das 

mudanças do tempo histórico. É limitar a poética do cordel como expressão fechada para o 

novo. É torná-la primitiva e não compreender que com todas suas idiossincrasias fazem parte 

de um todo que é construído social, politico, histórico e multiculturalmente. 

Para Proença Filho (2004), o negro na literatura brasileira é correlacionado pelo 

tratamento marginalizador que marca geo-historicamente o processo de construção do país. 

Para este pesquisador, na trajetória do discurso literário, é evidente dois posicionamentos: ―a 

condição negra como objeto, numa visão distanciada, e o negro como sujeito, numa atitude 
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compromissada. Tem-se, desse modo, literatura sobre o negro, de um lado, e literatura do 

negro, de outro.‖ (PROENÇA FILHO, 2004, p. 161).  

Em relação à condição do negro enquanto objeto de análise (literatura sobre o negro), 

trazemos, aqui, a título de exemplo, o cordel do poeta Rafael Melo, intitulado de: Onde você 

guarda seu racismo? (2009). Vejamos alguns versos abaixo:  

 
Vou falar de algo polêmico 

De um tema delicado 

Que requer sua atenção 

Para o que for aventado 

Não seja indiferente 

Porém pense consciente 

Ao ler este recado.  

 

Pra tratar desse problema 

Não me faltaram motivos 

Falar da discriminação 

Sendo branco, é um perigo 

E para não me estender 

Eu pergunto a você 

Onde escondes teu racismo?  

(MELO, 2009, p. 01-02).  

 

O cordelista busca suscitar o debate sobre as questões étnico/raciais. Apresenta ao 

leitor uma abordagem defensiva do negro – vítima de preconceito – criando poesia descritiva 

sobre o negro a partir de um olhar conflituoso: ―Vou falar de algo polêmico/De um tema 

delicado‖. Em seguida, justifica sua possível conduta em relação a alguma forma de 

preconceito étnico, ―Falar da discriminação/Sendo branco, é um perigo‖, para se desviar da 

posição étnica que caracteriza o opressor do negro. Uma visão do outro. A questão do lugar e 

do posicionamento. A revelação da falta de identificação à etnia defendida. O cordelista 

continua: 

O negro é um ser digno 

Não subestime esta gente 

Faz uso de seu saber 

É um ser inteligente 

Independente da cor 

Às vezes tem mais valor 

Que o branco incompetente.  

(MELO, 2009, p. 07). 

 

Ao observar o excerto acima, percebemos que Rafael Melo (2009) desliza sua visão 

preconceituosa a partir de versos como: ―O negro é um ser digno/Não subestime esta gente‖.  

O termo ―esta gente‖ personifica uma categorização menor do personagem negro em 

sociedade. Por fim, buscando a sublimação de uma imagem que desconstruísse o preconceito 
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racial presente em sociedade, o cordelista acaba por revelar suas dificuldades em lidar com 

questões raciais: ―Às vezes tem mais valor/que o branco incompetente‖. 

Os versos de Barros (2011), logo abaixo, apresentam o negro como um objeto de riso 

e gracejos. Tal narrativa demonstra significativo desrespeito à dignidade humana, 

principalmente no tocante às diferenças étnico/raciais. A narrativa expõe a negação da 

diversidade do sujeito negro, a partir da inferiorização da cor da pele conjuntamente associada 

à figura de aves de conotação suja (urubus). Ao mesmo tempo em que o autor exprime uma 

visão racista diante da condição do negro como ser trapaceador, idealizando um perfil de 

desordeiro, transgressor das normas sociais vigentes. 

 
Riachão estava cantando 

Na cidade de Açu: 

Quando apareceu um negro 

Da espécie de urubu, 

Tinha a camisa de sola 

E as calças de couro cru.  

 

Beiços grossos e virados 

Como a sola de um chinelo 

Um olho muito encarnado 

O outro muito amarelo, 

Este chamou Riachão 

Para cantar um martelo. 

 

Riachão disse consigo: 

_Esse negro é um danado! 

Ele saiu do inferno, 

Pelo demônio mandado, 

E para enganar-me veio 

Em um negro transformado! 

(BARROS, 2011 p. 01 e 07). 

 

Estereótipos como esses citados são retratados constantemente nos versos de vários 

cordelistas. Neste caso específico, termos como ―Beiços grossos e virados‖ e ―um olho muito 

encarnado‖ estão intrinsecamente ligados à identidade do negro em relação a seu corpo, 

pretendidos por caracteres menores. ―O corpo localiza-se em um terreno social conflitivo, 

uma vez que é tocado pela esfera da subjetividade [...] Ele é um símbolo explorado nas 

relações de poder e de dominação para classificar e hierarquizar grupos diferentes‖ (GOMES, 

2003, p. 174).  Neste sentido, concordamos com a autora quando diz que o corpo é uma 

linguagem carregada de significações e tensões construídas no contexto das relações raciais e 

do racismo brasileiro. 
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Em O encontro de Lampião com a Negra dum peito só (2013), o cordelista José da 

Costa Leite, por meio de sátira e de sarcasmo, apresenta uma aproximação da figura negra 

com seres sobrenaturais/demonizados repletos de magia e fetiche. O autor apresenta, em sua 

narrativa, a construção de uma imagem do negro relacionada a seres primitivos e demoníacos 

para caracterizar uma situação imagética negativa que foi inscrita, na história, com valores de 

crenças diminuídas que tendem a depreciá-lo:  

 
A negra deu uma dentada 

Na venta de Lampião 

Despois um galo cantou 

E ela ficou sem noção 

Na vista dele despiu-se 

Deu um estouro e sumiu-se 

Sem deixar sinal no chão. 

(LEITE, 2013). 

 

Em seu teor discursivo, a narrativa carrega variadas formas de depreciação da imagem 

do negro. Versos como ―Deu um estouro e sumiu-se/Sem deixar sinal no chão‖, ―Da espécie 

de urubu‖ e ―Ele saiu do inferno/Pelo demônio mandando‖ conotam uma posição hierárquica 

inferiorizada diante da figura de superioridade do branco de traços caucasoides: 

 
É importante lembrar que a identidade construída pelo negro se dá não só por 

oposição ao branco mas, também, pela negociação, pelo conflito e pelo 

diálogo com este. As diferenças implicam processos de aproximação e 

distanciamento. Nesse jogo complexo, vamos aprendendo, aos poucos, que as 

diferenças são imprescindíveis na construção da nossa identidade. (GOMES, 

2003, p.172). 

 

Mediante o exposto, percebemos que a visão cultural sobre a atuação do negro em 

sociedade vai se configurando em textos que trazem, em seus contextos, uma imagem do 

negro, ou de seus descendentes, ligada a aspectos de vivências e explorações. Todavia, ainda 

―envolve procedimentos que, com poucas exceções, indiciam ideologias, atitudes e 

estereótipos da estética branca dominante‖ (PROENÇA FILHO, 2003, p. 161). Melhor 

dizendo, visões impregnadas de uma sociedade preconceituosa, tendo em vista que os grilhões 

e o assenzalamento que permearam a realidade histórico-cultural do Brasil vão sendo 

substituídos, na contemporaneidade, pela condição de subalternidade que lhes é conferida. 

Em vez de buscar compreender as múltiplas identidades que suscita o sujeito 

contemporâneo, alguns cordelistas dão espetáculos de desplantes, que vão da utilização de 

recursos para diminuir ainda mais o sujeito que é escapo da sátira à demonstração literária de 
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uma realidade construída pela segregação social.  Paradoxalmente, acaba por resultar num 

retrato social revelador do olhar do outro diante das diferenças. 

Nos cordéis que trazem formas de representações assentadas em valores tradicionais e 

estereótipos deliberados aos tipos representados, entendemos como um possível recurso de 

desfaçatez literária cuja finalidade, talvez, seja de revelação crítica da condição vitimizante do 

sujeito subalternizado: o estigma deliberado no trato das representações exaspera o sentimento 

de injustiça no interlocutor; o abrir possibilidades do reencontro da dignidade dos 

personagens perante o revide; o despertar para a potência. 

É valido destacar que buscamos perceber a multidão nas manifestações cotidianas 

poetizadas no cordel, a partir do momento que o cordelista retira o personagem social 

estigmatizado da condição de figurante e o coloca no papel de protagonista social. Isso 

significa dizer que estamos lendo tal personagem pelo olhar ontológico dos processos 

socialmente produtivos da multidão, por uma liberdade que não se reduz a uma alegoria de 

representação estética. É o que Negri (2009) denomina de a ―carne da vida‖, o ser-em-

comum: matéria de que somos todos feitos, sem distinção de gênero, classe social, etnia e 

geografias. Como diz Szaniecki (2007, p. 137): ―as manifestações carnais são recusa de 

representação transcendente e demanda cooperação imanente‖.  

Diante de tais abordagens, as noções de diversidade racial e cultural se fazem 

relevantes. Isso não significa dizer que se trata de um estudo de relações étnicas, mas uma 

forma de refletir acerca de determinados segmentos sociais que compreendem os dilemas 

presentes na sociedade brasileira, em várias instâncias de saberes, inclusive a escola, através 

das hierarquias impostas pelo gênero.  

 
Reconhecer que a sociedade brasileira é multicultural significa compreender a 

diversidade étnica e cultural dos diferentes grupos sociais que a compõem. 

Entretanto, significa também constatar as desigualdades no acesso a bens 

econômicos e culturais por parte dos diferentes grupos, em que determinantes 

de classe social, raça, gênero e diversidade cultural atuam de forma marcante. 

(CANEN, 2001, p. 2007). 

 

No tocante à concepção de literatura do negro, à luz das reflexões de Proença Filho 

(2003), em alusão à posição do negro enquanto sujeito que fala, a discussão parte de uma 

abertura dada ao escritor negro ou descendente de negros. No caso, o personagem/autor negro 

ganha voz social e começa a manifestar em seus escritos o comprometimento com a etnia. 

Neste sentido, os versos de Arraes (2015) são sintomaticamente reveladores. 
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Quando digo que sou negra 

Corre um monte pra falar 

Que não sou suficiente 

Para me identificar 

Se não fosse irritante 

Ia ser hilariante 

Mas é de se preocupar. 

 

Não aceito essa carimbo 

De ―mulata‖ Globeleza 

O meu corpo não é coisa 

Pra racista nojenteza 

Sei bem mais do que sambar 

Pro machismo se acabar 

Eu te passo essa certeza. 

 

A beleza das pessoas 

Está na diversidade 

É por isso que acredito 

Com muita sinceridade 

Que ser negra é alegria 

Com destreza e ousadia 

É minha prioridade. 

(ARRAES, 2015). 

 

Pelos excertos acima, retirados do cordel Não me chame de mulata (2015), a autora 

nos permite compreender que a complexidade na qual a construção da identidade negra está 

inserida é um dos grandes desafios colocados na contemporaneidade, sobretudo quando 

colocamos em questão a corporeidade e a estética do negro que, muitas vezes, na busca pelo 

reconhecimento e pela possibilidade de visibilidade social, ou mesmo de atuação social sem 

preconceitos, rejeita o próprio corpo e o manipula para construir uma imagem mais inclusiva, 

desincorporando sua condição biológica diante da imposição de símbolos negativos 

pejorativos que lhes foram condicionados em alusão ao padrão branco.  

Os versos da cordelista nos possibilitam, ainda, dizer que, apesar das marcas negativas 

deixadas pelas experiências de discriminação, decorrentes do contexto social escravocrata e 

marginalizante atribuído ao negro, existe a possibilidade de tal personagem social reconstruir 

ou ressignificar positivamente sua identidade social. ―É claro que esse processo não se dá no 

isolamento e varia de pessoa para pessoa. Existem diferentes espaços e agentes que interferem 

no processo de rejeição/aceitação/ressignificação do ser negro.‖ (GOMES, 2003, p. 178).  

É válido destacar que, nos cordéis analisados neste item, quando há defesa da 

negritude, a voz poética é o ―eu‖. A poetisa Arraes (2015), por exemplo, conduz a imagem 

poética em defesa de ser negro em sociedade, de afirmação identitária e de resistência 

cultural, ao passo que, a partir do ato em que se realizam as experiências cotidianas 
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(caracterização do acontecimento), ela busca libertar a figura do negro e da negra do 

enclausuramento historicamente condicionado, ou seja, um devir (potência criadoura) que 

rejeita as identidades previamente definidas. 

Neste contexto de exposição, percebemos que ―o que caracteriza a nova voz atuante 

dos autores afros é buscar na linguagem poética o ‗lugar‘ de sujeito e não de objeto‖ (LOBO, 

2007, p. 252). Neste viés, verifica-se que o corpo e/ou a cultura negra se encontra atualmente 

como instrumento de expressão e de recriação de sociedades plurais. As impressões podem 

ser encontradas em várias esferas da sociedade, da cultura, da história, da educação, da 

geografia, das artes e da literatura.  

Vincular a discussão sobre a imagem do negro no campo literário à confluência das 

relações multitudinárias é algo significativo pelo modo de como tal personagem é percebido 

nas diferentes esferas sociais contemporâneas: imagem discutida, afirmada, negada, 

encoberta, rejeitada, aceita, ressignificada e recriada. Sem pretender inventariar as questões 

raciais, mas de inserir o negro como potência que tem comunicação e cooperação em toda 

sociedade, é válido ressaltar que a forma com que a sociedade lida com a questão do negro faz 

com que a negrura continue modelada por uma gama de preconceitos.  

Nesta perspectiva, ressaltamos que a força do negro está na luta social. Assim, a carne 

negra revela-se como imagem da/na multidão. A potência desta categoria, somada às demais 

categorias sociais, está no fato de tornar comuns os desejos das singularidades em contextos 

humanos de partilha. Em termos de explicação: não buscamos um sentido de configurar um 

mundo sem raça, mas de se obter um processo de libertação da livre expressão étnica, na qual 

a partilha social deva ser um devir básico da multidão do ponto de vista biopolítico. 

Nesta linha de pensamento, o conceito de biopolítico aparece relevante. A proposta 

primeira é romper a visão política conservadora para, assim, inserir o negro enquanto potência 

da multidão diante das ressignificações sociais presentes num contexto de devires, tendo em 

vista que o devir rejeita qualquer possibilidade de arranjo de identidade fechada, pré-definida. 

Devemos considerar as práticas de ressignificação diante do ato que se realiza. 

Ora, se o negro é um personagem que, na coletividade, produz uma resistência aos 

dispositivos de poder e aos processos de assujeitamento, o devir contemporâneo vai nos 

permitir compreender tal categoria como carne potencial viva, promotora de uma construção 

político/cultural que se impõe a naturalização do negro como elemento inferiorizado, como é 

o caso do cordel Não me chame de mulata (2015), que problematiza as imposições do poder 

legitimado, apresentando um devir-negro em processo, sem se espelhar em modelos. 
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2.2.3 CAMPONESES E AGRICULTORES: EXPRESSIVIDADE E POTÊNCIA 

 

Nos versos dos cordelistas Matos (2011) e Francisco (2013), encontramos uma 

descrição que conceitua a figura do camponês e do agricultor com vertentes diferenciadas, ora 

com abordagem simplória, ora com característica heroicas. Na abordagem de Matos (2011), 

temos a descrição de um camponês que parte de um desenho simplório à imputação de um 

sujeito produtor de ação política. 

    
   O camponês é assim 

   Sabe um tanto mais um tantinho 

   Da tapioca faz a colher 

   Da peroba faz pilão 

   A madeira entalhada 

   Ganha forma em sua mão 

 

   Camponês que é camponês 

   Não se deixa engabelar 

   Resiste ao imperialismo 

   Constrói nova canção 

   Garante seu futuro 

   Com uma nova educação. 

   (MATOS, 2011). 

 

A expressão acontecimental, ação do camponês, no cordel de Matos (2011), subjetiva 

a potência do sujeito. As relações produtivas, como ―Da tapioca faz a colher‖ e da ―Da peroba 

faz o pilão‖ são desenvolvidas no interior do próprio lugar. É algo imanente à prática social. 

Não é organizada de fora, por uma força exterior, mas de dentro das próprias circunstâncias. 

Essa simplicidade é a potência do camponês – personagem que pode ser herói, a partir de um 

outro olhar, sem se submeter aos padrões heroicos tradicionais (personagem épico que 

encarna as características de destaque e valor da sua cultura de origem e apresenta habilidades 

idealizadas que lhe permitem realizar grandes feitos).  

Em se tratando de uma representação, já que o universo da literatura é, por essência, 

ficcional, temos os versos de Francisco (2013) que personificam heroicamente a figura do 

agricultor enquanto sujeito ativo, protagonista de um contexto histórico específico.   

    

   Quando chegamos na praça, 

   Eu parei, passei a mão 

   Numa estátua de ouro 

   Parecida com Sanção, 

   Só que, em vez de uma queixada, 

   Era uma enxada na mão. 

   Eu perguntei para o homem: 

   _ É de um parlamentar? 
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   Ele me respondeu 

Com um sorriso no olhar: 

   _ ―É de um agricultor, 

   O nosso herói popular‖. 

 

   Já aqui neste planeta 

   O agricultor tem nome. 

   No planeta onde moro 

   Esse pobre passa fome... 

   Lavra a terra, planta, colhe 

   E muitas vezes nem come. 

   (FRANCISCO, 2013, p. 05 e 07). 

 

Antes de qualquer análise das narrativas acima, devemos recordar que nem todos os 

agricultores são camponeses. Segundo Negri (2009), o camponês é uma figura histórica que 

remete a uma maneira de trabalhar e de produzir num contexto específico de relações sociais. 

Já o agricultor é aquela figura que trabalha com a agricultura, mesmo sem relação direta com 

a consciência de lugar.  

Em todo caso, reportando-nos às descrições dos cordelistas acima, acreditamos que o 

sentido de valor de tais personagens na sociedade não é traduzido mediante a imagem de 

coragem/valentia ou de sofredor/astuto, muito menos na representação de uma imagem de 

ouro expressa nos versos de Francisco (2013), mas como manancial de potência, sujeito 

estruturalmente dado e politicamente real em sua indefinição, que converte fragilidades 

atribuídas em potencial de forças ao transpor as adversidades e os algozes por meio de ações 

comuns.  

A figura do camponês pode representar o maior desafio ao conceito de 

multidão, em decorrência do enorme peso de toda história econômica, cultural 

e política que o posiciona como algo alheio e diferente da classe operária 

industrial e de outras classes trabalhadoras. (HARDT; NEGRI, 2014, p. 158). 

 

A noção de camponês é um tanto complexa. Ela está sempre envolvida em contextos 

geo-históricos específicos. Em Moura (1988), encontramos algumas definições para tal 

sujeito, tanto pela condição de trabalhador que está diretamente envolvido com a natureza, 

quanto como cultivadores que vivem no mundo rural. Segundo esta cientista social, diante do 

condicionamento social imposto culturalmente, os próprios camponeses acabavam por se 

auto-atribuírem uma condição subalterna: pobre e fracos. Neste viés, em suas reflexões, a 

autora tem a sutileza de mostrar as diferenças que esses atores do campo têm em relação à 

classe de trabalhadores assalariados (a burguesia, o proletariado e os camponeses). 

―O crepúsculo do mundo camponês‖, problematizado por Hardt e Negri (2014), 

mostra que a inserção de tal personagem à categoria de multidão ocorre pelo fato de que as 
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condições de trabalho da produção agrícola mudaram e mudam constantemente. No caso, 

tanto em termos técnicos quanto em termos de conhecimentos, a ação se torna comum diante 

da produção imaterial, tendo em vista que os objetos técnicos e tecnológicos, assim como os 

artificiais, tornam-se comuns à forma de comunicação com outras formas de produção, 

deixando de constituir um modo de produção e de vida qualitativamente diferente e isolada. 

―Este devir comum é uma condição que possibilita a existência da multidão‖ (HARDT; 

NEGRI, 2014, p. 159). Portanto, assim como os demais setores, a agricultura se torna cada 

vez mais biopolítica.  

O que nos chama mais atenção é o fato dos personagens camponeses e/ou agricultores, 

presentes nos versos de Francisco (2011) e de Matos (2013), trazerem singularidades nos 

modos de ser e agir, e conjuntamente partilhar sua existência enquanto sujeitos singulares. No 

caso, não é um grupo que age em defesa de interesses específicos, mas sujeitos em luta 

coletiva que abrem novas perspectivas: questão de ecologia de lugar, pobreza, economia 

sustentável e de diferentes aspectos de vida. Vejamos os versos de Barros (2008): 

  
O agricultor 

Diz com grande espanto 

Amanhã eu planto 

Seja como for! 

Com trabalhador 

Faça a plantação 

Está molhado o chão 

Vou lá com meu filho 

Ele planta o milho 

Eu planto o feijão. 

(BARROS, 2008, p. 12). 

 

Embora expondo a descrição do agricultor, e não do camponês, os versos acima nos 

permitem inferir que o trabalhador rural continua ocupando um lugar social por todo o país e 

afirmando o direito a terra. Frisemos que, para não incitarmos um reducionismo 

comprometedor, limitamo-nos a abordar diferentes conceituações sobre o camponês e o 

agricultor. Afinal, nosso destaque não se caracteriza por legitimar uma condição social a tal 

categoria, nem muito menos de questionar a contradição entre a ideia de pertencimento 

territorial dos camponeses e/ou agricultores perante as relações capitalistas de produção 

urbana – classificação do camponês/agricultor como sujeitos simples, oprimidos pelas 

oligarquias locais, subordinados a latifundiários e/ou grupos econômicos que impõem 

relações de trabalho que beiram a servidão. 

Compreendermos os camponeses e os agricultores enquanto potência constituinte, 

tendo em vista que a própria ideia de mundialização/globalização acaba por inserir esses 



81 

 

sujeitos num espaço radicalmente híbrido, ao passo em que os camponeses/agricultores têm 

relação de responsabilidade com a natureza (desejo coletivo de um mundo ambientalmente 

mais consciente). Como diz Moura (1988), um sujeito recriado, ressignificado, redefinido, 

mas identificável, mesmo diante da transformação tempo/espaço.  

 
   No Sertão existe o tempo 

   Propício para o plantio 

   Da RAMA DE BATATEIRA 

   Em beira de açude ou rio... 

   A leira, o roceiro trata 

   Para colher a BATATA 

   No período de estio. 

   (BANDEIRA; DANTAS, 2013, p. 10). 

 

A partir da leitura acima, verificamos de imediato uma vertente discricionária das 

paisagens do Nordeste. O cenário é o Sertão, com toda sua paisagem que se contrapõe em um 

jogo de antítese (paisagem árida e paisagem verde) que se caracteriza como determinante para 

as condições de vida no espaço habitado, porém, com toda uma carga de singularidade e um 

contexto de personagens detentores de saberes distintos. Nesse contexto, uma leitura primeira 

nos permite entender o roceiro como dispêndio de energia muscular, explorado pelas classes 

média e alta: como ―corpo‖ vendido a baixo preço. Seria, em todo caso, a centralidade do 

corpo na qual o valor do trabalho, relacionado ao capital, traria o sujeito como parte da cadeia 

de produção e, por extensão, de exploração. Por essa vertente de análise, o livro de Martins 

(2003) traz uma discussão sobre esse sujeito cuja reflexão gira em torno das facilidades com 

que as organizações, que lutam pela reforma agrária, mobilizam multidões para a identidade 

provisória de sem-terra, mesmo entre populações urbanas. 

Martins (2003) considera isso uma ocultação das lutas diante da centralidade 

discursiva da questão agrária no Brasil. Por isso, ele reflete sobre um sujeito oculto que não 

está na prática cotidiana e vivencial da questão agrária e das tensões e conflitos decorrentes, 

ou seja, um ―sujeito gestado no próprio processo da reforma e não o sujeito empírico que a 

procede‖ (MARTINS, 2003, p. 10). O autor quer dizer com isso que o camponês é um sujeito 

potencial, um sujeito produtor que emerge das circunstâncias e, mesmo assim (ou por isso), 

em contrapartida, é ignorado pelos poderes institucionais. 

Vale ressaltar que os versos de Bandeira e Dantas (2013) seguem uma premissa do 

local para o global. Inclusive apontam para o fato de que a infinidade de cenários no mundo é 

uma fonte inesgotável de matéria-prima para o poeta. O segredo seria o desafio de saber 

mergulhar na essência de cada detalhe, de cada ângulo, de cada sujeito, e expressar-lhes de 
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forma original e poética. Afinal, a força do camponês engendra um relevante potencial 

multitudinário que se manifesta de forma autônoma, ilimitada e cooperante com abertura à 

solidariedade com outrem diante dos conflitos sócio-espaciais, o fazer-se da multidão. 

Mediante o exposto, compreendemos que a literatura de cordel é um recurso que pode 

despertar a atenção do leitor, de forma que ele saiba não somente se deslumbrar com os 

versos, mas se posicionar criticamente frente a uma realidade social composta de sujeitos com 

particularidades que, em rede, formam a multidão, presente na complexidade espacial do 

ambiente do campo ou da cidade.   

Diante dessa emblemática função, os cordéis possuem suas especificidades dialógicas. 

Eles são compostos de narrativas cotidianas protagonizadas por sujeitos cooperantes que 

produzem resistências e criações de alternativas de vida diante dos sistemas de 

representações; reproduzem a constituição do lugar-comum, em que o indivíduo se dissolve, e 

as condições comuns produzidas no campo social. 
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3 A ESCOLA NUM CONTEXTO DE MULTIDÃO E MULTIPLICIDADE 

 

A escola sempre busca 

Educação de qualidade 

Para uma formação plena 

Sempre em rumo da verdade 

Para um bom aprendizado 

E geração da liberdade. 

(Djacyr Souza, cordelista). 

                  

As questões levantadas na epígrafe acima nos dão abertura para problematizar a 

educação como caminho para a multiplicidade, que é a propositura deste terceiro capítulo – 

refletir uma educação que vislumbre a potência da multidão, com capacidade de 

desenvolvimento autônomo e independente dos estudantes. Esta multiplicidade a que nos 

referimos se relaciona a todas as diferenças singulares que compõem a multidão: diferentes 

desejos, culturas, identidades, etnias, gêneros, orientações sexuais, formas de trabalho e 

maneiras de viver. Discutir a escola por este ângulo de análise é uma tarefa que requer 

compreender os múltiplos elementos socioculturais que configuram a vida dos sujeitos. 

Nos últimos anos, a escola atravessa uma crise generalizada da qual emergem novos 

paradigmas, envolvendo, segundo Candau (2014), aspectos político-sociais, científicos, 

culturais e éticos. Neste caso, ela, a escola, almeja uma ressignificação de sentido da educação 

que possibilite atender à complexidade das sociedades multiculturais e desiguais em que 

vivemos; não de um modelo monocultural de escola, voltado a concepções únicas, de 

anulação das diferenças entre os sujeitos escolares. 

 
A escola, tal como a vivenciamos na atualidade, é certamente uma das 

instituições mais representativas da modernidade. Tem como horizonte de 

sentido a formação do sujeito moderno, que disponha das habilidades 

cognitivas e éticas necessárias ao exercício de uma cidadania democrática. 

Para tal, encara os sujeitos da educação como iguais e chamados a adquirir 

uma cultura comum, fortemente valorizada para a construção de uma 

identidade nacional. (CANDAU, 2014, p. 35). 

 

A posição da autora, na abordagem de reinvenção da escola atual, pós-moderna, com 

influências culturais plurais, parece-nos significativa, já que ―a crise da escola se situa em um 

nível mais profundo, questiona o próprio modelo de sociedade em que se situa, marcado pela 

modernidade em questão e a emergência de novos modelos de sociedades e sujeitos 

(CANDAU, 2014, p. 35)‖. De acordo com Bauman (2013), na contexto atual, os processos 
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culturais são líquidos e exigem de nós a aptidão para mudar de identidade e não se apegar as 

coisas do passado, pois estamos inseridos em uma sociedade baseada no descarte. 

 
O que torna ‗líquida‘ a modernidade, e assim justifica a escolha do nome, é a 

sua ‗modernização‘ compulsiva e obsessiva, capaz de impulsionar e 

intensificar a si mesma, em consequência do que, como ocorre com os 

líquidos, nenhuma das formas consecutivas de vida social é capaz de manter 

seu aspecto por muito tempo. [...]. No lugar das formas derretidas, e portanto 

inconstantes, surgem outras, não menos – se não mais – suscetíveis ao 

derretimento, e portanto também inconstantes. (BAUMAN, 2013, p. 16). 

 

 

A escola da ―modernidade líquida‖ está convidada a lidar com a pluralidade de cultura 

e de sujeitos em suas múltiplas identidades recriadas, contraditórias e discutidas, que estão em 

constante processo. Reportando-nos a Moreira e Candau (2003), verificamos que a escola 

deve abrir espaços para a diferença, para o cruzamento de culturas, para os diversos 

personagens sociais e oferecer uma educação que propicie a reflexão sobre as conexões 

culturais e as relações de poder no processo de hierarquização social. Em outras palavras, 

ancorar novos olhares, novas leituras, sem menosprezar e/ou exaltar o diferente, o distinto, 

não olhar o subalternizado como o outro, mas como o Nós, para não reforçar a representação 

de estereótipos sociais no espaço escolar. 

De acordo com Hall (2014), o sujeito pós-moderno está imerso a uma multiplicidade 

de identidades transitórias (de gênero, classe, etnia, entre outras), como a própria sociedade. 

As metamorfoses decorrentes desses processos acabam por desencadear novas formas de 

representações que vão se modificando constantemente. Elas passam a ser móveis e 

transformam-se de acordo com o modo que o sujeito sofre os efeitos das culturas que ele está 

inserido. Portanto, a escola precisa ter como pressuposto a oferta de subsídios para que os 

próprios sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem se reconheçam em suas 

identidades e diferenças, de modo a valorizar a diversidade, o híbrido e o heterogêneo. 

É pertinente salientar que a escola, embora de forma sutil, muitas vezes acaba por 

demarcar ainda mais os espaços de gênero, sexualidade, nação, raça e identidades. Se o 

discurso que rege a educação contemporânea se baseia na flexibilidade de conteúdos e/ou 

aberturas a cotidianidade, é preciso, então, começar a questionar/confrontar as ―verdades‖ 

historicamente constituídas.  

 
A ideia é favorecer novos patamares que permitam uma renovada e ampliada 

visão daquilo com que usualmente lidamos de modo acrítico. Nesse sentido, 

filmes, anúncios, modas, costumes, danças, músicas, revistas, espaços urbanos 
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etc. precisam adentrar as salas de aulas e constituir objetos da atenção e da 

discussão de docentes e discentes. (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 163). 

 

Torna-se relevante mencionar que as discussões referentes à educação, como prática 

inclusiva e coletiva, considerando a diversidade sexual, étnico-cultural e socioeconômica dos 

sujeitos, embora que de forma tímida, vêm ganhando espaço na sociedade, mais 

especificamente nas universidades e, respectivamente, na produção científica.  Há alguns 

anos, as discussões a respeito dessas temáticas não tinham caminhos abertos para permear o 

espaço escolar devido às heranças dos modelos educacionais adotados no Brasil ao longo de 

sua história.  

Para Assmann (2001), na atualidade, as instituições e organizações educacionais 

devem se empenhar para tornassem espaços de ambientação coletiva de experiências de 

aprendizagens e criar climas organizacionais propícios às experiências e formas de conhecer 

que funcionem como ecologias cognitivas. ―Esforços individuais isolados não criam 

aprendizagens coletivas. Foi a tomada de consciência disso que foi amadurecendo temas 

como o da inteligência coletiva‖ (ASSMANN, 2001, p. 93, grifo do autor). Para este autor, 

educar é criar situações de aprendizagens nas quais todos os alunos despertem para sua 

própria experiência do conhecimento.  

Por este ângulo de reflexão, consideramos a escola como o lugar de destaque para a 

intervenção no modo de segregação das categorias sociais fora das normalidades dominantes, 

constantes no cenário da sociedade atual, porém, acreditamos que, isoladamente, o espaço 

escolar não soluciona as mazelas sociais do nosso cotidiano, uma vez que os conflitos estão 

enraizados na construção sócio-histórica do país.  

 
A educação vive um tempo de grandes incertezas e de muitas perplexidades. 

Sentimos a necessidade da mudança, mas nem sempre conseguimos definir-

lhe o rumo. Há um excesso de discursos, redundantemente e repetitivos, que 

se traduz numa pobreza de práticas. (NÓVOA, 2009, p. 27, grifo do autor). 

 

Seguindo as constatações do autor acima, consideramos que, se partirmos do 

pressuposto de que estamos, no século XXI, com um modelo educacional, em alguns casos, 

característico do século XX, centrados na escola obrigatória, constituída como uma instituição 

central na afirmação do Estado-nação, perceberemos que a educação com escolas ―diferentes‖ 

deve apresentar-se como modelo que atenda aos anseios da diversidade de sujeitos.  

O espaço escolar precisa se apresentar como lugar de partilha para a construção de 

práticas de vida comum, pois, de acordo com Nóvoa (2009, p. 85), a abertura à diferença 
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deve, também, ―traduzir-se numa maior liberdade de escolha dos estabelecimentos de ensino. 

As famílias e os alunos devem poder escolher a sua escola e, simultaneamente, participar na 

definição do seu projeto educativo‖. O autor quer dizer com isso que os alunos podem 

escolher a sua escola, mas as escolas não podem escolher os seus alunos, uma vez que elas 

não devem usar esta liberdade para selecionar os sujeitos, introduzindo fatores de 

discriminação e de desigualdade, de qualquer natureza social, no acesso ao serviço público de 

educação. 

Segundo Hassman (2001), a educação precisa sair da demasia de discurso e promover 

a revitalização do tecido social e do conhecimento, com todos os valores a si inerentes. Os 

processos cognitivos, em suas complexidades, necessitam de um olhar político, lúcido e ético, 

onde a solidariedade produza consensos políticos e educacionais e a criatividade se revista de 

ternura e felicidade individual e coletiva para que as vivências sejam compartilhadas e 

transformadas em conhecimentos. 

 
Educar é fazer emergir vivências do processo de conhecimento. O ‗produto‘ 

da educação deve levar o nome de experiências de aprendizagem (learning 

experiences, como se frisa em inglês), e não simplesmente aquisição de 

conhecimentos supostamente já prontos e disponíveis para o ensino concebido 

como simples transmissão. (ASSMANN, 2001, p. 32, grifo do autor). 

 

Ao propormos uma educação para a multidão, devemos, antes de mais nada, partir de 

uma educação intrinsecamente relacionada ao contexto cultural-coletivo dos alunos, 

compreendendo e aceitando as identidades, as diferenças e as singularidades, a partir de 

objetivos comuns. Uma escola que não silencie a diferença, não neutralize-a. Nos dizeres de 

Candau (2014, p. 36), ―não há educação que não esteja imersa nas culturas da humanidade, do 

momento histórico e do contexto em que se situa. Não é possível conceber uma experiência 

pedagógica ‗desculturizada‘‖, isto é, em que nenhum traço cultural específico a configure. 

Neste sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(PCNs), diversidade e inclusão (2013), apresentam uma reflexão de uma educação para a 

diversidade quando diz em seu texto que é inadiável trazer para o debate os princípios e as 

práticas de um processo de inclusão social que garanta o acesso à educação e considere a 

diversidade humana, social, cultural e econômica dos grupos historicamente excluídos, 

considerando as questões de classe, gênero, raça, etnia e geração – categorias que se 

entrelaçam na vida social. 

Em contrapartida, em alguns casos, o território escolar ainda demarca os indivíduos e 

os grupos sociais. A escola atual tem, dentre outras funções, de constituir espaços que reflitam 
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as relações de poder que medeiam as sociedades e seus sujeitos. Nesta conjuntura sobre 

institucionalização da cultura hegemônica, ela até procura assimilar os grupos marginalizados 

e discriminados no contexto da sociedade integradora e de política de inclusão, porém estes 

precisam desnudar-se de suas culturas, e despir-se.  

 
Na escola não se coloca em questão a matriz estrutural da sociedade. Procura-

se assimilar os grupos marginalizados e discriminados aos valores e 

conhecimentos socialmente valorizados pela cultura hegemônica. No caso da 

educação, promove-se uma política de universalização da escolarização. 

Todos são chamados a participar do sistema escolar, mas sem que se 

problematize o caráter monocultural presente na sua dinâmica, tanto no que se 

refere aos conteúdos do currículo quanto às relações entre os diferentes atores, 

às estratégias utilizadas nas salas de aula, aos valores privilegiados etc. 

(CANDAU, 2014, p. 37). 

 

Para que essa ―abertura‖ aconteça, segundo Moreira (2001), é relevante as iniciativas 

de grupos de professores ou de associações pedagógicas, pois a escola contemporânea requer 

professores abertos à pluralidade cultural, étnica e de gêneros, menos sintonizados com os 

padrões dominantes. ―A não ser que a educação cometa o crime de anular essa dinâmica vital 

de desejos de vida, transformando os aprendentes em meros receptáculos instrucionais, 

pensando apenas na ‗transmissão de conhecimentos‘ acabados.‖ (ASSMANN, 2001, p. 29, 

grifo nosso). 

É importante frisar que o Estado, com seus manuais educacionais, como os PCNs 

(2013), até busca traçar estratégias para atender a uma educação voltada à cidadania, à 

democracia e às diferenças, porém, como diz Moreira (2001, p. 11), ―no contexto em que vêm 

sendo empregados, tais termos tendem a assumir conotações mais ligadas à eficiência e à 

produtividade que ao fortalecimento do poder dos alunos das camadas populares‖.  

A escola, munida de sujeitos complexos, deve transformar-se num princípio 

pedagógico em que os docentes estejam atentos aos processos vitais e processos do 

conhecimento dos estudantes. Por isso, é importante romper com os olhares e significados 

diferenciados atribuídos aos alunos por conta dos marcadores culturais que trazem consigo, 

envolvendo inúmeras identidades presentes em sala de aula, diante do alinhamento e das 

expectativas docentes.   

Para Hall (2014), ao serem introduzidas num processo discursivo simbólico, a 

identidade e a diferença estão sujeitas as relações de poder expressas em ações que oprimem 

certas parcelas de indivíduos e grupos, cujos efeitos acabam por desvalorizar ou silenciar suas 

vozes, suas histórias e seus anseios. Afinal, como reitera este autor, o processo de significação 
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de lutas é decorrente de vontades e verdades que tentam fixar os significados das coisas que 

estão em jogo. 

Considerar o caráter plural da sociedade, no âmbito escolar, é também compreender o 

caráter histórico, cultural e pedagógico que avançam em relação à ideia de equidade, com 

base em conjugação de diferenças e de igualdade como valores indissociáveis. Esta educação, 

desenvolvida num contexto de sujeitos complexos, deve transformar-se num principio 

pedagógico em que os docentes estejam atentos aos processos vitais e aos processos do 

conhecimento dos alunos. Nas palavras de Assmann (2001), uma formação solidária, 

composta por práticas pedagógicas repensadas e problematizadas, para abrir novos caminhos 

e buscar a manutenção daqueles já revistos e reformulados. Em nossas palavras, uma 

educação para a multidão. 

 

3.1 A MULTIDÃO E AS INTERFACES QUE DIALOGAM COM A EDUCAÇÃO  

 

O devir contemporâneo sinaliza a urgência de uma educação que problematize os 

ditames escolares, sem modelar os sujeitos, munidos de saberes divergentes, e sem silenciar a 

polifonia que perpassa o ambiente da escola. Com isso, devemos buscar elos que nos 

permitam ultrapassar uma visão reducionista (institucionalizada) do modelo conservador de 

educação formal e suscitar uma escola pensada no plural. 

Na visão de Másculo (2011), a escola plural é configurada de novos sentidos e 

redefinida a partir de outras formas (atuar nas fronteiras), tendo em vista que o lugar de onde 

falamos circunscreve o que podemos dizer e fazer, sempre fazendo fronteira com outros 

lugares e seus respectivos limites. ―Se o objetivo não for destruir o outro, atuar nas fronteiras 

pode permitir a constituição de novos lugares, novos dizeres e, principalmente, novos 

fazeres‖. (MÁSCULO, 2011, p. 07). 

A partir dessa conjuntura, acenamos para a possibilidade de uma escola que privilegie 

o ser humano em sua singularidade e multiplicidade, com saberes que se entrelacem em rede 

de conectividade, valorizando os diferentes personagens e cenários multitudinais. Sendo 

assim, torna-se profícua a (re)construção de novos sentidos para uma escola multifacetada, de 

convergências e divergências, de ambiguidades e incertezas. 

Sob o fio deste raciocínio, no que diz respeito às assertivas das novas possibilidades 

relacionais aos sujeitos na contemporaneidade, Glissant (2005) nos permite inferir que ―o 

novo não é mais o que falta descobrir para completar a totalidade, o que falta descobrir nos 

espaços brancos do mapa; mas aquilo que nos falta ainda fragilizar para disseminar, 
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verdadeiramente, a totalidade, ou seja, realizá-la totalmente‖ (GLISSANT, 2005, p. 83). Dito 

de outra forma, não é o que falta inventar, ou descobrir, mas o indizível da totalidade. O 

encontrar. O dar voz aos sujeitos/alunos para promover uma concepção de educação mais 

flexível e aberta mediante as diversidades sócio-espaciais: 

 
Educação não se refere a experiências mecânicas de memorização normativa 

de saberes, mas a trocas interativas e atitudes reconstrutivas de aprendizagem 

para a vida. No nosso entender, significa apontar a relação interdependente 

entre os nossos projetos e os empreendimentos flexíveis, intelectuais, 

históricos, sociais, culturais, de modo a ser possível extrapolar a esfera das 

explicações simplificadoras de causa e efeito. Implica formularmos conceitos 

indisciplinares e indisciplinados, que nos encorajem a transpor os espaços 

legitimados e instituídos de circulação de saberes. (ASSIS; NASCIMENTO; 

FECHINE, 2013, p. 70). 

 

Partindo de tal excerto, entendemos que se trata de uma aposta educacional de relações 

e possibilidades de aprendizagem que pode se materializar no espaço escolar ao passo que for 

ao encontro da linguagem, da geografia, da história, da filosofia, da sociologia, da 

comunicação com o diferente e com o cotidiano real, e não somente se limitar aos 

―confortáveis manuais didáticos‖, nos dizeres de cunho pedagógicos tidos como autorizados e 

competentes. De um ensino-aprendizagem capaz de gerar vivências efetivas, mudanças de 

posicionamentos, conhecimentos partilhados, recriações; uma aprendizagem dos nexos, das 

diferenças e das relações realizadas por e com seres humanos. 

É relevante enfatizar que a instituição escolar é diretamente atingida e perpassada por 

identidades híbridas. Porém, ela ainda se nega a aceitar a presença multitudinária da 

identidade-relação em seu espaço. Por isso, apontamos para uma educação voltada para a 

multidão, transpondo a lógica exclusiva e limitadora de identidade-diferença para a lógica 

aberta e expansiva de singularidade-partilha. 

Diante da preocupação no campo das ideias, em termos educacionais, para que 

métodos e doutrinas não sejam encarados como algo concluído e acabado, é necessário 

(re)elaborar uma nova concepção do próprio conhecimento. O filósofo Edgar Morin, com sua 

teoria do pensamento complexo, apresenta esta possível inovação quando procura restituir um 

"conhecimento que se encontra adormecido", no qual a complexidade das questões do 

homem, em sua diversidade, é destacada a partir da reflexão do contexto social e natural do 

sujeito em sua totalidade:  

 

Num estágio superior, vejo a necessidade de uma reforma paradigmática dos 

conceitos dominantes e de suas relações lógicas, que controlam, inconsciente e 

incorrigivelmente, todo o nosso conhecimento. O paradigma sob o qual 
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vivemos é o da disjunção e da redução: e ele nos torna cegos, nesta era de 

globalidade e mundialização. (MORIN, 1998, p.6). 

 

No cenário educacional contemporâneo, a escola deve propiciar meios de 

transcendência humanista para que se possam criar e recriar sentidos, em sua complexidade, 

para reconhecer os valores dos diversos sujeitos em seus respectivos lugares-sociais. A análise 

sociocultural do sujeito deve ser refletida numa perspectiva transdisciplinar, o que possibilita 

ao professor um olhar diferenciado frente à hibridização cultural que perpassa o espaço da 

escola. Neste caso, surge a emergência de uma educação pensada para a multidão, para 

atender aos interesses complexos da sociedade. Para isso, é preciso desordenar toda uma 

conjuntura educacional para poder reordenar um novo modelo de educação, no qual tudo pode 

se complementar: do trabalho para as ruas (ideias), de casa para o mundo (as redes de 

internet), sempre conectados dentro de uma totalidade ideologicamente rizomática.  

 
Um rizoma como haste subterrânea distingue-se absolutamente das raízes e 

radículas. Os bulbos, os tubérculos, são rizomas. Plantas com raiz ou radícula 

podem ser rizomórficas num outro sentido inteiramente diferente: é uma 

questão de saber se a botânica, em sua especificidade, não seria inteiramente 

rizomórfica. Até animais o são, sob sua forma matilha; ratos são rizomas. As 

tocas o são, com todas suas funções de hábitat, de provisão, de deslocamento, 

de evasão e de ruptura. O rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, 

desde sua extensão superficial ramificada em todos os sentidos até suas 

concreções em bulbos e tubérculos. Há rizoma quando os ratos deslizam uns 

sobre os outros. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 14). 

 

A quebra do modelo educacional tradicional, entre o uno e o múltiplo, pressupõe uma 

escola cujo ensino seja pautado nos devires. Segundo Deleuze e Guattari (1995), estes são 

entendidos como geografias, orientações, direções e saídas. Ou seja, não atingir formas. Pois 

uma linha de devir só tem meio, não tem início nem fim. É a velocidade e o movimento. É 

possibilitar a construção de condições de exercitar as potências de forma rizomática.  

Conforme Asmann (2001, p. 81) destaca, ―a imagem do rizoma serve para transmitir a ideia 

de que precisamos substituir, em nosso imaginário epistemológico, tudo o que remete a 

centros fixos, disciplinas auto-suficientes, significados fechados, certezas conclusivas‖.  

Compreender um modelo de educação que incorpore as diferenças em devir e as 

multiplicidades cooperantes como eixo central de discussão é ir ao encontro da quebra de 

paradigmas. É abolir as fronteiras que limitam a educação enquanto aparelho ideológico do 

Estado. É discutir o processo educacional da e para a multidão, tendo em vista que no cenário 

atual de políticas educacionais percebemos uma educação a serviço da construção de uma 

visão limitada a partir da ideia de povo. 
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Segundo Bourdieu (2013), o sistema educacional é complexo. É mediado por 

concepções e significados implícitos no espaço escolar com reflexão às dimensões do capital 

intelectual produzidos por uma sociedade dominante. Por isso, o autor reflete sobre a 

―hierarquia intelectual‖ na diversidade cultural dentro de um sistema escolar.  Em seus 

escritos, busca problematizar o como e o porquê numa sociedade com diferentes sujeitos, um 

grupo minoritário consegue se apossar dos meios de dominação, possibilitando nomear e 

traduzir a realidade, construindo categorias, classificações e visões de mundo nas quais todos 

os outros grupos de sujeitos sociais são obrigados a se respaldar. 

 
A alocação dos agentes nas posições escolares hierarquizadas constitui por sua 

vez uma outra mediação entre as classes sociais e as classes escolares. Mas 

esse mecanismo só pode funcionar se a homologia permanece oculta e se a 

taxionomia que exprime e estrutura praticamente a percepção utiliza as 

oposições socialmente mais neutras da taxionomia dominante 

(―brilhante‖/‖sem brilho‖, ―leve‖/‖pesado‖, etc.) ou formas eufemizadas 

dessas oposições: ―sem vivacidade‖, cede assim o lugar a ―desajeitado‖, 

―simples‖ a ―simplório‖, formas aparentemente pejorativas, em realidade 

atenuadas pela complacência rude e paternal que elas testemunham: 

numerosos empregos mais típicos do uso escolar nada mais são do que 

eufemismos: assim, ―pesado‖ se diz ―esquematizado‖ ou ―preso ao texto‖; 

―que se lê bem‖ por ―leve‖. (BOURDIEU, 2013, p. 218-219). 

 

 Para o autor, entender e refletir o mundo representa um significativo poder de 

libertação. Discutir a educação nesta perspectiva é abrir novos horizontes que possibilitem 

problematizar uma educação voltada às demandas contemporâneas de singularidades e 

multiplicidades de minorias e/ou maiorias socialmente atuantes. Afinal, ―a brutalidade 

manifesta de certas qualificações – que seriam excluídas do uso ordinário onde ‗servil‘ por 

exemplo cede lugar a ‗humilde‘ (os humildes) ou o ‗modesto‘ ( as pessoas ‗modestas‘) – não 

se deve enganar‖ (BOURDIEU, 2013, p. 219). Sendo assim, a escola se torna um espaço de 

ficção onde o julgamento é aplicado a um trabalho, e não ao seu autor. 

Nossas análises teórico/textuais nos permitem interpretar que temos um modelo 

educacional que converge para o uno, logo, uma educação de povo. É uma educação pensada 

a partir de um Estado centralizado, disciplinador e hegemônico.  Neste sentido, o termo povo 

pressupõe uma concepção de unidade e identidade utilizada mais amplamente para 

caracterizar uma população de identidade raiz. Para Glissant (2005, p. 71-72), ―a raiz única é 

aquela que mata à sua volta‖. Portanto, uma cultura atávica que ―parte do princípio de uma 
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Gênese e do princípio de uma filiação, com o objetivo de buscar uma legitimidade sobre uma 

terra que a partir desse momento se torna território
6
.‖  

 
Por toda parte onde aparecem mitos fundadores, no seio dessas culturas que 

chamo de atávicas, a noção de identidade se desenvolverá em torno do eixo da 

filiação e da legitimidade; profundamente, trata-se da raiz única que exclui o 

outro como participante. Por isso, apontamos a necessidade de abrirmos o 

imaginário de cada um de nós para algo novo: não mudaremos nada da 

situação dos povos do mundo se não transformarmos esse imaginário, e a ideia 

de que a identidade deva ser raiz, fixa e intolerante. Afinal, viver a totalidade-

mundo, a partir do lugar que é o nosso, é estabelecer relação e não consagrar 

exclusão. (GLISSANT, 2005, p. 79-80, grifo nosso).  

 

Por fazer referência à maioria dos indivíduos de um país e por oposição às classes 

mais abastadas, o povo diz respeito ao ―pobre‖ (em termos econômicos), às massas e ao 

trabalhador. Tais representações sociais de povo são utilizadas desde a época romana, que 

definia a totalidade do Estado (os patrícios que formavam o Senado e os plebeus). Segundo 

Negri (2005), por séculos, o termo povo está ligado ao Estado-Nação (Estado centralizado), e 

é de natureza centrípeta, converge numa vontade geral, é a interface ou o reflexo do Estado.  

Neste caso, o modelo de produção educacional (modelos de agir hegemônicos) 

materializado em discursos/ações de ―domesticação‖ do sujeito/aluno é uma forma de 

educação que não condiz com a tolerância, com as diferenças, com as práticas sociais 

colaborativas provenientes do cotidiano dos muitos que compõem a multidão. 

Respaldados em Bauman (2013), acreditamos que, numa sociedade cercada de 

diásporas, conviver com a diferença, inclusive na escola, é um desafio do cotidiano, daí a 

constante necessidade de aderir habilidades para facilitar a coexistência e proporcionar 

respeito e solidariedade mútua. Para este autor, nenhuma cultura tem o direito de compelir a 

subserviência, a humilhação ou a submissão, em decorrência de outra. Por este viés de 

análise, pensamos a cultura no plural – todos os sujeitos sociais possuem cultura, conforme 

afirma Certeau (1995) –, perpassada pelos costumes de um grupo ou etnia. 

Segundo Abramowicz (2013), com os discursos internalizados, os professores acabam, 

mesmo que de forma inconsciente, por naturalizar e homogeneizar as formas de produção 

pedagógica que tendem ao silenciamento das multiplicidades na escola. Alguns docentes 

reproduzem ações idênticas a crianças e/ou jovens diferentes sem considerar as 

                                                 
6
 ―Falar de território é fazer uma referencia implícita à noção de limite que, mesmo não sendo traçado, como em 

geral ocorre, exprime a relação que um grupo mantém com uma porção do espaço. A ação desse grupo gera de 

imediato, a delimitação‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 153). 
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particularidades. É um jogo de antítese entre a negação (implícita no discurso e nas sutilezas 

que revelam uma onda de preconceito) e a democracia. 

O currículo, pautado nas bases nacionais, ajuda a unificar esta ideia de educação de 

sujeitos homogêneos. Personagens estudantis como negros, homossexuais, portadores de 

deficiências físicas, entre outros, são obrigados a interiorizar toda uma prática escolar 

subjetivamente preparada e/ou condicionada a atender às demandas/metas do Estado. É um 

campo de definições de papéis, de modelagem e (re)modelagem dos sujeitos, principalmente 

se forem sujeitos transgressores das ordens sociais vigentes. 

Podemos trazer como referência ao exposto acima o discurso produzido no campo 

educacional, de cultura mestiça, de povo unido, de diferenças étnicas. Todavia, a operação das 

ações escolares pauta-se num discurso racionalista em que as culturas ditas ―inferiores‖, a 

exemplo das culturas negra e indígena, são escanteadas, e, quando são trabalhadas, isso se dá 

na forma de extensão (no sentido de transmissão, manipulação e invasão cultural; segundo 

Freire (1983), esses termos, com conotações mecanicistas, envolvem ações que, 

transformando o homem em quase ―coisa‖, o negam como um ser de transformação do 

mundo). A extensão seria apenas um modo de substituição de um trabalho por outro.  

O trabalho de reflexão, a crítica e o próprio caráter teórico não podem ser substituídos 

por meras explicações do mundo (mundo editado, traduzido, verbalizado e depositado). Deve, 

sim, ser refletido, inventado e reinventado, a partir de uma reflexão crítica do conhecer, 

enquanto tarefa de sujeitos, não de objetos, mas por uma educação tomada como prática da 

liberdade. 

Educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que pouco 

sabem – por isso sabem que sabem algo e podem chegar a saber mais – em 

diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que 

estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, 

possam igualmente saber mais. (FREIRE, 1983, p. 25). 

 

Nesta construção de sentido, à luz de Morin (2000), acreditamos que a prática 

educacional se edifica no exercício diário da ação pedagógica, assim, a escola não é mais o 

limite tradicional de saberes. Por isso, precisamos refletir quem são os personagens 

silenciados e excluídos no espaço escolar e para além dele. Neste caso, um dos desafios da 

educação é socializar o conhecimento como um bem planetário, sem desconsiderar nenhum 

sujeito, tendo em vista que a cultura da multidão abrange um sentido mais complexo e requer 

uma leitura mais solidária e mais ampla diante dos significados teóricos, referentes ao 

pensamento marxista clássico (termo de disputa de classes). 
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O reencantamento da educação requer a união entre sensibilidade social e 

eficiência pedagógica. Portanto, o compromisso ético-político do/a educador/a 

deve manifestar-se primordialmente na excelência pedagógica e na 

colaboração para um clima esperançador no próprio contexto escolar. 

(ASSMANN, 2001, p. 33). 

 

Na ótica de Abramowicz (2013), a escola da atualidade busca, de certa forma, 

uniformizar os desejos dos alunos. Silencia as singularidades e apassiva o talento diante da 

desautorização discursiva. Produzir diferenças torna-se um desafio às práticas educacionais, 

―uma vez que delas se exige um posicionamento teórico diferente, talvez um 

desmantelamento do que se produziu como referenciais em educação referendados pela 

cultura, pela ideia de povo e pelas áreas que a formam‖ (ABRAMOWICZ, 2013, p. 06). É 

uma mecânica pedagógica em que a escola, enquanto aparelho disciplinar, molda os 

desviantes potenciais como referência a um modelo ideal de aluno: falante, socializável, 

―estudioso‖ e passivo. 

As diferenças decorrentes das características sociais, dos corpos, do desempenho 

cognitivo e motor, do local de moradia, dentre outros aspectos, que não estiverem adequadas 

às normas da competitividade da padronização escolar, não podem ficar moldadas pela 

negação e pela forma como os sujeitos ocupam determinados espaços. A escola precisa 

reconhecer a todos em suas singularidades e em suas capacidades de participação e tomada de 

decisão para a construção de um bem coletivo. 

Os ideais de educação estão amordaçados e implicitamente incutidos na pedagogia 

tecnicista de visão hegemônica e homogênea, o que, muitas vezes, prejudica uma forma de 

educação capaz de incorporar novas ideias e concepções, ausentando a escola de um 

compromisso de movimento dinâmico, teórico, crítico e político, entre o fazer e o pensar 

sobre o fazer.  Isso ―faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer 

forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a 

substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia.‖ (FREIRE, 2014, p. 37). 

Na sociedade da informação, a hibridização cultural articula as formas de linguagens 

para além de seu público primeiro, por isso, a tarefa de ensinar exige a apreensão da realidade, 

ao passo que, de acordo com Freire (2014), o ensino deve ir além da capacidade da 

memorização mecânica do perfil do objeto ou do conteúdo, mas que dê possibilidades aos 

sujeitos de se reconhecerem enquanto construtores de cultura e, assim, poderem transformar 

suas realidades.  

A escola não deve ser concebida como simples agência repassadora de 

conhecimentos prontos, mas como contexto e clima organizacional propício à 
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iniciativa em vivências personalizadas do aprender a aprender. A flexibilidade 

é um aspecto cada mais imprescindível de um conhecimento personalizado e 

de uma ética social democrática. (ASSMANN, 2001, p. 33). 

 

Reportando-nos a Freire (2014, p. 120), concordamos que ―ninguém é sujeito da 

autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente, aos vinte e cinco 

anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do 

ser para si, é processo, é vir a ser‖. Se quisermos conviver numa sociedade harmonicamente 

plural, precisamos começar a pensar numa escola que não esteja no singular e que não impeça 

a potência criadora dos seus sujeitos em seus diferentes níveis de aprendizagens. 

Mesmo com uma abordagem mais em destaque no século XX, é oportuno destacar que 

os ensinamentos de Freire (2014) nos alertam para a curiosidade epistemológica que o 

educador deve despertar em seu educando, com finalidade de formar um pensamento crítico, 

já que a educação é um processo constante e o processo educativo, transformador, realizado 

em várias instituições sociais vai além da própria escola: é um processo dialético entre saberes 

chamados populares (do povo) e eruditos (da escola). 

Neste caso específico, aceitamos em parte o ponto de vista de Freire (2014). Em parte 

porque, sim, a educação é o objeto de constante transformação, para que se estabeleçam as 

condições que abram a possibilidade da autonomia do sujeito, na cidadania responsável pela 

apropriação crítica do conhecimento e sua recriação e processo que vai além da escola, mas 

recusamos denominar os sujeitos de povo (com identidade-raiz), já que refletimos sobre um 

modelo de educação pautado na autonomia dos sujeitos, na multidão.  

Para Alves e Garcia (2012), a escola precisa desenvolver um modelo de educação 

baseado em dimensões das multiplicidades, menos hierárquica, e levar em consideração as 

metamorfoses do contexto educacional hodierno, assim como considerar a sociedade na 

dimensão tempo-espaço, ou seja, uma educação mais rizomática (com sentido respaldado na 

ideia de rizoma, de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995)), em que os saberes e as culturas se 

interlacem, criem redes de invenções, teias que se intercruzem num emaranhado, 

configurando múltiplas redes de sentido, e, a partir das ações cotidianas, redesenhem um 

saber coletivo, com sentimentos e emoções comuns.  

Trilhando os caminhos abertos da sociedade, pensamos a escola como um espaço 

plural, que deve dar enfoque a sua trajetória a partir das multiplicidades culturais, abrir 

espaços para experienciar outras sensibilidades e promover rupturas e avanços na educação, 

de modo que vivenciar as implicações pedagógicas caracterize o encontro do viver com o 

aprender. 
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3.2 A PRODUÇÃO CULTURAL NUMA ABORDAGEM PEDAGÓGICA PLURAL 

 

Nas diferentes abordagens escolares e nas ações que lhes servem de afirmação, 

verificam-se uma base de educação excludente voltada ao silenciamento de agentes sociais. É, 

digamos assim, uma subalternização de relações em nome de um contrato social. 

Parafraseando Abramowicz (2013), um contrato em que o sujeito é educado para um lugar 

definido na sociedade, seja o de opressor seja o de oprimido, reacionário ou revolucionário, 

alienado ou socialmente consciente. ―Ser diferente nessa perspectiva dá ao indivíduo uma 

nuance patológica.‖ (ABRAMOWICZ, 2013, p. 09). 

O enquadramento educacional uniforme, engessado, fica inviável para atender às 

demandas do contexto da multiplicidade, das itinerâncias, das singularidades, de todo jovem 

na condição de estudante, considerando o fato de que há milhões deles de todo jeito e em toda 

parte num modelo cultural fluído:  

 

Questionar a cultura exige, portanto, a extrapolação da ordem binária, que 

explica o mundo pelas oposições consciente-inconsciente, voz-escrita, 

história-natureza, masculino-feminino, corpo-alma que têm marcado tanto o 

racional quanto o imaginário ocidental. O importante seria romper com o 

maniqueísmo atávico dessas dicotomias para ver a potência de algo novo, 

mais libertário e quem sabe ―mais saudável‖ (em oposição à saúde dominante 

que elegeu determinadas força física, beleza, cor e sexualidade como padrão 

de saúde) tanto para o indivíduo quanto para as relações que quisesse 

estabelecer. (ABRAMOWICZ, 2013, p. 10). 

 

No contexto cultural hodierno, a dispersão (des)organiza a vida das pessoas. A escola 

pode tornar-se o espaço privilegiado para a integração de modo que se construa e produza 

conhecimentos diante de contextos colaborativos de aprendizagem. Neste caso, os sujeitos 

podem participar e intervir no mundo de forma criativa, enquanto agentes de possibilidades de 

ação. Isso só é possível com investimentos na diversidade, na multiplicidade e não na 

uniformidade. A diferença já se encontra no sujeito, o que faz dele uma potência política. 

A educação precisa propiciar um ambiente plural e retirar os sujeitos/alunos do lugar 

desviante, estranho, do feio, da alienação e recolocar na multidão, onde a paisagem é 

indefinida, mutável. Uma educação que atravesse padrões estéticos que se convergem em 

modelos uniformes de família, casal e povo. As histórias não precisam ter, necessariamente, 

final feliz, mas desfechos nos quais se verifiquem uma atuação social ativa.  

Em oposição a abordagens menos solidárias, compartimentadas e repetitivas, 

descomprometidas com o cotidiano e a formação do aluno, o engajamento do ensino na 
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concepção da multidão revela a preocupação com quem e para quê se aprende, com a 

formação de seus conhecimentos e atitudes para responder e/ou problematizar questões 

ligadas ao mundo atual. No caso, a escola desencadeia o papel de propiciar um ensino 

significativo e articulado favorecendo o reconhecimento do mundo por meio de uma leitura 

mais complexa, redefinida por saberes construídos nas relações multitudinárias, na 

multiplicidade de olhares. 

É necessário, desde já, repensar uma educação que busque dar voz aos sujeitos para se 

observarem enquanto singularidades na multiplicidade. Uma educação para todos 

experimentarem uma prática educativa sem impedir os devires; em que a escola passe a ser 

um espaço de acolhida, de novas propostas e tentativas de ampliar o conhecimento, a partir da 

complexidade das realidades nas quais os alunos se encontram. Ressaltamos que não 

buscamos um modelo de educação utópico, mas uma escola que busque atender àquilo que 

somos capazes de produzir, e verifique em cada sujeito suas potencialidades, seu poder de 

vida.  

Muitas inovações vêm acompanhadas da desqualificação do saber docente e 

de um balanço do fracasso de uma escola apontada como em crise, ao mesmo 

tempo que inúmeras redes afirmadas pelos tantos sujeitos que estão na escola 

vão organizando múltiplas redes de sentido na escola, pela ação cotidiana 

destes sujeitos ali dentro. (ALVES; GARCIA, 2002, p. 14). 

 

O desenvolvimento de uma educação que condiz com o contexto contemporâneo 

requer o rompimento da escola convertida num jogo de hierarquizações de saberes e de 

políticas condizentes com a conjuntura uno da globalização. De acordo com Santos (2000), as 

tentativas de construção de um mundo sempre direcionaram a conflitos porque se tem 

buscado unificar e não unir. Em vez de reconhecer a diversidade, tenta-se infundir uma 

homogeneidade, seja cultural, econômica ou política.  

Alertamos ao fato de que professores e alunos estão imersos no ambiente globalizado 

que desenvolve relações imediatistas, passageiras, líquidas e fragilizadas. Não podemos 

pensar num ensino que desconsidere a intervenção do sujeito em sua cultura, em suas 

vivências, em seu lugar, seja no papel da ―contra-cultura‖, seja no papel da reconversão. 

Para Canclini (2008), a reconversão propicia a fusão de algo antigo com algo novo, 

dando novas ressignificações e revalorizações. Trazemos aqui, a título de exemplo, a relação 

entre a cultura valorizada (erudita) e a cultura não valorizada (popular) num movimento de 

hibridização e integração no espaço virtual, que possibilita novas roupagens e releituras 

culturais de significativas variedades de bens e serviços provenientes da globalização: 

capacidade de combinar e criar multiculturalidades – novos objetos e novas práticas sociais. 
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Pensar no ensino atual é pensar nas diversas formas de culturas que permeiam o 

espaço escolar. É quebrar o sentido unilinear de civilização. É pensar a cultura no plural, 

juntamente com Certeau (1995), e nas redes de subjetividades políticas e inventivas, com 

Carvalho (2013). É propiciar uma educação em que as particularidades sejam consideradas, 

sem desconsiderar os modos de compartilhamento e cooperação cultural.  

Neste modelo social contemporâneo, ―era líquida‖, nos dizeres de Bauman (2013), a 

cultura é diluída e especializada, não mantém forma fixa e estática; ou conforme os 

apontamentos de Hall (2005), é híbrida – consiste na heterogeneidade, na miscigenação entre 

diferentes culturas presentes no cotidiano do mundo pós-moderno. 

Segundo Bauman (2007), na ―Modernidade líquida”, a cultura é incapaz de manter a 

forma diante das novas relações sociais em rede, assim, nossas referências, estilos de vida e 

crenças mudam antes de uma solidificação sócio-espacial. Nestas perspectivas, os amálgamas 

que nos particularizam enquanto sujeitos individuais vão sendo transformados e reconstruídos 

constantemente diante do contado entre culturas diferentes, como ocorre na escola.  

 
A cultura experienciada do aluno hoje é como um mosaico, é uma informação 

fragmentada, lacunar, desordenada. O que faz a escola? Ajuda o aluno a 

reordenar e reestruturar essa informação. A informação domina, o 

conhecimento liberta, desde que saibamos dotar os alunos dos meios do 

pensar, dos meios de buscar informação, de modo que o aluno desenvolva 

suas capacidades de receber e integrar informações mas também de produzi-la, 

de criar conhecimento, na condição de sujeito do próprio conhecimento. 

(LIBÂNEO in COSTA, 2003, p. 25). 

 

Na ótica de Hardt e Negri (2014), no modelo de sociedade atual, em rede e de 

unificação de tempo e de dispersão espacial, as atividades de trabalho (material ou imaterial) 

convertem-se em inter-relações contínuas, o que implica um hibridismo, tendo em vista que a 

rede propicia a cooperação de singularidades. Em alusão a estas questões, podemos 

mencionar a ―árvore do conhecimento‖ proposta por Lévy (1999), quando diz que cada 

sujeito lançando um dado conhecimento em rede acaba por desencadear um emaranhado de 

subjetividade cooperativa de grande relevância nos dias atuais, o que ele denomina de 

inteligência coletiva. 

Ressaltamos que quando nos referimos a ―árvore do conhecimento‖, proposta por 

Lévy (1999), não queremos trazer com isso uma metáfora de árvore composta por raiz, caule 

e galhos sustentados a partir de um tronco específico (identidade única, centralizada). Mas de 

uma relação rizomática, que subverte a metáfora arbórea. Redes rizomáticas no sentido de 

saber, da transversalidade que, por sua vez, apontam para o reconhecimento da pulverização, 
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da multiplicização, ―para o respeito às diferenças, construindo possíveis trânsitos pela 

multiplicidade dos saberes, sem procurar integrá-los artificialmente, mas estabelecendo 

policompreensões infinitas‖ (ALVES; GARCIA, 2002, p. 33). O próprio Lévy (1999) fala em 

redes enquanto conectividade de produção de conhecimento. De redes em conjuntura num 

espaço sem fronteiras (virtual). Redes de convergências que não podem ser desconsideradas 

no âmbito escolar. 

Corroborando com Carvalho (2013), a escola é o espaço de expressão coletiva. Ela 

imprime em sua geografia ações humanas (relações) e objetos. É um espaço dinâmico, 

complexo, de cotidianidade, de sujeitos que compartilham, em rede, singularidades distintas 

(diferentes tipos de ―Nós‖). Neste viés, é pertinente ressaltar que singularidade não significa 

individualidade. A individualidade pressupõe uma realidade substancial, independente da 

totalidade, em relação ao conjunto. A singularidade é o homem em relação com o outro, uma 

relação indissociável, com variantes particulares. E é a partir da singularidade que se explica o 

comum, na perspectiva biopolítica que envolve as formas de vida, o fluxo contínuo. 

O comum, neste panorama, é condição para a vida biopolítica. Dialogando com Virno 

(2007), a propriedade comum é pertencente a sujeitos ativos (a massa é movimento de redes 

passivas) que se gerenciam em rede. É, digamos assim, o movimento de singularidades e 

potenciação da coletividade na escola. Esta última, materializada como espaço heterogêneo 

que envolve uma significativa parcela referencial de culturas, de entrelaces que configuram 

um ambiente que articula as diversas instâncias sociais que permeiam a sociedade. 

De um modo metaforizado, assemelhamos o espaço da escola ao espaço da cidade: 

complexo, carregado de diferenças, com personagens silenciados, mas com uma conjuntura 

de cooperação e partilha diante de um ou vários sentimentos comuns: criticidade, saberes 

diversificados, perspectivas cidadãs, emoções, entre outros. Ambas, escola e cidade, são 

espaços interligados de lugares e entre-lugares, de discussões político-culturais e contradições 

socioeconômicas. Lugares de trocas, tradições e desvelamentos da realidade edificada.  

 
Se a escola da modernidade não se sustenta mais, ela se transmuta, se hibridiza 

em múltiplos cruzamentos e se reproduz nos infinitos discursos que sobre ela 

anunciam. Ela certamente não é de um único jeito, não toma uma só forma. 

Ela própria já começa a se reconhecer como território da diversidade, 

contorcionista da incerteza, prisioneira dos poderes que a dobram. Mas uma 

escola que fala a língua do seu tempo-espaço poderia continuar fazendo a 

diferença no processo de socialização dos humanos. (COSTA, 2003, p. 22, 

grifo do autor). 
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A escola precisa se conectar à rede de intercâmbios sociais, culturais e políticos. 

Textos, símbolos e recursos materiais e imateriais devem ser inter-relacionados entre tempo-

espaço, para dar significado ao lugar social do sujeito-aluno. Para aclarar ainda mais esta 

concepção contemporânea, a escola necessita de uma educação como fenômeno 

multifacetado, valorizando as experiências humanas, os múltiplos espaços sociais. Para isso, 

professores e alunos devem se subverter por meio de ressignificações de objetos. Não que 

tenham que rejeitar os ideais estabelecidos pelo currículo institucionalizado, mas que não os 

acatem passivamente, que intervenham em sua aplicabilidade social. 

Na trilha dessas palavras, entendemos que no processo educativo o indivíduo é 

elemento central da instituição escola. Por isso, existe a necessidade de um educar politizado, 

um educar para a multidão. Devemos lembrar que a multidão é um projeto de organização 

política, e, na ótica de Negri (2014, p. 289), ―só pode ser concretizado mediante práticas 

políticas. Ninguém fica necessariamente excluído, mas a inclusão não é garantida. A expansão 

do comum é uma questão prática e política‖. 

Afinal, a multidão enquanto multiplicidade carrega um conceito político na medida em 

que agrupa infinitas quantidades de lutas e sujeitos sociais distintos, organizados 

coletivamente. Em síntese, Hardt e Negri (2009) consideram que a multidão é composta de 

pessoas anônimas, iguais e com um objetivo em comum, não importando a raça, a cor, o nível 

intelectual ou de poder aquisitivo, por não haver espaços para estas diferenciações.  

Ao passo que pensamos a educação como instrumento de transformação social, 

consideramos que o ponto de partida é uma escola que forme seus sujeitos politizados. E 

quando a escola se limita à transferência hegemônica do saber, ―tende a não realizar as 

alianças necessárias, restringindo-se ao teor normativo da aprendizagem. Uma sociedade 

aprendente, ao contrário, não trivializa o saber, porque desenvolve um aprender renovável e 

renovado‖. (ASSIS; NASCIMENTO; FECHINE, 2013, p. 90). 

Outra premissa a ser observada é que, quase sempre, a escola não leva em 

consideração as singularidades da multidão. Professores e alunos tratam-se e são tratados 

reciprocamente como um coletivo anônimo, com idealizações de padrões de alunos e/ou 

professores uniformes. Segundo Assis, Nascimento e Fechine (2013, p. 65), a escola é um dos 

ambientes possíveis de transcendência de adesão e/ou absorção de mecanismos instituídos e 

da ordem do pensamento simplificador, ―uma vez que o saber, pela condição de liberdade que 

lhe é inerente, parece não se enquadrar em determinismos reducionistas‖. 

Por esses motivos, torna-se importante saber que uma das funções sociais da escola na 

atualidade é proporcionar uma educação emancipatória, determinante na criação da 
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sensibilidade social necessária para reorientar a humanidade. Ao mesmo tempo, afastar a 

desconexão e refletir sobre o contexto cultural de partilha de linguagem e afetos e/ou 

desafetos, para que todos consigam relacionar a ―imagem difundida‖ no espaço da sala de 

aula numa produção em redes relacionais, de aplicabilidade social da atuação dos personagens 

ordinários da multidão. Para tanto, há a necessidade de desconstruir as significações 

instituídas na escola, problematizar e/ou mesmo reconhecer as resistências, as minorias, as 

diversidades, para, então, oferecer uma educação para a multidão. 

Na lida da educação como fenômeno de transformação social contemporâneo, torna-se 

pertinente lembrar que, de acordo com Gadotti (2000), a educação do futuro precisa ser 

contestadora, superadora de limites impostos pelo Estado e pelo mercado. Portanto, 

parafraseando este autor, falar em perspectivas atuais da educação é também fazer discussões 

referentes ao presente, com análise do passado, abrindo possibilidades para o futuro.  

Sob o horizonte demarcado e previsível da educação, cabe enfatizar que fica evidente 

que a instituição escola é diretamente atingida pelas nuances da multidão. Entretanto, de certa 

forma, sabemos que ela ainda se nega a aceitar a presença de personagens subversivos às 

ordens instituídas educacionalmente. Ou, então, não está preparada para trabalhar com essa 

realidade, mesmo convivendo com juventudes que vivem esta realidade. 

Por este raciocínio, podemos perceber a fundamental importância de se estabelecerem 

debates sobre o campo da educação para a multidão. Discussões que não resumam a escola 

como espaço de transferência e depósito de conhecimentos articulados disciplinarmente. Mas 

como ambiente de ensino que agrega complexidade necessitando da inclusão de abordagens 

como mediações, criticidade, informação e conhecimentos culturais, circulação das formas 

simbólicas, ressignificação da escola e do professor, recepção, entre outras que extrapolam o 

limite deste texto.  

Diante de tal realidade educacional, a escola se encontra com dificuldades em 

desenvolver metodologias que estimulem os alunos a se compreenderem enquanto leitores 

que se apropriam da linguagem para exercer sua cidadania. E tendo em vista as crescentes 

exigências em torno da formação docente provocadas pelas necessidades sociais 

contemporâneas que se evidenciam, cria-se um confronto com a complexidade de conectar 

fatos, conceitos que pareciam separados, e dificuldades de adentrar num modo de pensar e 

agir a partir da integração das diferenças. 

 
A lógica da responsabilidade coletiva tende, pouco a pouco, a suplantar, nas 

mentes, a lógica da responsabilidade individual que leva a ―repreender a 

vítima‖; as causas de aparência natural, como o dom ou o gosto, cedem lugar a 
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fatores sociais mal definidos, como a insuficiência dos meios utilizados na 

escola (cada vez mais frequentemente tidos como responsáveis, pelos pais, dos 

maus resultados dos filhos) ou mesmo, mais confusamente ainda, a lógica de 

um sistema deficiente que é preciso reformar. (BOURDIEU, 2013, p. 247). 

 

Diante de tais posicionamentos, é pertinente propiciar discussões em torno da prática 

escolar, partindo de uma realidade diversa, e, ao mesmo tempo, buscar desenvolver 

possibilidades metodológicas que atendam aos modelos culturais contemporâneos, como, por 

exemplo, com as possibilidades pedagógicas decorrentes de uma leitura crítica e analítica de 

gêneros literários, como no caso da literatura de cordel – enquanto gênero que comporta 

diferentes personagens que compõem a multidão. 

Cabe, então, dizer que, em se tratando de uma educação para a multidão, uma das 

questões fundamentais de ser abordada no cotidiano escolar diz respeito ao contexto que 

envolve grupos minoritários, silenciados ou não, como os negros, os homossexuais, o 

camponês, o subalterno, assim como as questões de gênero. Para tanto, nos respaldamos em 

recortes literários de cordel para identificarmos o modo pelo qual tais categorias são 

apresentadas e descritas nas narrativas de cordel para, então, lançarmos discussões e/ou 

proposta de intervenção sobre tais temáticas. 

De acordo com Alves e Garcia (2002), é preciso traçar fios para se tecer a escola real, 

não uma escola de poder e controle que condicione o aluno à submissão. A escola precisa de 

uma reorganização para poder compreender o dinamismo do espaço escolar que, como toda 

sociedade, é composto por vozes que se interligam, sons dos mais diversos, num desencadear 

polifônico, característico da multidão. 

Numa sociedade fragmentada, em termos culturais, políticos e socioeconômicos, os 

saberes dos sujeitos silenciados (a exemplo dos gays, negros, deficientes físicos e 

camponeses) são, quase sempre, excluídos do conhecimento institucionalizado, decorrente de 

um modelo educacional herdeiro de uma elite composta de pessoas abastadas (ligação do 

saber com o poder que o autoriza, seja lá qual for).  

Em contrapartida, a escola contemporânea já começa abrir pequenos espaços para a 

produção de diferentes saberes que circulam em ambientes plurais. As micro-rupturas nas 

relações de poder vão surgindo como justificativas de equilibrar os múltiplos conhecimentos 

provenientes de uma cultura circular. Conforme aponta Ginzburg (2006), a circularidade 

cultural congrega uma rede de relações e interações que colaboram num sentido de troca de 

saberes que se relacionam circularmente.  Neste sentido, o cordel apresenta-se como o artefato 
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cultural que potencializa a pluralidade de conhecimentos que circulam na sociedade, portanto, 

atribuímos a este gênero literário, significativo potencial pedagógico e educacional.  

 

3.3 O CORDEL NA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA NUM ESPAÇO DE MULTIDÃO 

 

Na contemporaneidade, escola, família, grupos sociais e meios de comunicação são 

compreendidos como importantes espaços de ensino e socialização. Isso ressalta a relevância 

de haver nos ambientes educativos espaços de reflexão a respeito da literatura de cordel, seja 

como fonte de informação e pesquisa, seja como fonte de resistência cultural numa sociedade 

globalizada. Até porque os meios de comunicação, sendo parte da cultura, passam a também 

provocar transformações nas demais instituições, interferindo sobremaneira na visão que a 

sociedade apresenta sobre o cotidiano e as relações que o configuram, como no caso, o cordel 

contemporâneo.  

 
Fora da escola aprendemos muitas coisas (e coisas muito importantes) e temos 

uma forma de relação com o mundo, com os outros, com o saber, com a 

linguagem, com o tempo, que é diferente daquela que se encontra na escola. O 

―aprender‖, ou seja, o processo pelo qual aprendemos uma coisa, seja ela qual 

for, apresenta-se sob formas várias e heterogêneas.  Aprender na escola é uma 

dessas formas, específica, valiosa, mas não única. Devemos respeitar a forma 

escolar de aprender, mas reconhecer, também, que existem outras. 

(CHARLOT, 2013, p. 161-162). 

 

A literatura de cordel apresenta-se como uma ferramenta educacional bastante 

complexa no cenário atual da educação. Ela sempre foi identificada por um viés de carga 

simbólica de diversos temas que representam os sujeitos menos favorecidos economicamente 

e/ou excluídos da sociedade, ao mesmo tempo em que já se apresentou como um veículo 

comunicacional que traduziu as diversas formas de vida de sujeitos de baixa condição social e 

econômica e as peculiaridades do Nordeste.  

Segundo Araújo (2011, p. 90), por sua versatilidade, ―a literatura de cordel é um 

campo fértil de produção de histórias de vidas humanas, que são capturadas pelos poetas 

cordelistas e adquirem relevância nas suas produções poéticas, servindo-lhes de substrato às 

rimas e aos versos‖.  Neste sentido, utilizar a literatura de cordel como recurso pedagógico 

contribui para uma educação voltada para a realidade, na medida em que o cordel apresenta 

ao aluno uma visão de mundo que pode se assemelhar ou não à sua, mas que suscita variados 

questionamentos que podem proporcionar momentos de reflexões sobre a sua posição social, 
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política, econômica e cultural dentro do contexto em que vive, assim como sobre a posição do 

outro nesse mesmo contexto.   

Ao fazermos reflexões sobre a literatura de cordel enquanto mediadora pedagógica, 

no contexto da multidão, surgem inquietações que advêm do fato de que a defasagem da 

cultura escolar, com relação aos jovens que ela deve educar é gritante. Consideramos, então, 

que os versos de cordel, se bem utilizados a partir do contexto da sala de aula, permitem 

refletir sobre a realidade em sua multiplicidade contemporânea: ―O cordel devido seu caráter 

informativo, aliado ao livro e a outros recursos didáticos, pode tornar-se uma importante 

ferramenta no processo de ensino-aprendizagem.‖ (BRENNAND, 2013, p. 80). 

A utilização do cordel como parte de contextos que discorrem por diferentes 

realidades e singularidades da multidão, como as poéticas que reproduzem o preconceito, leva 

o aluno a desencadear um pensamento crítico frente à sua realidade de sujeito produtor de 

cultura. O cordel, como toda expressão literária, traz em suas narrativas saberes distintos que 

dialogam com diferentes culturas e diferentes modos de vida. De acordo com Alves (2008), 

isso deixa mais fácil que o aluno se perceba como um ser pensante e crítico, capaz de 

compreender não só a si mesmo como também ao outro e, consequentemente, tornar-se apto a 

intervir na realidade, a fim de mudá-la para melhor. 

A literatura de cordel possibilita refletirmos sobre diferentes sociedades, com os 

múltiplos sujeitos sociais, a partir do conceito de rizoma, na medida em que nos permite sair 

do isolamento identitário de um Nordeste supostamente homogêneo, uniforme e situado num 

passado distante e imutável, para uma sociedade global, urbana, com discussões mais amplas.  

 
O rizoma é um modelo de resistência ético-estético-político, trata-se de linhas 

e não de formas. As linhas de fuga são aquelas que escapam da tentativa 

totalizadora e fazem contato com outras raízes, seguem outras direções. Não é 

uma forma fechada, não há ligação definitiva. São linhas de intensidade, 

apenas linhas de intensidade. Um método de tipo rizoma é obrigado a analisar 

a linguagem efetuando um descentramento sobre outras dimensões e outros 

registros. Uma língua não se fecha sobre si mesma senão em uma função de 

impotência. (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 15). 

 

O cordel como poética das vozes tem potencial educativo interdisciplinar que reúne 

alguns fios soltos do cotidiano (saberes silenciados ou excluídos da educação formal) que 

podem ser alinhados pela geografia, sociologia, filosofia, história e literatura. Este 

alinhamento serve para tecer uma leitura das histórias e das memórias fora de um contexto 

hegemônico. De acordo com Araújo (2007), é uma espécie de resistência cultural reinventada, 
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dinâmica e não amorfa, um lugar fecundo de identidades conflitantes que se recriam nas 

experiências cotidianas. 

No contexto contemporâneo, a literatura de cordel apresenta-se, ainda, como uma 

resistência nos espaços urbanos.  Os folhetos trazem marcas das implicações e transformações 

do espaço. A transição da sociedade agrária para a industrial, no Brasil, representou uma 

modificação no campo cultural, pois o espaço urbano tem características específicas, as quais, 

associadas ao espaço rural, criam novos olhares de descrição da realidade, que se assume 

como necessariamente complexa. Inserido num espaço intervalor, num entre-lugar, cidade-

campo, o cordel contém a potência ontológica da multidão. 

 
A multidão também pode ser vista como uma rede aberta e em expansão na 

qual todas as diferenças podem ser expressas livre e igualitariamente, esta rede 

proporciona os meios de convergência para que possamos trabalhar e viver em 

comum. Devemos distinguir a multidão de outras noções de sujeitos sociais. A 

multidão é múltipla, é composta de inúmeras diferenças internas que nunca 

poderão ser reduzidas a uma unidade ou identidade única. (NEGRI, 2009, p. 

146). 

 

Neste caso, o autor considera que, no conceito de multidão, as diferenças sociais 

permanecem diferentes, e o desafio é fazer com que uma multiplicidade social seja capaz de 

se comunicar e agir em comum, ao mesmo tempo em que se mantém internamente diferente. 

A multidão também é um conceito aberto e abrangente que tenta apreender a importância das 

recorrentes mudanças na economia global. A multidão se compõe de todas as diferentes 

configurações da produção social e cultural.  

O cordel, enquanto gênero do discurso privilegiado para compreender a multiplicidade 

e seus rizomas, permite-nos lançar olhares específicos sobre nossa prática pedagógica, a partir 

de contextos da multidão, o que nos possibilita trabalhar com o aluno em sala de aula de 

forma significativa. Partimos da premissa de que ―o que caracteriza a pessoa é sua forma de se 

relacionar com o mundo, com os outros, consigo mesma e, portanto, com o saber e, de forma 

mais geral, com o aprender.‖ (CHARLOT, 2013, p. 162).  

Além do mais, é pertinente destacar a capacidade lúdica do cordel diante de uma 

linguagem mais descontraída e da forma com que as questões inerentes à realidade são 

abordadas. Ele desperta a atenção do aluno por apresentar um caráter de divertimento, 

apresentando-se como um recurso didático que proporciona uma melhor interação, 

cooperação e criatividade, por meio das diversas experiências.  

Através do cordel, o conhecimento produzido se estende em variados níveis da vida 

cotidiana. De acordo com Araújo (2007), esse conhecimento pode ser apropriado pelo saber 
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escolarizado, uma vez que gera um aprendizado vivenciado no ambiente cotidiano e que é 

validado pelos sujeitos sociais em suas experiências comuns. O que se faz necessário é uma 

prática pedagógica contextualizada, para que haja uma correlação de dialogicidade cultural. 

Para Gatti (2013), a prática pedagógica, por ser pedagógica, é ação política de 

cidadania, comportando formas de ação guiadas por seus fundamentos, sejam filosóficos, 

sejam científicos.  ―implica fazer pensando e pensar fazendo, implica saber o porque fazer, ou 

seja implica uma praxiologia.‖ (GATTI, 2013, p. 55, grifo do autor). 

Podemos mediar a prática pedagógica com os versos de cordel, fazendo relação com 

os problemas de contexto urbano (espaço de sujeitos complexos e palco de conflitos sociais), 

com indagações sobre o papel dos personagens da multidão no cenário social. Segundo Freire 

(2001), por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade 

descuidadas pelo poder público para discutir em sala de aula, levando em consideração o bem 

estar da população?  Precisamos considerar que a multidão é composta por milhares de corpos 

em suas muitas singularidades, não podendo ser taxada a priori nem de reacionária nem de 

progressista.  

Quando prestamos atenção aos corpos percebemos que não nos defrontamos 

simplesmente com uma multidão de corpos, mas que todo corpo é uma 

multidão. Entrecruzando-se na multidão, cruzando multidão com multidão, os 

corpos se mesclam, mestiçam-se, hibridizam-se e se transformam; são como 

ondas do mar em perene movimento, em perpétua transformação recíproca. As 

metafísicas da individualidade (e/ou da pessoa) constituem uma horrível 

mistificação da multidão de corpos. Não existe nenhuma possibilidade de um 

corpo estar só. (NEGRI, 2009, p. 02, grifo do autor). 

 

Os versos de cordel configuram um recurso didático que pode contribuir de forma 

relevante para o estudante se compreender como personagem potencial, a própria carne, 

enquanto vetor de força e expressão produtiva de potência, no sentido de atuação social, de 

liberdade, alegria, crise, saturação, descontinuidade e manifestação coletiva. Cabe ao 

professor fazer a seleção do que ele considera pertinente para desenvolver suas atividades 

didáticas. É importante considerar, seguindo os respaldos teóricos de Gatti (2013, p. 54), que 

―o papel fundamental da escola é, pois, levar os estudantes a aprender/compreender 

conhecimentos já produzidos, ao mesmo tempo formando-os em valores para a vida humana‖.   

 
Quando se reflete sobre os desafios encarados pelos professores na sociedade 

contemporânea, é preciso não esquecer a advertência: ao acumular palavras ou 

expressões como ―globalização‖, ―inovações‖, ―sociedade do saber‖, ―novas 

tecnologias de informação e comunicação‖, corre-se o risco de sacrificar a 

análise do presente à visão do futuro. (CHARLOT, 2013, p. 93). 

 



107 

 

Concordamos com Gatti (2013) que é a escola que exerce em seu cotidiano o papel de 

escolha dos acontecimentos a serem tratados com as crianças e jovens, selecionando entre os 

acontecimentos disponíveis, quais são essenciais, o que incluir, quando e em qual 

profundidade e, também, de que forma agir pedagogicamente. E a literatura de cordel é um 

recurso que pode despertar a atenção do aluno, de forma que ele saiba não somente se 

vislumbrar com os versos, mas se posicionar criticamente frente a uma realidade social 

composta de sujeitos com particularidades que, em rede, formam a multidão. Dito de outro 

modo, através do cordel, os alunos podem refletir e verificar que os personagens da multidão 

são sujeitos carregados de particularidades, com históricas específicas de vida. 

 
Levar em conta a história é levar em conta o fato de que somos sujeitos. Não 

somos apenas agentes sociais, somos atores. Fala-se de ator quando se tem 

história: somos atores e somos sujeitos. Sendo sujeitos temos desejos. Não 

podemos pensar a questão da escola sem levar em conta o desejo. O aluno é 

um sujeito que tem desejos, que interpreta o mundo e sua situação nesse 

mundo (o que está acontecendo e o que lhe está acontecendo, o que ele é, o 

que ele vale etc.). (CHARLOT, 2013, p. 166). 

 

É importante salientar, mais uma vez, que os cordelistas sofrem influência cultural, 

nesta sociedade midiatizada, haja vista que a homogeneização do espaço, em termos 

comunicacionais, permite que as informações sejam partilhadas instantaneamente, o que 

propicia um hibridismo de modelos culturais até então horizontais. Parafraseando Canclini 

(2008), os grupos populares saem pouco de seus espaços, periféricos ou centrais; os setores 

médios e altos multiplicam as grades nas janelas, fecham e privatizam ruas do bairro. Para 

alguns, o rádio e a televisão, para outros, o computador conectado para serviços básicos, 

transmitem-lhes a informação e o entretenimento a domicílio. 

Em termos didáticos e pedagógicos, Marinho e Pinheiro (2012, p. 142) dizem que ―o 

modo como trabalhamos o texto literário revela, muitas vezes, nossas simpatias, nossa 

abertura, mas também nossos preconceitos, nossas posturas etnocêntricas, sobretudo quando 

nos propomos a trabalhar qualquer modalidade da cultura popular.‖ Sob esta reflexão, 

ressaltamos que a cultura midiatizada cada vez mais molda realidades cotidianas por meio de 

representações singulares e múltiplas, e oferece critérios e referências para a condução da vida 

diária, para a produção e a manutenção do senso comum, na construção do imaginário social. 

Em outras, palavras, para nós, hoje, o hibridismo cultural perpassa a ideia de cultura popular, 

erudita e de massa. 

No contexto de sociedades híbridas, os dispositivos de produção de linguagem e de 

memória se multiplicam e interferem na realidade cotidiana dos sujeitos, assim, a abordagem 
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pedagógica com o cordel torna-se enriquecedora ao passo que podemos problematizar, dentre 

outros aspectos, o sentido de cultura popular na sociedade contemporânea, no espaço da sala 

de aula. Sob esse raciocínio, o poeta, jornalista e professor de língua portuguesa, Rafael Melo, 

escreveu as estrofes abaixo, exclusivamente para inserir em nossas análises, como forma de 

demonstrar, enquanto poeta-docente, o teor produtivo e pedagógico do cordel: 

 
A educação sozinha 

Não muda a sociedade 

Tampouco uma novidade 

Sem ela se inicia 

As palavras não são minhas 

São de um grande pensador 

Paulo Freire, educador 

De filosofia vasta 

E um grande entusiasta 

Do ensino libertador 

 

Poeta Manoel Monteiro, 

Outro ser pernambucano, 

Quando viveu foi pensando 

De um modo pioneiro 

Juntando o ensino primeiro 

E a poesia popular 

E o docente a lhe usar 

Como auxiliar didático 

Pra tornar mais pragmático 

O ensino escolar 

 

Para o cofre da cultura 

A educação é senha 

Pra que a ideia se mantenha 

É porta sem fechadura 

É pura literatura 

De poetas infantis 

Escritores juvenis 

No abre e fecha dos livros 

É certeza de ter risos 

Nas idades mais viris  

 

Quem planta na educação 

No campo pedagogia 

Sementeia dia a dia 

A planta reflexão 

Vai formando cidadãos 

Responsáveis, coerentes 

Profissionais competentes 

Conscientes ser humanos 

Este deve ser o plano 

Principal pra nossa gente 

 

O conhecimento é arte 

Para além das paredes 
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Formaliza uma rede 

De discussões e debates 

Pode ser só uma parte 

De um todo bem maior 

Ajuda a ver o melhor 

Do nosso comportamento 

Pesquisando com intento 

Pra saber tudo de có 

 

Conhecimento une os povos 

Branco, preto e amarelo 

Faz criar um forte elo 

Entre os estudantes nossos 

Pois, veem com outros olhos 

Seus colegas com respeito 

Sem vendas de preconceito 

E juízos de valor 

Consideram o interior 

A essência do sujeito 

(MELO, 2015). 

 

Os versos do poeta-docente nos permitem refletir, de acordo Evaristo (2001), que o 

cordel mantém significativa função social educativa, de ensinamento, aconselhamento. 

Qualquer sugestão metodológica, no âmbito dessa literatura em sala de aula, pressupõe uma 

pedagogia mais voltada ao campo do contexto sociocultural do aluno. Neste caso, como diz 

Marinho e Pinheiro (2012, p. 126): ―pensar elementos metodológicos para o trabalho com a 

literatura de cordel pressupõe superar a imagem falsa da metodologia do ensino que preconiza 

a unilateralidade do processo educativo‖. 

 
Um procedimento metodológico que oriente o trabalho com o cordel terá que 

favorecer o diálogo com a cultura da qual ele emana e, ao mesmo tempo, uma 

experiência entre professores, alunos e demais participantes do processo 

muitas vezes pode-se descobrir entre os funcionários da própria escola 

apreciadores da literatura popular, praticantes, ou, no mínimo, alguém que 

teve ou tem algum tipo de ligação com ela. (MARINHO; PINHEIRO, 2012, p. 

126). 

 

Numa esfera mais ampla, corroborando com Glissant (2005), a questão atual colocada 

às culturas particulares é a de como renunciar à mentalidade e ao imaginário movido pela 

concepção de uma identidade-raiz, para entrar na identidade-relação. Num âmbito mais 

próximo, percebemos que os próprios temas e os modos de tratar o cordel são bastantes 

conservadores, porém, singulares e complexos. ―Nessas relações há de um lado as redes 

tecnológicas, e de outro a cooperação dos sujeitos sociais que trabalham. Sendo assim, a 

principal característica do trabalho imaterial é produzir comunicação, relações sociais e 

cooperação.‖ (HARDT; NEGRI, 2005, p. 156). 
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De um modo geral, achamos oportuno pensar uma escola que propicie múltiplos 

contextos de aprendizagens em seu espaço e fomente ações pedagógicas que integrem valores 

e propiciem diálogos plurais, produzidos no cotidiano. Dialogando com tais saberes, o cordel 

representa realidades complexas, por isso enxergamos sua potencialidade educativa, tendo em 

vista que os saberes tecidos no cotidiano, impressos nas narrativas poéticas, podem ser 

visibilizados e lapidados no espaço comum da sala de aula, e para além dela. 
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4 A MULTIDÃO NO CORDEL: SENTIDOS DA APRENDIZAGEM DA VIDA 

 

O cordel é uma ferramenta 

De entretenimento e didática 

É tão simples, mas no entanto 

Tem a sua sistemática 

Pra sentir sua energia 

Não adianta a teoria 

É mais importante a prática. 

(Pádua de Queiroz, cordelista). 

 

A poética de Pádua de Queiroz sinaliza a necessidade de destoar do excesso discursivo 

sobre o uso do cordel como ferramenta didática e adentrar ao uso prático do cordel como 

recurso pedagógico complementar no processo educativo. Comungando com o discurso desta 

epígrafe, este último capítulo dissertativo traz a materialização de uma sequência didática com 

a utilização do cordel a partir da potência de multidão. Em nossa prática pedagógica, o cordel 

serviu de espaço de dialogicidade entre saberes distintos para refletir o lugar-comum dos 

personagens da multidão. No caso, trata-se de uma perspectiva pedagógica em que a aquisição 

dos novos conhecimentos teórico-práticos apresenta sentido para a aprendizagem da vida, em 

termos culturais, sociais, ontológicos e políticos que perpassam o espaço da escola. 

O cenário político atual vem se tornando pauta de diferentes discussões, tanto na 

esfera midiática, quanto na esfera educacional. Tais discussões tomam ênfase perante as 

políticas de minorias que contrariam, quase sempre, os interesses dos poderes 

institucionalizados, constituídos e disciplinados há séculos. A escola, enquanto espaço de 

reflexão política, social e cultural, não fica de fora desses debates, já que ela é perpassada por 

uma multiplicidade de fenômenos que constituem a polissemia de sentidos da aprendizagem 

da vida. A geografia, na condição de disciplina escolar que analisa situações e relações entre 

sociedade/natureza, em escala planetária, torna-se bastante pertinente para abarcar estas 

questões geopolíticas, do contexto local e nacional ao contexto global.  

Sob esta linha de argumentação, elaboramos uma sequência didática (anexo I), 

aplicada nas aulas de geografia do Ensino Médio, com o intuito de refletir como algumas 

representações de poderes estão constituídas na sociedade, ao mesmo tempo em que 

buscamos problematizar a noção de multidão, ao invés de povo, para perceber os sujeitos 

socialmente excluídos – denominados, aqui, de personagens da multidão – como constituintes 

de potência multitudinária.  

A sequência didática é definida como uma abordagem que unifica os estudos 

de discursos e a abordagem dos textos, implicando uma lógica de 
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descompartimentalização dos conteúdos e das capacidades: elas devem 

englobar as práticas de escrita, de leitura e as práticas orais. (MACHADO; 

CRISTÓVÃO, 2006, p. 554). 

 

Em nossa prática pedagógica, a sequência didática considera a importância das 

intenções educacionais no que se refere aos conteúdos da disciplina de geografia, e para além 

dela, correlacionando-os numa estrutura micro e macro, para desencadearmos uma relação de 

ensino-aprendizagem significativa, mediante o papel das atividades propostas. Ou seja: um 

olhar crítico frente aos potenciais multitudinários, vinculados à abertura de novos horizontes, 

diante das diferentes performances socioculturais dos sujeitos da multidão. 

De acordo com Zabala (1998), a sequência didática é composta por critérios que 

reportam aos conteúdos de aprendizagem que agem explicitando as intenções educativas e 

funcionam como ―um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais.‖ (ZABALA, 1998, p.18). 

Nossa sequência didática versa sobre a potência da multidão no contexto da 

contemporaneidade. Para tanto, a literatura de cordel é o suporte didático utilizado como 

veículo comunicacional identificador dos personagens da multidão. A partir das narrativas, 

elencamos três categorias de personagens a ser analisadas no contexto da sala de aula: 

homossexual (figura do gay), negro (perspectiva étnico-racial) e os camponeses, com um 

olhar voltado principalmente para a cidade. 

É pertinente salientar que o cordel, na atualidade, proporciona diversas formas de 

analisar a sociedade em constante devir. O cordelista, a cada olhar para fora e para dentro – 

circunscrição entre eu-nós –, monta geografias com desenhos autônomos de realidades 

múltiplas. Para Canuto (2015), a geografia quando é contaminada pela literatura abre-se como 

um olhar crítico e reacessa um potencial vinculado a uma abertura de horizontes interpretativa 

e afetiva por uma grafia poética interessada na ficção que faz pensar o real, na contramão da 

reafirmação de si como ciência da exatidão. 

 
Nessa relação escrita-mundo, um espaço é desenhado ou fundado ao ser 

habitado pela escrita, que nada mais é que encontro entre aquele que o 

incorpora e este incorporado. Nas mais diversas formas, tal mundo não é um 

dado feito e já estável, mas escrito, em devir, pois é poeticamente montado a 

cada olhar para fora, pela janela. (CANUTO, 2015, p. 33). 

 

De acordo esse autor, a literatura, a partir de um pensamento geográfico, compreende 

a linguagem como um mapa construído na relação espaço, narrativa e os próprios elementos 

da língua, sintaxe e significados, ―sendo a geografia uma ciência que produz conhecimento a 
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partir do espaço e de suas mais diversas concepções do mesmo, no caso da literatura, a 

geografia traz na grafia uma dimensão poética.‖ (CANUTO, 2015, p. 72).  Portanto, como o 

referido autor reitera, o espaço literário, como geografia, reenquadra uma dimensão espacial 

através da língua no seu uso, criando novos campos relacionais (por um lado, grafia ou escrita 

– espaço narrativo; por outro, definidor de fronteiras e espacialidades de uma solidão 

literária). 

Nossa sequência didática foi aplicada, conforme dito na introdução, na turma do 

terceiro ano do Ensino Médio, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João 

Ribeiro, em Gurinhém/PB, por um período de dois meses, considerando que temos duas 

aulas, consecutivas, de geografia na semana. Tivemos 16 aulas de 40 minutos, cada, e uma 

culminância para comunidade escolar.  

Desde já, ressaltamos que os alunos autorizaram a publicação das fotos da nossa 

pesquisa, assim como as imagens do WhatsApp (com alguns nomes e números de telefones). 

A autorização se deu mediante o êxito e o reconhecimento do trabalho realizado. Em virtude 

da aceitação de toda comunidade escolar, os alunos fizeram questão de terem suas identidades 

reveladas, mostrar a face, por se reconhecerem em meio a uma temática complexa e, até 

então, anônima na escola.  

As fotos aqui expostas foram selecionadas em comum acordo entre professor e alunos 

da turma do ano 3 º ―C‖. O crédito das fotos é de ambos. 

 

4.1 ETAPA I (QUATRO AULAS): CONCEPÇÕES SOBRE POVO E MULTIDÃO 

 

Iniciamos nossa sequência didática no dia nove de julho deste ano, com a exposição, 

em data show, de fotos que remetem a Estados-nações, poder constituído e hierarquia global, 

diante de um discurso de soberania, destacando imagens de reis, presidentes e povos (com um 

recorte histórico do século XIII ao século XX).  Em seguida, organizamos a turma em uma 

roda de conversa para discutir sobre o contexto da geopolítica contemporânea, fazendo 

reflexões sobre o lugar social dos detentores do poder e papel do povo, a partir de um 

contexto de política local, nacional e global. 

Em meio às discussões referentes aos poderes constituídos e à ação sociopolítica de 

povo, entregamos a cada aluno um texto base sobre a noção de multidão (conceito respaldado 

nos discursos de Michael Hardt e Antonio Negri), que serviu para dar apoio as nossas aulas. 

Tal conceito foi apresentado e discutido, continuamente, no decorrer das aulas expositivas 

dialogadas (figuras I), a partir de textos e imagens que refletiam ações e manifestações da 
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multidão em suas diferentes atuações sociais. Com textos em mãos, dividimos os alunos em 

cinco equipes de quatro ou cinco pessoas para discutirem e compartilharem com o restante da 

turma os pontos mais relevantes da temática. 

 

Figuras I: Alunos do 3º Ano C, em sala de aula, durante as primeiras aulas da sequência didática 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

As aulas da semana seguinte, 16 de julho, problematizaram os conceitos de povo 

(transcendente) e multidão (imanente) no contexto da contemporaneidade, levando em 

consideração a seguinte inquietação: que conceito político, social e ontológico mais se adequa 

na atualidade, povo ou multidão? 

Os alunos começaram a expressar suas opiniões em relação aos conceitos 

problematizados. As respostas mais comuns foram que o termo ―povo‖ era sinônimo de muita 

gente, população em grande quantidade e aglomerado de pessoas pobres. A noção de 

―multidão‖, até então, era compreendida, pela ótica dos estudantes, como uma quantidade 

exagerada de pessoas ou mesmo como ―mundiça‖. Surge a seguinte conceituação em sala de 

aula: ―a multidão são pessoas de baixo nível, barraqueiros que gostam de confusão‖. 

Diante dos equívocos conceituais, promovemos uma roda de conversa (figuras II) com 

leituras e discussões do texto entregue na aula anterior, para que ficasse claro o potencial 

político, social e ontológico da multidão. Para fins de verificação da aprendizagem, 

relacionamos tal discussão com os conhecimentos já adquiridos pelos alunos, ao longo das 
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reflexões em sala de aula, em forma de exercício de fixação (com questões que versavam 

sobre a ideia de povo, multidão, poder e potência), de modo a refletir, num âmbito mais 

próximo, o contexto histórico e social em que cada estudante está inserido, e numa esfera 

mais ampla, analisar o modo pelo qual a multidão é constituída.  

Os exercícios eram compostos por questões que indagavam sobre a força político-

produtiva da multidão. Respostas como, ―a multidão tem poder de mudar as leis‖, ―a multidão 

permite que todos consigam ser ouvidos pelos representantes do poder, de forma coletiva‖, 

―as pessoas na rua protestam pelos direitos que também são nossos‖, ―as pessoas se reúnem 

nas ruas para pedir honestidade‘, ―no meio da multidão tem pessoas que se aproveitam para 

praticar o vandalismo‖, revelaram o olhar potencial que os alunos começaram a desenvolver 

frente a ideia de multidão, diante da capacidade de pressão popular, liberdade de expressão e 

reinvindicações de direitos sociais coletivos. 

 

Figuras II: Roda de conversa e resolução de exercício sobre os conceitos discutidos em sala 

  

 

No final dessa primeira etapa, os alunos reagiram com entusiasmo ao se depararem 

com a nova concepção social, política e cultural até então desconhecidas. Os alunos 

começaram a relacionar os conceitos de povo e de multidão com o contexto atual, 

principalmente no que diz respeito à configuração de poder e a manifestação de potência. 

Outra questão muito problematizada foi: que significado a multidão pode atribuir na atuação 

social do sujeito contemporâneo? 

Mediante a inquietação acima, as respostas, em forma de produção escrita, foram 

múltiplas. Algumas revelaram uma nova leitura social de sociedade e equidade: ―a multidão 

nos dá liberdade e união‖, ―todos juntos podemos mudar as situações de desigualdades, mudar 

o mundo‖, ―podemos ter direitos e voz na multidão‖, ―é possível vivermos numa sociedade 

onde as diferenças sejam aceitas‖, ―podemos ser a multidão e lutar por melhorias‖. 
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Ao compartilharem as respostas, as aulas foram sendo tomadas por inúmeras 

interrogações sobre a multidão e sua possível possibilidade de transformação social. Algumas 

perguntas foram: ―por que os sujeitos ainda não se reconhecem como multidão‖? ―por que a 

sociedade ainda é dominada por classes sociais‖? ―como a multidão pode mudar a realidade 

política se as pessoas ainda se submetem ao poder hegemônico‖? Neste viés, sempre 

procurávamos expor exemplos mais próximos, sobre construção de poder e constituição de 

potência, para que os alunos melhor compreendessem a temática em questão. Nossas 

exemplificações se respaldavam em análises sobre o silenciamento e a anulação social de 

alguns sujeitos, a dominação simbólica, a vitimização e a legitimação de lugares-sociais 

segregados para personagens pobres, negros, homossexuais, mulheres e camponeses.  

Como possibilidade de sanar, ocasionalmente, quaisquer dúvidas em relação à 

temática em questão e em decorrência das discussões em sala de aula, principalmente sobre as 

ações potenciais que dizem respeito as nossas práticas cotidianas, os alunos tiveram a ideia de 

criar um grupo de interação no aplicativo WhatsApp, com o título de ―Multidão, 3° C‖. Vale 

lembrar que todos os alunos da turma já utilizavam esse aplicativo, o que facilitou nossa 

comunicação. 

Diante da aceitação da temática, em consenso com a turma, pensamos na possibilidade 

de elaborar uma apresentação pública para ser realizada na VII edição da ―Semana de 

Educação Para a Vida‖ – um evento transdisciplinar que a escola desenvolve anualmente, no 

mês de setembro, cujo objetivo é promover a integração da escola nos aspectos sócio-

educacionais, como forma de valorização e construção dos conhecimentos vivenciados no 

cotidiano. 

Assim, concluímos essa primeira etapa buscando despertar a reflexão nos alunos sobre 

qual é o lugar social dos sujeitos contemporâneos que fazem parte da multidão.  

 

4.2 ETAPA II (QUATRO AULAS): RECONHECIMENTO DOS SUJEITOS DA 

MULTIDÃO NO CORDEL 

 

A segunda etapa teve início no dia 23 de julho com um feedback sobre a ideia de 

multidão.  Em seguida, questionamos os alunos sobre quem faz/é a multidão? As respostas 

foram bastante diferenciadas, porém, complementares: ―são as pessoas insatisfeitas com a 

realidade social‖, ―são os negros lutando por igualdade‖, ―é o movimento de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) buscando respeito‖, ―são os 

camponeses querendo seus lugares de vida‖, ―sou eu‖, ―é você‘, ―somos nós‖. 



117 

 

Após as respostas, seguimos nossa aula expositiva reflexiva (com texto e imagens em 

data show) sobre os personagens da multidão e a cidade enquanto recorte espacial produtora e 

mediadora de lugares e entre-lugares da multidão, levando em consideração que: 

 

O lugar é a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade 

habitante - identidade - lugar. A cidade, por exemplo, produz-se e revela-se no 

plano da vida e do indivíduo. Este plano é aquele do local. As relações que os 

indivíduos mantêm com os espaços habitados se exprimem todos os dias nos 

modos do uso, nas condições mais banais, no secundário, no acidental. É o 

espaço passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido através do corpo. 

(FANI, 2007, p. 17). 

 

Para dar respaldo à aula reflexiva, apresentamos, por meio de textos, imagens de 

cidades (contradições urbanas) e versos de cordéis sobre o lugar comum dos personagens da 

multidão.  Segundo Virno (2007), esse lugar pode ser entendido como o recurso de ―proteção‖ 

da multidão contemporânea. Ele emerge a superfície como caixa de ferramentas de utilidades 

imediatas. ―Que outra coisa é os ‗lugares comuns‘ senão o núcleo fundamental da ‗vida da 

mente‘, o epicentro desse animal linguístico que é o ser humano?‖ (VIRNO, 2007, p. 14, grifo 

nosso). Neste sentido, os lugares segregados da cidade foram discutidos como espaços de 

acolhimento e produção dos sujeitos economicamente pobres.  

No decorrer das aulas, travamos um diálogo sobre a relação territorial (de pobres e de 

ricos) presente na cidade, dando ênfase a multidão enquanto agente produtora de interesses 

comuns. Neste momento, apresentamos a música ―O canto da cidade‖, de Daniela Mercury, 

(anexo II), para correlacionarmos com a produção social dos sujeitos urbanos e as diferentes 

formas de apropriação do espaço citadino. 

Os alunos leram tal música de modo a compreender a cidade como um ambiente 

inclusivo e excludente. Ao sugerirmos uma leitura interpretativa, em forma de produção 

escrita, os argumentos foram plurais, como podemos perceber nos excertos destacados: ―a 

cidade é de todos‖, ―é o lugar de viver e habitar‖, ―é lugar de conflitos e desigualdade social‖, 

―é território de rico que domina o pobre da favela‖ ―é o lugar do trabalho e do desemprego‖, 

―é o território das mansões e o lugar dos mendigos‖, ―é o espaço do lazer e do consumo‖ e ―é 

o ambiente que acolhe o homem do campo‖. 

Em meio às considerações sobre o espaço da cidade, entregamos aos alunos alguns 

folhetos de cordéis a fim de verificarmos as diferentes facetas de atuação e descrição dos 

personagens da multidão. Os folhetos foram: A vida de pobre na cidade grande (2012), 

Leonardo Alecrim; A casa que a fome mora (2006), de Antônio Francisco; As palhaçadas de 
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Zé Matuto (2009), de Zé Barbosa; As histórias de Antônio Tranca-Rua (2009), de Vicente 

Campos Filho; Viagem à santa vontade (2008), de Maria Godelivie.  

Com os cordéis em mãos, alguns alunos, espontaneamente, começaram a recitar 

algumas estrofes, isso nos motivou a dar início às análises em sala de aula, pois percebemos 

que a ludicidade provinda dessa literatura promovia o divertimento e o reconhecimento de si, 

e do outro, nas temáticas abordadas (figuras III). As análises correlacionaram a pobreza 

socioeconômica da cidade com os múltiplos sujeitos segregados, isso nos possibilitou debater 

sobre o direito coletivo de cidadania, a partir da luta das minorias pela participação e 

representação político-social, com destaque para os personagens gay, negro e camponês. 

Logo após a declamação dos cordéis, ao fazermos uma ponte reflexiva com os 

personagens destacados, os alunos revelaram, verbalmente, seus olhares cotidianos frente ao 

lugar social do negro, homossexual e camponês de forma complexa. Algumas falas traziam as 

seguintes leituras: ―o negro é sempre representado de forma engraçada‖, ―o homossexual se 

orgulha da sua condição‖, ―o homossexual quer que todas as pessoas sejam gays‖, ―o 

camponês é um matuto do sítio‖, ―o camponês é um herói por resistir às dificuldades sociais e 

climáticas‖, ―o negro deve se reconhecer dentro da sua cultura‖, ―ser negro no Brasil é ter 

privilégios com programas sociais‖. 

Por meio dessas falas, percebemos que a vertente construída frente à representação de 

tais personagens sociais tende a tornar-se complexa, às vezes construída pelo poder simbólico 

de dominação. Seguindo o olhar de Chartier (1990), podemos dizer que a leitura inicial dos 

alunos abre a possibilidade de inferirmos que as representações não são discursos neutros, 

pois trazem concepções de mundos sociais distintos e conflitantes, enquanto práticas comuns 

que exprimem a maneira pela qual os sujeitos vivem e pensam sua relação com o mundo, ao 

mesmo tempo em que produzem estratégias de impor uma autoridade e mesmo legitimar 

algumas escolhas sociais. 

É profícuo salientar que nossa ênfase analítica foi dada às performances da multidão 

enquanto força criadora, com destaque aos sujeitos marginalizados e estigmatizados 

socialmente, que são poucos visíveis para serem notados, porém, para nós, entendidos como 

potência biopolítica que dá vida e ritmo ao espaço urbano. O destaque dado ao sentido de 

biopolítica é em referência a um campo que constitui a potência das lutas diárias por 

democracia e cidadania, produzindo afetos e subjetividades; lutas que criam linhas de fugas, 

inventam, reinventam, inovam, subvertem, resistem e produzem novas expressões culturais na 

cidade. Uma espécie de apropriação do espaço citadino, aproximação, agregação e associação 

de setores da realidade relacionados com as práticas de vida cotidiana dos pobres. 



119 

 

Figuras III: Alunos em momentos descontraídos, divertindo-se ao ler os cordéis durante as aulas

 

  
 

Nas aulas do dia seis de agosto
7
, dividimos a turma em três grupões de oito e nove 

alunos para discutirem as questões sociais e políticas diante de uma sociedade multitudinal.  

Para complementar a discussão, entregamos, a cada aluno, um texto suporte falando sobre um 

determinado conjunto de personagens: homossexual – texto respaldado em Louro (2008) e 

Foucault (2011) –, negro – com representações sociais a partir do olhar literário de Bernd 

(2012) e Proença Filho (2004) –, e camponês/agricultor – à luz das análises de Martins 

(2003). Cada grupo recebeu três cordéis referentes a esses personagens sociais específicos.  

A equipe que ficou com o personagem homossexual obteve os seguintes cordéis: A 

briga de um gay com uma mulher macho (2011), de Manoel Monteiro; A história de Joca e 

Juarez (2001), de Maria e Fanka; e Do Direito de Ser Gay ou condenando a Homofobia 

(2009), de Salete Maria da Silva, (anexo III).  Os alunos que ficaram com o personagem negro 

receberam: Onde você esconde o seu racismo? (2012), de Rafael Melo; Peleja de Riachão 

com o Diabo (2011), de Leandro Gomes de Barros; e Não me chame de mulata (2015), de 

Jarid Arraes, (anexo IV). O terceiro grupo, que ficou com o personagem camponês, recebeu: 

Vida de camponês (2011), de Márcio Matos; Meu Sonho (2013), Antonio Francisco; e Suspiro 

de um sertanejo (2008), de Leandro Gomes de Barros, (anexo V). 

Durante as aulas, abrimos um diálogo (figuras IV) sobre as representações de alguns 

personagens na sociedade, destacando o papel social do negro, do homossexual, do camponês 

e do subalterno, para dar voz social a outros personagens segregados no espaço citadino.  

Posteriormente, pedimos para que cada grupo lesse os cordéis, em suas casas, para 

compartilhar as ideias com a turma, nas aulas seguintes, sempre abrangendo os princípios de 

análises debatidos durante a aula anterior. 

                                                 
7
 Não tivemos a aula da quinta-feira, 30, porque na segunda-feira, 27, a turma do 3° ano C foi assaltada dentro da 

sala, durante as aulas de língua portuguesa.  No decorrer da semana, os alunos recusaram-se a assistir as aulas, 

tanto pelo medo, quanto pela falta de segurança.  Ao retornarem à escola, na semana seguinte, dia três de agosto, 

recusaram-se a voltar para a mesma sala de aula. As aulas tiveram continuidade no laboratório de informática. 
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Figuras IV: Professor e alunos discutindo sobre os personagens da multidão no cordel e na sociedade 

      

 

É válido lembrar, mais uma vez, que cada grupo ficou responsável por uma categoria 

específica dos personagens da multidão (negro, gay e camponês). Ao receberem as estrofes, 

pedimos para que os alunos fizessem a leitura atenta, destacando e anotando no caderno o 

modo como tais personagens são representados nas narrativas, ao mesmo tempo em que 

deveriam refletir como tais personagens poderiam ser entendidos a partir da noção da 

multidão, sempre justificando as respostas.  

Os textos e os cordéis entregues nessa etapa serviram para abrir uma discussão 

levando em consideração o papel destes personagens na sociedade (vítimas ou potência?). 

Conforme orientados, os grupos atentaram para as descrições dos personagens da multidão no 

cordel e apresentaram na etapa seguinte. 

 

4.3 ETAPA III (SEIS AULAS): LEITURAS DA MULTIDÃO NO CORDEL 

CONTEMPORÂNEO 

 

Essa terceira etapa teve início no dia 13 de agosto com as declamações dos cordéis, em 

sala de aula. Os primeiros cordéis recitados foram os entregues na etapa anterior que faziam 

referência ao personagem homossexual.  

Quando o grupo declamou os cordéis (figuras V) que fazem alusão à figura de tal 

personagem, algumas reações, por parte de muitos alunos, foram de indiferença e desconforto, 

inclusive com falas e concepções estigmatizantes em referência ao personagem gay, como por 

exemplo: ―os gays são muito atrevidos‖, ―ser gay é safadeza‖, ―não tenho nada contra, mas 

não acho certo que dois homens ou duas mulheres namorem e casem‖. 

As adversidades impressas em gestos ridicularizantes oriundos de parte de alguns 

alunos em relação ao homossexual (como dobrar a munheca e falar dobrando a língua) e a 

emissão de frases carregadas de estereótipos (como as transcritas no parágrafo anterior) 



121 

 

revelaram que o discurso heternormativo está impregnado na formação social dos sujeitos. 

Esse reflexo parcial da turma sinalizou certo grau de intolerância diante das sexualidades 

humanas, portanto, nossas discussões pautaram-se nas concepções de Louro (2008) e Foucault 

(2011), em relação à tolerância, equidade e aceitação das diferenças sociais.  

Por meio dos autores acima, pudemos refletir em sala de aula que, na atualidade, os 

grupos minoritários estão cada vez mais lutando por espaços em territórios, até então, 

dominados pelo homem branco heterossexual de um modo quase incontestável. Discutimos, 

ainda, o porquê de prestarmos pouca atenção na normatização cotidiana, continuada e 

naturalizada, inclusive ressaltando a escola como produtora, reprodutora e reflexo das 

concepções de sexualidade que permeiam a sociedade. Deixamos claro que a sexualidade está 

na escola porque ela faz parte do sujeito, portanto não pode ser deixada de lado das discussões 

educacionais. 

 

Figuras V: Alunos recitando cordéis que versam sobre o personagem homossexual

 

  

 

No ápice das discussões, alguns alunos citaram exemplos locais de preconceitos, 

dizendo que jamais dariam uma ―carona‖ a um gay porque ―este tipo de gente não merece‖, e, 

além disso, as pessoas da cidade poderiam interpretar essa ―carona‖ de forma dúbia 

(associando um ao outro, ou seja, pensar que o que deu a ―carona‖ também poderia ser 

homossexual). Tais fragmentos discursivos assinalam expressivas reações de preconceito em 

relação ao personagem gay, sob a justificativa que cada sujeito deve seguir a ordem natural: 

homem (macho) e mulher (fêmea). 

Diante dos complexos posicionamentos, empreendemos um diálogo sobre o papel do 

homossexual na sociedade. Neste momento, a equipe que compartilhou suas análises com a 

turma começou a argumentar a favor da dignidade humana, independente da condição sexual. 

Um dos pontos que destacaram (de forma incômoda, por não concordarem, em parte, com a 

descrição impressa na narrativa) foi que nos cordéis de Monteiro (2011) e de Maria e Fanka 
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(2001) o homossexual foi descrito de maneira ofensiva, diminuindo-o na sociedade por serem 

―diferentes‖ (fora dos padrões tradicionais de heteronormatividade), por outro lado, o cordel 

de Silva (2009), segundo a equipe, versava por uma concepção de respeito, igualdade social e 

aceitação de qualquer forma de sexualidade. 

Enquanto potência da multidão, os alunos analisaram o homossexual (no cordel e na 

sociedade) como um personagem que é capaz de se unir e buscar seus direitos de igualdade e 

justiça. Ressaltaram que o homossexual é sujeito minoritário que ainda não tem os direitos 

devidamente respeitados. Todavia, este grupo de personagem da multidão coopera com os 

mesmos desejos políticos e sociais, usando, inclusive, de manifestações materiais e imateriais, 

nas redes digitais e nas ruas, para constituírem potência (força de ação e produção social). 

Após as análises e discussões em sala de aula por meio do cordel, uma das formas de 

identificarmos a mudança de posicionamento (e comportamento), até mesmo dos que 

lançaram, de imediato, uma visão preconceituosa frente aos homossexuais, deu-se no grupo 

do WhatsApp. Como podemos ver nas figuras VI, alguns alunos fizeram assimilações entre 

uma ação de preconceito contra os homossexuais numa determinada telenovela, com as 

discussões que foram efetuadas na escola, ao mesmo tempo em que pudemos visualizar falas 

que tentaram quebrar o estereótipo vitimizante do homossexual.  

Ainda por meio do aplicativo, é identificável uma discussão entre aluna e professor, 

em decorrência de uma possível frase a ser colocada numa blusa – elemento complementar à 

apresentação em público –, e um diálogo sobre uma maneira de ensaiar os cordéis para serem 

declamados em público. Tudo isso, para nós, sinalizou uma abertura à educação para a 

diversidade, enredada com suas tramas que perpassam o espaço da sala de aula. 

 

Figuras VI: conversas no WhatsApp sobre os conteúdos discutidos em sala de aula 

 
: 
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As aulas do dia 20 de agosto deram sequência às leituras da multidão no cordel, com 

destaque para o personagem negro. Durante o contexto de declamação e análise dos cordéis 

(figuras VII), a equipe tendeu a uma aproximação de pré-defesa do negro, porém, quando a 

turma se deparou com versos que referenciavam tal personagem como ser sobrenatural, foi 

notório os risos e as associações da imagem do negro com animais e desenhos animados.  

Frases de racismo, como, ―mas que negro tem cabelo ruim, tem‖ e ―não sei por que 

negro quer ser igual ao branco e não se aceita como é!‖, começaram a emergir no espaço da 

sala de aula, perante o recitar cordelino no contexto da negritude. Diante das reações 

negativas, começamos a questionar os alunos sobre o porquê de enxergar o negro como um 

ser inferiorizado (por que os negros são vistos de forma negativa? quem são os negros da 

sociedade? onde trabalham? por quê?). As interrogações tiveram como intuito possibilitar aos 

alunos momentos de reflexões sobre suas concepções em relação ao personagem em destaque. 

Durante as discussões que atribuíam potencialidade sócio-política ao personagem 

negro, enquanto sujeito da multidão, identificamos certos desconfortos em relação à 

possibilidade de compreendê-lo como sujeito constituinte de potência. Alguns estudantes 

diziam, em tom de brincadeira, ―é melhor não dar tanta vez aos negros‖, ―a escola nunca falou 

de potência de negro, mas na escravidão de negro, então, não há necessidade de falar agora‖. 

Frases como estas descreviam, em parte, um ideal de naturalização, uniformização e 

conformação da sociedade e da escola frente à norma prevalecente (sufocar a pluralidade). 

As acepções, a partir da apropriação das narrativas de cordel, revelaram, quiçá, a 

construção e apropriação de múltiplos significados simbólicos identitários do negro e da 

negrura, forjados no tempo e no espaço das práticas culturais. Ressaltamos, inclusive, 

respaldados em Canen (2001), que a escola, muitas vezes, legitima os estereótipos sociais sob 

o véu de neutralidade técnica, ajudando, assim, a estereotipar determinados sujeitos sociais 

diante de um contexto de silenciamento, quando ela deveria superar uma atitude meramente 

condenatória e viabilizar práticas voltadas à diversidade cultural, ao invés de abafá-las. 

 

Figuras VII: Alunos recitando cordéis que versam sobre o personagem negro  
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Após as contraditórias reações em sala de aula, a equipe que recitou os cordéis 

compartilhou suas análises. Em relação às descrições do negro nas narrativas poéticas, 

disseram que os cordelistas percebiam este personagem como um sujeito dotado de direitos, 

igual a todo cidadão na sociedade, sem preconceito de cor e etnia. No entanto, ressaltaram que 

alguns poetas brincavam com a imagem do negro, mas que a equipe entendia isso como uma 

forma de dar visibilidade a este personagem, quase sempre invisibilizado na literatura, ou 

mesmo uma maneira de inquietar os interlocutores, como aconteceu com eles. Neste sentido, 

a equipe justificou que, pela noção de multidão, o negro é um sujeito plural, com potencial de 

luta, capaz de recriar sua própria concepção de vida, já que a multidão é inclusiva. 

Por meio das exposições e justificativas, percebemos certa flexibilidade em relação ao 

negro e a negritude potencializadas, abarcando questões mais abertas sobre o negro enquanto 

ser, da natureza do ser, da existência e da realidade que abrange um contexto amplo. 

No dia 27 de agosto foi a vez da equipe que ficou com o personagem camponês recitar 

os cordéis (figuras VIII). As reações dos demais estudantes foram paradoxais. Alguns alunos 

entendiam que o camponês e o agricultor eram sujeitos vítimas da sociedade; outros 

compreendiam como personagens essenciais para a sobrevivência humana (produtores de 

alimentos). Diante das ambiguidades, a equipe responsável pelos cordéis que versavam por 

tais personagens começou a referenciar as possíveis potencialidades do camponês. 

Na perspectiva de potencialização do camponês nos cordéis, os alunos enfatizaram que 

o destaque mais significativo nas narrativas é o poder de superação do camponês frente às 

adversidades morfoclimáticas, por isso dispensavam qualquer tipo de olhar estereotipado 

perante este personagem, inclusive aquela visão criada pela mídia: ―matuto, Mazaroppi e 

trapalhões‖. Para o grupo de estudantes, o camponês é um personagem multitudinário, 

gestado no próprio processo de produção da terra, que não tem necessidade de aguardar o 

comando de um domínio transcendente da cidade, pois o fazer camponês se dá no seio da 

alteridade e nas mudanças ocasionadas pela ligação entre campo-cidade. 

 

Figuras VIII: Alunos em discussões sobre o personagem camponês no cordel 
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Mediante as exposições em sala de aula, podemos dizer que o debate pautou-se na 

trajetória do camponês na sociedade (composição vitimizante e/ou de lutas e de resistências 

diante da condição de subalternidade que lhes foi conferida), pondo em risco a legitimidade 

discursiva da ideia impregnada socialmente de um trabalhador rural impotente, diferente 

daquilo que ele deseja e pode ser: resistente no cotidiano, produtor simbiótico com a vida e 

com os elementos da natureza – solo, ar, água, luz e sol. 

De um modo geral, acreditamos que essas marcas paradoxais são inscritas e reinscritas 

na literatura de cordel por conta das políticas e dos saberes diferenciados, reiteradas por 

variadas práticas socioculturais. Nossa reflexão, em sala de aula, alicerçou-se em leituras 

dissonantes que não podiam ser reduzidas a modos de pensar e agir condicionadas por uma 

visão estanque da condição camponesa diante dos aspectos sócio-históricos. Nossa abordagem 

foi, antes de tudo, uma abertura política, social e cultural, potencializada, do personagem 

camponês, relacionada aos devires contemporâneos da multidão, presentes no cordel. 

 

4.4 ETAPA IV (DUAS AULAS; CULMINÂNCIA): A POTÊNCIA DA MULTIDÃO 

 

No dia 28 de agosto, mesmo não sendo o dia das aulas de geografia na turma do 

terceiro ano ―C‖, tivemos mais duas aulas para discutir os modos pelos quais iríamos 

organizar nossa apresentação na ―VII Semana de Educação para a Vida‖. Nossa aula teve 

início na sala e se estendeu pelos corredores da escola (figuras IX), tendo em vista que 

precisávamos de um tempo mais prolongado para construir os slides que seriam apresentados 

ao público, assim como desenvolver uma sequência lógica (roteiro) de apresentação. 

 

Figuras IX: Professor e grupo de alunos confeccionando slides para apresentação pública  

 

 

 

 

 

Durante as aulas desse dia, desencadeamos uma breve reflexão sobre a multidão 

enquanto potência, para sanar as possíveis dúvidas. Neste contexto, tivemos, mais uma vez, 
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leituras crítico-analíticas sobre as possíveis diferenças entre construção de poder e 

constituição de potência, para dar respaldo à multidão enquanto força produtora, não-

representável. Refletimos, portanto, sobre alguns modos de manifestações potenciais da 

multidão na atualidade (as formas de protestos, o ronco das ruas, o uso de máscaras – o 

porquê e para quê, as retaliações –, e a metáfora vampírica
8
).  

Em conjunto, elaboramos as estratégias de expor em público (a toda comunidade 

escolar) as potencialidades da multidão, diante dos personagens negros, gays e camponeses, a 

partir da literatura de cordel, considerando as seguintes interrogações: de que forma devemos 

apresentar ao público a potencialidade da temática da multidão? (o que usar na apresentação? 

vídeos, músicas, teatralizações, cordéis, máscaras?); que estratégias desenvolver para exprimir 

ao público as potencialidades da carne da multidão, principalmente no espaço citadino?  

Encerramos nossas aulas pedindo para que os alunos, em suas casas, explorassem as 

análises compartilhadas na sala de aula, através do cordel, dando destaque às potencialidades 

que os personagens sociais em discussão exercem no espaço urbano, enquanto força social, 

política e ontológica da multidão, para potencializar nossa apresentação pública. 

No dia três de setembro, após dois meses de preparação, tivemos a culminância do 

nosso trabalho no evento supracitado, que aconteceu num salão de festas (salão paroquial), da 

Prefeitura Municipal de Gurinhém/PB, cedido para a escola.  

Os detalhamentos da apresentação são os seguintes:  

No palco, o diretor da escola convidou a turma do terceiro ano ―C‖ para apresentar a 

toda comunidade escolar ―A potência da multidão‖ (título sugerido pelos alunos). Treze 

alunos da turma foram surgindo mascarados no salão, em direção ao palco (figuras X). Em 

seguida, sete alunos, também mascarados, foram saindo, um a um, do meio da plateia, tirando 

a máscara e dizendo alguma frase em referência à ideia de multidão, como, por exemplo: ―a 

multidão está nos lugares mais excluídos da cidade‖, ―a multidão é um conjunto de 

singularidades‖, e, posteriormente, iam juntando-se aos demais alunos já postos no palco. 

Quando o último aluno saiu da plateia, tirou a máscara e disse: ―eu sou a multidão‖, ele 

juntou-se aos demais colegas de turma e, conjuntamente, já sem máscaras, gritaram a uma só 

voz: ―nós somos a multidão‖. Imediatamente foram ovacionados com aplausos. 

 

                                                 
8
 Para Hardt e Negri (2014, p. 252), ―o vampiro é a figura que expressa o caráter monstruoso, excessivo e rebelde 

da carne da multidão‖. Para esses autores, o vampiro funciona como símbolo de monstruosidade de uma 

sociedade na qual os corpos tradicionais estão entrando em colapso: os vampiros contemporâneos continuam 

sendo os marginais da sociedade; sua monstruosidade ajuda os outros a reconhecer que somos todos monstros: 

colegiais rebeldes, portadores de desvios sexuais, sobreviventes de famílias patológicas e assim por diante. 

 



127 

 

Figuras X: Alunos entrando mascarados no espaço da apresentação pública 
 

 

   

 

Após essa apresentação inicial, parte da turma se retirou do palco. Só ficaram os 

alunos que mediaram às primeiras exposições sobre a temática em discussão, conforme 

podemos observar nas figuras XI. As explicações engendraram o conceito da multidão, com 

suas devidas potencialidades. 

 

Figuras XI: Parte dos alunos reunidos no palco para a apresentação inicial da temática 

 

 

Depois da apresentação da temática, as luzes do salão foram apagadas para dar início a 

uma pequena encenação teatral, com adaptações, (figuras XII), baseada num recorte do filme 

Pink Floyd The Wall, de autoria de Alan Parker, como forma de refletir o modelo de escola 

tradicional. Lembrando que o termo The Wall, que significa, em português, o muro, para nós, 

representa uma metáfora em relação ao isolamento e a ―camisa de força‖ em que o modelo de 

atual escola ainda se encontra, diante das multiplicidades. 

Nossa representação se deu com um professor (aluno-ator) indo para a sala de aula ao 

soar o sinal; seus alunos vieram com rostos pintados de preto (uma forma de representar o 

desprovimento dos traços individuais) organizados em filas e andando ao mesmo passo, ao 

som e ritmo da música Another Brick In The Wall, num marchar cuja ideia era nos remeter a 

um contexto ditatorial; dentro da sala de aula, o professor ―ditador‖ ficou percorrendo a sala 

numa atitude austera e de vigilância, dizendo em tom de rispidez que as atividades que os 
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alunos fizeram estavam erradas e que todos deveriam fazer silêncio, pois quem mandava na 

sala de aula era ele; os alunos, parafraseando a música, gritavam em conjunto: ―ei, professor, 

deixe a gente em paz‖. A encenação foi finalizada com o professor saindo de cabeça erguida e 

em passos firmes e os demais alunos marchando ao ritmo da música. 

 

Figuras XII: Alunos teatralizando uma escola de modelo tradicional – com base no filme The Wall 
 

 

  
 

                     

A teatralização serviu como crítica ao modelo de escola que transmite a informação 

para o aluno como se este fosse mero receptáculo e a maneira como acontece o processo 

educativo em uma escola pensada no singular, que tenta legitimar a disciplina e o 

conhecimento tidos como ideais e aceitáveis na sociedade. Trata-se da problematização de 

uma visão de cultura e escola, homogeneizante, em que os alunos são vistos de forma 

generalizada, desconsiderando suas experiências de vida, que impede que as atividades 

criadoras sejam significativas. 

Após a encenação, uma aluna, no palco (figuras XIII), explicou que aquele modelo de 

escola, que uniformiza e silencia as diferenças, pode ser associado ao conceito de povo – 

homogêneo – de anulação das diferenças.  Essa fala despertou a atenção do público. A aluna 

deu continuidade às explicações conceituais com mais aprofundamentos. 

 
Figuras XIII: Apresentação do conceito de povo diante de uma plateia plural 
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Ainda durante a apresentação do conceito de povo, um pequeno grupo de alunos 

entrou em cena fazendo uma pequena teatralização do soberano, Luiz XIV, e dos súditos, 

entendidos como povo. (Figuras XIV). 

 

Figuras XIV: alunos em encenação do poder transcendental e da submissão da ideia de povo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

Após a encenação referente à ideia de povo e de soberano, dois alunos começaram a 

discutir sobre a teatralização e fizeram uma ponte à explicação sobre o conceito de multidão 

(figuras XV). Fizeram as seguintes perguntas: quem é a multidão? Quem faz parte dela? A 

plateia não respondeu, tento em vista que as interrogações faziam parte da apresentação. 

 

Figuras XV: Alunos em apresentação e explicação da ideia de multidão 
 

   
 

Depois das reflexões sobre a ideia de multidão, um aluno começou a discutir sobre o 

que é ser um personagem da multidão. Depois da explicação, outro aluno da turma entrou no 

palco e recitou o cordel Do Direito de Ser Gay ou condenando a Homofobia (2009), de Salete 

Maria da Silva. Da mesma forma aconteceu com o personagem negro, com a declamação do 

cordel Não me chame de mulata (2015), de Jarid Arraes, e com o personagem camponês, a 

partir do cordel Vida de camponês (2011), de Márcio Matos. (Figuras XVI).  
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A cada declamação de cordel, um aluno explicava a potencialidade multitudinária do 

respectivo personagem, dando possibilidades, ao público, de perceber que as espoliações 

potenciais de tais personagens em sociedade é uma maneira, direta ou indireta, de minimizar e 

tentar enfraquecer a força produtiva dos sujeitos minoritários da sociedade. 

 

Figuras XVI: Alunos justificando quem são os personagens da multidão e recitando os cordéis 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Após as declamações dos cordéis, uma aluna fez uma análise reflexiva, baseada nas 

concepções de Antonio Negri e Michael Hardt, sobre a monstruosidade dos personagens da 

multidão. Ela falou da monstruosidade a partir da figura do vampiro. Durante as falas, um 

grupo teatralizou a forma de reprodução do vampiro – a mordida. (Figuras XVII). 

 

Figuras XVII: Alunos teatralizando a reprodução vampírica por meio da mordida 
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Para continuar as reflexões sobre os personagens da multidão, uma aluna subiu ao 

palco e diferenciou as representações de poder das representações de potência, por meio de 

imagens que refletiam a expressividade de potência material e imaterial da multidão. Em 

seguida, a turma exibiu um vídeo para a plateia, com a música ―Multidão‖, de Skank (anexo 

VI), como forma de dinamizar e fortalecer o discurso apresentado. 

Dando sequência a exposição, outra aluna começou a apresentar a ideia de anonimato 

da multidão (figuras XVIII). Ela explicou, por meio de imagens de sujeitos mascarados em 

protestos nas ruas, e retaliações do Estado, que as máscaras podem atravessar inúmeras 

pessoas e inúmeros significados políticos e estéticos para além do documental e do ficcional. 

A estudante deixou bem claro para a plateia, respaldada em Antonio Negri
9
, que o 

anonimato não representa os manifestantes e nem as manifestações, mas pode ser considerado 

o ponto de disputa onde se tornam visíveis as discussões políticas da atualidade em torno das 

ideias de ação e performance da multidão. Em outras palavras, o anonimato responde pelo 

desconhecido, ameaçador, irrepresentável múltiplo e ativo, assim como a multidão.  

Por outro lado, a aluna deu notoriedade às retaliações por parte do poder constituído 

(Estado), para com os indivíduos mascarados, mesmo que, paradoxalmente, seus 

representantes (poder coercitivo), em alguns casos, utilizem-se do artifício do anonimato. 

 

Figuras XVIII: Aluna explicando sobre o anonimato e sobre alguns usos de máscaras pela multidão 

     

 

Continuando a exposição, um aluno exibiu um vídeo da turma com fotos dos 

momentos da pesquisa-ação, ao som da música ―O canto da cidade‖, de Daniela Mercury. 

Durante a exibição do vídeo, os alunos reaparecem mascarados, com cartazes (figuras XIX) 

que representavam uma multiplicidade de potência, dando gritos de liberdade (polifonia da 

                                                 
9
 Para esse autor, as performances do anonimato patenteiam o corpo como território em disputa, que não 

representa o indivíduo social, ao passo que pode representar a todos, é o que Negri (2009, p. 17) denomina de 

―General Intellect‖, enquanto ―tendência, constitutiva da multidão, em direção a modos de expressão produtiva 

cada vez mais imateriais e intelectuais‖. 
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multidão) em associação às manifestações presentes em diversos lugares da sociedade. A 

utilização das máscaras durante a apresentação foi para ressaltar a oscilação polifônica e 

política da multidão de corpos e dos corpos anônimos da multidão, nas ruas e nas redes, que 

concebem processos constitutivos e rizomáticos, e oportunizam novas formas de vidas e 

subjetividades. O uso da máscara, neste contexto, teve como intuito central uma crítica social, 

ao dissolver as identidades dos rostos, liberando ações livres e comuns.  

 

Figuras XIX: Alunos representando algumas expressões estéticas de potência 

      

      

 

Ao final de toda apresentação, a turma agradeceu ao público e lançou a seguinte 

interrogação: vocês preferem ser vistos como povo ou ter o potencial da multidão? Diante 

desta pergunta, encerraram a apresentação sob fortes aplausos.  

Após todas as atividades desenvolvidas ao longo da nossa pesquisa, os resultados 

apontaram que a educação em interface com os saberes literários traz possibilidades de 

perceber o papel e representações sociais construídas em torno da multidão e o trato destas 

questões no cordel no espaço da sala de aula, numa perspectiva geográfica. Não que tenha 

sido uma pesquisa-ação com abordagem voltada tipicamente à área de geografia, mas esta 

pesquisa nos deu possibilidades de perceber uma ressignificação do ensino da ciência 

geográfica, pois, foi a partir da relação interdisciplinar, entre geografia, história, antropologia, 
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sociologia, filosofia e literatura, que pudemos compreender o dinamismo e a relação dialógica 

que a geografia carrega em seus campos de saberes, sem perder o teor científico.  

De acordo com Kimura (2010), o ensino de geografia vem passando por significativas 

modificações decorrentes dos novos rumos que a sociedade da informação assume mediante 

as transformações espaço-tempo. O professor de geografia deve preocupar-se com a 

interpretação do espaço geográfico, na relação entre a escala local e a global, 

contextualizando os conteúdos de maneira que supere a análise fragmentada e superficial do 

espaço. Afinal, ―a geografia é a ciência que estuda a relação do homem com seu meio. Dessa 

relação, surge o espaço em que vive a humanidade: o espaço geográfico, produto histórico e 

social formado pelo conjunto dos elementos naturais e dos objetos humanos.‖ (PEREIRA, 

CANO, 2012, p. 21). 

Precisamos saber fazer a leitura deste espaço de forma crítica e consistente, para que 

possamos compreender seu processo de produção e a sociedade que nele vive, ou melhor, que 

o produz, assegura sua existência, sua reprodução. Nesta perspectiva, as poéticas de cordel 

descrevem a expressão de um tempo e refletem a experiência do cordelista em relação ao 

espaço vivido. É neste espaço de produção e reprodução que o poeta vê e interpreta seu 

cotidiano. Os leitores destas poéticas têm a possibilidade de se identificarem ou não com as 

realidades representadas e construírem novos olhares diante das informações geográficas 

contidas nas narrativas. Ou seja, uma espécie de colaboração do espaço poético para uma 

leitura geográfica, pois cada sujeito sente o mundo de um modo particular. 

Ao problematizarmos os modos pelos quais os personagens da multidão, como o 

negro, o gay e o camponês estão representados no cordel, em seus lugares sociais, ficou 

notório que as experiências com sequência didática realizadas em sala de aula vislumbraram 

os alunos em relação ao tema, tendo em vista as disparidades entre representações sociais 

estigmatizadas e novas concepções leitoras do espaço literário e geográfico. Dito de outra 

forma, saímos das representações ficcionais e fomos de encontro a concepções comuns que 

revelaram outros lugares sociais, seja pela relação leitor-autor, seja pela produção de 

alteridade que tece a trama da história constituída perante os rizomas que dão força e abertura 

para configurarem a coletividade de sujeitos cooperantes que denominamos de multidão.  

Por meio do cordel, enquanto território simbólico de construção dos sujeitos, os alunos 

desenvolveram um novo modo de perceber os sujeitos sociais marginalizados. Os resultados 

do nosso trabalho revelaram uma postura crítica, reflexiva, emancipadora, participante e 

interativa dos nossos alunos com a questão da multidão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As poéticas de cordel são marcadas pela intencionalidade do cordelista em convencer 

o público a respeito da possível veracidade de suas memórias, estórias e histórias. O cordel 

seduz os leitores por conta da proximidade com a realidade cotidiana versejada. As 

interpretações decorrem do sentido, percepções e reações que temos frente ao conteúdo 

poetizado, tanto pelo jogo de identificação, quanto pela capacidade provocativa. 

As análises e reflexões desencadeadas nesta pesquisa consideraram os elementos 

socioculturais que são construídos historicamente e impressos no cordel, por isso, enquanto 

leitores-pesquisadores tivemos a oportunidade de acionar outros discursos em meio ao 

contexto das narrativas – o que nos permitiu identificar vozes, até então silenciadas, e 

mobilizar diferentes posições ideológicas ao ler as narrativas pela ótica da multidão. 

Buscando articular uma discussão envolvendo as relações sociais em seus aspectos 

políticos, econômicos, ecológicos, imaginários, afetivos e culturais, incluídos nas práticas 

cotidianas, esta dissertação apresentou o cordel como poética das vozes criadas e transmitidas 

por meio de uma multiplicidade de sujeitos em seus lugares-comuns, com identidades e 

diferenças, singularidades e partilhas que configuram a multidão.  

É preciso considerar que o conceito de multidão abarca novos circuitos de cooperação 

e colaboração social, facultando uma multiplicidade infinita de encontros. ―A multidão é o 

resultado de um movimento centrífugo: do Uno ao Muitos. Mas qual é o Uno a partir do qual 

os muitos se diferenciam e persistem como tais? Não pode ser o Estado, deve tratar-se de 

outra forma de unidade/universalidade.‖ (VIRNO, 2013, 18). 

A ideia de multidão nos oportunizou pensar o cordel numa relação envolvendo 

diversos aspectos da produtividade da vida social. Nossa discussão geriu e potencializou as 

diferenças em devir, as singularidades e a partilha a partir das ações da vida prática dos 

personagens protagonistas e coadjuvantes (não menos importantes) das narrativas de cordel, 

fundamentados nas ações comuns, cooperantes, tornando externa e coletiva a vida. 

Com o cordel, buscamos reaprender, procurar e refletir, por meio de novos olhares e 

alhures, as cenas cotidianas com os muitos personagens sociais que compõem uma intrínseca 

relação de alteridade. Em nossas discussões e análises, procuramos não reproduzir o lugar da 

subalternidade, a mudez e a carência dos personagens segregados socialmente. Destacamos as 

relações vividas por mulheres, alcóolatras, pobres, gays, negros, camponeses, com ênfase 

nestes últimos três, para, então, encontrar o não dito nas narrativas e refletir as resistências, os 

lugares de atravessamentos cotidianos, a tagarelice e, mutuamente, a potência de multidão.  
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Como diz Justino, em ―Literatura de Multidão e Intermidialidade‖ (2014, p. 135), 

―precisamos reaprender a procurar outras coisas nos livros. Fazê-los dizer o que eles não 

andam dizendo, não obstante digam, pois tanto um livro quanto a literatura em geral são eles 

mesmos produtores de subalternidades, e de resistências e insurreições contra elas‖. 

Ao passo que lemos e compreendemos o cordel por meio dos processos que 

atravessam os sujeitos e suas representações, a revelia deles mesmos, demonstramos a 

potência imanada das diversas formas de vida alternativas num devir-nós. Portanto, 

fundamentados em análises que percebem o cordel num contexto de multidão, desenvolvemos 

uma perspectiva pedagógica, com sequência didática, para reconhecer e potencializar os 

sujeitos em suas multiplicidades e diversidades constitutivas que configuram o contexto do 

cordel, munido de narrativas de muitos. 

 

Os muitos no sentido de defender as experiências plurais, as formas de 

democracia não representativa, usos e costumes, não-estatais. Quanto ao resto, 

não é difícil ver as diferenças: a multidão atual tem como pressuposto um Uno 

não menos, senão que mais universal que o Estado: o intelecto público, a 

linguagem, os ―lugares comuns‖ (pensar na web...). Além disso, a multidão 

contemporânea leva em si a história do capitalismo, acha-se ligada duplamente 

às vicissitudes da classe trabalhadora. (VIRNO, 2013, 19, grifo nosso). 

 

Durante o desenvolvimento da nossa pesquisa, tivemos a possibilidade de 

problematizar o lugar social dos personagens da multidão elencados por nós. Por meio das 

reflexões, pudemos, inclusive, reconhecer-nos como sujeitos potenciais que constroem e 

exprimem experiências espaciais em devir. A partir dessas experiências sociais, de 

linguagens, de composição de espaços, paisagens e culturas, imprimimos nosso olhar perante 

aquilo que potencialmente constitui o caminhar e o movimentar das narrativas de cordel. Uma 

espécie de operação intratexto provocadora de mudanças comportamentais. 

O deambular pelos espaços citadinos nas experiências poéticas revelou que o tempo 

que existe, como o agora que é traduzido, atualizado a cada devir e a cada reencontro pela 

experiência poética do cordelista, pode ser problematizado em sala de aula por meio da noção 

de multidão. Afinal, o poeta não inventa uma cidade pela escrita ou pela oralidade, ele 

descobre e descreve o que já está posto lá, criado e centralizado – concretude em plena 

transformação, expressão aparente do multifacetado, capaz de transcender a lógica da mera 

aparência dos acontecimentos. 

Verificamos que o contexto do cordel possibilitou pensar a escola e a educação por 

uma concepção voltada para a realidade, mediante as abordagens político-sociais e culturais 
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expressas por diversas vozes, suscitando variados questionamentos, de modo que o aluno se 

perceba como sujeito ativo, apto a intervir na realidade com o intuito de mudá-la, fortalecendo 

as políticas públicas e contribuindo para ampliar as perspectivas de vida, disseminando uma 

cultura solidária de respeito, igualdade e paz. 

Nossa pesquisa dinamizou um estudo relacional que envolveu a contextura da cultura 

circular na contemporaneidade. Para tanto, problematizamos a ideia de enraizamento 

identitário para não disseminar afirmações naturalizantes em relação às diversidades sociais, 

por isso, procuramos considerar as alteridades que se intercruzam nas relações espaciais e 

consideramos as aberturas aos elementos culturais externos, influenciadores da sociedade e da 

cultura, sem cordões e barreiras de isolamento. 

Ao evidenciarmos o campo da educação como espaço articulador de múltiplos saberes 

e experiências dos sujeitos sociais, o cordel mostrou-se como espaço social-literário onde as 

identidades e as diferenças puderam ser refletidas pelo contexto da multidão. Nossa pesquisa-

ação mostrou o cordel como relevante potencial de entrelaçamento do tempo escolar e do 

tempo vivo dos sujeitos em formação, devido seu teor educativo, informativo, de divertimento 

e socialização de saberes convergentes e divergentes. 

É pertinente salientar que nossa concepção de educação assume sentidos variados que 

vão de acordo com os sujeitos envolvidos, suas experiências, suas famílias e suas múltiplas 

interpretações. É justamente por comportar os mais diversos significados que propusemos 

uma atividade pedagógica utilizando o potencial didático e educativo do cordel com o intuito 

de motivar novas aprendizagens, construir novos espaços poéticos, novas grafias, produzir 

novos modos de ler o presente dos personagens sociais, incluindo o nosso, considerando o 

processo de multiplicação, subversão, resistência e potência.  

Os principais entraves identificados durante a materialização da nossa pesquisa foram 

as resistências iniciais demonstradas pelos alunos diante do potencial dos sujeitos socialmente 

segregados e das concepções de uma sociedade pensada no plural, onde as identidades e as 

diferenças são encaradas por um teor de equidade e democracia social. Entretanto, os modos 

pelos quais os alunos classificavam a cultura (naturalização das diferenças em oposições 

binárias – valorização de uns em detrimento de outros), por conta das suas marcas de 

pertencimento histórico, forneceram-nos a possibilidade de dar sentido ao mundo social que 

vivemos e estabelecer elos significativos entre literatura e sociedade. 

Em nossa prática pedagógica foi possível valorizar os sujeitos numa perspectiva 

micro, em suas totalidades, onde as subjetividades, as memórias e as práticas sociais, culturais 

e cotidianas foram consideradas em suas complexidades. Pensamos ser nosso trabalho um 
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exercício de contestação sociocultural, superador de limites impostos pelos saberes 

hierarquizados e institucionalizados. Por isso, procuramos não desapossar os conhecimentos 

dos sujeitos envolvidos na pesquisa, mas considerá-los de modo colaborativo. Lançamos uma 

prática educativa pensada no presente, para não cair na armadilha do ―excesso do futuro‖, 

conforme diz Nóvoa (2009), pois o futuro não pode ser encarado como ―fuga‖ ou ―refúgio‖ da 

pobreza prática. 

É profícuo dizer que, na condição de docentes, esta pesquisa nos deu possibilidades de 

compreender nosso papel social na ação educativa, enquanto construção autônoma. 

Percebemos que ser professor significa ser um sujeito apto a utilizar o seu conhecimento e a 

sua experiência para desenvolver, adaptar e reelaborar contextos pedagógicos práticos 

preexistentes para atender aos diferentes sujeitos (alunos) em suas diversidades. A própria 

ideia de multidão nos oportunizou uma visão mais aberta frente às relações potenciais de 

alteridade e, portanto, ser um profissional de caráter mais humanista, capaz de discutir ações 

educativas complexas. 

Começamos, cada vez mais, a compreender que ser professor não é reproduzir 

conteúdos, professar ―verdades‖, mas buscar um espírito reflexivo diante do mundo em que 

vivemos. Que ser professor é aprender, a cada dia, com o outro, seja ele um aluno, um colega 

de profissão, a família, a sociedade, a mídia, o cordel, enfim, que devemos sempre buscar nos 

aprimorar, buscar conhecimento. É ter a certeza da inconclusão do sujeito, da sua 

incompletude e do seu inacabamento. Que ser professor não é ser herói, não é ser vítima, mas 

um sujeito que pode contribuir com a formação alheia. Aprendemos que os recortes sociais, 

materializados em exemplos subjetivos de vida, servem-nos para querer buscar novas 

melhorias crítico-sociais numa sociedade objetivamente indiferente. Compreendemos que 

uma leitura atenta e aberta do cordel contemporâneo faz mudar alguns posicionamentos na 

vida social, escrevendo e rescrevendo novas histórias. 

Em linhas gerais, comungamos do pensamento de que a escola pode e deve ampliar 

as discussões acerca do cordel, enquanto espaço provocador e humanizador, diante das 

necessidades de lidar com as singularidades dos sujeitos e com o devir das diferenças. É 

justamente por comportar esta peculiaridade que ressaltamos o papel social da escola ao aliar 

o contexto literário e cultural com o contexto educacional em prol de uma formação cidadã 

frente aos discursos que permeiam a escola e a sociedade. Por isso, é pertinente promover 

uma concepção motivadora de ensino-aprendizagem para desenvolver um modo de ensinar e 

aprender significativos e descontraídos, como proporciona a literatura de cordel. 
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Pensando sobre um estilo de escola que atendesse a multiplicidade de sujeitos, esta 

pesquisa tornou-se significativa para o campo da educação por comportar e empreender um 

caráter inclusivo em que foi possível dar um rosto humanizador aos personagens da multidão 

em seus diferentes lugares de fala.  As abordagens pedagógicas com o cordel possibilitaram 

experienciar uma prática educativa solidária, reencantada, com debate e oposição de ideias, 

em que foi possível, num âmbito mais próximo, perceber um aprimoramento de saberes 

educacionais, diante do contexto político, social e cultural que permeia a vida dos alunos e 

professores da escola ―João Ribeiro‖, ao vivenciarem uma cultura de respeito e tolerância 

diante das múltiplas formas de interações humanas. 

Como forma de compartilhar nossa experiência didática, disponibilizamos para a 

escola ―João Ribeiro‖ e para o Programa de Pós-graduação em Formação de Professores, da 

Universidade Estadual da Paraíba, uma sequência didática (anexo I), como produto resultante 

de uma prática pedagógica exitosa, pensada para a multidão, por apresentar mecanismos para 

melhor desenvolver o contexto de ensino-aprendizagem frente à sociedade multifacetada e por 

oportunizar novos olhares educacionais para a Educação Básica. Uma forma de contribuir 

para que nossos professores busquem aperfeiçoar suas práticas docentes, intervindo nos 

cenários local, regional e nacional.  

À luz dessas destas considerações, ressaltamos que nosso estudo não pretende ser 

conclusivo. Ainda que de modo específico, buscamos lançar uma contribuição para que novos 

olhares se direcionem a esta relação que envolve multidão, cordel e escola a fim de diminuir 

sua incompletude na sociedade contemporânea, tendo em vista que, na constante permuta de 

saberes e aprendizado, muitos dos conteúdos poetizados nas narrativas de cordel trazem uma 

―linguagem de rua" por necessidade de expressão, divulgação e cooperação entre diferentes 

categorias sociais que não podem ser vividas individualmente, mas em comunhão com os 

demais componentes do espaço citadino, numa espécie de configuração comum de relações 

sociais.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I: 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Ribeiro 

Cidade: Gurinhém/PB 

Área do conhecimento: Interdisciplinar 

Disciplina que foi aplicada: Geografia 

Turma: 3ª série do Ensino Médio noturno 

Duração das atividades: Um bimestre (16 aulas de 40 minutos cada uma): duas aulas 

consecutivas por semana. 

Objetivo: Utilizar e literatura de cordel enquanto gênero privilegiado para compreender a 

multiplicidade e os rizomas da contemporaneidade, de modo a dar voz aos alunos para se 

reconhecerem enquanto sujeitos críticos, constituintes de potência de multidão. 

 

QUATRO ETAPAS 

 

Etapa I (quatro aulas): concepções sobre povo e multidão 

 

 Primeira e segunda aula (consecutivas): 

 

o Inicia a aula com a exposição, em data show, com fotos que remetem a Estados-

nações, poder constituído e hierarquia global, diante de um discurso de soberania, 

destacando imagens de reis, presidentes e povos (com um recorte histórico do século 

XIII ao século XX). Em seguida, organiza a turma em uma roda de conversa para 

discutir sobre o contexto da geopolítica contemporânea, fazendo reflexões sobre o 

lugar social dos detentores do poder e papel do ―povo‖, diante de um contexto de 

política local, nacional e global. 

o Após a discussão referente aos poderes constituídos e ação sócio/política de povo, 

entrega a cada aluno um texto base sobre a noção de multidão (conceito respaldado 

nos discursos de Michael Hardt e Antonio Negri). O texto serve para dar respaldo à 

apresentação do conceito de multidão. Tal conceito é para ser apresentado e discutido 

na continuidade da aula expositiva dialogada (com data show) a partir de textos e 



 

 

imagens que refletem ações/manifestações da multidão em suas diferentes atuações 

sociais.  

o Perante as discussões, e com textos em mãos, divide os alunos em equipes iguais para 

discutir entre eles os pontos que mais lhe chamaram atenção, compartilhando as ideias 

com a turma, encerrando, assim, as primeiras aulas. 

 

 Terceira e quarta aula (consecutivas): 

 

o A terceira aula se inicia com problematizações sobre os conceitos de povo 

(transcendente) e multidão (imanente) a partir da ideia de pós-modernidade, levando 

em consideração a seguinte inquietação: que conceito político, social e ontológico 

mais se adequa ao contexto atual, povo ou multidão? 

o Diante da inquietação acima, promove uma roda de conversa com leitura e discussão 

do texto relacionando à multidão para que fique claro o que é a multidão e qual o seu 

potencial político, social e ontológico. Relaciona tal discussão com os conhecimentos 

já adquiridos pelos alunos, de modo a refletir, num âmbito mais próximo, o contexto 

histórico e social em que estão inseridos, e numa esfera mais ampla, problematizando 

o modo pelo qual a multidão é constituída.  

o Ao final do debate, questiona os alunos sobre quem seriam os sujeitos que fazem parte 

da multidão. Encerra a aula com esta interrogação para se discutir na aula seguinte. 

 

Etapa II (quatro aulas): reconhecimento dos sujeitos da multidão no cordel 

 

 Quinta e sexta aula (consecutivas): 

 

o Inicia a quinta aula com um feedback sobre a ideia de multidão. Em seguida, questiona 

os alunos sobre a resposta da pergunta da aula anterior (quem faz/é a multidão?). Após 

as respostas dos alunos, segue aula com exposição reflexiva (com texto e imagens em 

data show) sobre personagens da multidão, os ―pobres‖ e a cidade enquanto recorte 

espacial produtora/mediadora de multidão. 

o Segue a aula expositiva reflexiva (com texto e imagens em data show) sobre alguns 

personagens da multidão (mulher, pobre, negro, gay, camponês) e a cidade enquanto 

recorte espacial produtora e mediadora de lugares e entre-lugares da multidão. 



 

 

Apresenta, por meio de textos, imagens de cidades (contradições urbanas) e versos de 

cordéis, o lugar comum dos personagens da multidão.   

o No decorrer das aulas, trava um diálogo sobre a relação territorial (de pobres e de 

ricos) presente na cidade, dando ênfase a multidão enquanto agente produtora de 

interesses comuns. Apresenta a música ―o canto da cidade‖, de Daniela Mercury, para 

correlacionar com a produção social dos sujeitos urbanos e as diferentes formas de 

apropriação do espaço citadino. Discute a letra da música o lugar-social dos 

personagens mencionados. 

 

 Sétima e oitava aula (consecutivas): 

 

o Inicia a aula tecendo uma reflexão sobre o papel social dos pobres para refletir a ideia 

de vítima ou potência na sociedade – enquanto sujeitos que cooperam e produzem 

ações comuns, como linguagens e insurreições.  

o Entrega a cada aluno alguns cordéis que versem sobre o pobre e os conflitos sociais 

urbanos (questões de gênero e sexualidade, folhetos de Goldelivie, Soares e Monteiro; 

questões étnico-raciais, cordéis de Melo, Barros e Arraes; e em relação à figura do 

camponês, narrativas de Matos, Francisco e Bandeira e Dantas). Após receberem as 

estrofes, solicita que os alunos façam a leitura individual dos seus cordéis, destacando 

e anotando no caderno o modo pelo qual tais personagens são representados nas 

narrativas. 

o Pede para alguns alunos começaram a recitar algumas estrofes. Analisa e discute, 

publicamente, o contexto das poéticas versejadas. 

 

Etapa III (seis aulas): leituras da multidão no cordel contemporâneo 

 

 Nona e décima aula (consecutivas): 

 

o Inicia a aula com uma discussão sobre o lugar-social do sujeito socialmente segregado. 

Em seguida, divide a sala de aula em três grupos para discutir as questões sociais e 

políticas diante de uma sociedade multitudinal.  Para complementar esta discussão, 

entrega, a cada grupo, um texto suporte falando sobre um determinado conjunto de 

personagens: gay (texto respaldado em Guacira Louro e Michel Foucault), negro (com 

representações sociais a partir do olhar literário de Bernd e Proença filho) e camponês 



 

 

(à luz das análises de José Martins). Os textos entregues servem para abrir uma 

discussão levando em consideração o papel destes personagens na sociedade: vítimas 

ou potência? 

o Apresenta slides contendo as estrofes dos cordéis entregues aos alunos na aula 

anterior. Analise-as. 

o  Na sequência, abre um diálogo sobre as representações de alguns personagens no 

cordel, destacando o papel social do negro, do gay, do camponês (este, enquanto 

imagem estigmatizada pelo sujeito urbano) e do subalterno, para dar voz social a 

outros personagens segregados no espaço citadino. 

o Divide a turma novamente em três grupos para discutir, a partir dos cordéis, as 

questões em pauta, atentando para as descrições de representação social descritas nas 

narrativas. Cada grupo fica responsável por uma categoria específica dos personagens 

da multidão (negro, gay e camponês).   

o Pede para que os grupos façam as análises em casa para serem apresentadas/discutidas 

nas aulas seguintes, tendo como eixo norteador a seguinte pergunta: como os 

personagens estão descritos nas narrativas? Como eles podem ser lidos pelo viés da 

multidão?  

 

 Décima primeira e décima segunda aula (consecutivas): 

 

o Inicia a aula com uma breve reflexão sobre a multidão enquanto potência. Em seguida, 

pede para que os alunos explorem as análises que levaram para fazer em casa, dando 

destaque as potencialidades que os atores sociais exercem no espaço urbano, enquanto 

força social, política e ontológica da multidão no cordel. 

o Solicita que o grupo de alunos que ficaram responsáveis pelos cordéis com abordagens 

sobre o personagem homossexual (gay) declame os cordéis analisados e compartilhe 

as análises. 

o Depois da exposição dos alunos, inicia uma aula expositiva reflexiva (em data show) 

com estrofes de cordéis que discorrem sobre o homossexual, com imagens referentes a 

tal contextura.  Lança uma discussão sobre o papel social de tais personagens. 

 

 Décima terceira e décima quarta aula (consecutivas): 

 



 

 

o Inicia a aula contextualizando as análises sobre o homossexual feitas anteriormente. 

Em seguida, solicita que os grupos de alunos que ficaram responsáveis pelos cordéis 

com abordagens sobre o personagem negro e o camponês declamem os cordéis 

analisados e compartilhe as análises. 

o Depois da exposição dos grupos, inicia uma aula expositiva reflexiva (em data show) 

com estrofes de cordéis que discorrem sobre as questões étnico-raciais e sobre o 

agricultor/camponês, com imagens referentes a tais contexturas.  Lança uma discussão 

sobre o lugar-social de tais personagens na sociedade. 

 

Etapa IV (duas aulas: culminância): a potência da multidão 

 

 Décima quarta e décima quinta aula (consecutivas): 

 

o Para dar respaldo à multidão enquanto potência política, social e ontológica, inicia a 

aula expositiva apresentando os modos de manifestações potenciais da multidão 

(formas de protestos, uso de máscaras, a metáfora vampírica, entre outros) no contexto 

atual.  

o Como forma de refletir a experiência de ensino/aprendizagem, juntamente com os 

grupos, elaborem estratégias de expor em um evento da escola (à toda comunidade 

escolar) as potencialidades da multidão, diante dos personagens em questão, 

considerando as seguintes interrogações: 

 De que forma devemos apresentar em público a potencialidade da temática da 

multidão? (o que usar na apresentação? Vídeos, músicas, teatralizações, 

máscaras?)? Quais? 

 Que textos selecionar, sobre a multidão, homossexualidade, negros e cidade, a 

serem resumidos e expostos no evento? 

 Que estratégias desenvolver para exprimir ao público as potencialidades da 

carne da multidão, principalmente no espaço citadino. 

 

 Culminância 

 

o Apresenta os resultados a toda comunidade escolar. 

 

 



 

 

ANEXO II: 

 

Música discutida durante a pesquisa-ação 

 

O Canto da Cidade 

(Daniela Mercury) 

 

A cor dessa cidade sou eu 

O canto dessa cidade é meu 

A cor dessa cidade sou eu 

O canto dessa cidade é meu 

 

O gueto, a rua, a fé 

Eu vou andando a pé pela cidade bonita 

O toque do afoxé e a força de onde vem 

Ninguém explica, ela é bonita 

 

O gueto, a rua, a fé 

Eu vou andando a pé pela cidade bonita 

O toque do afoxé e a força de onde vem 

Ninguém explica, ela é bonita 

 

Uô ô verdadeiro amor 

Uô ô você vai onde eu vou 

Uô ô verdadeiro amor 

Uô ô você vai onde eu vou 

 

Não diga que não me quer 

Não diga que não quer mais 

Eu sou o silêncio da noite 

O sol da manhã 

 

 

 

 

Mil voltas o mundo tem 

Mas tem um ponto final 

Eu sou o primeiro que canta 

Eu sou o carnaval 

 

A cor dessa cidade sou eu 

O canto dessa cidade é meu 

A cor dessa cidade sou eu 

O canto dessa cidade é meu 

 

Não diga que não me quer 

Não diga que não quer mais 

Eu sou o silêncio da noite 

O sol da manhã 

 

Mil voltas o mundo tem 

Mas tem um ponto final 

Eu sou o primeiro que canta 

Eu sou o carnaval 

 

Uô ô verdadeiro amor 

Uô ô você vai onde eu vou 

Uô ô verdadeiro amor 

Uô ô você vai onde eu vou 

 

A cor dessa cidade sou eu 

O canto dessa cidade é meu 

A cor dessa cidade sou eu 

O canto dessa cidade é meu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III: 

 

CORDÉIS, SOBRE O HOMOSSEXUAL (GAY), ANALISADOS PELOS ALUNOS/AS 

DURANTE A PESQUISA-AÇÃO 

 

 

Cordéis on-line:

 

A história de Joca e Juarez 
(MARIA, Salete; Fanka)  

 
Juarez era um senhor 

Devoto do meu padim 

Trabalhava com ardor 

Cultivando seu jardim 

―um dia o cão atentô‖ 

E Juarez se apaixonou 

Por Joca de Manezim! 

 

Isso se deu em meados 

De mil novecentos e seis 

Naquele tempo veado 

Era bicho que Deus fez 

―home não ama ôtro home 

Senão vira Lobisomem‖ 

Disse o padre, certa vez 

 

O tal Joca era um rapaz 

Zabumbeiro de primeira 

Era um tocador capaz 

De agradar moça solteira 

Mas também ele gamou 

Por Juarez se apaixonou 

Quando o viu na ribanceira. 

 

O Juarez, que moço bom! 

Honesto e temente a Deus 

Tinha mesmo aquele dom 

De estar junto dos seus 

Porém Joca despertava 

Algo que o incomodava 

Mais profano que os ateus 

 

Orava dias a fio 

Pedindo a Deus proteção 

Não chiava nem um pio 

Sobre a sua condição 

Sentia até arrepio 

Um sentimento sombrio 

Domava seu coração 

Dizia: ―Deus me ilumine 

Não sei o que há comigo 

Creio que já imagine 

Que amo o meu amigo 

Por favor me examine 

Preciso que me vacine 

 

Me livre deste castigo!‖ 

Foi um dia à sacristia 

Querendo se confessar 

Mas o pobre não sabia 

Que o padre ia viajar 

Falar com os fazendeiros 

Combinar com os cangaceiros 

Franco Rabelo expulsar. 

 

Pra você vou alembrar: 

Romão era conselheiro 

Vivendo a orientar 

Beatos e bandoleiros. 

Apesar da seca forte 

O milagre fez suporte 

Que atraía os romeiros. 

 

Disse ele: ―Meu padim 

O senhor tá avexado? 

Mas me dê cá um tempim 

P‘eu lhe contar um babado 

Sabe Joca Manezim? 

Despertou algo em mim 

E por ele estou gamado.‖ 

 

Padim Ciço extasiado 

Ficou teso, branco e mudo 

Olhou o seu afilhado 

Comentando o absurdo 

―meu filho esqueça disso 

Largue logo desse viço 

Saia já desse chafurdo!‖ 

 

 

 

―Isso é a tentação 

Você precisa rezar 

Peça logo a Deus perdão 

Tire moça pra casar 

Veja Sodoma e Gomorra 

O castigo contra a zorra 

Outra vez pode se dar‖. 

 

"Ademais eu advirto 

E esclareço a você 

Em assunto desse tipo 

Nada posso lhe dizer 

É tema que não me meto 

E com o devido respeito 

Eu não me deixo meter." 

 

―Reverendo acredite 

Meu amor é tão sincero 

Pela deusa Afrodite 

Joca é tudo que mais quero 

Tenho padecido tanto 

Por viver esse encanto 

Pelo homem que eu paquero‖. 

 

O vigário apressado 

Disse: ―Estou de saída 

Nesse papo endiabrado 

Não encontrarás guarida 

Vá plantar o seu roçado 

Deixe essa história de lado 

Que eu já estou de partida‖ 

 

Juarez desapontado 

Dirigiu-se à Matriz 

Avistou Joca sentado 

Ao lado de Meretriz, 

Uma amiga rapariga 

Que amava outra amiga 

Que no circo era atriz. 

 

Disse ele: ―Caro Joca 

Venho do confessionário 

Procurei sair da toca 

Contei tudo ao vigário 

Sobre a nossa condição 

Nosso amor, nossa paixão 

É triste nosso calvário. 

 

Padim Ciço condenou 

Esse ‗amor entre iguais‘ 

Ele me aconselhou 

A trabalhar muito mais 

Esquecer tal relação 

Procurar outra união 

Pois esta não me apraz.‖ 



 

 

Meretriz falou e disse, 

Se metendo na questão: 

―tudo isso é tolice 

Esse padre é um machão 

Pois ordena a Escritura 

Para cada criatura 

Amar semelhante irmão.‖ 

 

―O padre tá atrasado 

Na sua concepção 

Para casos de viado 

Tem atualização 

Que tal fazer um mestrado 

Homossexualizado 

Com o São Sebastião?‖ 

 

"Meretriz é isso aí 

-disse Joca veemente- 

Vejo que no Cariri 

Você lançou a semente 

Vou falar com este padre 

Chamar ele de ‗cumadre‘ 

P‘rele respeitar a gente." 

 

Enquanto isso na feira 

Pote, cabaça, quartinha 

Chinelo, terço, peneira, 

Cordel, reisado, lapinha 

Entorno toda cultura 

P‘ruma fé cega e segura 

Aquele amor não convinha. 

 

Envolto neste cenário 

Joca fitou o Juarez 

Um sentimento lendário 

Instalou-se de uma vez 

E tudo ficou sagrado 

Como algo consagrado 

Qual um anjo que se fez 

 

Naquela apoteose 

Tudo, então, se revelou 

Fez-se a metamorfose 

Deste proibido amor 

Do casulo à borboleta 

Emanou d‘uma trombeta 

Um som que glorificou. 

 

O amor é grande laço 

O amor é armadilha 

O amor não tem compasso 

O amor não segue trilhas 

O amor não se condena. 

Todo amor vale a pena 

Salve quem ama e brilha! 

O povo de Juazeiro 

Comentava, maldizendo 

Foi, então, cada romeiro 

Procurar o reverendo 

Para que interviesse 

E fizesse uma prece 

P‘ro que tava acontecendo. 

 

Acendido o preconceito 

Foi difícil apagar 

Apesar do seu conceito 

Nunca quis discriminar 

Chamou a população 

Para ouvir no seu sermão 

O que tinha a comentar. 

 

O sacristão trouxe a vela 

A beata trouxe o vinho 

Meretriz sempre tão bela 

Foi chegando de mansinho 

Com Floro Bartolomeu 

Que era um amigo seu 

A quem falou bem baixinho: 

 

―Floro, ouça este pedido 

Que tenho a lhe fazer 

O Joca está fudido 

Juarez pensa em morrer 

Suba lá e diga ao padre 

Que faça sua vontade 

Deixe o amor acontecer... 

 

Além disso é dever 

Dos que proclamam a fé 

Nenhum ser desmerecer 

Seja homem ou mulher 

O amor é unissex 

Dura Lex, sede Lex 

Mais tarde dirá Tom Zé." 

 

Assombrado e relutante 

Floro disse: ―tenho medo‖ 

Meretriz disse gritante: 

"Pois contarei seu segredo" 

Ele disse: "sendo assim 

Deixe isso para mim 

Resolvo tudo, tão cedo!" 

 

Pressionado e sem saída 

Subiu Floro no altar 

Com sua saia comprida 

O padre veio de lá 

A multidão moralista 

Falsa como uma ametista 

Ansiosa a esperar. 

Floro foi ao reverendo 

Cochichou ao seu ouvido 

O padre enrubescendo 

Disse: ―atendo ao pedido!‖ 

E a missa começou 

Mas o padre não falou 

Sobre o tema pretendido. 

 

Falava ele de tudo 

Menos sobre o coito gay 

Juarez assistia mudo 

Joca parecia um rei 

Sentiam-se justiçados 

Com Floro e o Padre acuados 

Meretriz fazia a lei 

 

Após o ―ide em paz‖ 

O povo se recolheu 

Ao cabaré de Lilás 

Foi Floro Bartolomeu 

Meretriz com seu cartaz 

Joca, Juarez e um rapaz 

Enfim, o amor se deu. 

 

Para época em questão 

O ocorrido era novo 

Foi alvo de agitação 

Entre as pessoas do povo 

Mas Floro Bartolomeu 

Com o poder que recebeu 

Tornou comum como um ovo. 

 

Do direito de Ser Gay ou 

condenando a Homofobia 
(SILVA, Salete Maria da) 

 

Diante do Tribunal 

Zeca expôs a questão: 

―Sou um homossexual 

E peço vossa atenção 

O que deve ser julgado 

E d‘uma vez extirpado 

É o ódio; o amor, não! 

 

Não está em discussão 

A minha intimidade 

Aqui a acusação 

Pesa contra a insanidade 

De quem ousa decretar 

Que é proibido amar 

Invocando a divindade 

 

Meu direito de ser gay 

Não me pode ser negado 



 

 

Pois não ajo contra a lei 

Quando ouso ser amado 

Por alguém do mesmo sexo 

Por mais que seja complexo 

Esquisito ou estranhado 

 

Sou eu, pois, um cidadão 

Que trabalha e contribui 

Com esta grande nação 

E que dela não se exclui 

Mereço todo o respeito 

Sou sujeito de direito 

Que avança e evolui 

 

O que temos que julgar 

É a tal da homofobia 

Que está a provocar 

Mortes pela cercania 

Privando gente decente 

De viver alegremente 

Entre nós, em harmonia 

 

Não podemos conceber 

Que a injustiça impere 

Temos que nos envolver 

Pois toda morte nos fere 

Todo gay é ser humano 

Todo ser é nosso ―hermano‖ 

Se pensa assim, não tolere 

 

Não seja condescendente 

Cúmplice ou co-autor 

Muito menos conivente 

Com tais atos de horror 

Se você tem consciência 

Denuncie a violência 

Seja lá contra quem for 

 

Não me chame de demente 

Anormal ou acintoso 

Nem tampouco de indecente 

Pecador ou monstruoso 

Ouse atacar injustiças 

Reveja suas premissas 

Não sou eu o criminoso! 

 

O que há de errado em mim? 

E que você não suporta? 

Tente escrever outro fim 

Para a velha história torta 

Um defensor de direito 

Não dormirá satisfeito 

Omisso, fechando a porta! 

 

 

A diferença existe 

Não adiante negar 

Pra que este dedo em riste 

Sempre a me apontar?! 

Vá julgando a minha vida 

E escondendo a ferida 

Que tu não ousas curar! 

 

Em toda a Humanidade 

Houve gente como eu 

Vítima da iniqüidade 

Quanto inocente morreu! 

Em nome de um modelo 

Que sempre imprimiu um selo 

Separando tu e eu 

 

Foi assim com outros seres 

Igualmente ―diferentes‖ 

Ante os ―podres poderes‖ 

Continuaram silentes? 

Mulheres, negros, judeus 

Anciãos, crentes, ateus 

São todos eles doentes? 

 

Suplico, reflitam mais 

Sobre vossas posições 

Examinem os anais 

Das vossas ―convicções‖ 

Vejam que todos perdemos 

Que Justiça defendemos 

Admitindo exceções? 

 

Repito: eu sou um gay 

Veado, homossexual! 

Sou eu um fora-da-lei? 

Delinqüente, marginal? 

Tenho direito a viver? 

Ou minha sina é morrer 

Sob a lâmina d'um punhal? 

 

Digam, senhores jurados, 

E povo da minha terra! 

Quem deve ser condenado? 

É este que aqui vos berra? 

Ou a tal da homofobia? 

Que mata à luz do dia 

Vai à missa, ora e enterra? 

 

Eu quero finalizar 

Pedindo para os doutores 

Comecem a se indagar 

Olhem-se nos corredores 

Quem não conhece um gay? 

São todos foras da lei? 

Ou há algum entre os senhores? 

 

Quem nunca teve um colega 

Quem sabe até um parente 

Aquele a quem você nega 

O direito de ser gente 

De existir, ser feliz 

Ser dono do seu nariz 

E levar a vida contente? 

 

Vamos, pensem um segundo! 

Antes do seu veredito 

Quem aqui criou o mundo? 

E tudo o que ―está escrito‖? 

Não é este o argumento? 

Que lhes serve de cimento 

Sobre o que tenho dito? 

 

Deixo agora com vocês 

O direito de julgar 

Não é mais a minha vez 

Fale quem quiser falar 

Condenada a homofobia 

Quem sabe por mais um dia 

Muitos possam respirar 

 

Sendo ela absolvida 

Certamente ouvirão 

Dizer que mais uma vida 

Foi ceifada no sertão 

E também no litoral 

Onde gay não é igual 

A qualquer um cidadão 

 

 

Data vênia, meus senhores 

Mas isto é covardia 

Onde eu for, onde tu fores 

Sempre dor e agonia 

Ponham um ponto final 

Sou um homossexual 

Tenho direito ao meu dia! 
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ANEXO IV: 

 

CORDÉIS, SOBRE O NEGRO, ANALISADOS PELOS ALUNOS/AS DURANTE A 

PESQUISA-AÇÃO 

 

Cordéis on-line:

Não me chame de mulata 
(ARRAES, Jarid) 

 

Eu começo este cordel 

Recorrendo ao dicionário 

Pois o tal livro reflete 

Um saber reacionário 

Já que o significado 

Do verbete ali mostrado 

É antigo e ordinário. 

 

Tomarei como um exemplo 

A palavra de ―mulata‖ 

Revelada a sua origem 

Que me fez estupefata 

Pois compara com jumento 

Com racista entendimento 

A gente miscigenada. 

 

Se você não conhecia 

Eu lhe posso explicar 

Que mulata se dizia 

Com o fim de debochar 

O termo pejorativo 

Era depreciativo 

Sem noção de respeitar. 

 

É chamado de mulato 

Aquele que é misturado 

Um dos pais é de cor negra 

Sendo o outro branqueado 

Mas a miscigenação 

No início da nação 

Foi um mal desnaturado. 

 

Nunca foi caso de amor 

Como se pode alegar 

Era caso de estupro 

Que à negra ia abusar 

O senhor da Casa Grande 

Mui cruel e dominante 

Pronto pra violentar. 

 

E além dessa faceta 

Existiu branqueamento 

Como oficial medida 

Para o tal clareamento 

 

Com o fim de exterminar 

De pra sempre eliminar 

O negro do pensamento. 

 

Essa torpe intenção 

Que visava misturar 

A cor negra e a branca 

Até por fim conquistar 

Um final clareamento 

Jogando no esquecimento 

A cor preta a incomodar. 

 

É verdade que hoje em dia 

No Brasil é proibido 

O racismo já é crime 

Mas não é nada escondido 

Pois a imagem da mulata 

Hoje ainda nos relata 

Tal racismo aludido. 

 

É possível ainda hoje 

Um ditado se escutar 

Se o pai é homem preto 

E com branca se casar 

Todos rezam pra nascer 

Um bebê pra condizer 

Que à mãe deve puxar. 

 

Se tiver a pele clara 

Mas cabelo encrespado 

Sendo meio ―moreninho‖ 

E com nariz achatado 

Vai sofrer com o racismo 

Desse mundo de cinismo 

Porcamente enquadrado. 

 

E aí ninguém mais pensa 

Que a mistura o clareou 

Se o cabelo não é liso 

Se o nariz não afilou 

É tratado como preto 

Com racismo obsoleto 

Que jamais se acabou. 

 

O problema, realmente 

Na mistura não consiste 

Mas é na mentalidade 

 

Que o racismo ainda existe 

Julgando que é um problema 

E fazendo de um dilema 

Essa cor que a pele exibe. 

 

O problema é a tentativa 

De impor branqueação 

Destruindo a identidade 

Para o povo da nação 

Impedindo de enxergar 

O racismo a clarear 

Nessa padronização. 

 

No passado se queria 

O final da negritude 

Que incomodava o branco 

Por ter forte atitude 

Pois a preta identidade 

É dotada de verdade 

De beleza e plenitude. 

 

Os racistas do passado 

Inda vivem no presente 

Têm um discurso furado 

Ensinado para a gente 

De que negro não existe 

E no termo vil insiste 

Com postura insolente. 

 

Vão chamando de mulato 

Ou de pardo e bronzeado 

Dizem que é cor de jambo 

Tom moreno e amarronzado 

Chama até de chocolate 

Nesse torpe disparate 

De racismo nomeado. 

 

Só não chama pelo nome 

Que lhe é fortalecido 

Pois racista não tolera 

O negro que é entendido 

Que bem sabe de sua cor 

E por ela tem amor 

Com orgulho agradecido. 

 

Quando digo que sou negra 

Corre um monte pra falar 



 

 

Que não sou suficiente 

Para me identificar 

Se não fosse irritante 

Ia ser hilariante 

Mas é de se preocupar. 

Pois na hora do racismo 

Quando querem desprezar 

Todo o tipo de exclusão 

Contra mim querem jogar 

Já negaram até trabalho 

Me queriam de cangalho 

Para em mim poder pisar. 

 

Mas a partir do momento 

Que de tudo me toquei 

Entendi o meu contexto 

E enfim me empoderei 

Tenho uma identidade 

Forte essa integridade 

E de negra me enxerguei. 

 

Essa palavra ―mulata‖ 

Ela não me representa 

Não sou cria de jumento 

Nem de burro sou rebenta 

Eu sou filha duma gente 

Corajosa e imponente 

Com história opulenta. 

 

Não aceito essa carimbo 

De ―mulata‖ Globeleza 

O meu corpo não é coisa 

Pra racista nojenteza 

Sei bem mais do que sambar 

Pro machismo se acabar 

Eu te passo essa certeza. 

 

A beleza das pessoas 

Está na diversidade 

É por isso que acredito 

Com muita sinceridade 

Que ser negra é alegria 

Com destreza e ousadia 

É minha prioridade. 

 

Não me chame de morena 

Pois a minha aparência 

Contém a ideologia 

Da mais pura sapiência 

É dotada de intenção 

Com fim de libertação 

Cheia de resiliência. 

 

Eu mantenho sempre viva 

Essa herança ancestral 

Que por mim se perpetua 

E que em mim é maioral 

Negritude é baluarte 

Resistente contraparte 

Ao racismo imoral. 

 

É por isso que eu exijo 

O respeito que é devido 

Que aceite a minha fala 

E não venha de atrevido 

Venha enfim compreender 

Bem disposto para ver 

O que tenho promovido. 

 

Não me chame de mulata 

Eu sou negra orgulhosa 

Não me chame de morena 

Eu sou preta vigorosa 

Tenho garra pra lutar 

Para a todos ensinar 

Sempre bem esperançosa. 

 

Essa minha identidade 

Possui força exemplar 

É firmada na coragem 

De unir e conquistar 

Resgatei minha raiz 

E agora eu sou feliz 

Pelo que posso contar. 
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ANEXO V: 

 

CORDÉIS, SOBRE O CAMPONÊS, ANALISADOS PELOS ALUNOS/AS DURANTE A 

PESQUISA-AÇÃO 

 

Cordéis on-line: 

 
Vida de camponês (MATOS, 

Márcio).  

 

O camponês é assim 

Sabe um tanto mais um 

tantinho 

Da taipoca faz a colher 

Da peroba faz pilão 

A madeira entalhada 

Ganha forma em sua mão. 

 

Tudo na base do machado 

Da enxó e do facão 

Quando se põe na labuta 

Camponês é artesão. 

 

Tira leite como ninguém 

Conhece intimamente a criação 

Braúna, jibóia, ciganinha 

A vacada se rende ao toque de 

sua mão 

 

Burro bravo é domado 

E até cobra pega com a mão. 

Não é engenheiro, químico, 

nem doutor 

Mas da planta faz remédio 

Com boi e canga faz trator. 

 

Da terra tira o sustento 

Alimenta a cidade 

E apesar de sua importância 

É homem sem vaidade. 

 

Com cinza e sebo faz sabão 

Lava casa, lava roupa, lava mão 

Só não lava de sua alma 

As marcas da opressão, 

 

Que fez dele um guerreiro 

Homem de calos nas mãos 

Sua lida é pesada 

Mas dela não abre mão. 

É passada de pai prá filho 

Preservada a tradição 

 

 

 

 

 

Seu legado tem valor 

Sabe mais que muito doutor 

Na escola do campo 

É parceiro é professor. 

 

A escola que vem da cidade 

Não conhece o agricultor 

Atropela sua história 

Que nem fosse trator. 

 

 Ara, gradeia, semeia 

A semente da globalização 

Reproduz conhecimento 

Sem questionar a razão. 

 

 E a criança camponesa 

De tão rica tradição 

Arrancada das raízes 

Pela mão da ―educação‖. 

 

Capitalismo, agronegócio, 

produção 

A meta é exportar 

Invadiram nossa terra 

Impede-nos de lutar. 

 

Querem nos fazer escravos 

Para o latifúndio trabalhar 

A produção de alimento 

Agora perdeu lugar. 

 

Eucalipto, cana e soja 

Querem nos fazer plantar 

Para alimentar a ganância 

De quem não quer 

compartilhar. 

 

Vive de explorar o outro 

Contra esses vamos lutar 

Estudar a realidade 

E aos poucos transformar. 

 

Valorizar nossa cultura 

Os costumes resgatar 

Refazer a nossa história 

Estudar e trabalhar. 

Protagonizar a mudança 

 

 

 

E nos livros registrar 

Seguir firme na luta 

 

Sem nunca desanimar. 

Camponês que é camponês 

Não se deixa engabelar 

Resisti ao imperialismo 

Constrói nova nação 

Garanti o seu futuro 

Com uma nova educação. 
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ANEXO VI: 

 

Música exibida durante a culminância pesquisa-ação 

 

Multidão  
(Skank) 

 

A multidão está pegando fogo 

(o fogo vai queimar) 

Tudo está pegando fogo 

Por que não aparece ninguém? 

Por que ninguém aparece 

 

A multidão também está com fome 

(com fome ela está) 

O pão vem do trabalho do homem 

Precisa de trabalho e não tem 

A vida com trabalho é nobre 

 

Vamos começar de novo 

(quem faz, o que faz, por que faz) 

Vamos vira esse jogo 

(quem cai, quem sai, quem vai) 

Vamos devolver em dobro 

(quem faz, o que faz, porque faz) 

Vamos remover o mofo 

(quem sai, quem vai, quem cai) 

 

A multidão levanta a voz do povo 

(o povo quer cantar) 

Levanta a voz do povo 

Não adianta manipulação 

E não é por mal é pro bem 

Entre erros e acertos 

Sabemos porque lutamos 

Sabemos de que lado estamos, irmão 

Se não vai por bem, vai por mal 

 

Essa é a situação 

 

A multidão não quer papel de bobo 

(e o jogo vai virar) 

Ninguém aqui é bobo 

Nós vamos engatar esse trem 

A cada estória cantada 

A cada estória contada pelo canção 

Vamos embarcar nesse trem 

Ter coragem pra cantar 

Ter coragem pra cantar essa canção 

 

Vamos relembrar em coro 

(quem faz, o que faz, por que faz) 

Feijão na mesa do almoço 

(sem mais, que tais, fico em paz) 

Ladrão vai para o calabouço 

(quem vai, quem sai, quem cai) 

Água limpa nesse poço 

E pede aos céus e a Oxalá coragem pra 

vencer 

Vencer esse dragão 

Dragão gigante da pura maldade e 

opressão 

Muitos tentarão e outros tantos tombarão 

Levante na verdade 

Enxergue a luz que vai além deste instante 

Na voz real que flui de cada habitante 

Nas ruas, nos becos, amotinados dançam 

E avançam pra bem longe do medo 

escravizante 

Comemore esse momento, nossa ação não 

será em vão 

 

A multidão está na rua de novo 

(de novo ela está) 

A multidão toda ao redor do globo 

Vamos engatar esse trem 

Vamos embarcar nesse trem 

 

Pra começar tudo de novo 

(quem faz, o que faz, por que faz) 

Vai envolver o mundo todo 

(quem vai, quem sai, quem cai) 

Lavar o chão, passar o rodo 

(quem sai quem vai, e quem cai) 

Não vamos afundar no lodo 

(quem faz, o que faz, por que faz) 

 

Chega de sermos cidadãos esmagados 

Oprimidos e violentados pelo Estado 

Vampirizados pela maior parte da classe 

dominante 

Esse sim, os verdadeiros terroristas 



 

 

Que tudo fazem pra se manter no poder, 

numa guerra suja 

Enquanto a população real luta pra 

sobreviver 

Luta por uma dignidade mínima 

Querer existir, sem a respiração 

Presa, sem medo, ou seja 

Não queremos sobreviver, queremos viver 

 

Se expressar não é crime, aceitar tudo, 

pacificamente 

Já não é mais possível 

Se a população não é ouvida 

A população tem que se fazer ouvir 

Se a população nunca foi respeitada 

Tá na hora de se fazer respeitar 

Somos todos seres humanos 

E não classes e subclasses de gente 

Chega dessa vida aparente 

Direitos e deveres todos temos 

Temos direito de soltar o grito 

Preso na garganta, amordaçado pelos 

opressores 

Lobos em pele de cordeiro 

Aqui quem fala é Bnegão, brasileiro 

Cidadão do mundo, transmitindo 

diretamente das ruas 

Do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


