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CORDEL – O VERSO ENCANTADO QUE (RE)ELABORA VALORES 
COMUNAIS NA EDUCAÇÃO: A PEDAGOGIA DA ONÇA 

SUSSUARANA  

Sérgio Ricardo Santos da Silva1 
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Eu disse que a liberdade / É bem como é a vida 
Tentar tirá-la do homem / É uma coisa descabida / Não se pode cerceá -la, 
Impedi-la, sufocá-la / O homem por ela briga 
 Antonio Viera 

Cordelista de Santo Amaro da Purificação- Cordel Remoçado 

 

RESUMO 

Este texto busca relatar e analisar os impactos da Literatura de Cordel 
na formação da cidadania de jovens e crianças da comunidade 
Sussuarana, a partir da prática pedagógica junto ao grupo comunitário 
Rap´ensando Sussuarana. Sendo assim, pretende analisar os passos 
dessa atuação, revelando os impactos de um trabalho comunitário pela 
arte da Literatura de Cordel que proporcionou a formação de leitores e 
de criadores de cordel que retrataram toda a sua experiência de vida, a 
descoberta do seu eu poético e sua reflexão a respeito da cidadania e 
da comunidade. 
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ABSTRACT 
 

This text tries to report and analyze the impacts Literature of Cordel 
on the formation of citizenship of children and Young people in the 
community of Sussuarana from the pedagogical practice in the 
community group Rap`ensando Sussuarana. The objective is to 
analyze the steps of this action, revealing the impacts of a community 
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work for the art of Literature of Cordel that proposed the formation of 
readers and creators of cordel that expressed all experience of their 
lives, the discovery of their poetic expression and their reflection 
about citizenship and community. 

 

Key Words: communality. Literature of cordel. Education  
 

INTRODUÇÃO 

 
A linguagem é uma das formas do ser humano interagir com o meio e com o outro que dá 

sentidos e significados à nossa identidade. Dentro das elaborações eurocêntricas de mundo, a 

construção de um diálogo a partir dos entre-lugares e dos inter-textos que realcem os laços 

comunais através da linguagem que anuncia nosso ser diante do mundo, indo contra a “maré 

do recalque”, faz-se de extrema importância através da palavra como instrumento de 

encantamento. Esta palavra serve como pilão que prepara uma nova forma de anunciar novas 

configurações de mundo, o simbólico, que é negado por este mundo centrado no 

conhecimento e palavra normatizados. 

 

No território constituinte das redes de alianças que se configuram no existir dos educandos é 

que se “rebenta” a arkhé, o princípio inaugural que vem pilando através do nosso versar na 

educação, o grão do existir: a palavra encantada que tece essas redes, laços ancestrais de 

aprendizados mútuos que configuram saberes comuns. Quando falamos em arkhé, nos 

referimos à consciência de coexistência, de uma referência a princípios inaugurais que 

interagem com elementos existenciais que vão surgindo durante o caminhar de diversas 

populações, tecendo assim a “teia das relações de coexistência” (ARAUJO, 2007, p. 86) que 

tem um cordão umbilical ligado a uma origem comum, a referenciais míticos e ancestrais que 

tratam do sentido imanente dado a símbolos ativos na história sócio-comunitária (SODRÉ, 

1999, p. 177), como memórias ainda presentes nas narrativas míticas e no cotidiano das 

comunidades. 

 

Iniciar uma reflexão a partir de outra perspectiva de educar através da Arte, que contemple os 

saberes da riqueza poética da Literatura de Cordel, nos remete ao mundo simbólico do jogo 

poético-narrativo. Este educar pelo versar é fruto de uma referência à “Dinâmica do Pilão”, 

referência metodológica que caracteriza as iniciativas do PRODESE - Programa 

Descolonização e Educação CNPQ/UNEB - que, nas nossas abordagens e interações 
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pedagógicas com nossas Comunalidades, é utilizado como uma metáfora que (re) significa os 

valores culturais nos processos educativos desenvolvidos em espaços institucionais ou não, 

pois este elemento (o Pilão) nas comunidades africanas tem a função de transformar os grãos - 

que serão consumidos e compartilhados - em alimento para todos na comunidade.  

 

O PRODESE, programa coordenado pela Prof. Dra. Narcimária Correia do Patrocínio Luz, 

enfatiza as seguintes áreas temáticas: Aspectos Ético-Estéticos da Violência Escolar; 

Pluralidade Cultural e Educação e Ética da Coexistência. Através dessas temáticas, os 

professores e alunos a ele vinculados desenvolvem produções acadêmico-científicas no 

contexto da diversidade étnico -cultural das Américas. Essas produções vêm fomentando 

pesquisas, estudos e atividades de ensino e extensão, baseados numa ética que permita a 

garantia da coexistência e expressão territorial dos contínuos civilizatórios que caracterizam 

esse continente. Agrega, ainda, estudos e pesquisas sobre as formas de superação dos 

paradigmas neocoloniais e etnocêntricos que estruturam a política de educação no Brasil, 

além de elaborar e difundir conhecimentos sobre educação referidos às alteridades 

civilizatórias que constituem a formação social brasileira. 

 

E é na busca de superar os paradigmas neocoloniais e etnocêntricos que o Cordel se faz como 

um entrelaçamento da linguagem poética literária na comunidade escolar que busca, através 

de dinâmicas lúdico-estéticas, (re)animar o viver dentro da instituição e fortalecer o poder de 

encantamento que a palavra poética tem, compartilhando saberes, pois “só quem provou da 

comida / sabe o gosto que ela tem” (ASSARÉ, 1978).  

 

Comunalidades são as redes de alianças, a solidariedade interativa presentes nos vínculos 

societais, “(...) desenvolvidas numa dimensão espaço-temporal na qual são reforçados os 

vínculos de sociabilidade e promovida a coexistência entre as culturas em torno”. (LUZ, 

1999:64). As formas de organização dos saberes e fazeres que circulam, nos ritos e expressões 

que formam o ser/estar com (MAFFESOLI, 2005) é que compõem vínculos formativos, 

sensitivos e comunicacionais entre os presentes nos espaços societais, como Sussuarana, com 

suas comunidades-terreiro, paróquias, grupos e centros culturais, etc. 

 

A palavra criativa, elo de ligação dos nossos educandos com seus princípios, saberes 

ancestrais e valores comunais, no nosso trabalho artístico pedagógico ganha corpo na 
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Literatura de Cordel, na qual nossos educandos recriam suas formas de anunciar e afirmar seu 

continuum civilizatório, expressando através da linguagem poética, o contexto político e a 

riqueza da imaginação. 

 

CORDEL – O VERSO QUE VAI PILANDO OS GRÃOS DO EXISTIR. 

A personagem principal deste nosso pilar na Educação é a Literatura de Cordel. Esta 

linguagem que pendura nos seus cordões, narrativas que versam sobre inúmeros aspectos que 

compõem as formas de viver o nosso cotidiano, os diversos momentos históricos do Brasil, as 

mitologias que regem diversos povos, além de fantasias compostas por personalidades que 

marcaram a história da Humanidade. 

 

Assim, pretende-se aqui desencadear uma reflexão que parta de um olhar investigativo acerca 

da “palavra poética” como pilão que prepara uma nova forma de anunciar outras 

configurações de mundo e saberes dos educandos – os quais são recalcados nos processos 

educativos desenvolvidos em muitos espaços institucionais de educação - promovendo a ética 

da coexistência que é negada por este mundo centrado no conhecimento e palavra 

normatizados. Pois o cordel, nas nossas interações didático-pedagógicas, sempre foi o 

agregador, o encantador, o Pilão que compartilha os grãos do saber e busca enaltecer o direto 

de dizer a sua palavra “desnormatizada”, o seu jeito de ser/estar neste mundo. A poesia tem 

este poder de “legitimar” palavras, expressões, dizeres e falares, na sua eterna investigação 

estética e forma, que não confunde com formatação, com o fechar sentidos em uma caixinha 

de significados.    

 

Levantamos aqui, diante da forma como o mundo se configura, no desrespeito ao direito de 

pertencimento e existência da Pluralidade Cultural, a necessidade de exercitarmos a ética da 

coexistência. Esta se configura em promover “perspectivas de valores, linguagens e atitudes 

fundamentais a expansão da vida”, que enalteçam, façam insurgir “novos valores que 

contemplem o direito a existência de todos os povos, contrariando os propósitos neocoloniais” 

e estimule o direito de “sonhar com pequenas utopias de realização do desejo comunal de 

sociabilidade plena” (LUZ, 2005, p.11). 

 

Assim, o princípio inaugural desta abordagem investigativa e em toda nossa prática educativa 

é a palavra, que se restitui como instrumento de encantamento, tendo a Literatura de Cordel 
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como um corpo versado educativo que constrói (re) elaborações de valores comunais através 

da palavra pó-ética2. Será um dos canais de linguagens que utilizaremos aqui para tentar 

revelar a Literatura de Cordel como um corpo complexo de linguagens versadas - 

performático, como diria Muniz Sodré (2005, p. 144) - educativas, que constroem e (re) 

elaboram esses valores comunais, buscando assim enaltecer saberes e fazeres da 

Comunalidade, que são recalcados dentro das dinâmicas institucionais. 

 

Esta poética, muitas vezes, se constitui instrumento de significação, de codificação e 

reestruturação, que rege muitas elaborações de mundo, estéticas e forças pulsantes de muitos 

povos. Quando adolescente, ao ouvirmos o conto sobre “Seu Zé da Onça”3, na comunalidade 

Sussuarana (Salvador/BA), nas dinâmicas de atuação artística cultural com o grupo 

Rap`ensando Sussuarana - grupo comunitário que fazíamos parte, que desenvolvia um 

trabalho arte – educativo com a Literatura de Cordel e o Hip-Hop, que tinha como objetivo, 

através da arte, valorizar a cultura local – nos encantamos com a forma como a força e 

coragem se perpetuou ao longo dos anos na vida das pessoas que convivem, coexistem neste 

lugar. Principalmente ao ver histórias de familiares e amigos que buscaram:  

 

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

 

E é assim também que a Sabedoria se apresenta dizendo: “confesso que vim primeiro / Do 

que qualquer Doutor!” (VIEIRA, 2005, p. 03). E é diante das reflexões dos poetas cordelistas 

e de acadêmicos como Claude Levi-Strauss que entrelaçamos esta rede de saberes sobre “uma 

ciência que preferimos antes chamar de “primeira” que de primitiva.” (LEVI-STRAUSS, 

1989, p. 33). E foi assim que Levi-Strauss colocou em xeque as noções de “progresso” e 

evolução.   

 

Os versos de Antonio Vieira (2005) que estão entrelaçando nossas reflexões, como uma 

agulha poética que alinhava os saberes e fazeres do nosso povo, faz parte do seu livreto de 

cordel intitulado “A peleja da Ciência com a Sabedoria Popular”. Um poço de sabedoria – 

                                                           
2
 Como se diz no dito popular, “vira e mexe” veremos nesta abordagem, palavras desconstruídas e revisitadas, 

recriando novas palavras, sentidos e concretismos. 
3 Vamos viajar neste conto mais adiante, quando mergulharmos na riqueza mítica de Sussuarana.  
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tanto da “ciência acadêmica” quanto da ciência que emana dos legados ancestrais – se abre e 

transbordam dádivas, riquezas, contribuições que enaltecem e reafirmam o quanto temos 

esperteza misturada a sabedoria do povo, que podem contribuir significativamente para o 

processo educativo do ser humano, assim como podem contribuir para que o educando revele 

sua forma de ver o mundo e possa se afirmar enquanto jovem integrante de redes de alianças, 

vínculos societais tão intrínsecos ao seu estar no mundo.  

 

Maffesoli também contribui significativamente para esta reflexão e entrelaçamento: 

 

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

 

E é por acreditar no educar através da Arte, no sentimento de pertencimento e nas dinâmicas 

que estruturam a Pluralidade Cultural, que escolhemos escapar da imposição dos poderes e 

provocar um curto-circuito nas falsas oposições (MAFFESOLI, 2007). 

 

Sobre a noção de Arkhé, analisemos as contribuições de Narcimária Correia do Patrocínio Luz 

(1994, p. 49): 

[...] palavra de origem grega que se refere tanto a origem quanto ao devir, 
futuro, princípios inaugurais, que estabelecem sentido, força e dão pulsão às 
formas de linguagem estruturadoras de identidades; princípio – começo - 
origem; princípio recriador de toda experiência; gênese.     

 

É assim que nos referimos a esta consciência de coexistência, de uma referência a princípios 

inaugurais, a uma origem comum, a referenciais míticos e ancestrais que tratam do sentido 

imanente dado a símbolos ativos na história sócio-comunitária (SODRÉ, 1999, p. 177), como 

memórias ainda presentes nas narrativas míticas e no cotidiano das comunalidades abordadas 

nas nossas práticas pedagógicas. 

 

Todo esse processo de envolvimento com a arte, a arkhé dos educandos, a partir da poesia, da 

percussão, da capoeira, do Rap, revitalizam constantemente um “sistema cuja complexa trama 

simbólica, revitaliza e reforça a existência no aqui e agora”. (LUZ, 1999, p. 51). 
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Assim, como não reverenciar o saber interdisciplinar que transborda dos versos a seguir: 

 

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

 

Maria Eugênia Milet, na sua pesquisa de Mestrado intitulada “Uma Tribo Mais de Mil: o 

Teatro do CRIA” (MILET, 2002, p. 12) revelou esta pulsão, força comunal, de agregação e 

formação pautadas em experiências criativas que impactam de forma encantadora nossa vida.  

 

Trazemos para o corpo do texto, as pessoas criadoras da história aqui 
apresentada, e seus internos motivos, textura que desponta na expressão da 
palavra. As palavras todas não cabem no texto, especialmente por ter sido a 
experiência vivida, a matéria própria do fazer artístico. O teatro fala por si 
e a educação celebra a arte do encontro, fazendo-se na interação com as 
pessoas. Mas tentamos superar os limites entre o vivido no corpo e o que o 

intelecto tenta explicar, para esse trabalho poder falar por si, e, assim, ser 
instrumento de novos sentidos pelo caminho da arte.4 
 

É pensando nestas reflexões e ensinamentos desta Mestra que buscamos sentir a textura que 

tem a expressão da palavra poética, na Literatura de Cordel, enaltecendo a matéria própria do 

fazer artístico para que, nas nossas Comunalidades e nos palcos de vivências educacionais – 

“modus operandi da reflexão mitopoética” (LEVI-STRAUSS, 1989, p. 33) – consigamos 

                                                           
4
 Grifos nossos 
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“superar os limites entre o vivido no corpo e o eu que o intelecto tenta explicar” (MILET, 

2002, p. 12). 

 

É incrível como a comunalidade Sussuarana tem grande identificação com sua arkhé, 

princípio inaugural que perpassa de forma mítica por toda sua forma de (re) elaborar o seu 

mundo. Segundo Farias (2006, p. 25):  

 

Nesses códigos simbólicos está cunhada uma grande parte dos códigos 
genéticos culturais – uma espécie de DNA da cultura – da sociedade 
humana, uma vez que somos tatuados culturalmente, e é a partir do 
movimento de reinvenção das tradições que o processo sóciocognitivo-
cultural de perpetuação da nossa existência simbólica se mantém. 

 

Acreditando no movimento de reinvenção das tradições, levantado por Farias, é que 

acreditamos no poder da palavra poética como instrumento de (re) elaborações de valores 

comunais nos processos educativos, assim como acontece em Sussuarana.  

 

E foi a partir da reinvenção da forma de se dizer de onde viemos e para onde vamos que o 

cordel – junto com o Rap – buscou, dentro das dinâmicas sócio-comunais de relação com suas 

redes de alianças, perpetuar nossa existência simbólica, proporcionando assim uma expressão 

do mito inaugural de Sussuarana, através da palavra poética encantada. E por falar em mito... 

 

Sussuarana é um lugar que, como muitos outros de Salvador/BA, cresceu com a ocupação de 

retirantes que deixaram seus interiores nordestinos, para tentar uma nova vida na capital. 

Surgiu, segundo uma narrativa de fontes orais que circula na comunalidade ao longo desses 

anos, desenhando elementos com os quais podemos caracterizar os seus princípios inaugurais, 

entre as décadas de 50/70, após um episódio em uma das fazendas que existia por aquela 

localidade. Na Fazenda de Dona Guiomar, o fazendeiro José Inocêncio saiu para caçar e, de 

repente, deu de cara com uma Onça Suçuarana que habitava aquela região de mata fechada. 

De forma corajosa, José Inocêncio matou a onça e levou-a para sua fazenda, fez um banquete 

e distribuiu para toda comunidade.  

 

Daí em diante ele ficou conhecido como “Zé da Onça Suçuarana”. Quando o bairro foi 

“fundado”, este acontecido que vive forte no imaginário da população veio à tona e deu todo 
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significado àquela região, batizando o bairro de Sussuarana, perpetuando a existência 

simbólica sertaneja e de coragem, ressignificando as relações do ato corajoso com a onça 

junto à forma de viver e se organizar deste lugar, como os eventos Hip Hop na Onça, Sarau da 

Onça, Supermercado Flor da Sussuca, entre outros5.  

 

O PROCESSO EDUCATIVO ATRAVÉS DA LITERATURA DE CORDEL NA 

COMUNIDADE SUSSUARANA 

  

A vida prática da comunidade de Sussuarana, a mobilização do grupo comunitário 

Rap´ensando Sussuarana e as diversas organizações comunitárias que se articulam através da 

sua arte, buscam abrir possibilidades para construção de uma realidade mais justa e com a 

participação efetiva de todos. 

 

A reflexão dos jovens de Sussuarana sobre essa vida comunitária e sua realidade, junto a 

outros temas abordados nos livretos de Cordel, através da linguagem poética, estimulou a 

capacidade criativa dos jovens na construção das sextilhas, que são estrofes de seis versos 

setesílabos, onde rima o 2º verso com 4º, e o 4º com o 6º. 

  

As primeiras produções foram feitas coletivamente. Logo depois partimos para a produção 

individual sobre a comunidade, sobre Afrodescendência e sobre a Bahia: Um Estado Plural. 

Os versos construídos nessa etapa de produção saíram com reflexões dos jovens a respeito da 

comunidade Sussuarana, relacionando diversas questões atuais com a história do Brasil. 

Percebe-se o quanto a história do Brasil foi mais uma vez registrada. Muitos dos jovens 

relacionavam a vinda dos negros para cá com sua vida na comunidade, como jogar capoeira. 

Isso se torna evidente nas estrofes seguintes construídas coletivamente no trabalho artístico-

pedagógico: 6 

 
Eu nasci no interior 
De Conceição de feira 
Me criei em Salvador 
Nunca pensei em besteira 

                                                           
5 Eventos culturais produzidos pela e para a Sussuarana, além de supermercados da região que reanimam nos 
seus nomes a forma de identificação da comunidade com a onça suçuarana.  
6  Estrofe do livreto Cordel de Novo Horizonte feito coletivamente por jovens da comunidade de Sussuarana na 
atividade do Rap´ensando Sussuarana ministrada por mim, em parceria com a Escola Municipal Novo 
Horizonte, no projeto Rap´ensando Novos Horizontes em 2005.  
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De dia vou trabalhar 
De noite jogar capoeira. 
 
O rico tem tudo fácil 
E o pobre nada tem 
Se ele não olhar pra Jesus 
Ele fica no vai e vem 
E fica passando passo 
Dizendo: Ta tudo bem!  
 
Dos confins da África 
Berço da civilização 
Arrancaram homens e crianças 
Que atravessaram o marzão  
Os negros aqui chegaram 
Pra construir esta nação 
 
Tem lá no samba-de-roda 
Essa dança, capoeira 
Tem o grande mestre Bimba 
Gosta de passar rasteira 
E quem fala demais  
Fala é muita besteira 

 
Nessas produções os jovens trabalharam com muito êxito a divisão silábica da métrica da 

sextilha e usaram da criatividade poética para registrarem o que discutimos nas atividades. 

  

Aqui se revela a construção de uma consciência do respeito às diferenças e a diversidade 

cultural que formou o povo brasileiro, assim como o direito de ser respeitado pelo o que é, e 

que somos iguais perante a lei. 

 

A partir de todo esse processo que os jovens passaram, fizeram suas estrofes muito criativas: 7 

 

Hoje eu estou aqui 
Pra falar de poesia 
Hoje eu vi o Zé da Onça 
Junto com Dona Maria 
E falei com o Bahialista 
Que veio lá do CRIA 
 
Zé da Onça correu 
Porque fugiu do leão 
Correu tanto da onça 

                                                           
7 Estrofes do livreto Cordel das CriONÇAS, feitas coletivamente por jovens da comunidade de Sussuarana na 
atividade do Rap´ensando Sussuarana, ministrada por mim, em parceria com a Escola Municipal Acelino 
Maximiniano da Encarnação, em 2006.  
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Parecia um avião 
O Zé caçou a onça 
E comeu com seu feijão 

 
 

Aqui se revela toda a visão e entendimento das crianças sobre a história do seu bairro e sobre 

a crise política que o Brasil vive hoje a partir do cordel. Mostra também a total apropriação 

dessa linguagem característica dessa literatura, com uma ótima interpretação do enredo e da 

forma cômica e jornalística do cordel.  

 

CONSIDERAÇÕES “QUASE” FINAIS 

 

A escola poderá contribuir decisivamente para a reconstrução da literatura de cordel e para o 

diálogo entre-lugares, divulgando a vasta produção que temos e incentivando os educandos a 

lerem e a produzirem folhetos, através de projetos que tenham como objetivo expandir e 

revitalizar esta manifestação literária tão dotada de criatividade e de imagens poéticas, que o 

povo nordestino a faz de maneira especial e continua fazendo, respeitando a configuração de 

singularidade. 

 

Nesta atuação comunitária, onde se revelou esse trabalho, o contexto e referencias da própria 

comunidade falaram mais alto. É por isso que acreditamos que, na história nordestina, quando 

falamos em figuras como o "Lampião", Padre Cícero Romão Batista, Zumbi, seu Zé da Onça 

e muitos outros nomes que representam a pulsão da história de luta e resistência do povo, 

falamos conseqüentemente de figuras lendárias muito conhecidas, veneradas ou criticadas por 

todos os nordestinos e sobre os quais há um número incrível de folhetos de cordel, 

reportagens, e até mesmo músicas populares que retratam a vida e os feitos desses grandes 

personagens que tornaram-se imortais. E continuam vivos na memória do povo místico do 

Nordeste. Assim, são exemplos para uma discussão sobre a Cidadania e nossa atuação na 

construção da mesma.  

 

E foi enraizado nesta (re) elaboração feita pelos novos habitantes de Sussuarana que o cordel 

veio tornando-se um mecanismo, instrumento acionador de diversas abordagens didáticas 

dentro e fora da instituição escolar, entrelaçando saberes juntos a novas linguagens artísticas-

culturais. Assim foi o Cordel das Cri-onças, por exemplo. Fruto das interações de cunho 
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didático pedagógico das crianças de escolas municipais de Sussuarana, o cordel das Cri-onças 

contou em versos as narrativas orais próprias da tradição de sua Comunalidade.  

 

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

 

O processo de criação deste cordel perpassou por dinâmicas, jogos e muita risada, coisas 

esquecidas dentro dos espaços institucionais de Educação. Buscamos trazer as crianças do 

CEB II para o universo “cordelístico”, para maior apropriação do fazer cordel, sua rima, 

métrica, mas sem engessá-las na preocupação da perfeição, e sim proporcionando o deleite 

pela sonoridade das palavras, da divisão silábica, mostrando o quanto a unidade sonora da 

palavra tem sua coesão e espaço na composição da mesma. Isto também as auxiliou no 

processo de consciência fonológica e de desenvolvimento dos níveis de escrita, descritos e 

estudados por Emilia Ferreiro e Ana Teberoski, por exemplo. 

 

É nessa forma de versar o seu lugar de ser/estar com (MAFFESOLI, 2007) que “Minha 

Sussurana / Você é o meu bem querer / não me canso de você” (Cordel das Cri-onças), das 

formas de estruturar o modo vivendi, de dentro da porteira8. É através dos versos do cordel 

que muitos afirmam sua forma de interagir e conduzir as novas elaborações. 

 

O “Cordel das Crionças” é fruto de um belíssimo trabalho pedagógico pluricultural e de 

respeito à Arkhé dos seus aprendizes, pois:  

 

Fazer emergir, no âmbito das nossas escolas, produções artísticas e literárias 
próprias do patrimônio étnico-cultural das nossas populações constitui 
objetivo do processo de ensino-aprendizagem ancorado na perspectiva 
pluricultural. (ALMEIDA, 2007, p. 104) 

 

Trabalho o qual somos parceiros nas intervenções artístico-pedagógicas de intercâmbio com 

os saberes da comunalidade de Sussuarana, na Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino 

de Salvador, Novo Horizonte e no local o qual se tornou palco de vivências artístico-

                                                           
8
 Referência metodológica que caracteriza as iniciativas do PRODESE.  
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pedagógicas por ser o campo da pesquisa, a Escola Municipal Maria José Fonseca, também 

no Novo Horizonte, subdivisão de Sussuarana. 

 

As crianças, pelo fato de já mergulharem no universo da imaginação naturalmente, por conta 

do próprio processo de descoberta e captação do mundo despido de pudores e recalques que o 

mundo imprime em nós até a vida adulta, souberam “viajar” no mundo poético e na história 

de Seu Zé da Onça, (re) elaborando os valores comunais do seu entorno. Esta experiência, 

junto com as atuações no campo da EJA – Educação de Jovens e Adultos, trouxe um 

questionamento: e os nossos jovens e adultos de Sussuarana? Como (re) elaboram os valores 

comunais em um processo arte-educativo por meio da Literatura de Cordel? Que visão de 

mundo seria impressa, “pendurada”, nos versos do Cordel? Como o cordel poderia reanimar o 

aprender dentro das salas de EJA de Sussuarana, contemplando o universo simbólico da sua 

comunalidade? Essas e outras questões permeiam todo o processo investigativo e de 

contemplação. 

 

O cordel é mais uma tentativa de veicular conteúdos imprescindíveis para a formação da 

cidadania e se apresenta como um mediador entre a comunidade e a escola, sendo algo 

inovador, quando não deveria ser, pois essa manifestação é característica do povo nordestino e 

teria que fazer parte do cotidiano da vida escolar e da comunidade. Falta ao sistema de ensino 

a sensibilidade para divulgá-lo e encará-lo como um recurso pedagógico permanente no 

desenvolvimento do currículo escolar e do dialogo com a comunidade. Comunidade esta que 

traz riquezas nos seus conhecimentos que, por essência, educam por si só.  

 

E assim o cordel encantou a todos nós: Com seu corpo versado que retrata de forma 

espetacular o que realmente fomos, o que somos hoje, e tenta projetar o que realmente 

merecemos ser: Um ser essência da nossa própria linguagem.                                      
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