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RESUMO 

 

 

O presente estudo realizou uma análise da Literatura de cordel no contexto da Ciência 

da Religião a fim de discutir a religiosidade popular. Utilizando o acervo digital da Fundação 

Casa de Rui Barbosa como fonte de pesquisa, concentrou-se na produção dos poetas populares 

Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante, os quais, embora residissem em 

regiões litorâneas do Estado da Bahia, o primeiro no sul do Estado e o segundo na Capital, 

tinham como público consumidor de seus folhetos a população do sertão nordestino. 

Compreendendo a Literatura de cordel como um documentário de mitos e ritos do mundo rural 

brasileiro, conforme a proposição de Idelette Muzart-Fonseca dos Santos, a qual faz parte de 

uma cultura das bordas, conceito cunhado por Jerusa Pires Ferreira, foi investigada a formação 

do catolicismo no Brasil para entender a forte presença da figura de Maria neste tipo de 

literatura, já que o objeto de estudo foram os folhetos que tinham as devoções marianas como 

personagem principal. Em diálogo com o conceito de catolicismo tradicional rústico, de 

Alexandre Otten, concluiu-se que existe uma mística popular sertaneja, de cunho marial, com 

as práticas e as necessidades religiosas da população do sertão nordestino sendo registradas nos 

folhetos publicados pelos dois poetas analisados.     

 

Palavras-chave: Literatura de cordel; Minelvino Francisco Silva; Rodolfo Coelho Cavalcante; 

catolicismo popular; Maria. 
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ABSTRACT 

 

 

 The presente study made an analyse of the Cordel literature in a religion context to 

discuss the popular religion. Getting the digital collection from Fundação Casa de Rui Barbosa, 

getting attention in the production from the popular poets Minelvino Francisco Silva and 

Rodolfo Coelho Cavalcante, who lived in litoraneas areas in Bahia states in South of the state 

from ther paper the northeast. Understanding the Cordel literature as a documentary of myth 

and rite from Brazilian rural world, as Idelette Muzart-Fonseca dos Santos, who made part of 

edge culture, concept made by Jerusa Pires Ferreira, who was investigated by the formation of 

the catholicism in Brazil to understand  the Strong presence of Maria in this kind of literature, 

once the object of the study were the papers which had the prayers of marianas as the principal 

character. In dialogue with the catholicism concept rustic tradicional, from Alexandre Otten, 

conclude that there’s a popular rustic backcountry, with practice of religion necessities of 

contryback from Maria and practices and necessities of religion of country side northeasterner 

which were published in the papers of the poets analyzed. 

 

Keywords: Cordel literature; Minelvino Francisco Silva; Rodolfo Coelho Cavalcante; popular 

catholicism; Maria.     
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INTRODUÇÃO 

 

 

Durante a pesquisa realizada para a monografia apresentada ao Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Ciência da Religião, para a obtenção do título de Especialista em Ciências 

da Religião, intitulada As raízes ibéricas da devoção mariana no catolicismo popular no Brasil, 

na ótica da dramaturgia de Ariano Suassuna, percebeu-se a importância de conhecer e entender 

a produção da Literatura de cordel para a compreensão da cultura e da religiosidade popular. 

Naquele momento, ficou claro as origens ibéricas do catolicismo implantado no Brasil, 

assim como a forte devoção mariana que o caracteriza. Dessa forma, surgiu a primeira 

indagação acerca da origem ibérica da Literatura de cordel, quando foi verificado que não havia 

uma relação direta com os folhetos publicados em Portugal, já que esses traziam prosas, 

enquanto os folhetos que passaram a ser publicados no Brasil, a partir do final do século XIX, 

sempre foram em versos, tendo uma métrica rígida e de conhecimento dos autores e dos leitores. 

Assim, decidimos ampliar a pesquisa, então em nível de Mestrado, com a motivação 

pessoal de entender mais profundamente a forma como o imaginário popular concebe e se 

relaciona com a figura de Maria, expressa em suas práticas religiosas, um tema que se percebeu 

ausente em pesquisas recentes no interior do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência 

da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, oferecendo, dessa forma, uma 

importante contribuição tanto para o programa de pós-graduação quanto para as pesquisas 

acerca da religiosidade popular. 

O objetivo do presente trabalho é analisar o imaginário acerca da figura de Maria no 

catolicismo popular por meio do registro da religiosidade na Literatura de cordel, comparando 

os folhetos publicados por Minelvino Francisco Silva, que se intitulou como Trovador apóstolo, 

e por Rodolfo Coelho Cavalcante, que se intitulou como Trovador popular brasileiro, em que a 

figura de Maria é protagonista, a começar pelo título, aparecendo em diferentes imagens a partir 

das devoções marianas apresentadas.  

A primeira questão colocada foi a origem da Literatura de cordel no Brasil e a sua 

relação com os fenômenos religiosos. Um segundo ponto dizia respeito à importância dos 

poetas populares Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante no interior da 

produção da Literatura de cordel no Brasil, considerando a possível relação existente entre os 

dois e o meio em que viveram. O último questionamento levantado foi acerca das formas 

assumidas pela religiosidade popular, a sua relação com a figura de Maria e como isso foi 

registrado nos folhetos dos dois poetas.         
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A pesquisa partiu da hipótese de que o imaginário popular em torno da figura de Maria, 

expresso nos folhetos publicados pelos poetas populares Minelvino Francisco Silva e Rodolfo 

Coelho Cavalcante, reúne as várias manifestações pelas quais o povo presta o culto mariano, 

podendo, esta religiosidade, ser registrada por uma outra expressão da cultura popular, no caso 

a Literatura de cordel.  

No intuito de responder aos questionamentos propostos e confirmar a hipótese 

levantada, o presente estudo utilizou o acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa, 

localizada no Rio de Janeiro, como fonte de pesquisa dos folhetos da Literatura de cordel, e, 

com a análise realizada a partir de um determinado aporte teórico, desenvolveu os três capítulos 

apresentados, em que a proposta, baseada na expressão latina via vitae, é percorrer um caminho 

que responda as questões suscitadas pela pesquisa. 

O primeiro capítulo se dividiu em dois momentos: primeiramente, o levantamento de 

trabalhos acadêmicos, dentro de fora da área da Ciência da Religião, que aproximam a 

Literatura de cordel e o fenômeno religioso; depois, a análise das origens ibéricas da Literatura 

de cordel, dividindo-a, por suas especificidades, em Literatura de cordel portuguesa e Literatura 

de cordel brasileira, na tentativa de traçar o caminho percorrido pela Literatura de cordel para 

ser implantada no Brasil. 

Dessa forma, adotamos a definição para Literatura de cordel proposta por Idelette 

Muzart-Fonseca dos Santos: documentário de mitos e ritos do mundo rural brasileiro. Esta, 

além de estabelecer a clara relação entre a Literatura de cordel e o fenômeno religioso, como 

foi evidenciado no primeiro capítulo, atribuiu um espaço determinado para o objeto de estudo: 

o mundo rural brasileiro, a região Nordeste, o sertão. 

Foi nesse sentido que o segundo capítulo percorreu o caminho da vida e da obra dos 

poetas populares Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante, recorrendo, para tal, 

aos folhetos disponíveis no acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa, aos biógrafos de 

Rodolfo Coelho Cavalcante – Eno Teodoro Wanke e Mark J. Curran – e aos apontamentos de 

Edilene Dias Matos sobre a vida de Minelvino Francisco Silva.     

Por fim, o terceiro capítulo, utilizando os dois anteriores como subsídio, reconheceu na 

ação dos poetas populares, os quais, retomando e continuando uma tradição oral na Literatura 

de cordel, ao dialogarem com um público consumidor totalmente inserido na oralidade, muito 

em razão do analfabetismo presente no sertão nordestino, uma cultura das bordas, conceito de 

Jerusa Pires Ferreira, que mostra a forma como, embora estivessem à margem de fronteiras 

literárias inicialmente estabelecidas, não estavam fora da cultura legitimada até então e pelo 

qual espaço cultural os poetas estudados lutaram para inserirem a literatura que produziam. 
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Da mesma forma, entendemos o catolicismo popular como parte do catolicismo oficial 

e vice-versa, razão pela qual o texto do capítulo seguiu traçando o histórico da formação dessa 

religiosidade popular, a partir das análises apresentadas pelo estudo de Eduardo Hoornaert e 

outros acerca da história da Igreja Católica no Brasil, compreendendo, por meio do conceito de 

Alexandre Otten, como um catolicismo tradicional rústico, com necessidades e práticas 

religiosas evidenciadas nos folhetos estudados, caracterizando uma mística popular sertaneja, 

apresentada ao final do presente trabalho.   

Os folhetos analisados foram os seguintes: A despedida dos romeiros de Nossa Senhora 

d’Ajuda, publicado em 1967, A aparição de Nossa Senhora das Dores e a Santa Cruz do Monte 

Santo, sem data de publicação, e Aparição e milagre de Nossa Senhora Aparecida, publicado 

em 1973, de autoria de Minelvino Francisco Silva; Lágrimas de Nossa Senhora, publicado em 

1946, História de Nossa Senhora de Nazaré que chorou no Estado do Pará, sem data de 

publicação, O milagre da Conceição, sem data de publicação, Nossa Senhora das Graças, sem 

data de publicação, Os milagres de Nossa Senhora das Graças (a santa de Itaberaba), 

publicado em 1955, e O menino que falou com Nossa Senhora, publicado em 1972, de autoria 

de Rodolfo Coelho Cavalcante. 

Reconhecendo a importância da forma e do conteúdo, transcrevemos alguns poemas 

impressos nos folhetos ao longo da dissertação, respeitando a grafia original em que foram 

publicados, e com uma breve análise da estrutura que apresentam, já que a Literatura de cordel 

brasileira mantem um determinada estrutura poética em sextilhas (estrofes com seis versos), 

septilhas (estrofes com sete versos) e décimas (estrofes com dez versos), com um esquema de 

rimas pré-definido, como será exposto durante a análise de cada folheto.    

Com este estudo, convidamos o leitor a percorrer o caminho traçado pela Literatura de 

cordel brasileira durante o seu desenvolvimento na região Nordeste, com uma cultura 

predominantemente oral, associando uma tradição cultural e uma tradição religiosa nos versos 

dos seus poemas, em busca de um reconhecimento nacional, como demonstrarão os caminhos 

percorridos pelos poetas Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante com suas 

vidas e suas obras, as quais registraram os caminhos percorridos pelo povo sertanejo em busca 

da satisfação de suas necessidades religiosas, enquanto desenvolviam determinadas práticas 

religiosas.   
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Capítulo I – A religiosidade registrada pela Literatura de cordel brasileira 

 

 

1. A relação entre a religião e a Literatura de cordel 

 

O presente trabalho tem início com um levantamento das produções acadêmicas que 

evidenciam a relação existente entre a religião e a Literatura de cordel produzida no Brasil. 

Iremos, assim, iniciar pelo caminho das pesquisas, em âmbito acadêmico, que apontaram temas 

religiosos na Literatura de cordel ou a própria presença da religiosidade na Literatura de cordel, 

terminando nas raízes da presença da religiosidade neste tipo de literatura.  

 

 

1.1. Pesquisas sobre os temas religiosos na Literatura de cordel 

 

Como elemento para a confirmação da hipótese de que os elementos religiosos são os 

temas mais presentes na Literatura de cordel, apresentamos, primeiramente, as pesquisas, 

realizadas em nosso século, que abordaram a religiosidade presente na Literatura de cordel e os 

temas específicos relacionados à religião, como a forma pela qual os protestantes, a figura do 

diabo e os chamados curandeiros foram representados nos folhetos nordestinos, além de 

pesquisas sobre a visão religiosa apresentada por poetas populares como Leandro Gomes de 

Barros, Patativa do Assaré e Rodolfo Coelho Cavalcante. 

A Profa. Dra. Micheline Reinaux de Vasconcelos, pesquisadora do protestantismo no 

Brasil, obteve o seu título de Mestre em História, pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, em 2005, com o trabalho Os Nova-Seitas: a presença protestante na perspectiva da 

literatura de cordel - Pernambuco e Paraíba (1893-1936), sob a orientação da Profa. Dra. 

Maria Angelica Soler. Pesquisa que rendeu um capítulo no livro Saúde, dinheiro e amor: 

estudos da vivência religiosa a partir dos seus sujeitos, organizado por Jorge Hamilton, sob o 

título O Cordel e a Inserção do Protestantismo no Nordeste do Brasil, publicado em 2002, pela 

Editora da Universidade Metodista de Piracicaba, além das apresentações de trabalho no IV 

Encontro Estadual de História: Vestígios e imagens, realizado em São Paulo, em 2002; na 

Conferência sobre o Cristianismo na América Latina e Caribe, realizada em São Paulo, em 

2003; e no XXX Simpósio Nacional do Centro de Estudos de História da Igreja na América 

Latina (CEHILA-Brasil), realizado em Recife, no Estado de Pernambuco, em 2004. 
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Outro pesquisador do protestantismo no Brasil, Carlos Eduardo Brandão Calvani, 

Mestre e Doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, pesquisou 

a presença da religiosidade popular na Literatura de cordel, publicando dois capítulos em livros: 

pela Fonte Editorial, em 2015, “Não sei... só sei que foi assim!” Literatura de Cordel e 

religiosidade popular, na obra Religião e arte: questões, reflexões e perspectivas, sob a 

organização de Emerson Sena Silveira e Carlos Mário Camacho, e pela Editora da Universidade 

do Porto, em 2015, Do barbante à rede - a Literatura de Cordel como fonte para a compreensão 

da religiosidade popular no Nordeste brasileiro, na obra Errâncias de um imaginário - entre o 

Brasil, Cabo Verde e Portugal, organizado por Celeste Natário, Cícero Bezerra, Elter Carlos e 

Renato Epifânio. 

Gilmário Moreira Brito, Mestre e Doutor em História pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, obteve o título do Doutorado, em 2001, após a defesa da tese Culturas 

e linguagens em folhetos religiosos do Nordeste: Inter-relações, escritura, oralidalidade, 

gestualidade, visualidade, orientada por Maria Antonieta Martines Antonacci, que deu origem 

ao livro de mesmo título publicado pela Editora Anablume, em 2009. Estendendo a pesquisa 

para autores específicos, o pesquisador publicou o trabalho Imagens religiosas literárias e 

iconográficas em folhetos de Leandro Gomes de Barros, publicado nos anais do XXVI 

Simpósio Nacional de História da ANPUH - Associação Nacional de História, realizado em 

São Paulo, em 2011, e o artigo Produção e circulação de folhetos políticos e religiosos de 

Rodolfo Coelho Cavalcante, nos anais do XXVI Simpósio Nacional de História, realizado em 

Ilhéus, em 2012, também publicando, com o mesmo título, na Revista Educação e Políticas em 

Debate, em 2014. 

Ainda publicou os artigos Corpo e cultura em folhetos religiosos do Nordeste: disputas 

entre católicos e protestantes, na revista Projeto História, em 2002, e Produção, circulação e 

leitura de textos religiosos em prosa e verso: Educação católica na literatura de folhetos do 

Nordeste, na Revista FAEEBA, em 2011, além dos trabalhos Culturas e linguagens religiosas 

na literatura de folhetos religiosos: tradições orais, escritas, visuais e gestuais, publicado nos 

anais do XXI Simpósio Nacional de História, com o tema A História no Novo Milênio: entre o 

Individual e o Coletivo, realizado, em 2001, no Rio de Janeiro; Lutas entre católicos e 

protestantes na literatura de folhetos religiosos, publicado nos anais do XIII Simpósio Nacional 

de História ANPUH - Associação Nacional de História, realizado, em 2005, em Londrina, no 

Estado do Paraná; e Em busca do Verbo! práticas religiosas na literatura de folhetos em prosa 

e verso, publicado nos anais do II Encontro Cultura, Modernidade & Memória, realizado em 

Recife, no Estado de Pernambuco, em 2006. 
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Cristiane Moreira Cobra obteve o título de Mestre em Ciências da Religião, em 2006, 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com a dissertação Patativa do Assaré, uma 

hermenêutica criativa: a reinvenção da religiosidade na nação semi-árida, sob orientação do 

Prof. Dr. Ênio José da Costa Brito, que resultou no livro Patativa do Assaré: Hermenêutica 

criativa da religiosidade no semi-árido, publicado pela Editora Daikoku, em 2010. Publicou, 

ainda, os trabalhos Patativa do Assaré: relações entre Estética, Hermenêutica, Religião e Arte, 

na revista Rever, em 2006; Literatura Popular e Religiosidade: criatividade e hermenêutica 

em Patativa do Assaré, na revista Último Andar, em 2006; e Ressignificação e Ortodoxia: 

poesia e religiosidade, na revista TEOLITERÁRIA: Revista Brasileira de Literaturas e 

Teologias, em 2017. 

Carlos Ribeiro Caldas Filho, professor no Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Religião da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, publicou o artigo Religião na 

literatura de cordel: análise da religiosidade popular no nordeste brasileiro, na Revista de 

Cultura Teológica, em 2005, e o trabalho Religião de cordel: Análise da religiosidade popular 

nordestina veiculada pela literatura de cordel, nos anais do I Simpósio Internacional Religiões, 

Religiosidades e Cultura, realizado em Dourados, no Estado de Mato Grosso do Sul, em 2004. 

José Carlos Cariacás Romão dos Santos obteve o título de Doutor em Ciências da 

Religião, em 2010, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com a tese A polifonia 

do Cordel de Simbólica Católica: contrapondo reducionismos interpretativos, sob a orientação 

do Prof. Dr. Ênio José da Costa Brito. Voltando-se às questões morais, sobretudo às 

representações do inferno e da figura do diabo existentes no Cristianismo, publicou os seguintes 

artigos pela Omnes Humanitate - Revista da Esab: O Bem e o Mal na moral popular: análise 

comparativo-teológica de textos de Cordel, em 2010, e O desdém para com o inferno - análise 

do cordel A chegada de Lampião no inferno, em 2012. 

André Ricardo Nunes Nascimento, Mestre em Crítica Cultural pela Universidade do 

Estado da Bahia, estudou a figura do diabo expressa na Literatura de cordel, publicando os 

trabalhos Das crenças religiosas às linhas de Cordel: a historiografia do diabo enraizada na 

Literatura Popular, nos Anais do II CONINTER - Congresso Internacional Interdisciplinar em 

Sociais e Humanidades, realizado em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, em 2013, e 

Entre o diabo, folhetos e religiosidades: a religião como dispositivo histórico social nas 

memórias dos moradores do sertão, nos Anais do 4º Congresso Nacional de Letras, Artes e 

Cultura/1º Congresso Internacional de Letras, Artes e Cultura, realizado em São João Del Rei, 

no Estado de Minas Gerais, em 2013. 
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Beliza Aurea de Arruda Mello, Doutora em Letras pela Universidade Federal da 

Paraíba, em 1999, com a tese Redemoinhos na encruzilhada do imaginário ibero-paraibano: 

pactos da mulher com o diabo do medieval aos folhetos de cordel, sob a orientação da Profa. 

Dra. Franca Alves Berquó, publicou o artigo O Imaginário de Pacto da Mulher com o Diabo 

nos Folhetos de Cordel, no livro Estudos em Literatura Popular, organizado por Maria de 

Fátima Batista, Ana Cristina Aldrigues, Evangelina de Sousa e Francisca Neuma Fechine, em 

2004, pela Editora Universitária da Universidade Federal da Paraíba. 

Messias Moreira Basques Junior, Mestre em Antropologia Social pela Universidade 

Federal de São Carlos, em 2011, com a dissertação As verdades da mentira: ensaio etnográfico 

com folhetos de cordel, sob a orientação do Prof. Dr. Renato Sztutman e co-orientação do Prof. 

Dr. Marco Antonio Teixeira Gonçalves, publicou os trabalhos Versos que curam: controvérsias 

sobre procedimentos de cura na poesia dos folhetos de cordel, nos anais do VII ESOCITE - 

Jornadas Latino-Americanas de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias, em 2008, no 

Rio de Janeiro; Taumaturgos e médicos na poesia dos folhetos de cordel, nos anais do 32° 

Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais 

(ANPOCS), 2008, em Caxambú, no Estado de Minas Gerais; e A poiesis da cura: taumaturgos 

e curandeiros nas imagens e versos dos folhetos de cordel, nos anais do II Congresso Latino-

Americano de Antropologia, em 2008, em San Jose, na Costa Rica. 

José Itamar Sales da Silva, que estudou a obra de Leandro Gomes de Barros em seu 

Mestrado e Doutorado, o primeiro em Literatura e Interculturalidade, pela Universidade 

Estadual da Paraíba, e o segundo em Ciências Sociais, pela Universidade Federal de Campina 

Grande, concluídos, respectivamente, em 2010 e em 2015, apresentou, em 2008, durante o IV 

Congresso Internacional de Estudos Comparativos (CONIEC), realizado pela Universidade 

Estadual da Paraíba e pela Associação Brasileira de Estudos Comparativos, com o tema 

Culturas, religiões e sexualidade nos tempos modernos, o trabalho intitulado A Representação 

Religiosa da Sogra na Literatura de Cordel, que teve publicação nos anais do congresso, em 

2009, pela Editora da Universidade Estadual da Paraíba. 

Desta forma, é possível perceber que diferentes fenômenos religiosos e representações 

criadas a partir de uma determinada visão religiosa foram temas da poesia popular impressa em 

folhetos, formando a Literatura de cordel. A presença de temas religiosos na Literatura de cordel 

foi objeto de estudo de pesquisadores não só das Ciências da Religião, nomenclatura adotada 

pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Metodista de São Paulo, mas que deixou de 

ser utilizada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mas também de outras áreas, 
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como Letras, Literatura e Interculturalidade, Crítica Cultural, História, Ciências Sociais e 

Antropologia Social.  

    

 

1.2. A classificação temática da Literatura de cordel 

 

Idelette Muzart-Fonseca dos Santos, em seu livro Memórias das vozes: Cantoria, 

romanceiro & cordel, publicado em 2006, pela Secretaria da Cultura e Turismo e pela Fundação 

Cultural do Estado da Bahia, abordou as principais classificações propostas para a Literatura de 

Cordel brasileira até o momento de sua pesquisa, a saber: a classificação de Orígenes Lessa, de 

1955; a classificação de Roberto Benjamin, de 1970; a classificação de Manuel Diégues Júnior, 

de 1973; a classificação de Carlos Alberto Azevedo, proposta entre 1973 e 1974; a classificação 

de Cavalcanti Proença, de 1974; a classificação de Ariano Suassuna, de 1974; e a classificação 

de Raymond Cantel, de 1993. 

Como Santos (2006) apontou, as classificações são temáticas e a maioria delas tem por 

base a oposição entre tradição e criação, entre passado e presente, entre temas tradicionais e 

temas atuais. Percebe-se como uma característica dessa produção literária a recriação, 

consciente ou inconsciente, de temas do passado que se repetem no presente, formando uma 

tradição, e que são diferentes dos temas relacionados ao tempo presente, surgidos de fatos 

ocorridos na realidade daquele momento e que são significativos para as pessoas que os 

vivenciaram. 

Essa característica se evidencia nas propostas de Orígenes Lessa, que dividiu os folhetos 

da Literatura de cordel em “Temas permanentes” e em “Tipos passageiros”; na proposta de 

Manuel Diégues Júnior, que, além da classificação “Cantorias e pelejas”, propôs a classificação 

da Literatura de cordel em “Temas Tradicionais” e “Fatos acontecidos e circunstanciais”; e na 

classificação de Carlos Alberto Azevedo, na qual o estudioso apontou o tema “Histórico e 

circunstancial” entre os dez grupos temáticos encontrados por ele na Literatura de cordel, se 

diferenciando dos outros, a saber: “Utopia”, “Marido enganado”, “Demônio enganado”, 

“Animais que falam”, “Eróticos ou obscenos”, “Exemplos e maldições”, “Heroico e fantástico”, 

“Amor e Bravura” e “Cômico e Satírico”.  

As pelejas ou os desafios, que aparecem com destaque na classificação de Manuel 

Diégues Júnior, também foram destacados na classificação de Cavalcanti Proença, como 

“Pelejas”, e aparece com a denominação “Desafio real ou imaginário” na classificação dos 

“Temas permanentes”, de Orígenes Lessa. As pelejas eram desafios de rimas e de conhecimento 
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disputados entre dois cantadores e muito apreciados pelo público que acompanhava as 

cantorias. Eles foram relatados nas poesias dos folhetos impressos até se tornarem um gênero 

da Literatura de cordel, com os poetas escrevendo sobre desafios imaginários, como chamou a 

atenção Orígenes Lessa em sua proposta de classificação.  

Santos (2006) indicou que o termo ciclo se refere a um conjunto de folhetos que tem 

como centro de interesse um mesmo tema, acontecimento e/ou personagem heroico. Está 

presente na classificação de Ariano Suassuna – “Ciclo heroico”; “Ciclo maravilhoso”; “Ciclo 

religioso”; “Ciclo cômico, satírico, picaresco”; “Ciclo histórico e circunstancial”; e “Ciclo de 

amor e de fidelidade” –, mas, nesse sentido, poderia estar expresso nas demais propostas de 

classificação, aparecendo expresso, somente, na classificação de Cavalcanti Proença, como 

“Ciclo de Carlos Magno”, “Ciclo de Antônio Silvino”, “Ciclo de Padre Cícero”, “Ciclo de 

Getúlio Vargas”, “Ciclo de Lampião”, “Ciclo de bravatas”, “Ciclo de anti-heróis” e “Ciclo de 

boi e cavalo”, a parte dos outros itens – “Herói humano”, “Herói animal”, “Herói sobrenatural”, 

“Herói metamorfoseado”, “Natureza”, “Religião”, “Ética”, “Pelejas” e “Diversos”, formado 

pelos temas “Lírico”, “Guerra” e “Crônica-descrição”. 

O interessante é que em todas as classificações são destacados os temas religiosos, seja 

nas classificações de Ariano Suassuna, de Cavalcanti Proença, de Manuel Diégues Júnior e de 

Raymond Cantel, em que aparecem, respectivamente, os itens “Ciclo Religioso”, “Religião”, 

“Tradição religiosa” e Religiões”, neste último com a inclusão dos subtemas “Santíssima 

Trindade”, “Virgem Maria”, “Santos” e “Soldado de Deus (Pe. Cícero, F. Damião, etc.)”, seja 

pela inclusão de temas na Literatura de Cordel relacionados à tradição cristã implantada no 

Brasil, como os santos e a figura do diabo, ou à ação dos representantes da hierarquia religiosa 

católica, como Padre Cícero e Frei Damião. 

Na classificação de Orígenes Lessa, na qual aparecem os temas “Histórias bíblicas”, 

“Profecias”, “Milagres”, “Festas religiosas”, “Santos do Sertão”, “Padre Cícero” e “Diabo”, 

ainda é possível considerar as classificações “Místicos” e “Sobrenatural” como temas 

religiosos, pois não fica muito clara a diferenciação entre o milagre e o sobrenatural e entre a 

profecia e o misticismo realizada pelo estudioso. Na classificação de Carlos Alberto Azevedo, 

os temas religiosos aparecem nas classificações “Demônio enganado”, “Exemplos e maldições” 

e, provavelmente, a classificação “Utopia” também se refere à religião, dependendo da visão 

que o estudioso tinha acerca da religião, sendo os demais itens da proposta temática: “Marido 

enganado”, “Animais que falam”, “Eróticos ou obscenos”, “Heroico e fantástico”, “Histórico e 

circunstancial”, “Amor e bravura” e “Cômico e satírico”.          
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A única classificação em que essa presença e permanência dos temas religiosos na 

Literatura de cordel não ficou evidente foi na classificação proposta por Roberto Benjamin, 

que, simplesmente, apontou quatro itens para classifica-la: “Folhetos de Informação (notícias e 

acontecidos)”, “Romances (contos tradicionais)”, “Folhetos de opinião (crítica social)” e 

“Casos e exemplos”. Considerando o cunho moral existente na tradição cristã, é possível 

considerar que os temas religiosos estejam presentes na Literatura de cordel, segundo Roberto 

Benjamin, como casos e exemplos. Contudo, considerando a relação entre o passado e o 

presente, entre os temas tradicionais e os temas atuais, apontada por Santos (2006), os temas 

religiosos podem ser incluídos na classificação “Romances”, por se tratarem de contos 

tradicionais. 

        

Temos, na temática tradicional, dois tipos de narrativas. Uma é autenticamente 

histórica, quer dizer aquela que a História, com H maiúsculo, conservou, e que 

encontramos descrita nos compêndios de história universal de qualquer povo. 

(...) Os nomes de Carlos Magno, dos Doze Pares, de Roldão aparecem na 

literatura popular portuguesa (...) quem luta contra os mouros são os Doze 

Pares. (...) Poderia incluir-se também no grupo do romance tradicional o tema 

referente a assuntos religiosos. De modo geral, as histórias que se encontram 

na Bíblia, ou que se referem a santos são transmitidas oralmente, por vezes 

em prosa, por vezes em versos. (...) Outro tipo de narrativa tradicional é o que 

reproduz os velhos contos populares, vindos de uma tradição que tudo indica 

oriental, passando através dos tempos de geração a geração, como deleite e 

encanto para a criançada. Aí estão as maravilhas da riqueza de Ali Babá; aí 

estão as proezas de Malasartes; aí se apresentam os casos de Barba Azul; aí 

aparece a lâmpada de Aladim; aí vem as histórias de amor como a de Mariana 

e o Capitão do navio, e por aí afora. (DIÉGUES JÚNIOR, 1986, p. 56, 57).   

 

Dessa forma, percebe-se que os autores da Literatura de cordel retomam histórias que 

os antecederam e estão presentes no imaginário das pessoas e do lugar, sendo assim, um meio 

de propagar folhetos que teriam aceitação junto ao público, mas, também, seria a base de criação 

dos poemas pelos poetas, seja de forma consciente ou inconsciente, com personagens típicos 

do sertão, como os cangaceiros Antônio Silvino, Lampião e Maria Bonita ou os religiosos que 

atuaram na região, como Padre Cícero e Frei Damião, que, inclusive, aparecem na perspectiva 

bélica como soldados de Deus, retomando características, todos eles, de personagens que os 

antecederam na Europa medieval, como o Rei Arthur ou o Imperador Carlos Magno, este, 

aparecendo como personagem da Literatura de cordel com uma mistura de características 

militares e religiosas, já que ele aparece lutando em nome de Deus, sob a invocação da Virgem 

Maria, para atingir a conversão dos muçulmanos. 
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Um aspecto a considerar que encontramos sempre a centralizar a ação de 

Carlos Magno e dos seus pares, é a constância da ideia de conversão ao 

catolicismo. Eles sempre agem visando a conversão dos turcos, sempre 

considerados entre os mais herejes. E com a ideia de conversão há sempre a 

presença de Nossa Senhora. (...) A presença da idéia de conversão 

encontraremos ainda em outros folhetos, como um dos elementos essenciais 

na temática do ciclo dos romances históricos. (DIÉGUES JÚNIOR, 1986, p. 

61-63). 

 

Há quem possa apontar o reducionismo dessas classificações temáticas1. Como foi 

apontado em relação a algumas abordagens temáticas, não fica claro que tipo de poesia impressa 

nos folhetos estaria em determinadas classificações, afinal, nenhum termo seria capaz de abrigar 

toda a complexidade dessa literatura. No entanto, essas classificações servem para apontar um 

panorama geral dos temas que foram abordados pelos poetas populares ao longo do tempo, 

servindo, assim, como ponto de partida para a compreensão da relação entre a religião e a 

Literatura de cordel. 

 

 

1.3. As origens da religiosidade registrada na Literatura de cordel 

 

A Literatura de cordel era produzida por poetas oriundos do meio popular, que nasceram 

e viveram ao lado do público que consumia os folhetos em que eram impressos seus poemas, 

ou seja, imersos numa mesma cultura. A Literatura de cordel surgiu e manteve o auge da sua 

produção na região Nordeste do Brasil, marcada por uma forte religiosidade, resposta para as 

dificuldades enfrentadas pelas populações que viviam no sertão nordestino, mas também pela 

parcela da população que vivia nas regiões litorâneas, a qual passava por outros processos de 

exclusão social, sobretudo quando comparados ao estilo de vida das camadas mais baixas da 

sociedade na região Centro-Sul do país.  

A busca pelas origens da religiosidade registrada pela Literatura de cordel nos transporta 

para o início da colonização do Brasil, da ocupação do território, onde já aparece uma figura 

excluída de sua sociedade de origem, lutando pela sobrevivência, já que os primeiros 

portugueses que aqui se estabeleceram, tiveram que aprender a sobreviver em uma terra que 

não tinha nada de semelhante ao país de onde vieram. As dificuldades físicas, climáticas, 

espaciais e culturais ajudam a explicar porque a maioria dos donatários das Capitanias 

                                                           
1 A esse respeito, consultar: SANTOS, José Carlos Cariacás Romão dos. A polifonia do Cordel de Simbólica 

Católica: contrapondo reducionismos interpretativos. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2010.  
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Hereditárias2, sistema implantado na colônia portuguesa na América, não tomaram posse das 

terras concedidas pelo rei. Até 1532, quando teve início a colonização de fato, o território já 

conhecido pelos portugueses servia, basicamente, de entreposto comercial3, estrategicamente 

localizado na viagem dos portugueses à Índia, devido à circunavegação da África. 

 

A enorme distância da Metrópole, a ser vencida pelas embarcações, ditou 

modas e hábitos de todo tipo. O atraso das frotas podia deixar os colonos sem 

vinho, trigo ou sal durante meses. Quando elas finalmente chegavam, 

percebia-se que continuavam faltando em proporções razoáveis utensílios 

domésticos, equipamentos de trabalho, anzóis e linhas, armas, tecidos, 

remédios e tudo o mais de que se precisava no dia a dia. O abastecimento 

precário, portanto, foi companheiro dos colonos durante vários séculos. Dessa 

forma era imperativo aprender com os gentios da terra a se proteger do clima 

e dos animais, a preparar os alimentos disponíveis, a fabricar utensílios e a 

explorar as matas. (ALGRANTI, 1997, p. 119, 120).  

 

Os colonos tiveram que absorver os costumes dos nativos da terra, o que levou ao 

nascimento de uma nova cultura. Os povos indígenas, que não foram dizimados pelo contágio 

de doenças trazidas pelos europeus4 ou não estavam protegidos por quilômetros de mata virgem, 

foram inseridos nesse meio pela dominação física, com a escravização de nativos por parte dos 

colonos portugueses, e pela dominação cultural, com a catequização promovida pelos 

missionários que atuaram no chamado Novo Mundo. Em outro capítulo serão discutidas as 

missões realizadas pelas diferentes ordens religiosas que atuaram no Brasil.   

A esse caldo cultural, que por séculos gestou o que viria a ser o brasileiro, juntaram-se 

os povos escravizados na África5 e trazidos para a América portuguesa no comércio triangular, 

que se estabeleceu entre a Europa, a África e a América. Primeiramente, para a atividade 

                                                           
2 “Os donatários receberam uma doação da Coroa, pela qual se tornavam possuidores, mas não proprietários da 

terra. Isso significava, entre outras coisas, que não podiam vender ou dividir a capitania, cabendo ao rei o direito 

de modificá-la ou mesmo extingui-la. A posse dava aos donatários extensos poderes tanto na esfera econômica 

(arrecadação de tributos) como na esfera administrativa. A instalação de engenhos de açúcar e de moinhos de água 

e o uso de depósitos de sal dependiam do pagamento de direitos; parte dos tributos devidos à Coroa pela exploração 

de pau-brasil, de metais preciosos e de derivados da pesca cabia também aos capitães-donatários. Do ponto de 

vista administrativo, eles tinham o monopólio da justiça, autorização para fundar vilas, doar sesmarias, alistar 

colonos para fins militares e formar milícias sob seu comando” (FAUSTO, 2013, p. 41).  
3 O sistema de feitorias, adotado anteriormente na costa africana, serviu à extração do pau-brasil, por meio do 

escambo com os nativos. 
4 Fausto (2013) apontou a morte de mais de 60 mil índios em duas ondas epidêmicas, em 1562 e 1563.  
5 “Estima-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de escravos, na sua grande maioria 

jovens do sexo masculino. A região de proveniência dependeu da organização do tráfico, das condições locais na 

África e, em menor grau, das preferências dos senhores brasileiros. No século XVI, a Guiné (Bissau e Cacheu) e 

a Costa da Mina, ou seja, quatro portos ao longo do litoral do Daomé, forneceram o maior número de escravos. 

Do século XVII em diante, as regiões mais ao sul da costa africana – Congo e Angola – tornaram-se os centros 

exportadores mais importantes, a partir dos portos de Luanda, Benguela e Cabinda. Os angolanos foram trazidos 

em maior número no século XVIII, correspondendo, ao que parece, a 70% da massa de escravos trazidos para o 

Brasil naquele século” (FAUSTO, 2013, p. 47).     
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açucareira, que se manteve no Norte da Colônia; depois, para a extração de ouro na região das 

minas; e, por último, para o trabalho nas plantações de café espalhadas, progressivamente, pela 

Baixada Fluminense, pelo Vale do Paraíba e pelo Oeste paulista. 

Contudo, a estrutura social era extremamente hierarquizada, separando as pessoas pela 

cor da pele (brancos, negros e índios), pela condição jurídica (livres e cativos) e pelo sexo 

(homens e mulheres livres). Para a sociedade que se formou no Brasil, a religião era um dado 

significativo, afinal, o Estado e a Igreja estiveram unidos pelo Padroado6 e as populações 

negras, assim como as indígenas, passaram por um processo de dominação religiosa por parte 

dos brancos europeus, dando início ao sincretismo religioso que compõe as várias camadas que 

formam a religiosidade popular, ou seja, aquela efetivamente praticada pelo povo. 

   

Apesar de a hierarquia católica ter se oposto rigorosamente, desde os tempos 

apostólicos, a todas as religiões não cristãs, rebaixando-as à condição de 

idolatria, superstição e feitiçaria, na prática, muitas vezes, outra era a 

realidade, sobretudo abaixo do equador. No Nordeste, nas Minas e no resto da 

Colônia, são frequentes as denúncias contra homens e mulheres que recorriam 

aos feiticeiros e feiticeiras em especial quando os exorcismos da Igreja e os 

remédios de botica não surtiam efeito na cura de variegada gama de doenças. 

(...) Diversos são os padres e frades acusados ao tribunal da Inquisição de 

terem encaminhado seus fregueses aos calunduzeiros, reconhecendo a melhor 

eficácia dos negros no alívio de certas doenças físicas ou emocionais. As 

Constituições do Arcebispado da Bahia consagram diversos parágrafos às 

“feitiçarias, superstições, sorte e agouros” condenando quem praticasse artes 

mágicas à pena de excomunhão maior ipso facto (...). Malgrado a preocupação 

da Inquisição e da própria legislação real, proibindo a prática das feitiçarias e 

superstições, no Brasil antigo, em toda rua, povoado, bairro rural ou freguesia, 

lá estavam as rezadeiras, benzedeiras e adivinhos prestando tão valorizados 

serviços à vizinhança. (MOTT, 1997, p. 192-194). 

 

Algranti (1997) analisou as formas de sociabilidade no ambiente doméstico durante o 

período colonial, em contraposição a interação social promovida pelas festas religiosas, em que 

participavam os moradores do núcleo urbano, das áreas rurais próximas e mesmo de lugares 

distantes, utilizando como fontes históricas primárias os inventários e os testamentos paulistas, 

publicados pelo Arquivo do Estado de São Paulo e disponíveis nos acervos do Museu Paulista 

e do Museu da Casa Brasileira, os Autos da devassa da Inconfidência Mineira e os relatos dos 

viajantes estrangeiros que passaram pelo Brasil. 

                                                           
6 “O padroado consistiu em uma ampla concessão da Igreja de Roma ao Estado português, em troca da garantia de 

que a Coroa promoveria e asseguraria os direitos e a organização da Igreja em todas as terras descobertas. O rei 

de Portugal ficava com o direito de recolher o tributo devido pelos súditos da Igreja conhecido como dízimo, 

correspondente a um décimo dos ganhos obtidos em qualquer atividade. Cabia também à Coroa criar dioceses e 

nomear bispos” (FAUSTO, 2013, p. 55).  
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A leitura em voz alta ou silenciosa poderia ser uma outra forma de se desfrutar 

a intimidade e o convívio familiar, como atesta a presença ocasional de livros 

nos inventários paulistas e mais assiduamente nos dos cariocas e mineiros 

ilustrados. Não era, todavia, hábito muito difundido, tomando-se em conta, 

inclusive, o fato de grande parte da população ser iletrada até o início do século 

XIX. (...) Muitos bandeirantes, entretanto, sabiam assinar o nome, mas talvez 

não soubessem ler. A sociabilidade doméstica ficava, assim, restrita a alguns 

jogos, reuniões e às visitas. (ALGRANTI, 1997, p. 115, 116). 

   

 A autora registrou no ambiente doméstico a existência e a realização de jogos de cartas 

e jogos de tabuleiro, como damas, xadrez e gamão, e a reserva de tempo dedicado à leitura, 

atestada pela presença de livros nas residências. Estes poderiam, também, servir como um 

elemento de status com a aquisição e a montagem de uma biblioteca em uma sociedade em que 

a grande maioria da população não era alfabetizada. Contudo, percebe-se que essas práticas e 

costumes se limitaram aos membros das elites dos centros urbanos mais desenvolvidos, nas 

regiões dos futuros Estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, da Bahia e de 

Pernambuco. O livro circulou na região Nordeste, mas de forma mais restrita ainda, gerando no 

interior nordestino uma cultura, predominantemente, oral, até porque era a linguagem que a 

população dominava e a utilizava como recurso mnemônico. 

Ao contrário dos jogos de azar, as reuniões religiosas é que congregavam o povo, 

inclusive unindo camadas sociais distintas, com as famílias abastadas abrindo as suas casas para 

a reza comunitária, com a presença das populações de baixa renda, diante dos ricos oratórios 

construídos nas fazendas ou mesmo em um quarto destinado às imagens comuns na devoção 

colonial – o quarto dos santos, uma tradição no Nordeste brasileiro. Sobretudo nos engenhos 

do Recôncavo baiano7, foi comum a construção de uma capela ou ermida junto à casa-grande 

ou em um morro próximo à residência, a fim de garantir a assistência religiosa aos senhores, 

aos escravos e às famílias agregadas.    

 

Além de evidências da presença de salmos, orações e da Bíblia no Nordeste, 

há indícios de que uma impressão resumida e popularizada de seu texto – 

Missão Abreviada –, depois de introduzida em Portugal circulou no sertão 

nordestino, na segunda metade do século XIX, tendo sido livro de cabeceira 

de Antonio Conselheiro e outros beatos. Leituras coletivas de evangelhos e 

passagens bíblicas, como cantorias de benditos – oração tradicional levada ao 

sertão nordestino por missionários capuchinhos e divulgadas em latim pelas 

Santas Missões, visitas pastorais, desde o século XVII, efetivadas em 

verdadeira Babel de linguagens –, sempre foram acompanhadas de grandes 

rituais. Envolviam fortes encenações e gestos performáticos para incutir 

palavras e valores do cristianismo em corpos e mentes de sertanejos visitados, 

                                                           
7 Fértil região localizada em torno da Baía de Todos-os-Santos, limitada por Salvador e a Região Metropolitana, 

com um total de trinta e três municípios. 



26 
 

esporadicamente, por padres de diferentes nacionalidades que quase nunca 

falavam português.8 (ANTONACCI, 2015, p. 52).  

 

Percebe-se a ausência da estrutura da Igreja Católica no sertão nordestino, o que se 

explica, em parte, pela existência do padroado. Em contrapartida, houve a presença de 

religiosos que atuaram intimamente na vida da população mais carente, alguns se tornando 

santos aos olhos do povo, sendo retratados em diferentes expressões da cultura popular, 

inclusive na Literatura de cordel: Padre Ibiapina9, Antônio Conselheiro10, Padre Cícero11 e Frei 

Damião12. Entre os recursos utilizados pelos missionários e religiosos que atuaram no sertão 

nordestino estava a utilização de cantos religiosos para acompanhar as procissões e outras 

cerimônias religiosas – os benditos –, formando uma tradição popular oral, e a teatralização, 

que foi utilizada pelos jesuítas e pelos franciscanos em sua ação missionária na Colônia.  

Antonacci (2015) apontou para a formação de um patrimônio cultural de oralidades no 

Nordeste, que passou por diferentes mecanismos de incorporações até a formação de uma 

literatura oral, como denomina a Literatura de cordel, numa imbricação entre letra, voz e 

imagens, que, “alcançando suportes em linguagens impressas, traduzem histórias vividas 

desde períodos mais recuados, através de cantorias, religiosidades e teatros populares” 

(ANTONACCI, 2015, p. 41). 

                                                           
8 O livro Missão Abreviada, do Padre Manuel José Gonçalves Couto (1819-1897), sacerdote português itinerante 

que aderiu às missões populares, foi publicado em 1859, chegando à décima sexta edição em 1904, com 

explicações teológicas simplificadas, regras morais, recursos de orações, regimes de jejuns e abstinências que 

influenciaram as populações do Nordeste brasileiro. As Santas Missões Populares foram uma iniciativa de 

evangelização da Igreja Católica, ocorrida, como reação à Reforma protestante, inicialmente, na Europa e que se 

estendeu ao Brasil, com o objetivo de ensinar o Evangelho às populações mais pobres e afastadas da Igreja, para 

as quais a Missão Abreviada foi muito útil, sendo o livro português mais editado do século XIX. No Brasil, as 

missões populares foram efetivadas por diferentes ordens religiosas, a começar pelos jesuítas, franciscanos e 

carmelitas, no século XVII; pelos capuchinos franceses e italianos, no século XVIII; e pelos sacerdotes seculares 

que percorreram o interior do Nordeste, como o Padre Ibiapina.   
9 Padre José Antônio Maria Ibiapina (1806-1883), advogado de formação, atuando como professor, magistrado, 

advogado e político, abandonou a vida civil para se ordenar sacerdote, em 1853, quando aderiu às missões 

populares, peregrinando pelo interior do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, com extensas 

obras sociais por onde passou. 
10 Antonio Vicente Mendes Maciel (1830-1897), apelidado de Conselheiro pelo povo, peregrinou pelo sertão 

nordestino, a partir de 1861, chegando ao interior da Bahia, onde estabeleceu uma comunidade no vilarejo de 

Arraial de Canudos, rebatizada de Belo Monte, que terminou na Guerra de Canudos, entre 1896 e 1897, em que, 

após várias campanhas militares, a comunidade foi destruída e Antônio Conselheiro, tido como fanático religioso, 

foi morto. 
11 Padre Cícero Romão Batista (1844-1934), ordenado sacerdote em 1870, realizou um grande trabalho pastoral 

junto à população mais carente do povoado de Juazeiro do Norte, elevada à cidade em 1911, vindo a ocupar cargos 

políticos. Enfrentou muitos problemas com a hierarquia católica em seu tempo, sobretudo após o relato do milagre 

da hóstia que teria se transformado em sangue na boca da beata Maria de Araújo, em 1889, quando o sacerdote 

ministrava a comunhão aos fiéis. 
12 Frei Damião de Bozzano (1898-1997), nascido Pio Gianotti, na região da Toscana, na Itália, frade capuchino, 

ordenado sacerdote em 1923, tendo estudado na Pontifícia Universidade Gregoriana, transferiu-se para o Convento 

Nossa Senhora da Penha, da Ordem dos Capuchinos, em Recife, no ano de 1931, aderindo às missões populares, 

quando passou a pregar pelas cidades do Nordeste até a sua morte.  
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Na mesma perspectiva, pensando o entrelaçamento das vozes e dos textos, Santos 

(2006), refez o caminho das canções de gesta medievais, que formaram os romances 

tradicionais, ao passarem por um processo de reelaboração estrutural, a partir da segunda 

metade do século XV, até a formação do romanceiro no Brasil, com a conservação dessas 

histórias por meio dos cantos, desafios cantados e demais histórias narradas, seja em prosa ou 

em verso, os quais passaram a serem impressos e difundidos pelos folhetos da Literatura de 

cordel, assumindo novas estruturas e reescrituras, mas mantendo a presença da oralidade. 

 

Documentário de costumes e de mitos do mundo rural brasileiro ou recriação 

escrita de uma tradição oral herdada da Europa, o folheto deixa entrever, sob 

uma denominação múltipla, as ambigüidades de sua identidade. O termo 

folheto de feira é empregado tradicionalmente para designar esse pequeno 

livro, cujo número de páginas varia de 8 a 48 (podendo chegar, 

excepcionalmente, até 64 páginas), com um formato médio de 11 x 64 cm., 

imposto pelo modo de distribuição. (SANTOS, 2006, p. 60, 61). 

 

A pesquisadora conceituou a Literatura de cordel brasileira em função da religiosidade 

reproduzida nos versos impressos nos folhetos. Se esse tipo de literatura é um documentário, 

quer dizer que o folheto registra, conserva e transmite os costumes e as práticas religiosas 

existentes no Nordeste brasileiro, assim como os mitos, as crenças e as histórias religiosas que 

circulam na região. Em um ambiente em que o público consumidor desses folhetos é 

majoritariamente analfabeto, fica evidente a força da oralidade e a importância de um material 

que estabeleça diálogo com essa realidade.  

Como uma recriação escrita da tradição religiosa herdada da Europa e transmitida 

oralmente pelos missionários europeus e por religiosos brasileiros que reproduziram esse 

discurso, seja por tê-lo ouvido primeiro, seja por se basear em um documento português – a 

Missão Abreviada –, é ambíguo no sentido de possuir dois sentidos, pois, embora seja um 

discurso religioso português, europeu, não foram mais portugueses, europeus que o receberam, 

mas os brasileiros em formação, com uma identidade ainda incerta, carregando em si a 

influência das religiosidades dos povos africanos escravizados e dos indígenas nativos, que 

forneceram camadas para a religiosidade existente no Brasil e para a forma como as populações 

do sertão nordestino absorveram e reproduziram esses discursos.      

A ambiguidade apontada, no sentido de oposição, se refere à associação imediata com 

a Literatura de cordel portuguesa, razão pela qual alguns estudiosos preferem evitar a utilização 

do termo, substituindo-o por Literatura popular em verso ou Literatura de folhetos. Os cordéis 

portugueses traziam histórias tradicionais em prosa, enquanto os folhetos impressos no Brasil 
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registraram, desde o início, poesias, seguindo a tradição dos cantadores, cuja atividade, por sua 

vez, foi uma recriação dos trovadores medievais, principalmente os jograis, dada a sua origem 

popular, sendo, desta forma, uma recriação escrita de uma tradição herdada da Europa, que se 

conservou por meio da oralidade, com as histórias sendo contadas, recontadas, reelaboradas, 

escritas e reescritas, como foi apontado anteriormente. 

 

 

2. A produção da Literatura de cordel brasileira 

 

Neste momento do trabalho, iremos, de fato, abordar o desenvolvimento da Literatura 

de cordel brasileira, passando pela origem dos primeiros poetas populares, a forte oralidade na 

composição poética, inclusive com cantadores se transformando em escritores, a localização 

das primeiras tipografias responsáveis pela impressão dos folhetos e as métricas adotadas pelos 

poetas. 

Por fim, discutiremos, com o instrumental fornecido por Hall (2003), o processo 

comunicativo da Literatura de cordel brasileira, que se diferencia da Literatura de cordel que 

foi produzida muito tempo antes na Europa, considerando a recepção no Brasil, por meio da 

oralidade, das formas poéticas vindas de Portugal e a recriação dos temas tradicionais que 

vieram juntos, fruto da formação do catolicismo brasileiro. 

 

 

2.1. O início da Literatura de cordel brasileira 

 

Em busca do início da Literatura de cordel no Brasil, Santos (2006) registrou em sua 

pesquisa a existência de alguns folhetos coletados por Silvio Romero (1851-1914), em sua 

crítica literária, mas dispersos por várias regiões e sem uma maior organização e um folheto 

encontrado por Orígenes Lessa, com a data de 1865, impresso no município de Recife, em 

Pernambuco. Contudo, uma produção organizada e sistematizada de poemas impressos em um 

determinado modelo – 8 a 48 páginas, podendo chegar a 64 páginas, com um formato médio de 

11 x 64 cm. – só teve início a partir do esforço do poeta popular Leandro Gomes de Barros 

(1865-1918) que começou a publicar seus poemas em folhetos, em 1893, sendo seguido por 

Francisco das Chagas Batista (1882-1930) e João Martins Athayde (1880-1959), 

respectivamente em 1902 e em 1908. 
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A Fundação Casa de Rui Barbosa, localizada no município do Rio de Janeiro, iniciou 

uma coleção de folhetos na década de 1960, totalizando cerca de nove mil folhetos, a maioria 

disponível em seu acervo digital, sendo fonte de pesquisa para o presente estudo. É possível 

visualizar folhetos de Antônio Ferreira da Cruz, Francisco das Chagas Batista, Francisco Sales 

Arêda, Gonçalo Ferreira da Silva, João Ferreira de Lima, João Martins de Athayde, João 

Melquíades Ferreira da Silva, José Camelo de Melo Resende, José Pacheco, José Soares, 

Manuel d’Almeida Filho, Manuel Pereira Sobrinho, Minelvino Francisco Silva, Raimundo 

Santa Helena, Rodolfo Coelho Cavalcante, Severino Milanês da Silva e Silvino Pirauá de Lima. 

Este último, Silvino Pirauá de Lima (1848-1913), embora também tenha sido um dos 

primeiros a publicar poemas impressos em folhetos, inclusive o romance, que era uma 

composição mais longa do que o popular folheto de oito páginas, ainda estava ligado ao ofício 

de cantador. O poeta popular Francisco das Chagas Batista, que escreveu o livro Cantadores e 

poetas populares, afirmou que ele era um exímio violeiro e um grande repentista. Pirauá 

transcreveu para o folheto impresso um desafio proposto a ele por Zé Duda ou inventou a 

realização do mesmo, tendo o título Desafio de Zé Duda com Silvino Pirauá descrevendo os 

reinos da natureza. 

Este folheto, disponível no acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa, traz um 

elemento interessante: após a apresentação da história ao leitor pelo poeta, há a realização do 

desafio de um cantador ao outro, com o Zé Duda dizendo que o Silvino Pirauá, que afirmava 

viver de cantoria há mais de trinta anos, praticava uma arte com as suas rimas, mas que também 

discutia Ciências como um “doutor”, ocorrendo uma disputa de conhecimentos sobre os reinos 

vegetal, mineral e animal, ao que, no final, o desafiante, Zé Duda, reconhece que o desafiado, 

Silvino Pirauá, era um exímio cantador porque fazia versos sobre qualquer assunto. 

 

Preste atenção, meu leitor, 

ao caso que vou contar 

d’um desafio intrincado 

que custou em se acabar, 

todos dois eram valentes 

em saber desafiar. 

 

(...) 

Z. – Me informaram que você 

era exímio cantador, 

que da arte que ora exerce 
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pretende ser professor 

e que em sciencia pratica 

discute como um doutor. 

 

S. – Zé Duda, há mais de 30 annos 

que eu vivo de cantoria, 

não me julgo mais que os outros 

mas conheço bem poesia, 

se eu fosse um scientista 

cantando não viveria. 

 

Z. – Se você sabe cantar 

vou ter agora certeza, 

previna a sua memória 

para com toda franqueza 

discutir commigo sobre 

os reinos da Natureza. 

 

S. – Os reinos da Natureza 

são trez, eu os cantarei: 

– O primeiro é o Vegetal. 

d’este agora falarei; 

se discutir sobre elle 

ao seu dispor estarei... 

  

(...) 

Z. – Agora, ilustre colega, 

eu conheço que o senhor 

em todo e qualquer assumpto 

é exímio cantador, 

e não creio que nesta arte 

encontre competidor. 

 

Isso evidencia como os cantadores eram vistos em uma sociedade iletrada: possuidores 

de conhecimento, professores, verdadeiros doutores, uma enciclopédia viva. Não é à toa que as 

pessoas se reuniam ao redor desses cantadores, pois era uma verdadeira aula pública, em que 
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podiam aprender sobre os mais variados assuntos. É importante ressaltar que os folhetos 

tiveram, ainda, a função social de contribuir para a alfabetização de muitas pessoas no sertão 

nordestino, que os utilizaram como verdadeiras cartilhas. 

O folheto foi publicado, em 1937, pela Guajarina, Casa Editora de Francisco Lopes, 

localizada no município de Belém, no Pará. O registro dos agentes de venda impresso na última 

página do folheto mostra que seus folhetos circulavam em Manaus, no Estado do Amazonas; 

em Rio Branco e Xapury, no Estado do Acre; em Santarém, Bella Terra e Marabá, no Estado 

do Pará; em São Luís, Caxias, Trezidella, Amarante e Icatú, no Estado do Maranhão; em 

Teresina, no Estado do Piauí; em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte; em Fortaleza, no 

Estado do Ceará; e em Salvador, no Estado da Bahia. 

O curioso é que os outros folhetos de Silvino Pirauá disponíveis no acervo digital da 

Fundação Casa de Rui Barbosa, História de Zezinho e Marquinha, com versões publicadas em 

1952, 1959 e 1961, e História do capitão do navio, com versões publicadas em 1956, 1973 e 

uma versão sem local e data de publicação, foram, respectivamente, impressos no Rio de 

Janeiro, pela Livraria H. Antunes Ltda., em 1952 e 1959, e pela Editora Gráfica Souza Ltda., 

em São Paulo, em 1961, tendo as versões em verso e em prosa impressas no mesmo folheto, o 

que não é comum na Literatura de Cordel; e impresso pela famosa Tipografia São Francisco, 

de José Bernardo da Silva, localizada em Juazeiro do Norte, no Ceará, que, ao adquirir os 

direitos autorais das obras editadas pela tipografia de João Martins de Athayde, ganhou o direito 

de impressão do folheto História do capitão do navio e da obra de Leandro Gomes de Barros, 

o mais célebre poeta popular da Literatura de Cordel.   

 

Com a morte de Leandro Gomes de Barros, em 1918, a publicação de seus 

folhetos foi mantida pelo genro, Pedro Batista, irmão de outro poeta famoso, 

Francisco das Chagas Batista, que anunciava os “Folhetos de Leandro Gomes 

de Barros, à venda na Livraria Pedro Batista”, em Guarabira, na Paraíba. (...) 

Diante do imbróglio legal e familiar, a viúva de Leandro vendeu o conjunto 

de sua obra a outro poeta célebre, João Martins de Athayde, instalado em 

Recife desde 1908 e que apresentava a enorme vantagem comercial de possuir 

sua própria tipografia. Este continuou a reeditar os folhetos de Leandro junto 

com os seus, acrescentando, na capa, a menção “editor-proprietário: João 

Martins de Athayde”. Pouco a pouco, de uma edição para a outra, o clichê da 

capa sendo utilizado ou refeito para a inclusão de uma nova ilustração, o nome 

de Leandro desaparece, bem como a menção “editor-proprietário”. O novo 

folheto se afirmava então como sendo de João Martins. (SANTOS, 2006, p. 

70). 

 

Essa problemática da autoria, da propriedade intelectual, que apareceu na questão da 

impressão dos folhetos, os próprios poetas tentaram resolver com as marcas gráficas, criando 
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uma estrofe acrostica com o nome ou uma junção do nome e do sobrenome do poeta como uma 

assinatura ou, ainda, a inclusão do nome no último verso do poema. A autoria de muitos 

folhetos, que se tornaram clássicos com a sua reimpressão até os dias atuais, se perdeu, o que 

fez os estudiosos realizarem um estudo comparado de várias versões de um mesmo poema a 

fim de restituir a sua devida autoria.   

O poeta João Martins de Athayde publicou uma série de pelejas, sendo que várias delas 

estão disponíveis no catálogo da Fundação Casa de Rui Barbosa, a saber: Peleja de Antônio 

Machado com Manoel Gavião, Peleja de Bernardo Nogueira e o Preto Limão, Peleja de João 

Athayde com José Ferreira de Lima, Peleja de João Athayde com Leandro Gomes de Barros, 

Peleja de João Athayde com Raimundo Pelado do Sul, Peleja de Laurindo Gato com Marcolino 

Cobra Verde, Peleja de Manoel Raimundo com Manoel Campina, Peleja de Manoel Riachão 

com o diabo; Peleja de Patricio com Inacio de Catingueira, Peleja de Romano e Inacio da 

Catingueira, Peleja de Ulysses Bahiano com José do Braço, Peleja de Ventania com Pedra 

Azul e Peleja do Cego Aderaldo com Zé Pretinho. 

 

O registro de cantorias ou pelejas em folheto rigorosamente não é fiel. O 

folheto é, de modo geral, a reconstituição, nem sempre completa nem perfeita, 

da peleja por um poeta, trovador popular que a ouviu, ou que dela teve 

conhecimento. Às vezes, e isto já foi observado, a peleja nunca existiu. Aliás, 

João Martins de Ataíde, autor de produção numerosíssima, um clássico da 

literatura de cordel, confessa – é Orígenes Lessa quem registra – que muitos 

desses folhetos de desafios e pelejas foram escritos no silêncio de sua 

tipografia. Ora reproduzindo o tradicional, ora fixando o acontecimento 

recente, Ataíde se tornou um poeta popular de grande repercussão, talvez só 

superado por Leandro Gomes de Barros, no caso o verdadeiro patriarca de 

nossa literatura de cordel. (DIÉGUES JÚNIOR, 1986, p. 163, 164). 

 

Os estudiosos da Literatura de Cordel, como Manuel Diégues Júnior, atestam a 

grandiosidade do poeta popular João Martins de Athayde, apesar da questão da sua obra ter se 

misturado, durante muito tempo, com a obra do poeta Leandro Gomes de Barros, por conta da 

posse dos direitos autorais e a falta da devida identificação da autoria, o que não tira a 

quantidade e a qualidade de sua produção poética. Ele se notabilizou pela escrita das pelejas, 

estando disponíveis no acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa treze pelejas, das quais 

transcrevemos um trecho da Peleja de João Athayde e Leandro Gomes. 

 

Voltando João de Athayde 

de Vitória e Jaboatão 

quando chegou em Tapera 
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que saltou na estação 

encontrou Leandro Gomes 

entrou em conversação 

 

A-Bom dia, senhor Leandro 

grande poeta modelo 

fiquei bastante contente 

porque desejava vê-lo 

não só pela sua fama 

como para conhecê-lo 

 

L-Eu também da mesma forma 

gosto da sociedade 

embora que suas frases 

não tenham sinceridade 

caiu a sopa no mel 

pra quem já tinha vontade 

 

A-Seu Leandro, não se altere 

veja que lhe tratei bem 

primeiro sem ter segundo 

no mundo não há ninguém 

quando o mal persegue o homem 

não se sabe de onde vem 

 

(...) 

A-Preto Limão em Natal 

Nogueira no Cariri 

Inácio na Catingueira 

Gulino no Saburi 

Romano lá no Teixeira 

Zé Duda velho em Zumbi 

 

L-No Curato, Pedra Azul 

n’Aliança João Quirino 

na Cachoeira, Cafussu 

no Paraná, Francelino 
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em Paulista, Antônio da Cruz 

e no Azevém, Marcelino 

 

(...) 

A-Assunto muito comprido 

só dá para enfadar 

vamos glosar um pouquinho 

para desenfastiar 

o senhor faça seu mote 

e podemos principiar 

 

A composição poética se deu em sextilhas (estrofes de seis versos), o que era muito 

comum na escrita e impressão dos primeiros folhetos. O folheto apresenta um encontro, 

provavelmente fictício, entre os dois poetas, que, após um tom amistoso, caminha para uma 

discussão entre João Martins de Athayde e Leandro Gomes e Barros, resolvida em um desafio 

no qual aparecem os seguintes temas: primeiro, uma competição de troca de ditados populares, 

depois, da localidade de origem dos cantadores, seguida pela exposição de nomes de países e 

de cidades brasileiras, terminando com conhecimentos históricos sobre a Grécia Antiga, a Roma 

Antiga e o Império Bizantino.   

É possível dizer que esses primeiros poetas da Literatura de Cordel marcaram a 

passagem entre a prática da cantoria, muitas vezes feita na improvisação – o repente – e a 

produção de poemas a serem impressos. O trabalho com a palavra, com a linguagem, passou 

por transformações, o que pode ser verificado pela mudança na versificação utilizada pelos 

cantadores e pelos poetas da Literatura de Cordel, o que será analisado posteriormente. Tanto 

essas mudanças, quanto o início da Literatura de Cordel tiveram origem no mesmo lugar: a 

Serra do Teixeira, na Paraíba. 

Os poetas Leandro Gomes de Barros, João Martins de Athayde, Francisco das Chagas 

Batista e Silvino Pirauá de Lima são naturais do sertão da Paraíba, assim como os famosos 

cantadores Romano do Teixeira ou Romano da Mãe d’Água e Inácio da Catingueira. Teixeira, 

Mãe d’Água e Catingueira eram vilas e hoje são cidades localizadas na Região Metropolitana 

de Patos, onde nasceu Silvino Pirauá de Lima. Leandro Gomes de Barros e João Martins de 

Athayde nasceram, respectivamente, em Pombal e em Ingá, também no sertão nordestino. Em 

função das dificuldades experimentadas no sertão e considerando a proximidade geográfica, 
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com exceção de Francisco Chagas Batista, os poetas populares em questão se mudaram para o 

Estado de Pernambuco, levando a produção de folhetos para lá.          

Quanto à produção do poeta Francisco das Chagas Batista, não há um grande número 

de folhetos disponíveis para consulta no acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa, mas, 

entre os que estão disponíveis, percebe-se uma preferência por abordar a figura do cangaceiro 

Antônio Silvino (1875-1944), nascido Manoel Baptista de Morais, nos seguintes folhetos: Vida 

de Antonio Silvino, publicado em 1905; Interrogatório de Antonio Silvino, com versões 

publicadas em 1957 e em 1981; A História de Antonio Silvino, sem data de publicação; A 

História de Antonio Silvino (continuação), também sem data de publicação; e História 

completa de Antonio Silvino, sua vida de crimes e seu julgamento, publicado em 1960 e outras 

versões sem data de publicação. 

 

2.2. O processo comunicativo da Literatura de cordel brasileira 

 

A produção da Literatura de cordel ocorre dentro de um processo comunicativo em 

circuito no modelo produção, circulação, distribuição, consumo e reprodução. A estrutura é 

formada por momentos distintos, mas articulados em um circuito. Hall (2003), ao analisar os 

códigos de codificação e de decodificação em processos comunicativos, ampliou a 

interpretação tradicional de um processo de produção-distribuição-produção para um processo 

mais amplo, que considera a infraestrutura técnica, as relações de produção e os referenciais de 

conhecimento articulados para estabelecer as estruturas de sentido (codificação/ decodificação). 

 

Os aparatos, relações e práticas de produção, aparecem, assim, num certo 

momento (o momento da “produção/circulação”), sob a forma de veículos 

simbólicos constituídos dentro das regras de “linguagem”. É nessa forma 

discursiva que a circulação do “produto” se realiza. O processo, desta maneira, 

requer, do lado da produção, seus instrumentos materiais – seus “meios” – 

bem como seus próprios conjuntos de relações sociais (de produção) – a 

organização e combinação de práticas dentro dos aparatos de comunicação. 

Mas é sobre a forma discursiva que a circulação do produto se realiza, bem 

como sua distribuição para diferentes audiências. Uma vez concluído, o 

discurso deve então ser traduzido – transformado de novo – em práticas 

sociais, para que o circuito ao mesmo tempo se complete e produza efeitos. Se 

nenhum “sentido” é apreendido, não pode haver “consumo”. Se o sentido não 

é articulado em prática, ele não tem efeito. (HALL, 2003, p. 388). 

 

É possível claramente perceber e identificar a produção da Literatura de cordel nesse 

modelo de codificação/decodificação apresentado por Hall. Os poemas, assim como ocorreu 

antes com as cantorias, eram constituídos dentro de regras precisas de linguagem, respeitando-
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se a versificação, as formas poéticas correntes, o que era necessário para a circulação do folheto 

junto à audiência, ou seja, o público que ouvia/lia e comprava os folhetos de feira, como eram 

chamados no início. O processo comunicativo ocorria de forma bastante semelhante à prática 

dos cantadores, que eram a experiência imediata desse público que passou a receber a poesia 

oral em um novo formato: o folheto. 

 A produção concreta da Literatura de Cordel, ou seja, a impressão dos poemas nos 

folhetos necessitou de instrumentos materiais, da aquisição de uma infraestrutura técnica capaz 

de garantir a materialidade da poesia no folheto por meio de sua impressão em uma tipografia. 

João Martins de Athayde conseguiu estabelecer a sua própria tipografia. Pedro Batista possuía 

uma livraria com o seu nome, a qual, por algum tempo, foi a proprietária dos direitos de 

impressão da obra de Leandro Gomes de Barros, após a morte deste. O também poeta José 

Bernardo da Silva e depois os seus filhos foram os responsáveis pela impressão e reimpressão 

da obra dos primeiros poetas da Literatura de Cordel, adquirindo os direitos autorais e 

garantindo a permanência da produção e circulação de seus poemas mesmo após a morte de 

seus autores.  

Os poetas populares precisaram se apropriar dos aparatos e das práticas de impressão 

nessas tipografias, estabelecendo relações sociais, que, ao mesmo tempo, eram relações de 

produção com os proprietários dessas tipografias, os quais possuíam os meios necessários para 

a impressão. Várias situações podem ter se colocado diante dos poetas populares, como a falta 

de recursos financeiros para essa impressão ou, pelo menos, uma impressão em larga escala, 

sobretudo no início de sua atividade quando ainda não eram poetas conhecidos que 

conseguissem viver apenas com a venda de seus folhetos.  

Talvez realizassem essa impressão em momentos ociosos do maquinário da tipografia, 

podendo, inclusive, em alguns casos, serem os responsáveis pela manipulação dos tipos móveis 

até dominarem as técnicas de impressão; talvez os proprietários cedessem o espaço e os 

materiais fora do horário de funcionamento estabelecido para a tipografia, seja de forma 

gratuita, seja para o recebimento posterior dos valores financeiros; pode ser que houvesse uma 

negociação para os poetas entregarem o manuscrito do que deveria ser impresso e efetuar o 

pagamento da encomenda apenas após a venda dos folhetos. O fato é que a aquisição ou a 

montagem de uma tipografia pelos poetas populares evidencia as dificuldades encontradas na 

impressão dos folhetos. 

Mais do que simplesmente o estabelecimento de relações de produção, percebe-se a 

formação de uma verdadeira rede de apoio entre os poetas populares. Leandro Gomes de Barros 

era sogro de Pedro Batista, que, por sua vez, era irmão do poeta popular Francisco das Chagas 
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Batista. Como será evidenciado no próximo capítulo, os poetas Rodolfo Coelho Cavalcante e 

Minelvino Francisco Silva estabeleceram várias relações sociais ao longo da vida, inclusive 

com o último passando um tempo com o primeiro, no início de sua produção, para aprender e 

desenvolver outras formas poéticas. Ambos também lutaram pelos direitos dos poetas populares 

de sua época, formando associações com essa finalidade ou, mesmo, organizando eventos para 

garantir um espaço para a circulação e distribuição da poesia produzida por outros poetas.  

Os primeiros poetas da Literatura de cordel brasileira estavam inseridos em um 

ambiente completamente oral, o que exigia que a circulação e a distribuição se desse nesse 

meio. Os poetas vendiam seus poemas com a leitura dos folhetos em praça pública e nas feiras 

das cidades, daí a nomenclatura inicial de folheto de feira. Foram os estudiosos que se voltaram 

para o fenômeno da produção desse tipo de literatura no Nordeste brasileiro e chamaram a 

atenção para a semelhança com os folhetos que eram vendidos pendurados em um cordão nas 

feiras medievais europeias. Segundo Santos (2006), o termo cordel, que significava cordão ou 

linha, começou a ser utilizado na região de Valença, na Espanha, se espalhando pela Península 

Ibérica até aparecer em Portugal, no século XVIII, sendo empregado, primeiramente, no teatro. 

Os poetas eram responsáveis por todas as fases de produção, circulação e distribuição 

dos folhetos, desde a produção dos poemas, passando pela sua impressão em folhetos, até a sua 

comercialização ou consumo. Saíam de cidade em cidade com os exemplares a venda, 

utilizando-se, inclusive, de técnicas de vendas, quando liam até certa estrofe do poema para 

despertar o interesse no ouvinte/leitor para que comprasse o folheto a fim de saber a continuação 

da história. Depois é possível perceber que, por meio das tipografias que imprimiam os folhetos, 

os poetas passaram a ter representantes comerciais que vendiam os seus folhetos em outros 

Estados da região Nordeste e Norte do país. 

Para a impressão da capa, consagrou-se o uso de ilustrações em xilogravura. Segundo 

Santos (2006), parece ter sido o poeta popular José Bernardo da Silva quem introduziu a 

xilogravura nos folhetos. O interessante é que a xilogravura já era utilizada muito tempos antes 

para a impressão de imagens religiosas, ou seja, novamente o elemento religioso se funde com 

a produção e a circulação da Literatura de cordel. O fato de não necessitar do emprego de 

grandes recursos financeiros para a utilização da técnica pode ter facilitado a sua propagação 

no Nordeste.          

 

A partir dos anos de 1920 e até os anos de 1950, o desenho tornou-se a 

ilustração favorita do folheto e teve seus artistas, em particular, Antônio 

Avelino da Costa, que assinava Avelino e que ilustrou a maioria dos folhetos 

de João Martins de Athayde, de 1918 a 1940. (...) Por volta de 1915, a moda 
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dos cartões postais, vinda da França, invade o Recife e torna-se imediatamente 

alvo de verve popular. (...) Às vezes, porém mais raramente, observa-se 

montagens combinando desenho e cartão postal: o desenho representa a 

dimensão aventura ou maravilhosa, enquanto o cartão postal, onde aparece 

geralmente um casal de namorados, evoca o tema dominante. (...) Com os anos 

1940, uma nova ilustração aparece nos folhetos: a fotografia de artista de 

cinema. (...) Pouco a pouco, a xilografia que era originalmente a solução 

encontrada por um editor pobre que não podia pagar clichês de qualidade, se 

generaliza a ponto de ser reconhecida como “a” ilustração por excelência do 

folheto. (SANTOS, 2006, p. 85-88). 

 

Antonacci (2015) ressaltou a importância da imagem na Literatura de cordel, em 

paralelo com a letra e a voz. A voz – o poeta que declama o poema impresso para vendê-lo, os 

cantadores que continuaram exercendo a sua atividade juntamente com a existência dos folhetos 

impressos, o ouvinte/leitor que ouve o poema impresso no folheto e, por meio dele, começa a 

dominar a letra em um processo de alfabetização – é o meio pelo qual a mensagem do 

codificador-produtor chega até o decodificador-receptor e, na medida em que apresenta 

referenciais de conhecimento – os mitos do mundo rural brasileiro –, que fazem sentido para 

quem ouve, recebe a poesia, a comunicação se efetiva e o futuro leitor, que também pode ser 

atraído pela imagem impressa na capa, compra, adquire o produto, reproduzindo a mensagem 

ao ler o folheto para outras pessoas. 

 

 

2.3. A recepção e a recriação de formas poéticas 

 

Ainda sobre as cantorias, houve uma transformação na versificação, como foi apontado 

anteriormente. Da mesma forma que os primeiros poetas da Literatura de cordel brasileira, esse 

movimento teve origem no interior da Paraíba, com a chamada Escola de Teixeira, nome do 

município – na época uma vila –, localizada no sertão nordestino, que reunia cantadores e poetas 

em torno de Francisco Romano Caluetê, também chamado de Romano do Teixeira ou Romano 

da Mãe d’Água, nome dos dois povoados existentes na Serra do Teixeira, transformados depois 

em municípios. 

Inicialmente, os cantadores faziam as suas rimas e as improvisações a partir da quadra, 

que era uma estrofe de quatro versos com rimas no segundo e quarto versos, dispostas no 

formato ABCB. Na linguagem corrente dos cantadores, cada verso era chamado de pé e eles 

cantavam “de quatro pés”. Com as transformações na versificação, a quadra foi substituída, 

sobrevivendo no quadrão, que é uma estrofe de oito versos heptassilábicos, com rimas dispostas 

no esquema AABBCCBB ou AAABCCCB. Neste último, com a rima B, no quarto e último 



39 
 

versos, terminando em “ão”, o que levou à hipótese dos estudiosos sobre o quadrão ser 

simplesmente duas quadras juntas. 

Essa forma de trabalhar com a voz, com a palavra, ou seja, de produzir poesia tem 

origem portuguesa, europeia. A quadra era a forma poética mais comum da poesia oral 

portuguesa, mas a sextilha já era uma forma poética muito utilizada na poesia medieval 

portuguesa. A sextilha é uma estrofe de seis versos heptassilábicos, com rimas no segundo, 

quarto e sexto versos, no esquema ABCBDB. Essa forma poética foi sistematizada para as 

cantorias por Romano Caluetê, segundo algumas versões, ou, em outras, a sextilha foi 

introduzida por Silvino Pirauá de Lima. 

Se a quadra e a sextilha são de origem portuguesa, a décima é de origem espanhola, 

considerada uma forma erudita, que foi muito utilizada durante o Século de Ouro espanhol. É 

uma estrofe de dez versos heptassilábicos com rimas dispostas de diferentes formas, sendo a 

forma mais comum ABBAACCDDC. A décima passou a ser a forma poética mais utilizada 

pelos cantadores, que desenvolviam rimas a partir de um mote, ou seja, um verso recebido do 

público e que era incluído nas estrofes, dado que demonstra a existência de uma interação entre 

o cantador e o seu público.  

A criatividade dos cantadores brasileiros é perceptível, pois outros gêneros foram sendo 

criados a partir da décima: manutenção da estrutura, do sistema de rimas com o estabelecimento 

de um refrão fixo nos dois últimos versos ou a repetição dos dois últimos versos por duas vezes, 

como um refrão, pelos dois cantadores em coro. Os cantadores chegaram, inclusive, a adotar a 

décima com versos decassilábicos, transformando novamente a versificação utilizada. Esse 

modelo tem origem italiana, sendo um gênero criado na Bolonha, no século XVIII, que 

novamente, como as demais formas oriundas da Europa, foram recebidas na cultura e recriadas 

pelos cantadores e poetas populares.  

Uma pista interessante sobre esse processo de recepção dos modelos oriundos da 

Europa, como não poderia deixar de ser em um país nascido de um processo de colonização, é 

a utilização da décima heptassilábica pelo poeta baiano Gregório de Matos Guerra (1636-1696), 

conhecido como Boca do Inferno, em uma tentativa de inserir o erudito no popular, como 

apontou Santos (2006). Por esse fato, é possível perceber que a forma poética estava presente 

há muito tempo no Brasil e, principalmente, na região Nordeste, ficando “adormecida” até que 

os cantadores do sertão nordestino a resgataram e a tornaram um modelo nas cantorias, com 

muito sucesso entre o público.  

Como já foi apontado, os poetas da Literatura de cordel brasileira utilizaram os mesmos 

modelos, as mesmas formas poéticas praticadas pelos cantadores, pois estas já eram de 
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conhecimento e domínio do público-alvo, da audiência e, portanto, tinham aceitação junto as 

pessoas que consumiam as poesias impressas nos folhetos da Literatura de cordel. Também 

eram as estruturas de sentido percebidas pelos poetas e com as quais estavam aptos a 

desenvolver a poesia, em um processo de reprodução, que, novamente, liga, entrelaça, imbrica 

a Literatura de cordel às cantorias nordestinas.  

 

Os códigos de codificação e decodificação podem não ser perfeitamente 

simétricos. Os graus de simetria – ou seja, os graus de “compreensão” e “má-

compreensão” na troca comunicativa – dependem dos graus de 

simetria/assimetria (relações de equivalência) estabelecidos entre as posições 

das “personificações” – codificador-produtor e decodificador-receptor. Mas 

isso, por sua vez, depende dos graus de identidade/não-identidade entre os 

códigos que perfeitamente ou imperfeitamente transmitem, interrompem ou 

sistematicamente distorcem o que está sendo transmitido. (HALL, 2003, p. 

391). 

 

Aqui fica claro também a razão da retomada constante do elemento religioso como tema 

na Literatura de cordel brasileira, relação apontada no início do capítulo e que será retomada 

nos próximos capítulos. O decodificador-receptor encontrava sentido nos folhetos que 

abordavam o elemento religioso, por se identificarem com aquela mensagem, com aquele 

código, com aquele mito. O codificador-produtor não precisava, necessariamente, acreditar na 

mensagem religiosa que propagava; a equivalência acontecia na medida em que a sua 

mensagem atingia quem a recebia, o que não seria difícil em um cenário marcado pela 

religiosidade, como foi apontado neste capítulo e será aprofundado no terceiro capítulo. Essas 

relações de produção e relações de sentido serão retomadas no capítulo seguinte, assim como o 

caminho da vida e da obra de dois poetas que produziram fora da região dos iniciadores da 

Literatura de cordel brasileira, no caso, o Estado da Bahia.   
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Capítulo II – A vida e a obra de Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante  

 

Da mesma forma que a Literatura de cordel brasileira teve um percurso de 

desenvolvimento, desde a retomada de uma tradição oral herdada da Europa, vista a partir da 

cultura local, passando pelas figuras dos cantadores, repentistas e poetas populares, até a 

consolidação da produção e reprodução dos folhetos com versos impressos, os autores e 

formadores dessa nova tradição literária, agora proveniente do Nordeste, também tiveram uma 

jornada, um percurso de formação. 

O presente capítulo pretende percorrer essa via vitae, ou seja, o caminho da vida desses 

autores, que, como será exposto, eram poetas, xilógrafos, tipógrafos, vendedores e 

organizadores de eventos. Como a Literatura de cordel brasileira engloba um grande número 

de poetas populares, optou-se por concentrar a análise em dois poetas que realizaram a sua 

produção no Estado da Bahia, durante o mesmo período histórico, em regiões distintas – um na 

Capital, em Salvador, e o outro em Itabuna, no sul do Estado, na região produtora de cacau –, 

mas de culturas semelhantes, os quais mantiveram um intercâmbio entre as suas produções. 

 

 

2.1. A popular Bahia da Literatura de Cordel 

 

Seria possível afirmar que entre todos os locais de concentração de poetas populares, a 

escolha pelo estado da Bahia se deu pelo mesmo “chamado” recebido por Antônio Conselheiro, 

que, nascido Antônio Vicente Mendes Maciel, em 1830, no interior do Ceará, peregrinou pelo 

sertão nordestino, adquirindo a alcunha de Conselheiro, fixando-se no vilarejo de Arraial de 

Canudos, rebatizada de Belo Monte, onde fundou uma comunidade que, de certa forma, 

desafiou a política e a religião oficial de sua época, sendo destruída, em 1897, com a Guerra de 

Canudos. 

A figura de Antônio Conselheiro13 e o movimento liderado por ele estão ligados ao 

messianismo, que representa a crença em um redentor, um salvador da humanidade; no caso, 

associado ao sebastianismo14, fruto do inconformismo com a situação política vigente. Em 

                                                           
13 Para um maior aprofundamento acerca de Antônio Conselheiro e Canudos, sugerimos as seguintes obras: 

OTTEN, Alexandre H. Só Deus é grande: a mensagem religiosa de Antônio Conselheiro. São Paulo: Edições 

Loyola, 1990; VASCONCELLOS, Pedro Lima. O Belo Monte de Antonio Conselheiro: uma invenção ‘biblada’. 

Maceió: Edufal, 2015.  
14 Para mais informações acerca do tema, consultar as seguintes obras de Jacqueline Hermann: No Reino do 

Desejado: A construção do sebastianismo em Portugal, séculos XVI e XVII. São Paula: Companhia das Letras, 

1998; O sonho da salvação. 1580-1600. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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Portugal, surgiu com a espera do retorno do rei D. Sebastião, desaparecido na Batalha de 

Alcacér-Quibir, na África, em 1578, que ressurgiria para restaurar o trono português, unificado 

com a Coroa espanhola em função da falta de herdeiros diretos do monarca, situação que 

perdurou até 1640, com a Guerra da Restauração, entre Portugal e Espanha. 

Se ao falarmos da Literatura de cordel, estamos falando de uma herança portuguesa, 

europeia, é perceptível como esse sentimento, essa necessidade de um redentor também nos foi 

legada pelo colonizador15, este indivíduo e grupo social que precisou recriar o sentido para a 

sua pátria, por não estar fisicamente em Portugal, mas ainda não estar no Brasil, que não existia 

concretamente; embora os efeitos físicos de um ambiente adverso para os primeiros 

colonizadores, principalmente como o sertão, fossem sentidos na pele, demandando o       

       

(...) arquétipo do herói, encarnado por D. Sebastião, e reencarnado em 

Conselheiro, Lampião, Padre Cícero, e em beatos por esse sertão afora. O 

Sebastianismo nordestino é amplo e fornece subsídios para a conformação da 

visão paradisíaca do Brasil, lugar escolhido por D. Sebastião para ressuscitar, 

devido às suas qualidades de flora, fauna, sua riqueza e seus tesouros. O mito 

de D. Sebastião existe no sertão: o rei está vivo, mas encantado, deve voltar 

um dia e estabelecer a justiça na terra. (NOGUEIRA, 2002, p. 35, 36). 

 

Antônio Conselheiro, Lampião e Padre Cícero16 são personagens que estão presentes na 

Literatura de cordel brasileira, a qual traduz em versos esse sentimento nordestino e, portanto, 

o sentimento brasileiro mais profundo. Dessa forma, novamente a religiosidade está presente 

nos temas presentes na Literatura de cordel brasileira: o messianismo reencarnado nos mais 

diversos personagens na busca do povo por um salvador, por milagres para as suas vidas. 

Rodolfo Coelho Cavalcante, o primeiro “herói” da Literatura de cordel a ser analisado 

no trabalho, tem em comum com Antônio Conselheiro as andanças pelo Nordeste Brasileiro, o 

que pode representar, em um primeiro momento, um sentimento de busca, de procura por algo, 

mesmo que de forma inconsciente, o qual foi satisfeito, em certa medida, ao se estabelecer no 

Estado da Bahia, tal como Antônio Conselheiro, e exercer uma liderança junto aos demais 

poetas populares, como será mostrado durante o capítulo. 

                                                           
15 A primeira manifestação sebastianista coletiva ocorrida no Brasil se deu na comunidade do Rodeador, em 

Pernambuco, no início do século XIX, sobre a qual recomendamos os seguintes estudos: HERMANN, Jacqueline. 

Sebastianismo e sedição: os rebeldes do Rodeador na cidade do paraíso terrestre. Pernambuco (1817-1820). 

Tempo - Revista de História da UFF, Rio de Janeiro, v. 11, p. 131-142, 2001; CABRAL, Flávio José Gomes. 

Paraíso Terreal: a rebelião sebastianista na serra do Rodeador. Pernambuco, 1820. Dissertação (Mestrado em 

História) - Universidade Federal de Pernambuco, 2002. 
16 Para um maior aprofundamento, recomendamos: CAVA, Ralph Della. Milagre em Joaseiro. Tradução de Maria 

Yedda Linhares. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014; BARBOSA, Francisco Salatiel de Alencar. O 

Joaseiro Celeste: Tempo e paisagem na devoção ao Padre Cícero. São Paulo: Attar editorial, 2007.  



43 
 

2.2. Rodolfo Coelho Cavalcante, o trovador popular brasileiro 

 

Mark J. Curran realizou o levantamento da biografia de Rodolfo Coelho Cavalcante por 

meio de uma entrevista concedida pelo próprio, em 19 de julho de 1981, para o referido 

pesquisador, que também teve acesso ao livro Meus Quarenta Anos de Literatura de Cordel, 

datilografado pelo próprio Rodolfo Coelho Cavalcante, sem paginação e organizado em 

capítulos curtos, publicado em Salvador, em 1980, além de alguns artigos publicados em jornais 

de grande circulação nos Estados da Bahia e de São Paulo. 

Eno Teodoro Wanke, como poeta que foi, se interessou pela trova, composição de 

quatro versos heptassílabos, com uma série de estudos dedicados ao tema, até a análise do 

movimento que denominou como Trovismo, o apresentando como o primeiro movimento 

literário genuinamente brasileiro, ao ver a figura do poeta popular nordestino como o moderno 

trovador brasileiro. Se interessou assim pela figura de Rodolfo Coelho Cavalcante, de quem 

construiu uma excelente biografia com inúmeras fontes de pesquisa, sendo um material 

essencial para a construção deste capítulo.  

Natural de Rio Largo, hoje município de Gustavo Paiva, no Estado de Alagoas, Rodolfo 

Coelho Cavalcante nasceu em 12 de março de 1919, mas seus biógrafos apontam que o real ano 

de nascimento do poeta ocorreu em 1917, já que o registro de nascimento foi alterado pela mãe 

para que ele pudesse trabalhar em uma loja aos treze anos de idade, quando só seria permitido 

aos quinze anos. Rodolfo Coelho Cavalcante teve uma infância difícil, sobretudo pelo 

alcoolismo do pai, razão pela qual fugiu várias vezes de casa e começou a trabalhar cedo. 

Segundo Curran (1987), Rodolfo Coelho Cavalcante trabalhou no circo entre 1934 e 

1942, onde iniciou fazendo a publicidade de um pequeno grupo pelo interior do Nordeste até 

se tornar palhaço após substituir um artista. Em outro grupo, passou à função de secretário, 

interrompendo, em 1938, a vida circense para exercer, por nove meses, a função de professor 

primário, no Estado do Piauí. Depois disso, formou um grupo próprio, viajando novamente pelo 

interior, agora com o irmão, escrevendo peças teatrais e realizando o teatro de mamulengo. 

 

Rodolfo, não perdendo a linha de comunicador, comprou tinta, pintou uma 

tabuleta e deu nome à sua escola: “Grupo Escolar Primeiro de Março” – pois 

foi este o dia da inauguração solene: 1º de março de 1938. E de março a 

dezembro foi ele professor primário em Mucambinho, Piauí. De segunda a 

sexta-feira, dava aula a duas turmas, num total de 40 a 50 crianças, de idades 

bastante heterogêneas, desde as que se alfabetizaram até outras, mais 

adiantadas. As crianças o adoravam. Além dos ensinamentos, ouviam 
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histórias de Trancoso17 à vontade, além de algumas mágicas e outras 

amenidades que um professor de circo pode oferecer... Em compensação, 

traziam-lhe presentes, até roupas: sapatos, cuecas, pijamas. (WANKE, 1983, 

p. 75). 

 

Adquiriu experiência como ator, autor e administrador, o que seria fundamental para a 

futura organização dos grupos e encontros de cantadores e poetas. Ao passar pela vila de 

Conceição de Canindé, no Estado do Piauí, conheceu Hilda Moreira de Freitas, com quem se 

casou e teve onze filhos. Estabelecidos em Teresina, na capital do Estado, Rodolfo Coelho 

Cavalcante iniciou a publicação de folhetos, em 1942, mudando-se para o Estado da Bahia, 

alguns anos depois, onde se firmou como poeta da Literatura de cordel brasileira.  

 

Em 1945, quando Rodolfo se estabeleceu em Salvador, “a praça estava feita”, 

ou seja, a capital baiana era um grande centro consumidor de folhetos. Mas 

não chegavam a vinte os trovadores locais. Os folhetos, que vinham 

geralmente de fora, podiam ser adquiridos em qualquer parte, em todas as 

feiras, ladeiras e praças. No Mercado Modelo, por exemplo, estava instalado 

Nigro A. Silva, em sua barraca “A pernambucana”. Nigro era o representante 

exclusivo da folhetaria de João Martins de Athayde. Fornecia, também, 

folhetos a grosso, abastecendo assim os vencedores locais. Mas Nigro não eras 

trovador. Vinham folhetos de todos os recantos produtores, desde Belém do 

Pará, onde funcionava a “Editora Guajarina, até São Paulo, onde a Editora 

Prelúdio (hoje “Luzeiro”) caprichava, editando folhetos muito bem tratados, 

com capa a cores, em tricomia, bem desenhada, em tamanho maior que os 

folhetos convencionais. Também os trovadores de cordel vinham de outros 

Estados para Salvador, vender seus folhetos. (WANKE, 1983, p. 118, 119). 

 

Percebe-se, assim, que a cidade de Salvador não atraiu somente Rodolfo Coelho 

Cavalcante, quando ainda se iniciava na produção de folhetos, mas, também, outros poetas 

populares, por apresentar uma demanda pelos versos impressos, a qual teve uma ampliação da 

oferta para atender ao mercado consumidor. Wanke (1983) aponta as editoras Guajarina e 

Prelúdio, responsáveis pela reprodução dos folhetos, além da tipografia ou folhetaria de João 

Martins de Athayde, que, além de publicar os versos do mesmo, imprimia os versos escritos 

por Leandro Gomes de Barros, por possuir os direitos sob a sua obra. 

Entre os poetas populares que se dirigiram ao município de Salvador, no mesmo período 

que Rodolfo Coelho Cavalcante, cita os nomes de João Baraúna, natural de Sergipe, sem 

                                                           
17 Contos infantis que formam a literatura fantástica de tradição popular, originados na obra Contos & Histórias 

de Proveito & Exemplo, de Gonçalo Fernandes Trancoso, publicado, em Portugal, em 1575, e editado no Brasil. 

A pesquisadora Beth Rondelli analisou as histórias ou estórias de Trancoso, presentes na tradição oral nordestina, 

levadas pelos migrantes cearenses que se radicaram em uma comunidade de pescadores no Maranhão, na obra  

RONDELLI, Beth. O narrado e o vivido: o processo comunicativo das narrativas orais entre pescadores do 

Maranhão. Rio de Janeiro: FUNARTE/IBAC, Coordenação de Folclore e Cultura Popular, 1993.  
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maiores informações, e Manuel d’Almeida Filho (1914-1995), paraibano radicado em Aracaju, 

capital do Estado de Sergipe, com uma banca de folhetos e revistas no Mercado Municipal, 

ambos, segundo Wanke (1983), se notabilizaram como “cantadores de folhetos” pela maneira 

de ler os versos dos folhetos que vendiam.    

Manuel d’Almeida Filho, apontado por Wanke (1983), como um dos amigos mais 

constantes de Rodolfo Coelho Cavalcante, foi homenageado por este no folheto Distante da 

minha terra não posso ter alegria, publicado em Salvador, em 23 de janeiro de 1946. Sobre o 

poeta, Rodolfo Coelho Cavalcante afirmou, no folheto, ser um “moço inteligente, modesto e 

trabalhador”, um “culto jovem” a quem admirava. Os dois tinham em comum o fato de estarem 

distantes de sua terra de origem.   

 

(...) 

Distante do berço amado 

Sofro a triste tirania 

Dolorosa de agonia 

De um artista apaixonado 

De um filho desterrado 

De uma pátria que ancia 

Ver seu filho todo o dia 

Quer na paz ou quer na guerra 

Distante da minha terra 

Não posso ter alegria 

 

Eu deixei no meu torrão 

A minha mãe tão querida 

Sua imagem estremecida 

Conduzo no coração 

A maior recordação 

Sinto dela todo dia 

Sofro a melancolia 

De uma dor que o pranto encerra 

Distante da minha terra 

Não posso ter alegria 

 

Não há maior sofrimento 

Do que ser um forasteiro 

Não há no mundo dinheiro 

Que lhe dê contentamento 

Para ter esquecimento 

Da sua Patria algum dia 

Tudo é mèra fantasia 

Pois neste resumo encerra 

Distante da minha terra 

Não posso ter alegria 

 

Patria! É um nome sagrado 

É como um iman que atrae 

Quem do territorio sae 
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Leva o seu nome gravado 

Só quem é degenerado 

Amante da ipocrisia 

Que não tem a simpatia 

Da Patria que tudo encerra 

Distante da minha terra 

Não posso ter alegria 

 

Da minha terra distante 

De saudade eu canto e choro 

Todo dia a Deus implóro 

Neste meu viver constante 

Amargurado bastante 

De ainda ser feliz um dia 

De rever com simpatia 

Meu Pais que tudo encerra 

Distante da minha terra 

Não posso ter alegria 

 

É apontada a saudade dos familiares – mãe, pai, irmãs e irmãos – e do país como um 

todo, já que fica subentendido que a pessoa estava fora da sua terra natal, percorrendo diferentes 

países da Europa Ocidental – Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Inglaterra e 

Dinamarca – e Washington, a capital dos Estados Unidos da América. Antes disso, teria visitado 

os diversos Estados brasileiros – Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Acre, Mato Grosso, Espírito Santo 

e Goiás –, apontando que todos possuem grande beleza natural, diante da qual teria ficado 

petrificado. 

Há uma visão moralista, característica de Rodolfo Coelho Cavalcante, que será 

analisada mais adiante, em relação à ideia de patriotismo, caracterizada pela afirmação de que 

a pátria não tinha simpatia por alguém degenerado, que, por isso mesmo, também seria uma 

pessoa hipócrita. O elemento religioso aparece nos versos de duas formas: na sacralização da 

pátria e no apelo a Deus, que, em uma primeira leitura dos versos, ocorre diante dos sentimentos 

manifestados de saudade e amargura, e, em um nível mais amplo, conforme as necessidades 

religiosas dos leitores que se veem representados nos versos, o que os fazem adquirir o folheto.    

O poema foi escrito em décimas (estrofes de dez versos), com as rimas 

ABBAACCDDC, forma que Rodolfo Coelho Cavalcante dizia ser nova para ele, em carta 

publicada ao leitor, na primeira página do folheto, a quem pedia desculpas pela métrica adotada, 

em caso de desagrado. Ao estilo dos cantadores, repetiu ao final de algumas estrofes o mote 

“Distante da minha terra não posso ter alegria”. O interessante foi terminar o poema com o 

acróstico João Pessoa capital da Paraíba.  
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(...) 

Jamais eu posso esquecer 

O meu sòlo estremecido 

Ão meu Estado querido 

O amarei até morrer 

Passei agora escrever 

Esse acrostico de renome 

Salve João Pessôa o nome 

Simbolo de amor e ternura 

O nome de uma criatura 

Amiga até no pronome! 

 

Cabalmente varonil 

Ainda está na memoria 

Perfeitamente na Historia 

Imensa deste Brasil 

Trabalhador e gentil 

Ao Pais divinamente 

Lutou mesmo ardentemente 

De vê-lo jamais atôa 

Ao heroe: João Pessôa 

Palmas! vivas: eternamente! 

 

Aqui termino minha lira 

Restando somente um dia 

Alcançar com alegria 

Isto que a mente suspira 

Bemdigo, minh’alma aspira 

A regressar qualquer dia 

    Pois minha vida é sombria 

    Nestas palavras se encerra: 

    Distante da minha terra 

    Não posso ter alegria 

 

O folheto pode ser caracterizado como um poema de louvação, já que há uma exaltação 

da pátria. Considerando o contexto sócio-político de 1946, os versos podem fazer menção aos 

exilados políticos da Ditadura Vargas. Não fica claro, por seu conteúdo, a razão pela qual 

Rodolfo Coelho Cavalcante o escreve como uma homenagem ao amigo Manuel d’Almeida 

Filho, mas pode ter sido uma forma de valorizar e divulgar o trabalho do poeta, que também 

iniciava o seu trabalho em Salvador, tendo publicado o primeiro folheto dez anos antes. 

Essa prática de enaltecer outros poetas populares e a Literatura de Cordel como um todo 

foi uma constante na vida e na obra de Rodolfo Coelho Cavalcante, o que ficará claro diante da 

sua militância pelos direitos dos poetas e pela valorização da poesia popular. Em outro 

momento, será analisado esse caminho da vida, a via vitae do nosso “herói”, heroico como ele 

descreve o político João Pessoa, assassinado por uma desavença pessoal, fruto de questões 



48 
 

locais, mas que o tornou mártir da chamada Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao 

poder político18.   

Em 1984, Rodolfo Coelho Cavalcante publicou a primeira edição do folheto Origem da 

Literatura de Cordel e a sua Expressão de Cultura nas Letras de Nosso País (Para Colégios e 

Faculdades), em que apontou a origem europeia da nomenclatura Literatura de cordel e da 

publicação de folhetos, tanto poesia quanto prosa, ressaltando que a Literatura de cordel 

brasileira se diferencia justamente por ser exclusivamente em versos, tendo como característica 

a rigidez na métrica adotada. 

 

Cordel – quer dizer Barbante 

Ou senão mesmo Cordão, 

Mas Cordel-Literatura 

É a real expressão 

Como fonte de Cultura 

Ou melhor: poesia pura 

Dos Poetas do sertão. 

 

Na França, também Espanha 

Era nas Bancas vendida, 

Que fosse em prosa ou em verso 

Por ser a mais preferida, 

Com o seu preço popular 

Poderia se encontrar 

Nas esquinas da Avenida. 

 

Era em pequeno volume 

A edição publicada, 

Tamanho 15 por 12 

Pra melhor ser consultada, 

Isso no Século XVIII 

Depois de noventa e oito 

Foi aos poucos desprezada. 

 

No Brasil é diferente 

O Cordel-Literatura 

Tem que ser todo rimado 

Com sua própria estrutura 

Versificado em sextilhas 

Ou senão em septilhas 

Com a métrica mais pura.  

 

Embora tenha citado, nas próximas estrofes, a existência de poemas em décimas (dez 

versos em cada estrofe), destacando a sua utilização entre os cantadores, ao apontar o nome dos 

primeiros repentistas, ou seja, aqueles que faziam a poesia de improviso, “de repente” – Inácio 

                                                           
18 A esse respeito, recomendamos: NETO, Lira. Getúlio (1930-1945): do governo provisório à ditadura do Estado 

Novo. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
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da Catingueira, Romano da Mãe D’Água, Fabiano das Queimadas, Preto Limão, Antonio 

Marinho e Canhotinho –, indicou a maior utilização de sextilhas (seis versos em cada estrofe) 

e septilhas (sete versos em cada estrofe) nos poemas impressos em folhetos, responsáveis, num 

primeiro momento, por registrar essa produção dos cantadores nas pelejas ou desafios, um 

gênero da Literatura de cordel brasileira. 

A importância do registro desses encontros, debates ou discussões, termos que aparecem 

nos títulos dos folhetos de Rodolfo Coelho Cavalcante, acerca dessas disputas de rimas 

cantadas, geralmente chamadas de desafios ou pelejas, como também aparece em seus 

trabalhos, está presente na continuação do folheto, assim como a evolução da Literatura de 

cordel para gêneros que foram além disso, relatando, de forma jornalística, os fatos da 

localidade, assim como os costumes do povo, incluindo a sua religiosidade. 

   

(...) 

Naquele tempo os Poetas 

Não usavam profissão 

Embora que fossem pagos 

No calor da discussão, 

Do dinheiro que ganhavam 

Sua alforria compravam 

Saindo da escravidão. 

 

Acontece que os Vates 

Conhecidos de BANCADA 

Que não eram repentistas 

Escreviam bem rimada 

As disputas que assistiam 

E o seu folheto vendiam 

Cuja obra era aceitada. 

 

Essa poesia era 

Como folheto vendida, 

Daí passavam escrever 

O cotidiano da vida, 

Os casos da região 

Ou história de valentão 

Que não era acontecida. 

 

De tudo que acontecia 

No país ia escrevendo... 

Padre Cícero, Lampião, 

Ia tudo o povo lendo. 

Criou hábito ao Povo 

De ler um folheto novo 

Para a notícia ir sabendo 

 

O chamado Trovador 

Ou poeta popular 
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Era semi-analfabeto 

Porém sabia rimar, 

Seus folhetos escrevia 

E os sertanejos os lia 

Por ser o seu linguajar. 

 

Como o MOBRAL, no Nordeste, 

Muito alfabetizou 

Esses mesmos trovadores 

A gramática melhorou, 

Haviam vates letrados 

No Nordeste consagrados 

Isso a História registrou. 

 

Na sequência dos versos, há a indicação do nome dos primeiros poetas da Literatura de 

cordel brasileira: Leandro Gomes de Barros (1865-1918), João Martins de Athayde (1880-

1959), Francisco das Chagas Batista (1882-1930) e José Camelo de Melo Rezende (1885-

1964). A função social da Literatura de cordel, servindo como instrumento de alfabetização das 

populações sertanejas, é indicada no folheto, assim como a presença de negros escravizados 

entre os cantadores, no século XIX, que poderiam utilizar a coleta entre os ouvintes como fonte 

de renda para a compra da alforria.   

Rodolfo Coelho Cavalcante denominou os cantadores como trovadores e jograis, os 

quais, inicialmente, teriam se apresentado enfrentando um ao outro com versos ao som de 

pandeiros, triângulos e/ou rabecas, chamados de desafios ou pelejas. A rabeca era um violino 

popular artesanal para ser executado com o seu braço para baixo, apoiado em parte sobre o 

braço direito, em parte sobre o peito, sendo comum também o uso da viola nordestina, de 

formato igual ao do violão comum, variando de quatro a catorze cordas.     

É interessante a percepção da semelhança entre a atividade dos cantadores nordestinos 

com a dos trovadores medievais, principalmente com os jograis, os quais eram de origem 

popular. Estes tinham como ofício cantar ao som de seus próprios instrumentos as cantigas que 

eles mesmos escreviam ou dos nobres trovadores, que, junto com os jograis, frequentavam a 

corte real na Península Ibérica. 

Santos (2006) apontou a fixação por escrito desses poemas nos primeiros cancioneiros, 

a saber: Cancioneiro de Estúñiga (1460), Cancioneiro de Londres (1471-1500) e Cancioneiro 

General de Hernando del Castilho (1511). Mas também podemos acrescentar as coletâneas de 

poemas de origem galego-portuguesa: Cancioneiro da Ajuda, datado do final do século XIII; 

Cancioneiro da Vaticana, datado do início do século XVI; e Cancioneiro da Biblioteca 

Nacional, datado do século XVI. 
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Essas coleções portuguesas reúnem a poesia elaborada pelos nobres trovadores, 

inclusive alguns reis foram poetas – D. Afonso X de Castela (1221-1284), D. Sancho I de 

Portugal (1154-1211) e D. Dinis I de Portugal (1261-1325) –, e pelos jograis de origem popular. 

Como se percebe, a poesia no período medieval era cantada e, algumas delas, foram manuscritas 

nesses cancioneiros que chegaram até a atualidade. 

Embora, pessoalmente, tenha adotado o título de trovador, assim como os poetas 

populares da sua geração, uma nomenclatura adotada por Rodolfo Coelho Cavalcante, no 

folheto em questão, para se referir aos poetas, é a de vates, o que é muito curioso para um estudo 

sobre religião, pois, significando “aquele que diz”, se refere tanto aos poetas, quanto aos 

profetas, origem do termo vaticínio, que significa profecia, previsão, adivinhação, visão, 

associando, dessa forma, o elemento religioso à função poética.    

 

No campo da religião, os folhetos e os violeiros são porta-vozes do povo que 

se apega aos protetores, guardiães, como Pe. Cícero, Antônio Conselheiro e 

outros, até mesmo ao poeta popular. (...) A obra de Cordel, como qualquer arte 

de uma atividade das ciências do espírito, surge da confluência da iniciativa 

individual e das condições sociais marcada pela indissolubilidade convergente 

das aspirações personificadas no autor. E é exatamente neste sentido que eu 

fundamento a semelhança poeta popular e profeta bíblico, em face aos escritos 

de Cordel e dos Profetas do Antigo Testamento. (SOUSA, 1982, p. 19). 

 

Sousa (1982) fez uma defesa da produção da Literatura de cordel como profética. O 

interessante é a defesa da noção de experiência como o elemento para entender o profetismo da 

Literatura de cordel, conceito que será desenvolvido na análise realizada no terceiro capítulo. 

O avanço da compreensão deste estudo, em relação à proposta de Sousa (1982), está no foco na 

figura de Maria, enquanto, para o autor, a Literatura de cordel estaria centrada em uma teologia 

trinitária, abordando as figuras de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo.  

Tradicionalmente, as cantigas galego-portuguesas são classificadas em cantigas de 

amor, cantigas de amigo, cantigas de escarnio e cantigas de maldizer. As duas últimas 

formavam as cantigas satíricas, nas quais a cantiga de escarnio satirizava indiretamente uma 

pessoa com trocadilhos e jogos semânticos, enquanto a crítica na cantiga de maldizer era direta, 

muitas vezes com palavras de baixo calão. 

A característica principal das cantigas de amor era a idealização do amor com o 

estabelecimento da relação de vassalagem à mulher, mesmo que, na prática, isso não 

significasse uma mudança na condição social das mulheres. Assim, o eu lírico na cantiga de 

amigo era feminino, mas na realidade eram canções escritas por homens, cantando a alegria do 

encontro com o amado ou a ausência dele, muitas vezes indo para a guerra.  
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Contudo, a circulação provocada no nordeste da Península Ibérica pela peregrinação a 

Santiago de Compostela, importante para a formação e o enriquecimento do trovadorismo 

português, e o culto aos santos locais – Santa Maria das Leiras, Santa Maria de Leça, Santa 

Maria do Lago, São Servando, São Leuter, São Simão, Santa Cecília, São Clemenço do Mar –

, que formavam pequenos santuários espalhados pelo território português do Minho, foram 

elementos importantes na cultura portuguesa, demonstrando uma religiosidade registrada nas 

cantigas dos poetas, formando mais um gênero das cantigas galego-portuguesas, a saber: as 

cantigas de romaria, segundo Nemesio (s.d.). 

As cantigas de romaria seriam, assim, um quarto gênero das cantigas galego-portugesas, 

ao lado das cantigas de amor, das cantigas de amigo, das cantigas de escarnio e das cantigas de 

maldizer. Dessa forma, confirmando o que foi demostrado no primeiro capítulo, a religião 

reproduzida na poesia, dado o seu caráter mnemônico, faz parte dessa tradição oral herdada da 

Europa que foi retomada pela Literatura de cordel brasileira. 

As cantigas satíricas foram recriadas, de certa forma, nos desafios ou pelejas, que na 

obra de Rodolfo Coelho Cavalcante aparecem com os títulos de debate, discussão, encontro ou 

peleja entre uma determinada personalidade e outra, às vezes uma figura política, outras vezes 

uma figura religiosa ou, simplesmente, cantadores e/ou poetas populares, incluindo o próprio 

autor. Entre os folhetos disponíveis no acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa, que 

compõem esse gênero, apresentamos organizados no seguinte quadro: 

 

Quadro 1 – Relação de pelejas publicadas por Rodolfo Coelho Cavalcante 

Data de publicação Título do folheto 

Provável publicação na década de 

1940, embora esteja sem data, por 

apresentar uma história que teria 

ocorrido em Parnaíba, no Estado do 

Piauí, em 1938 

Discussão do artista com o médico 

Provavelmente em 1945 ou 1946, 

embora esteja sem data 

O Debate de Mangabeira com Luiz Carlos Prestes 

1946 O encontro de Rodolfo Coelho com Ricardo Lopes 

1956 e novas edições nos anos de 

1971 e de 1979 

A discussão do padre com a protestante, 

1957 e outra edição sem data de 

publicação 

O encontro de cego Aderaldo com Rodolfo Coelho Cavalcante 
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1959 O Encontro de Canção de Fôgo com José do Telhado 

Provavelmente em 1973, embora 

esteja sem data 

Debate de Rodolfo Cavalcante com Minelvino Francisco Silva 

1976 A Discussão de Guido Guerra com uma Testemunha de Jeová 

1979 O encontro de Maxado Nordestino com Rodolfo Cavalcante, 

em co-autoria com Franklin Maxado 

1981 A Peleja de Rodolfo Coelho Cavalcante com Caboquinho da 

Bahia, em co-autoria com José Crispim Ramos 

Sem data de publicação Discussão de um padre com um comunista 

Sem data de publicação Discussão de Cavalcante com Canario 

Sem data de publicação A Discussão de Coelho com Gavião 

Fonte: Acervo digital de Literatura de Cordel da Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta. Acesso em 17 Set 2018.   
 

Um dos gêneros mais comuns na Literatura de cordel brasileira é o abecê, que pode ser 

indicado como uma criação própria da poesia popular nordestina, sem um gênero equivalente 

na poesia medieval europeia. Rodolfo Coelho Cavalcante explorou bastante o gênero em função 

de sua estrutura, já que, com cada estrofe iniciada com uma letra do alfabeto, se adequava bem 

ao folheto de oito páginas, formato no qual se especializou. Entre os folhetos disponíveis no 

acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa, que compõem esse gênero, apresentamos 

organizados no seguinte quadro:  

 

Quadro 2 – Relação de abecês publicados por Rodolfo Coelho Cavalcante 

Data de publicação Título do folheto 

Agosto de 1945 com quatro edições 

publicadas até fevereiro de 1947 

ABC da Dança 

Julho de 1946 ABC do pão 

Novembro de 1946 ABC dos namorados 

Março de 1947 ABC da Carestia 

Fevereiro de 1948 ABC do Carnaval 

Provável publicação em 1949  ABC de Aracaju 

Março de 1949 ABC da vaidade 

Novembro de 1949 ABC de Otavio Mangabeira 

Provável publicação em 1950, quando o 

homenageado concorria ao Governo do 

Estado da Bahia 

ABC de Lauro Freitas 
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Publicação da sétima edição em setembro 

de 1950 e maio de 1951 

ABC do beijo 

Provável publicação em 1955, quando o 

homenageado concorreu à presidência 

pela primeira vez 

ABC de Ademar de Barros 

Janeiro de 1971 ABC de Alagoinhas 

Março de 1972 ABC de Chico Xavier 

1973 ABC de Guimarães Martins 

Setembro de 1973 ABC de Luiz Otávio 

Outubro de 1973 ABC de Newton Spinola Cardoso 

Dezembro de 1973 ABC de Orígenes Lessa 

Janeiro de 1976 ABC de Maria Bonita, Lampião e seus cangaceiros 

1977 ABC da minha terra 

1977 ABC de Mário Filho 

Junho de 1978 ABC da nova dança (a dança do “gute-gute”) 

1979 ABC de Jorge Amado 

1982 ABC de Delfim Neto e Problema da Inflação 

1982 ABC de Teresina 

Sem data de publicação ABC da macumba 

Sem data de publicação ABC da meretriz 

Sem data de publicação ABC da normalista 

Sem data de publicação ABC da Praça Cayrú 

Sem data de publicação ABC de Getúlio Vargas  

Sem data de publicação ABC de Juracy Magalhães 

Sem data de publicação ABC de Lucas da Feira 

Sem data de publicação ABC do amor 

Sem data de publicação ABC do Caminho de Areia 

Sem data de publicação ABC do Governador Dr. Antônio Carlos Magalhães 

Fonte: Acervo digital de Literatura de Cordel da Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta. Acesso em 17 Set 2018. 

 

Foi no folheto ABC da minha terra, escrito em sextilhas (estrofes com seis versos), com 

as rimas AABCCB, publicado em 1977, com a segunda edição em 1978, o que demostra certo 

sucesso entre o público, que Rodolfo Coelho Cavalcante escreveu de fato sobre a sua terra de 

origem, ou seja, o Estado de Alagoas. Apontou os nomes dos municípios de Maceió, Ponta 

Grossa, Bebedouro, Vila de Cachoeira, Arapiraca, Santana de Ipanema, Penedo, Delmiro 
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Gouveia e Gustavo Paiva; os dois últimos, originalmente, Pedra e Rio Largo, recebendo a nova 

denominação em função da importância das duas personalidades para o Estado de Alagoas. 

O primeiro título que deu ao Estado de Alagoas foi o de “Terra dos Marechais”, se 

referindo, na sequência, às figuras dos militares Marechal Floriano Peixoto (1839-1895), 

nascido no município de Maceió, e General Goís Monteiro (1889-1956), nascido no município 

de São Luís do Quitunde. Outra figura política citada foi Costa Rego (1889-1954), nascido na 

cidade de Pilar, que governou o Estado entre 1924 e 1928, além de exercer outros cargos 

políticos.  

Outros títulos apresentados foram “Canaan Prometida”, “Vida da minha Vida”, “Musa 

dos Trovadores” e “Terra dos Coqueiros”. Este fazia menção às características geográficas; o 

anterior à inspiração como tema para os poetas, como o abecê de sua autoria; o outro era uma 

expressão de louvação; e o primeiro título trazia uma referência religiosa, que foi completada 

em outro verso com a afirmação de que Alagoas seria uma terra sagrada.   

Verifica-se, assim, novamente, a presença de elementos religiosos na Literatura de 

cordel brasileira e, portanto, na cultura popular nordestina. Nas últimas estrofes do folheto, há 

a indicação, não apenas de elementos do catolicismo, como da religiosidade afro, que, de forma 

preconceituosa, mas que também demonstra desconhecimento a respeito da mesma, é chamada 

de macumba.     

 

(...) 

X 

Xarope é bom pra tosse, 

Na macumba manda Oxosse, 

No coração reina o amor!... 

Para a notícia: – os jornais, 

Na “Terra dos Marechais” 

Nasceu este trovador! 

 

Y 

Yarapuru no seu canto 

Representa todo encanto 

Nos mais verdes matagais... 

Pra salvar nasceu Jesus 

Que foi cravado na cruz 

Por ordens celestiais! 

 

Z 

Zenith destas sextilhas 

Demonstrei as maravilhas 

Que toda doçura encerra... 

Das plagas divinas boas, 

Do Estado das Alagoas 

Num “Abece” da Minha Terra! 



56 
 

 

Por fim, incluiu referências culturais, citando o nome do poeta Jorge de Lima19 (1893-

1953), nascido em União dos Palmares, e do escritor Graciliano Ramos (1892-1953), nascido 

em Quebrangulo, ambos pertencentes ao movimento modernista na Literatura brasileira, e 

elementos da cultura popular, como o pastoril20 e o reisado21, e a presença do sururu na culinária 

da região, além de outros frutos do mar e peixes. 

Nos versos em que falou do município de Vila de Cachoeira, Rodolfo Coelho 

Cavalcante afirmou que passou a infância com os avós, como apontam os seus biógrafos, até 

voltar a viver com os pais, quando começou a trabalhar, como foi apontado anteriormente. Esta 

informação é confirmada pelos versos do folheto ABC da Praça Cayrú, sem data, escrito em 

septilhas (estrofes de sete versos), com as rimas ABCBDDB, em que contou o cotidiano do 

local em que vendia os seus folhetos em Salvador, como também é narrado por um de seus 

biógrafos: 

 

Desde 1945 até hoje, o local predileto de trabalho de Rodolfo é a Praça 

Visconde de Cairu, em Salvador. Situada em frente à saída inferior do 

Elevador Lacerda, é uma das mais movimentadas da capital baiana. (...) 

Debaixo ainda das marquises do velho elevador, estão os vendedores 

ambulantes. Os carros de propaganda comercial circulam a praça, com os alto-

falantes abertos, falando de oportunidades de compras incríveis. O cego 

“Amorzinho” afina seu violão e toca valsas dolentes ou chorinhos inquietos, 

atraindo uma roda de gente, por onde, de vez em quando, a mulher ou um dos 

filhos circula uma cuia para apanhar moedas. Perto do cego, está Rodolfo, 

com sua banca de folhetos. (...) As habilidades histriônicas22 e dramáticas de 

Rodolfo são decisivas para as vendas de seus versos. Embora esteja vendendo 

material escrito, as habilidades necessárias a um mercador de folhetos se 

aproximam muito das do cantador. Ele, ao ler suas produções, representa. Faz 

voz cômica quando deve fazer rir, emociona-se e chora, quando a história é 

triste, torna-se grave e sério quando declama uma epopeia. (WANKE, 1983, 

p. 116, 117). 
 

                                                           
19 Sobre o autor, recomendamos a seguinte pesquisa: MELO, Flavio Ferreira de. Notas biográficas e metáforas 

religiosas na poesia de Jorge de Lima. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 
20 Apresentação teatral do nascimento de Jesus. De origem medieval, foi introduzida no Brasil colonial pelos 

franciscanos, entre mais uma das encenações para transmitir a história do nascimento de Jesus à população que 

não tinha acesso à Bíblia Sagrada, função também exercida pelo presépio. No Nordeste, ainda existem grupos de 

pastoris na atualidade, mas com caráter folclórico.  
21 Também conhecido como Folia de Reis, é um outro tipo de auto natalino, mas com o intuito de rememorar a 

busca dos chamados Reis Magos pelo Menino Jesus e as homenagens que lhe prestam após o encontrar. Chegou 

ao Brasil com os colonizadores portugueses, entrando, fortemente, na tradição nordestina, além de pequenas 

cidades de outras regiões do país, onde ainda mantem presença como manifestação folclórica.  
22 O curioso é que o termo, além de qualificar um ator de expressões exageradas, se refere ao histrião, ator que 

atuava nas farsas no teatro grego e romano, gênero muito presente na Idade Média, quando foi representado por 

jograis, cantadores de origem popular do período, com atividade mais próxima dos poetas populares nordestinos 

do que a dos trovadores medievais. 
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Na última página do folheto ABC da Praça Cayrú consta uma foto de Francisco das 

Chagas Oliveira, com a afirmação de que seria um dos personagens da Praça Visconde de Cairu, 

porém sem especificar qual era a sua função no cotidiano do local. Como os versos mencionam 

apenas os nomes do jornalista Claudio Tavares, que parece ter escrito uma reportagem sobre o 

local, e do propagandista Chico, que vendia as suas mercadorias após anuncia-las em um alto-

falante, a homenagem de Rodolfo Coelho Cavalcante foi para o propagandista.    

 

Figura 1 – Francisco das Chagas Batista 

                               

Fonte: Acervo digital de Literatura de Cordel da Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta. Acesso em 16 Out 2018.  

 

Rodolfo Coelho Cavalcante dividiu o cenário da referida praça com o poeta popular 

Cuíca de Santo Amaro (1907-1964)23, nome artístico de José Gomes, que vendia os seus 

folhetos a poucos metros dele. Em nenhum dos folhetos disponíveis no acervo digital da 

Fundação Casa de Rui Barbosa, há uma menção de Rodolfo Coelho Cavalcante ao poeta Cuíca 

de Santo Amaro, o que é interessante, quando consideramos a sua atuação como liderança entre 

os poetas populares, assunto que será tratado mais adiante. 

 

Diz Rodolfo que os dois pouco se comunicavam, a não ser quando as regras 

da boa educação o exigia. Trocavam, por exemplo, seus folhetos recém-

                                                           
23 Para conhecer a vida e obra, recomendamos: AMARO, Cuíca de Santo. Cuíca de Santo Amaro: controvérsia no 

cordel. Introdução e seleção de Mark J. Curran. São Paulo: Hedra, 2000. 
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saídos. Um fazia questão de oferece-lo ao outro. Jamais tiveram qualquer 

desavença. Não tinham disputa de fatias de mercado, pois cada qual tinha seus 

eleitores certos. Durante 19 anos (1945-1964) foi assim. (...) Cuíca era a sua 

antítese: espalhafatoso, extrovertido, engraçado, escandaloso... a começar 

pelo seu modo de se vestir, de cartola, fraque, óculos escuros, refletindo-se 

nos seus folhetos de assunto sensacionalista e na sua atitude perante a vida e 

o público. (WANKE, 1983, p. 122). 

 

Wanke (1983) relatou o início da atividade poética de Rodolfo Coelho Cavalcante, que, 

embora tenha atuado como “vendedor de versos”, em 1939, no interior do Ceará, após adquirir 

um lote de folhetos do poeta João Martins de Athayde, teve início após casado, em uma tentativa 

de parar com a vida errante junto ao circo. Chegou a escrever dois folhetos, em 1940, no Estado 

do Piauí: um, nunca publicado, com o título A tragédia da donzela que morreu afogada, de 

caráter jornalístico; e o outro, intitulado Preço de um coração, com capa de sua autoria, que 

vendeu os direitos ao editor Delor Gramacho, proprietário da Tipografia Moderna, em Salvador. 

O curioso é que, antes de 1945, quando se estabeleceu definitivamente na capital baiana, 

Rodolfo Coelho Cavalcante morou por alguns meses, primeiro, em Feira de Santana e, depois, 

em Salvador, onde, inclusive, nasceu o seu primeiro filho, falecido logo depois. Passou com a 

esposa pelos municípios de Maceió, no Estado de Alagoas, e Recife, no Estado de Pernambuco. 

O primeiro folheto publicado, que circulou apenas com o nome de Rodolfo, foi escrito e editado 

em Salvador, embora a primeira tentativa de ingressar na Literatura de cordel tenha ocorrido 

em Conceição do Canindé, no Estado do Piauí. 

Realmente se firmou como poeta em Teresina, na capital do Estado, escrevendo e 

publicando folhetos sobre os acontecimentos da vida social, ao longo do ano de 1942: Os 

clamores dos incêndios de Teresina, acerca de incêndios criminosos em bairros carentes; A 

falta de gasolina e o dever dos reservistas; O naufrágio do vapor Cordeiro de Miranda, tragédia 

ocorrida no litoral nordestino; e O Brasil entrou, a Alemanha perdeu a guerra, protestando 

contra os navios brasileiros torpedeados por navios alemães, fato que levou o Brasil à guerra. 

Rodolfo Coelho Cavalcante numerava os folhetos antes de publicá-los, o que facilitou 

o levantamento da produção autoral ocorrida antes de sua instalação em Salvador, chamada de 

Coleção Piauí, totalizando trinta e quatro folhetos. Entre estes, Wanke (1983) destacou os 

títulos Informativo geral de Teresina, de 1943, e Retratos d’Alma, de 1944, por não 

corresponderem ao modelo da Literatura de cordel brasileira: o primeiro, uma espécie de guia 

telefônico e de anúncios; o segundo, mesclando sonetos e anúncios. 

Da mesma forma que Rodolfo Coelho Cavalcante “peregrinou” pelo litoral e sertão 

nordestino, seja como ator, palhaço ou poeta popular vendendo os seus folhetos, também 
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“passou” por diversas experiências religiosas ao longo da sua vida. Novamente a via vitae 

pareceu envolver uma busca, que terminou pela escolha de não ter nenhuma religião e abriu a 

possibilidade de dialogar e representar leitores de diferentes religiões, ao longo de mais de 

quarenta anos atuando com a poesia popular. 

 

Quando eu escrevo o folheto, digamos, cada tipo de folheto para certa classe 

de gente. Digamos – eu escrevo livros para o protestantismo. Então, eu 

escrevo para todos aqueles que compram aquele livro. Quando eu escrevo uma 

obra espírita, eu já sei quem vai comprar – são aqueles que sejam espíritas. 

Então, quando eu escrevo uma obra religiosa católica, eu tenho que usar o 

católico. Agora, uma vez ou outra, eu escrevo o que é meu. Acredito que 

quando o homem deixa a Terra, vai desencarnar. Então, o pesquisador verá 

que eu tinha uma religião. (CAVALCANTE Apud CURRAN, 1987, p. 

173,174). 

   

Curran (1987) apontou a elaboração do poema Falando em Religião. Acredito em Deus 

Somente, em agosto de 1977, do qual teve acesso ao original, datilografado pelo poeta, que 

publicou as mesmas ideias no folheto Filosofias de um Trovador, segundo o pesquisador, 

embora não conste no acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa. O poema foi escrito em 

décimas, com as rimas ABBAACCDDC, a saber:   

 

Nasci no Catolicismo 

E nele na tenra idade 

Satisfazia a vontade 

De todo Dogmatismo. 

Depois no Protestantismo 

Nove meses fui um Crente 

Fervoroso, consciente, 

Tirei minha conclusão: 

Falando em Religião 

Acredito em Deus, somente. 

 

Vi na Igreja Católica 

A Doutrina mais prendada 

Porém mui distanciada 

Da antiga Fé Apostólica 

Mudando sua retórica 

Foi ficando diferente 

E hoje mundialmente 

Com tanta renovação, 

Falando em Religião 

Acredito em Deus, somente. 

 

Quando era Protestante 

Vi o Credo interesseiro 

De tanto pedir dinheiro 

Minha fé ficou distante... 
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Tem o seu lado importante 

Do homem ser mais prudente, 

Mas em crença, realmente 

Há grande contradição, 

Falando em Religião 

Acredito em Deus, somente. 

 

Estudei o Esoterismo 

Que fala no Pensamento 

Porém o seu fundamento 

Se baseia em Simbolismo, 

Fugindo do fanatismo 

De tanto falar em mente, 

Eu quase fiquei doente 

Não tive divagação: 

Falando em Religião 

Acredito em Deus, somente. 

 

Resolvi ser Teosofista 

Achei a crença “bacana” 

Trocando o Céu por Nirvana 

Fiquei logo pessimista, 

Ora que era Budista 

Ou Maomé do Oriente 

Achei graça, realmente, 

Deixei toda ficção... 

Falando em Religião 

Acredito em Deus, somente. 

 

Li tudo sobre Umbandismo: 

Vi as “Linhas” da Umbanda 

Examinei a QUIMBANDA 

Vi todo seu misticismo, 

Quase caí no abismo, 

Porém como sou prudente 

Deixei aquela corrente 

Com medo de “PAI JOÃO”, 

Falando em Religião 

Acredito em Deus, somente. 

 

O Roustainguismo também 

Bastante me fascinou, 

Porém o Cristo ensinou 

Da forma que mais convém... 

Em se tratar de Além 

Com fluido, corpo-aparente 

Eu que era consciente 

Sobre a fluidificação... 

Falando em Religião 

Acredito em Deus, somente. 

 

Kardec seu dialético 

Para mim foi mais sensato 

Como Pensador exato 

Foi realista, sintético, 
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Mas na crença há o herético 

O falso médium, vilmente, 

No engodo consciente 

Faz a pior confusão... 

Falando em Religião 

Acredito em Deus, somente. 

 

Protesto o materialismo 

Baseado na matéria, 

Não aceito a Lei Sidéria 

Através seu ateísmo, 

Gosto do Espiritualismo 

De um modo consciente, 

Mas em tudo, finalmente 

Há tanta contradição, 

Falando em Religião 

Acredito em Deus, somente.  

(CURRAN, 1987, p. 174-176). 

 

Rodolfo Coelho Cavalcante nasceu em família católica e praticava a religião até assistir 

um culto batista, em 1943, quando ainda estava em Teresina. Em um intervalo curto de tempo, 

teve diferentes experiências religiosas: batista, presbiteriano, adventista, pentecostal e 

testemunha de Jeová. Durante nove meses, assistiu os cultos religiosos, estudou a Bíblia 

Sagrada, pregou em cultos destinados aos jovens e comercializou a Bíblia Sagrada em praças 

públicas. 

Insatisfeito com a prática de diversos religiosos no interior das igrejas, foi atraído para 

o espiritismo, a partir da leitura do livro O protestantismo e o espiritismo, de Benedito Affonso 

da Fonseca, publicado em 1941, indicado por um espírita. Leu diversos autores espíritas, 

adquiriu todos os livros do Catálogo da Federação Espírita, promoveu semanas espíritas e 

fundou centros espíritas. Acabou por se dedicar à astrologia e ao hipnotismo. Terminou por ter 

o mesmo sentimento de antes em relação às pessoas e se afastou da religião, embora, afirmasse, 

que continuava acreditando em reencarnação.   

Essas experiências religiosas forneceram material para a produção de folhetos, entre 

1944 e 1945, enquanto ainda residia em Teresina, no Estado do Piauí. Da fase protestante e 

pentecostal, os folhetos José no Egito, Dimas, o bom ladrão, Por  que sou protestante e Fora 

de Jesus não há salvação. Da fase espírita, os folhetos A discussão de um crente com um espírita 

e Por que sou espírita. Ainda na Coleção Piauí, o poeta publicou os folhetos Milagres de Santo 

Antônio e Os milagres de Santa Teresinha, de cunho católico, se adequando ao seu mercado 

consumidor. 

Segundo Wanke (1983), Rodolfo Coelho Cavalcante substituiu a militância religiosa 

pela militância em prol dos cantadores e poetas populares, em 1955, quando deixou de professar 
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uma religião. A questão da atuação política ainda será analisada, já que o poeta popular 

Minelvino Francisco Silva exerceu uma grande liderança em sua região, também lutando pelos 

direitos dos trovadores, nomenclatura adotada pelos poetas. Assim, cabe verificar, 

primeiramente, a via vitae de Minelvino Francisco Silva.       

 

2.3. Minelvino Francisco Silva, o trovador apóstolo 

 

A biografia de Minelvino Francisco Silva carece de fontes de pesquisa aprofundadas, 

como ocorreu com a história da vida de Rodolfo Coelho Cavalcante. Dessa forma, serão 

utilizados os apontamentos realizados pela pesquisadora Edilene Matos, Doutora em 

Comunicação e Semiótica, como apresentação à seleção de poemas publicados pela Coleção 

Biblioteca de cordel, da Editora Hedra, em 2000, e as informações fornecidas pelo próprio 

poeta, por meio de poemas e textos publicados no final de alguns folhetos. 

Minelvino Francisco Silva nasceu, em 29 de novembro de 1926, na Fazenda Olhos 

d’Água de Belém, no povoado de Palmeiral, no município de Mundo Novo, no centro-norte do 

Estado da Bahia, mas foi criado no município de Jacobina, conhecida como cidade do ouro, o 

que explica ter começado a trabalhar como garimpeiro. Seus pais eram Laura Maria de Jesus e 

José Francisco Silva, de quem era filho ilegítimo. 

 

Em 1939, num dos intervalos de trabalho no garimpo de Cuia, conheceu seu 

primeiro livro, exatamente um exemplar do clássico folheto O romance do 

pavão misterioso. Lembra Minelvino que a capa era amarelo-quase-branco e 

não tinha desenho (tratava-se de uma, como se costumava chamar, capa cega). 

Maravilhado com a história ouvida de boca dos companheiros (o garimpeiro, 

que ainda não encontrara o diamante da poesia, não sabia ler), adolescente 

sonhador, Minelvino conseguiu que lhe dessem um exemplar do folheto e não 

mais se separou dele. Iniciou-se, assim, no mundo das letras: o rito de 

passagem do ouvir ao ler, no caso de Minelvino, foi determinado por esse seu 

primeiro contato com a poesia e a arte do cordel. A partir daí, o moço 

garimpeiro passou a se interessar por outro tipo de pedras, também preciosas: 

os folhetos. (MATOS, 2000, p. 11, 12).  

    

Minelvino Francisco Silva contou, no que seria a sua autobiografia, incluída na última 

página do folheto História de Antonio de Lisboa e a sereia do fundo do mar, sem data de 

publicação, que, no mesmo ano indicado por Matos, frequentou aulas noturnas para 

alfabetização, durante um mês, continuando com a leitura dos folhetos para completar o 

processo de letramento.   
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Figura 2 – O folheto História de Antonio de Lisboa e a sereia do fundo do mar 

 
Fonte: Acervo digital de Literatura de Cordel da Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta. Acesso em 29 Out 2018.  

 

Uma característica frequente dos poemas de Minelvino Francisco Silva é a referência 

religiosa: comparação dos locais de nascimento do poeta – Olhos d’Água de Belém – e de Jesus 

– Belém –; o fato da fazenda onde nasceu pertencer a uma família de judeus; os nomes dos pais 

de Minelvino Francisco Silva se assemelhar aos dois pais de Jesus – José e Maria –; o 

reconhecimento da figura de Deus como pai, tanto de Jesus quanto dos seres humanos, e como 

um ser misericordioso; e a figura de Jesus como um mestre, alguém que alcançou a santidade 

– “Santo Mestre Jesus” – e que a humanidade também teria uma cruz para carregar. 

Como se percebe pelos versos expostos, a composição poética de Minelvino Francisco 

Silva ocorria em sextilhas (seis versos em cada estrofe), com a rima ABCBDB, tal como a 

maioria dos poemas de João Martins de Athayde (1880-1959), que foi uma grande referência 

para o nosso “herói”. Diferente de Rodolfo Coelho Cavalcante, nosso outro personagem, não 

realizou uma grande “peregrinação” pelo Nordeste, porém, mesmo circulando por uma área de 

menor abrangência geográfica, viveu intensamente os lugares por onde passou, de certa forma 

semelhantemente ao Jesus histórico que religiosamente seguia. 

Minelvino Francisco Silva se mudou para Itabuna, no sul do Estado da Bahia, em 11 de 

dezembro de 1948. Em 1953, casou-se com Antônia Pereira Almeida, com quem teve sete 
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filhos, embora apenas os filhos homens tenham sobrevivido ao parto, totalizando quatro filhos: 

Antonio Francisco Silva, nascido em 13 de fevereiro de 1956; José Francisco Neto, nascido em 

10 de novembro de 1957; José Francisco Silva, nascido em 17 de julho de 1959, e Messias 

Francisco Silva, nascido em 10 de agosto de 1961. 

   O primeiro folheto de autoria de Minelvino Francisco Silva foi A enchente de Miguel 

Calmon e o desastre do trem de Água Baixa, ao qual não tivemos acesso aos versos. Matos 

(2000) apontou o ano de 1949 como de publicação do folheto, que teve Rodolfo Coelho 

Cavalcante como editor, enquanto Wanke (1983) relatou o episódio, indicando o ano de 1947. 

Como a publicação ocorreu, ainda, no município de Jacobina, sendo que Minelvino Francisco 

Silva saiu da localidade, em 1948, a data indicada por Wanke é a correta. 

 

Em 1947 Rodolfo recebeu, pelo correio, um folheto versado por um jovem do 

interior, residente em Jacobina, nascido em Mundo Novo, Bahia, chamado 

Minelvino Francisco Silva. Intitulava-se o folheto “A enchente de Miguel 

Calmon” e Minelvino solicitava publicação. Os versos estavam errados. 

Rodolfo consertou, e editou mil exemplares, para incentivar o novo poeta. Ao 

mesmo tempo, escreveu a Minelvino sugerindo-lhe que viesse a Salvador 

receber lições de métrica. Quinze dias depois, Minelvino apareceu, com seu 

jeito de matuto do interior: um rapaz moreno, de chapéu na cabeça, risonho e 

aberto. Rodolfo deu-lhe aulas de versificação de cordel, e Minelvino, depois 

de se abastecer de alguns folhetos da agência de seu mestre, voltou para a sua 

cidade e, de imediato, abraçou a profissão de poeta. Daí um mês publicava o 

folheto “Histórias do mau ladrão ou os sofrimentos de Maria”, e não mais 

parou, até hoje. Um ano depois, Minelvino já era autor de uns vinte folhetos. 

Mudou-se para Itabuna, onde montou uma pequena gráfica, faz xilogravuras 

e continua editando e vendendo seus folhetos. Com isso, cria seus filhos e 

mantém sua família. (WANKE, 1983, p. 138).  

 

É possível entender que Minelvino Francisco Silva se referiu ao fato de ter aprendido a 

métrica da poesia popular com Rodolfo Coelho Cavalcante, como registrou o pesquisador Eno 

Teodoro Wanke, e agradeceu publicamente as lições do poeta no soneto Fraternidade, 

publicado na última página do folheto História da princesa Eleonor ou a bota encantada, sem 

data de publicação, uma composição poética não verificada na Literatura de cordel brasileira, 

como segue abaixo:  

 

Ai... se Deus consentisse vôar! 

Percorria todos pólos num instante, 

Procurando com que recompensar 

Meu amigo Rodolfo Cavalcante 

 

Pois nem ouro rubi nem Diamante 

Recompensa as finêsas que me fêz, 

Nem a mais rica pedra de Brilhante 
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Nem as pérolas do mar de uma vêz 

 

Para o bem tú soubeste me guiar 

Sobre a métrica da rima popular 

Tú me deste sublime explicação. 

 

Sempre imploro a santíssima trindade 

Que te guie no caminho da verdade 

Jesus Cristo dará teu galardão. 

 

Além da publicação deste soneto, Minelvino Francisco Silva, que publicava, na última 

página dos seus folhetos, notas de interesse público, notícias sobre os poetas populares ou dos 

eventos promovidos para reuni-los, pequenos poemas e letras de música, também publicou 

algumas trovas, composição poética não utilizada pelos poetas populares da Literatura de cordel 

brasileira, a saber: Mamãe, palavra bendita, publicada, em 1978, no folheto Filho que bateu na 

mãe e virou bicho cabeludo, e A Sabedoria, publicada no folheto O Governo do Presidente 

Médici e os agradecimentos dos trabalhadores do Brasil, publicado em data desconhecida.   

É curioso que, talvez por não ter tido a vivência de Rodolfo Coelho Cavalcante, que 

circulou por grande parte da região Nordeste, sobretudo pelo sertão, mergulhando em sua 

cultura, a composição poética de Minelvino Francisco Silva não está próxima da composição 

dos cantadores. A afirmação se refere pelo mesmo ter publicado duas únicas pelejas, gênero 

frequente na Literatura de cordel brasileira, as quais retomam essa tradição dos cantadores. 

Além disso, não publicou nenhum abecê, diferente de Rodolfo Coelho Cavalcante. 

No folheto A discussão de um católico com um protestante, publicado em 1975, há a 

apresentação dos oponentes – Minelvino Francisco Silva, católico, e o amigo protestante, que 

foi antes católico e espírita –, em sextilhas, com as rimas ABCBDB, até o meio do poema, 

sendo depois escrito em décimas, com as rimas ABBAACCDDC, no início da discussão acerca 

do sacramento da confissão24, em que os versos representando o católico tinham o mote 

“Aquele que se humilhar por fim será exaltado” e do protestante o mote “Padre é homem igual 

a mim não creio na confissão”, enquanto na parte final do poema, novamente em sextilhas, 

com o mesmo esquema de rimas, debatem outros assuntos religiosos a partir da Bíblia Sagrada.     

A outra peleja/discussão foi publicada no folheto O encontro de dois faladores: 

Minelvino Francisco Silva e Lucilio Miranda Bastos, sem data de publicação, escrito em 

sextilhas, com as rimas ABCBDB, em que ambos defenderiam as posições pelas quais teriam 

                                                           
24 Os sete sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana são os sacramentos da iniciação cristã (Batismo, 

Primeira Comunhão e Crisma), os sacramentos de cura (Confissão e unção dos enfermos) e os sacramentos de 

serviço (Ordem e matrimônio).   
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sido chamados de faladores pelo povo. Nesse tipo de poema, cada estrofe representa a fala de 

um personagem e se inicia com a inicial do seu nome. 

Novamente aparece a questão da religiosidade de Minelvino Francisco Silva, enquanto 

o radialista parecia ter um discurso mais politizado, atacando os políticos locais e realizando 

denúncias do descaso do poder público com a cidade, o que, provavelmente ocorria em um 

programa da emissora da rádio. Um ponto curioso é a fala de Minelvino Francisco Silva, nos 

versos, de que não era um repentista, mas também sabia fazia verso de improviso.  

 

(...) 

M. Eu falo contra as pessoas 

Que só falam palavrão 

Despresa todas igrejas 

De toda região 

Esquece o nome de Deus 

Só fala o nome do cão. 

 

(...) 

Eu falo contra a mulher 

Quando é desvergonhada, 

Que não respeita o marido 

Que tem na sua morada, 

É infeliz uma desta 

Não é mulher não é nada. 

 

(...) 

M. Eu falo contra a mulher 

Que vive de fuxicada, 

Arranjando pra o marido 

A mais tremenda enrascada 

A língua de uma dessas 

Merece ser decepada. 

 

(...) 

M. Falo do homem mau 

Que não tem compreensão, 

Pra todo canto que vai 

É com a mal intenção, 

Com um révolver na cinta 

Para matar seu irmão. 

 

(...) 

M. Eu dou valor a mulher 

Quando a mesma é caprichosa 

Trata bem o seu esposo, 

Mostrando-se virtuosa 

Uma mulher desse jeito 

Só pode ser valorosa. 

 

(...) 

M. Eu dou valor todo homem 
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Que seja religioso 

Não verdadeiro fanático 

Mas de coração bondoso 

Que conheça os mandamentos 

Do nosso Pai Poderoso 

 

(...) 

M: Eu falo bem do ladrão 

Quando se arrepender 

Pedir perdão a Jesus 

Pra nunca mais cometer 

As faltas que cometeu 

No mundo enquanto viver. 

    

Pelos versos do poeta Minelvino Francisco Silva, é possível compreender que o mesmo 

transitava entre um moralismo de cunho religioso para valores éticos pautados pela religião. No 

discurso presente no poema, há um julgamento do comportamento das mulheres a partir de 

padrões patriarcais, pelos quais a mulher estaria sob a autoridade de uma figura masculina, no 

caso o marido, provedor da casa e responsável pelo seu comportamento na esfera social; além 

de valores morais de fidelidade, baseados em um modelo de relacionamento heterossexual e 

monogâmico. Enquanto em outro momento, valoriza a prática dos ensinamentos cristãos do 

arrependimento e do perdão em detrimento a mera pertença religiosa, inclusive do fanatismo 

religioso, que pode ser vazio de atos concretos.    

Apesar da observação quanto às pelejas e aos cantadores, Minelvino Francisco Silva se 

ligava fortemente à cultura popular pela sua expressão religiosa, próxima ao catolicismo 

popular. Segundo Matos (2000), ele participava frequentemente de romarias, principalmente 

destinadas ao Santuário de Bom Jesus da Lapa, localizado no interior do Estado da Bahia, e 

publicou em sua gráfica textos da tradição católica, como O terço, O ofício de Nossa Senhora, 

Coleção de benditos do Bom Jesus da Lapa e Os 25 anos do programa A Voz Mariana.  

 

A leitura do folheto João da Cruz, de Leandro Gomes de Barros, fez aflorar a 

religiosidade inata de Minelvino. O poeta considerava esse folheto “um livro 

que se torna religioso”. Numa das conversas que tive com ele, explicou-me 

que a alcunha O Trovador Apóstolo, usada sempre em todos os seus folhetos, 

vinculava-se a uma espécie de experiência mística e iluminadora que 

vivenciara “é que vi uma luz acesa diante de mim”. A partir daí, a fé e uma 

espécie de delírio místico passaram a marcar a vida e até a produção artística 

de Minelvino. (...) Além disso, dedicou-se com fervor à composição de 

benditos e hinos sacros, constituindo-se numa espécie de porta-voz dos 

romeiros, sempre atento – poeta que era e de boa estirpe – ao menor sinal de 

abalo rítmico da escritura poética, o que vale dizer que não admitia qualquer 

primazia do ritmo sobre o sentido. Nesse caso, a oralidade, naturalmente 

presente no ato litúrgico e na entoação de benditos, é que determinava o ritmo 
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e o sentido da palavra poética, tomada sempre como veículo de expressão 

espontânea da fé e da esperança. (MATOS, 2000, p. 24-26). 

 

A pesquisadora evidenciou que o poeta se sentia numa missão religiosa, que estaria 

atuando como um apóstolo. Assim, nessa “espécie de delírio místico”, como escreveu Matos 

(2000), Minelvino Francisco Silva não atuava, dentro de seu imaginário, de forma diferente de 

Antônio Conselheiro, momento em que nossos três “heróis” – Rodolfo Coelho Cavalcante, 

Minelvino Francisco Silva e Antônio Conselheiro – se encontram novamente: o imaginário 

religioso popular. 

O efeito da leitura do folheto de Leandro Gomes de Barros sobre Minelvino Francisco 

Silva e a publicação dos benditos, esses cantos religiosos populares, que geralmente 

acompanhavam as procissões ou outras reuniões religiosas em torno de orações católicas, como 

as novenas e os terços, comprovam a transmissão de conhecimentos religiosos por meio da 

Literatura de cordel brasileira. A observação de Matos (2000), acerca da composição, confirma 

a importância da oralidade para esta literatura. 

No acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa, está disponível a oitava edição da 

Coleção de benditos do Bom Jesus da Lapa, publicada em 9 de março de 1979, com as letras 

de Minelvino Francisco Silva, conforme a informação da capa, com músicas do que parece 

serem grupos populares ou músicas já conhecidas da população: Boa Noite Meu Jesus, Derrama 

Senhor, Sem Tardar, Bendito de Santo Antonio e No Céu Viva Santo Antonio. 

Nesta coleção, percebe-se que as composições eram, basicamente, trovas, com exceção 

d’Os sofrimentos do Bom Jesus pelos pecadores, que apresenta oito versos em cada estrofe. A 

composição Bendito da santa romaria do Bom Jesus da Lapa, com música de No Céu Viva 

Santo Antonio, percebe-se o uso do recurso mnemônico nessas composições, já que o último 

verso da estrofe é repetido no primeiro verso da estrofe seguinte, o que facilitaria a 

memorização da música por parte de uma população majoritariamente analfabeta. A figura de 

Maria tem um papel de destaque no conteúdo dos versos.   

 

Bendita e louvada seja 

Esta santa romaria 

De meu B. Jesus da Lapa 

E a santa Virgem Maria 

 

E a santa Virgem Maria 

Nos chama pra sua luz 

Pra fazer uma visita 

Na gruta do Bom Jesus 

 



69 
 

Na gruta do Bom Jesus 

Quem for ali visitar 

Primeiro seus inimigos 

Deve a todos perdoar 

 

Deve a todos perdoar 

Se quizer seguir pra luz 

Pra poder ser perdoado 

Por nosso irmão B. Jesus 

 

Por nosso irmão B. Jesus 

Que é nosso Salvador 

Perdoa todos pecados 

Que comete o pecador 

 

Que comete o pecador 

Conduzindo a sua cruz 

Pedindo perdão, perdoa 

O nosso irmão Bom Jesus 

 

O nosso irmão Bom Jesus 

A quem temos devoção 

Que nos dá vida e saúde 

E também a salvação 

 

Ofereço esse Bendito 

Ao nosso Pai que nos cria 

Senhor B. Jesus da Lapa 

E a santa Virgem Maria 

 

Além de letras de músicas publicadas no final de diversos folhetos, tanto suas quanto de 

outros poetas, Minelvino Francisco Silva também publicou, em folheto, uma Coleção de 

musicas sertanejas, todas de sua autoria, em que, entre as oito composições, novamente, 

prevalece a temática religiosa, a saber: Um milagre de Nossa Senhora Aparecida, O romeiro 

que ressucitou e Um milagre de Sagrado Coração de Jesus.      

A gráfica, de propriedade de Minelvino Francisco Silva, localizada no município de 

Itabuna, se chamava Milagre de Jesus. Ele era o responsável pela impressão dos folhetos de sua 

autoria. Utilizava, inicialmente, a impressora manual, organizando letra por letra, substituindo-

a, depois, pela máquina de impressão elétrica. Em 1979, teve um acidente com a impressora 

elétrica, que inutilizou três dedos de uma de suas mãos. 

As ilustrações impressas na capa dos folhetos, geralmente produzidos pela arte da 

xilogravura25, foi algo a que Minelvino Francisco Silva se dedicou, transformando-se em um 

                                                           
25 “Técnica de gravura em relevo sobre madeira, a xilogravura necessita, para sua confecção, que seja desbastado 

um desenho inscrito em suporte de madeira, para depois, untado com tinta, calcá-lo contra uma folha de papel. As 

partes escavadas, que não receberam tinta de impressão, constituirão os claros da estampa” (MATOS, 2000, p. 

20). 
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mestre nessa técnica. Dessa forma, o poeta era responsável por todo o processo produtivo do 

folheto, desde a composição poética até a comercialização, passando pela ilustração e pela 

impressão. Assinava seus trabalhos como Minelvino ou como MFS, tendo alguns traços bem 

característicos, o que permite a identificação dos seus desenhos mesmo sem a assinatura. 

Valeria a pena uma análise das representações visuais que fez de diferentes figuras religiosas, 

como Jesus, santos católicos e o diabo. 

 

Figura 3 – Xilogravura de Minelvino Francisco Silva 

     

Fonte: Acervo digital de Literatura de Cordel da Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta. Acesso em 29 Out 2018.  

     

Nas capas dos folhetos de Minelvino Francisco Silva também há gravuras de outros 

autores, como Sinésio Alves, no folheto A Prisão de um Poeta em Pindobassú, sem data de 

publicação; JCL26, no folheto Peleja de Manuel José da Silva “Passarinho” com Apolônio 

Alves dos Santos, editado por Minelvino Francisco Silva; e de Stênio, sendo que a mesma 

gravura foi utilizada nos folhetos História do Gigante da Montanha Assombrosa, publicado em 

                                                           
26 “José Costa Leite, nasceu em Sapé, Paraíba, em 27 de julho de 1927. Muito requisitado por poetas, professores 

e pesquisadores de cultura popular em razão da simplicidade da sua produção, é também cordelista de grande 

apelo popular, pois sua obra abarca todos os assuntos regionais” (http://www.ablc.com.br/gravuras. Acesso em 

29 Out 2018). 



71 
 

1974, e A Prisão do Gigante da Montanha Assombrosa, na versão publicada em 1977, ambos 

impressos na Tipografia São Francisco, então de propriedade das filhas de José Bernardo da 

Silva27. Em contrapartida. Também encontramos xilogravuras de Minelvino Francisco Silva na 

capa de alguns folhetos de Rodolfo Coelho Cavalcante. 

A parceria que foi sendo desenvolvida com Rodolfo Coelho Cavalcante fez com que 

Minelvino Francisco Silva imprimisse em sua gráfica, em Itabuna, os estatutos da Associação 

Nacional de Trovadores e Violeiros (ANVT) e do Grêmio Brasileiro de Trovadores (GBT), 

associações fundadas por Rodolfo Coelho Cavalcante para unir e representar os trovadores, ou 

seja, os poetas populares. 

Na profissão, parceria; na vida pessoal, amizade, inclusive com Minelvino Francisco 

Silva se tornando padrinho do nono filho de Rodolfo Coelho Cavalcante, Adolfo, nascido em 3 

de janeiro de 1960. Wanke (1983) registrou que Minelvino Francisco Silva e Manuel d’Almeida 

Filho foram os amigos mais frequentes de Rodolfo Coelho Cavalcante, apontando também que, 

além de Minelvino Francisco Silva, Rodolfo Coelho Cavalcante encaminhou outros poetas na 

profissão.     

No final do folheto Vingança de Ismael pelo amor de Angelina, publicado em 1976, 

escreveu uma breve biografia de Rodolfo Coelho Cavalcante, em que destacou o fato dele, 

embora fosse alagoano, declarar amor pelo Estado da Bahia, apontando, para tal afirmação, a 

publicação do folheto Bahia, coração do Brasil, e revelou que o mesmo entregou a ele, 

Minelvino Francisco Silva, alguns versos como recordação de sua passagem por Salvador, em 

março de 1950, quando ficou hospedado por quinze dias na casa de Rodolfo Coelho Cavalcante,  

evidenciando a forte amizade existente entre os dois poetas. 

 

Minelvino, meu amigo, 

Vais partir, vais me deixar, 

Já sinto a dor da saudade 

No meu coração vibrar, 

Minha casa pequenina 

Será sempre uma oficina 

Dos teus livros publicar. 

 

Da mesma forma que o poeta Rodolfo Coelho Cavalcante fez em diversos folhetos, 

Minelvino Francisco Silva também homenageou alguns poetas populares em seus poemas, além 

de divulgar o trabalho de outros poetas, publicando os versos destes na última página de seus 

                                                           
27 “José Stênio Silva Dinis nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará, em 26 de dezembro de 1953. Neto do famoso 

editor e poeta popular, José Bernardo da Silva, seu trabalho ilustra capas de folhetos e álbuns da antiga 

Tipografia São Francisco, de seu avô” (http://www.ablc.com.br/gravuras. Acesso em 29 Out 2018). 
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folhetos, assim como letras de músicas populares, embora a maioria delas tenha sido escritas 

pelo próprio Minelvino Francisco Silva, uma das razões pelas quais Matos (2000) o chamou de 

“romeiro cantor”. 

Pela pesquisa do acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa, o poeta Cícero Pedro 

de Assis, residente no bairro da Vila Mara, no distrito do São Miguel Paulista, no município de 

São Paulo, foi o que mais teve poemas publicados no final dos folhetos de Minelvino Francisco 

Silva, a saber: O Paraplégico, no folheto Biografia de Rodolfo Coelho Cavalcante “O Rei do 

Cordel”, com provável publicação em 1987; Meu sonho, no folheto História da mulher da 

língua grande, sem data de publicação; O Prisioneiro Inocente, no folheto O homem que matou 

uma onça de chicote pensando ser um cachorro, sem data de publicação; e Tristeza na poesia, 

no folheto A Guerra do Iraque e a loucura de Sadam Russém, sem data de publicação.  

No folheto Vida, Profissão e Morte de João Martins de Athayde, sem data de 

publicação, escrito em sextilhas, com a rima ABCBDB, em que homenageou o referido poeta, 

fez menção ao Primeiro Congresso de Trovadores, realizado no município de Salvador, no 

Estado da Bahia, em 1955, onde parece ter sido o único encontro entre os dois. Matos (2000) 

registrou que Minelvino Francisco Silva participou com esse folheto do concurso nacional 

Prêmio Literatura de Cordel, promovido pelo Núcleo de Pesquisa e Cultura da Literatura de 

Cordel, em 1980, como parte das comemorações do centenário de João Martins de Athayde, e 

venceu por decisão unânime.  

 

(...) 

No dia 1º de julho 

João Athayde chegou 

Lá na Rua Carlos Gomes 

Que o Congresso realizou 

Houve uma salva de palmas 

No salão quando ele entrou. 

 

Todo povo reunido 

Quando entrou o Trovador 

João Martins de Athayde 

Homem de grande valor 

Renderam logo Homenagem 

Chamando-o de Professor. 

 

Um dizia: – Professor 

Com seus livros aprendi, 

Professor – dizia outro 

É prazer vos ver aqui 

Meu Professor vos saudo 

Outro falava dali. 
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Até eu cheguei na hora 

Como humilde trovador 

Abracei ele, dizendo: 

Parabéns meu Professor 

Por todas as suas Obras 

De grandioso valor. 

 

Graças a Deus com seus versos 

Eu também aprendi a ler 

Porque um livro escolar 

Eu não podia obter, 

Meu pai não podia comprar 

Para eu ir aprender. 

 

Eu comprei um ABC 

Quando aprendi soletrar 

Os seus livrinhos versados 

Comecei logo estudar, 

Eu fui lendo e fui gostando 

Comecei me desarnar. 

 

Fui assim continuando 

Com grande satisfação 

Lendo o livro “ZÉ PRETINHO”, 

“Uma Festa no Sertão”, 

“A IMPERATIZ PORCINA”, 

“JUVENAL COM O DRAGÃO”. 

 

Até que adquiri 

Um pouquinho de saber 

Que meus livros de histórias 

Eu também dei pra escrever, 

Tornei-me profissional 

Não tenho tempo a perder. 

 

Nos versos, Minelvino Francisco Silva, ao confessar ter aprendido a ler com os versos 

de João Martins de Athayde, registrou uma passagem de sua história pessoal, como já foi 

apontado, mas também um retrato da região Nordeste do período, sobretudo no sertão, onde a 

carência material era ainda maior do que no litoral, razão pela qual as pessoas não tinham 

recursos para comprar livros, o que demostra a grande importância dos folhetos da Literatura 

de cordel, os quais, segundo os versos, eram considerados obras de grande valor, verdadeiros 

livros e não simplesmente folhetos. 

É curiosa a forma como, de acordo com os versos, o poeta João Martins de Athayde foi 

saudado, inclusive por Minelvino Francisco Silva, sendo chamado de professor, reconhecendo-

se, na figura do trovador, alguém que transmite conhecimentos, inclusive conhecimentos 

religiosos. Essa realidade do Nordeste brasileiro ajuda a explicar as características que a 

religiosidade assumiu na região, como será discutido no próximo capítulo. Assim foi que o 
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nosso “herói”, na figura de vate, não renegando a sua função de profeta, encerrou o poema 

como o Trovador apóstolo, título que passou a imprimir na capa dos folhetos, a partir da década 

de 1970, inserindo, novamente, elementos religiosos do catolicismo: 

 

(...) 

Eu imploro a Jesus Cristo 

Filho da Virgem Pura 

Que perdoa todas as culpas 

Dessa pobre criatura 

Que passou a sua vida 

Só espalhando a Cultura. 

 

Ó Deus de misericórdia 

Ouça a minha Oração, 

Vós sois o Deus de Isac, 

De Jacó e de Abraão, 

Aceite João Athayde 

Em Vossa Santa Mansão. 

 

Essa mesma petição 

Eu faço a Virgem Maria 

Que Rogue ao seu bento Filho 

Por Sua Soberania 

Que perdoe todos pecados 

De quem semeia Poesia.  
 

Religioso como era, Minelvino Francisco Silva, provavelmente, esteve em Juazeiro do 

Norte, no Estado do Ceará, local que atrai inúmeros peregrinos por causa da figura de Padre 

Cícero Romão (1844-1934), podendo ter conhecido, ali, o poeta e editor José Bernardo da Silva 

(1901-1972), alagoano, que chegou à cidade em peregrinação, onde se estabeleceu e fundou, 

em 1936, a Tipografia São Francisco, renomeada depois para Lira Nordestina, a mais 

importante da Literatura de cordel brasileira, por ter adquirido os direitos da obra de João 

Martins de Athayde e de Leandro Gomes de Barros. 

Minelvino Francisco Silva publicou alguns folhetos por esta editora, provavelmente 

com o intuito de ampliar o alcance de seus folhetos, mesmo depois da morte de José Bernardo 

da Silva, quando as suas filhas assumiram como proprietárias. A troca de cartas entre Minelvino 

Francisco Silva e José Bernardo da Silva, registrada na última página do folheto Estória dos 

três irmãos usurários e o laço do diabo, publicado em 1976, evidenciou que os dois mantinham 

contato, assim como a existência de um intercâmbio que existia entre os poetas populares.       
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Figura 4 – A última página do folheto Estória dos três irmãos usurários e o laço do diabo 

 

Fonte: Acervo digital de Literatura de Cordel da Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta. Acesso em 29 Out 2018.  

 

Minelvino Francisco Silva publicou o folheto Biografia de Rodolfo Coelho Cavalcante 

“O Rei do Cordel”, em homenagem ao mesmo, por ocasião de sua morte, em 1987, dando-lhe 

o título de Rei do Cordel, o que confirma a adesão e a escolha dos poetas populares pelo termo 

Literatura de cordel. O poema foi escrito em sextilhas, com a rima ABCBDB. A característica 

religiosa da poética de Minelvino Francisco Silva aparece nas primeiras estrofes, quando diz 

que o homenageado nasceu “por ordem do Soberano”. 

Narrou as passagens da vida de Rodolfo Coelho Cavalcante, já apontadas anteriormente: 

o nascimento em Rio Largo, Alagoas, a atividade de propagandista, o ingresso no circo, o 

casamento, a mudança para Salvador, no Estado da Bahia e a organização dos congressos. Um 

dado importante trazido pelo poema foi a questão das homenagens recebidas em Salvador até 

a obtenção do título de Cidadão Baiano, pela Câmara dos Vereadores.  

 

Rodolfo C. Cavalcante 

Desempenhou seu papel 

Na trajetória do verso 

E na poesia fiel, 
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Por isso merece o título 

Pra ser “O Rei do Cordel” 

 

(...) 

Rodolfo escrevendo versos 

Mostrou seu grande valor, 

E muita capacidade 

De um grande trovador, 

Mudou-se para Bahia 

Foi morar em Salvador. 

 

Rodolfo C. Cavalcante 

Com Minelvino fazia 

Um pácto para cada um 

Na profissão que exercia 

Não escrever livro imoral 

No Estado da Bahia. 

 

Residindo em Salvador 

Fez ele o maior sucesso, 

Escrevendo e publicando 

Aumentando o seu progresso, 

No ano 55          (1955) 

Criou o Primeiro Congresso. 

 

Realiu-se o Congresso 

Sem sair fora do trilho 

Trovadores, violeiros 

Cada um mostrando brilho 

Com Minelvino a seu lado 

E Manoel d’Almeida Filho. 

 

Nos versos, Minelvino Francisco Silva apontou a repercussão nacional e internacional 

do congresso, que ele escreveu em determinado momento do poema como “nosso congresso”, 

o qual teve a participação do poeta de João Martins de Athayde, como apontado anteriormente, 

por meio do folheto Vida, Profissão e Morte de João Martins de Athayde. O interessante foi a 

colocação de que o evento seria responsável por estar “tirando a poesia da lama”, 

provavelmente se referindo a questão da luta contra a publicação e a venda dos folhetos 

considerados imorais. 

 

Rodolfo tornou-se, com o tempo, um inimigo declarado dos folhetos 

licenciosos ou pornográficos. Foi uma das suas principais plataformas no 

Primeiro Congresso de Trovadores e Violeiros, em 1955, e depois disso, 

defendida quando ocasião houvesse. Tal atitude não foi gratuita, mas fruto de 

observações, vivências e circunstâncias diversas. Primeiro, houve a sua 

educação religiosa, o catolicismo extremado de sua avó e de sua mãe. Sua 

passagem pelo protestantismo e, depois, o ingresso no espiritismo colocaram 

em Rodolfo uma boa dose de puritanismo que, naturalmente, se opunha a 

qualquer manifestação pornográfica. (...) Seu raciocínio e suas observações 
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foram mais longe ainda. Começou a ver que os folhetos licenciosos erma 

prejudiciais à boa fama dos trovadores não só perante as famílias, mas diante 

das autoridades, sendo causa de prisões e de apreensões de mercadorias, 

inúmeras vezes. (WANKE, 183, p. 160, 161). 

 

O exemplo dessa campanha de Rodolfo Coelho Cavalcante e Minelvino Francisco Silva 

pode ser visto na nota impressa na última página do folheto A Barbaridade dos Ciganos e a 

Vingança dos Motoristas, sem data de publicação, que teve Rodolfo Coelho Cavalcante como 

editor autorizado, conforme impressão na capa, com a solicitação de que as autoridades 

proibissem a venda dos folhetos que consideravam imorais, assim como a denúncia por parte 

dos leitores, o que Rodolfo Coelho Cavalcante repetiu em seus próprios folhetos.  

 

Figura 5 – Aviso no folheto A Barbaridade dos Ciganos e a Vingança dos Motoristas 

 

Fonte: Acervo digital de Literatura de Cordel da Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta. Acesso em 29 Out 2018. 

 

Como foi indicado, Rodolfo Coelho Cavalcante faleceu em 1987, vítima de um 

atropelamento. Minelvino Francisco Silva faleceu em 1999, no mesmo dia de seu aniversário. 

Vinte e quatro anos antes, havia publicado na última página do folheto A paixão de Pedro 

Caroço por Severina Xique-Xique, uma oração em razão do aniversário natalício, em 29 de 
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novembro de 1975, em que demonstrou, mais uma vez, a sua religiosidade, tão característica, 

na qual, entre outras coisas, pedia para “que a morte neste dia obedeça e descanse como um 

dia santo ou feriado, para que não dê nenhum motivo de tristeza”. 

 

Figura 6 – A última página do folheto A paixão de Pedro Caroço por Severina Xique-Xique   

 
Fonte: Acervo digital de Literatura de Cordel da Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta. Acesso em 29 Out 2018. 

    

Continuemos percorrendo essa via vitae, afinal, o caminho só existe porque ambos os 

construíram com as suas vidas, avançando, finalmente, para a “peregrinação” de nossos 

“heróis” em direção ao reconhecimento dos direitos dos poetas populares, os quais chamavam 

de trovadores, confirmando o entendimento da herança europeia de suas atividades, a qual foi 

recriada no Nordeste brasileiro com a primazia demonstrada por esses dois poetas. 
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2.4. A luta dos dois poetas pelos trovadores  

  

Da mesma forma que os trovadores e jograis medievais não tinham direitos garantidos, 

pois viveram em uma sociedade e um tempo histórico em que não havia a garantia de direitos 

fundamentais, o que é previsto somente em um Estado democrático de direito, os poetas 

populares do Nordeste brasileiros, ou os trovadores, como eles se reconheciam, também não 

tinham a garantia de direitos e, provavelmente, muitos não tinham claro quais seriam esses 

direitos até os nossos “heróis” – e talvez heróis deles também – iniciarem a jornada em busca 

do reconhecimento dos poetas populares e de seus direitos. 

No folheto Coleção de músicas sertanejas, de Minelvino Francisco Silva, já citado 

anteriormente, com provável publicação no ano de 1973, é possível verificar, impresso na parte 

de baixo de algumas páginas, dizeres referente a um direito fundamental dos poetas populares, 

que seria conseguir interromper o trabalho, seja no caso de uma doença, o que não está explícito 

mas deveria ser uma preocupação, seja em razão da idade, além do claro entendimento da 

função social que exerciam, o que seria uma justificativa para esse direito. 

Assim é que é possível verificar os dizeres “Ajude-nos para a aposentadoria dos 

trovadores”, impresso no final da primeira página, “Você já viu que a maior parte dos 

brasileiros simples do interior devem o que sabem aos trovadores com a Literatura Cordel?”, 

impresso na terceira página, e “Você já pensou que os trovadores prestam um grande serviço 

ao País e são também uns heróis que lutam contra o analfabetismo?”, impresso na quarta 

página.   

O poeta também imprimiu, no final do folheto Aparição e milagre de Nossa Senhora 

Aparecida, publicado em 1973, a frase “Você já pensou que os velhos trovadores merecem ser 

aposentados?”. Esta parece ter sido uma campanha na qual Minelvino Francisco Silva se 

empenhou ao longo do ano de 1973, como demonstram os dois folhetos – Aparição e milagre 

de Nossa Senhora Aparecida e Coleção de músicas sertanejas. 

Pelos folhetos de Minelvino Francisco Silva, disponíveis no acervo digital da Fundação 

Casa de Rui Barbosa, é possível verificar a preocupação do poeta com a organização da classe, 

por meio da realização dos congressos, os quais tiveram início com Rodolfo Coelho Cavalcante 

e o próprio Minelvino Francisco Silva, em 1955, assim como a conquista de direitos para os 

poetas populares, destacando-se a luta pela aposentadoria e, ainda na década de 1970, dos 

direitos autorais sobre as suas obras. 

Na última página do folheto Menino que nasceu com chifres no Estado de São Paulo, 

publicado em 1975, ele comenta a participação no Congresso de Cantadores e Violeiros, 
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realizado no município de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, em 1975, por meio da nota 

intitulada A chegada de Minelvino do 1º Congresso de Cantadores e Violeiros. É possível ter 

uma ideia da distribuição dos poetas populares pelo Estado da Bahia, já que ele cita 

representantes dos municípios de Salvador, Feira de Santana, Jequié e Itabuna, assim como o 

intercâmbio entre os poetas populares e os cantadores, muitos repentistas, da região Nordeste 

do Brasil.     

 

Meus amigos e colegas, a paz de Jesus permaneça sempre entre nós. Acabo 

de chegar de Fortaleza (Ce) onde assisti o Congresso de Cantadores e 

Violeiros de 22 a 24 de agosto de 1975 e confesso que voltei tão maravilhado 

que não tenho palavras para a vos transmitir as belezas que vi e ouvi naquela 

capital. A delegação da Bahia foram 9 pessoas: 2 de Salvador, 2 de Feira, 4 de 

Jequié, e eu de Itabuna. A nossa delegação foi muito bem acolhida pelos 

cearenses. No dia 22 teve a missa de abertura do Congresso pelo Mons. João 

Câncio (Padre Vaqueiro) acompanhada com violas por Benoni e Zé Maria, 

Dimas e Otacilio Batista, com versos de improviso. Dia 24 foi encerrado o 

Congresso com outra missa acompanhada de violas por Juvenal, Apolonho e 

Oliveira. Nós bahianos fomos apresentados na TV 2, na rádio Irapuru e no 

jornal “O Povo” com muitos aplausos. No concurso de violeiros repentistas 

tiveram o 1º lugar Dimas e Otacilio Batista. 2º lugar Juvenal Oliveira. 3º 

Apolonho e Evaristo. 4º Benoni e Zé Maria. Eu levei 3 tezes para apresentar: 

1º direitos autorais, 2º aposentadoria para os trovadores. 3º S. Francisco de 

Assis como Padroeiro dos trovadores de qualquer natureza. Chegando lá 

encontrei o jornalista Gino Frey mandando “braza” em defesa dos direitos 

autorais e da aposentadoria dos trovadores, eu dei a ele meus parabens e fiquei 

com S. Francisco como Padroeiro, que graça Deus foi aprovado. Recebi 

também o cognome de “trovador apóstolo” pelo Sr. Bispo de Ilhéus (Ba) e 

apresentado pelo delegado nacional do Congresso, S. Exª Rodolfo Coelho 

Cavalcante. Agradecendo aos meus amigos que deram total cobertura a minha 

viagem a Fortaleza, assino-se “O trovador apóstolo”. 

 

A religiosidade é um traço marcante da personalidade de Minelvino Francisco Silva, 

que iniciou a nota com uma saudação religiosa – “a paz de Jesus permaneça sempre entre nós”. 

Contudo, não é uma característica particular do nosso “herói”, mas um elemento presente na 

região – registrado pela celebração de uma missa na abertura e no encerramento do evento –, o 

qual ele catalisa em sua vida e em sua poesia, sendo, assim, a Literatura de cordel uma expressão 

da cultura mais ampla do povo brasileiro e, especialmente, do povo nordestino. 

Dessa forma, além dos direitos para os poetas – direitos autorias e aposentadoria –, 

Minelvino Francisco Silva também tinha como bandeira de luta o reconhecimento de São 

Francisco de Assis como padroeiro dos trovadores, o que foi aprovado pelos presentes no 

referido congresso. Neste registro jornalístico, há a informação de que o título de trovador 

apóstolo, que Minelvino Francisco Silva passou a imprimir em todos os folhetos que publicou 
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a partir da década de 1970, foi dado pelo bispo de Ilhéus, maior autoridade religiosa católica de 

onde residia. 

Identifica-se, também, a presença, em uma posição de honra, de Rodolfo Coelho 

Cavalcante, sendo, assim, o maior representante dessa geração de poetas populares, razão do 

interesse do mesmo como objeto de estudo deste trabalho. Regionalmente, fica clara a liderança 

de Minelvino Francisco Silva, conforme o registro de um evento realizado alguns meses depois, 

conforme a nota publicada na última página do folheto História da mulher ciumenta que comeu 

o marido assado, com provável publicação em 1975, com o título Festival de Literatura de 

Cordel, em que realizou a ligação entre os poetas populares e o meio acadêmico, através do 

interesse da Faculdade de Filosofia de Itabuna, cidade do trovador apóstolo.  

 

No dia 22 de outubro de outubro de 1975, o trovador Minelvino e o violeiro 

Azulão Bahiano foram convidados por uma equipe da Faculdade de Filosofia 

em Itabuna para uma apresentação de Literatura de Cordel, onde se achava o 

professor Manoel Simeão ancioso para conhecer os artistas de Cordel 

pessoalmente que a tempos conhecia por nome. Chegando os trovadores 

foram encontrando uma linda exposição de Literatura de Cordel e Minelvino 

acabou de enfeitar com uma exposição de xilogravuras de sua autoria. Dando 

começo ao festival com apresentação das estudantes principalmente da Sra 

Marilne, o recital de versos de Cordel pela Srta Leila e sua equipe. Minelvino 

recitou alguns versos de sua autoria e passou a palavra para Azulão que no 

improviso fez todo povo sorrir de doer a barriga. Terminando com um 

discurso do professor Simeão, que entusiasmado disse que vai fazer uma festa 

ao espirito do Cordel, para convidar todos os trovadores e violeiros bahianos 

e de outros Estados, também depois disso, terá curso de Literatura de Cordel 

para aqueles que já são formados. Muito bem professor Simeão, o Sr. está de 

parabens pelos seus ideais. 

 

Neste registro jornalístico da participação no evento, é interessante notar que Minelvino 

expôs as suas xilogravuras, embora não fique claro o que foi exposto pela universidade como 

Literatura de cordel, assim como quais seriam os conteúdos de um curso de Literatura de 

Cordel. Pela descrição do poeta, percebe-se que uma característica dos cantadores ou violeiros 

é realizar os versos de improviso, como repentistas. 

Ao longo da década de 1970, o poeta continuou escrevendo e imprimindo essas notas. 

Assim, ficou registrado que, em 12 de novembro de 1976, Minelvino Francisco Silva e Azulão 

Bahiano retornaram à Faculdade de Filosofia para, junto com os universitários, realizarem outro 

festival de Literatura de cordel, conforme a última página do folheto O casamento da raposa 

com o veado no tempo que jegue era chofer, com provável publicação em 1976. 

No final do folheto A enchente de Ibicaraí e o enterro simbólico do prefeito, publicado 

em 1978, informava sobre a realização de um congresso nacional, o Primeiro Congresso 
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Nacional dos Poetas, Trovadores, Repentistas e Escritores da Literatura de Cordel, realizado 

em Brasília, no Distrito Federal, entre os dias 16 e 18 de junho de 1978. Na sequência, em nome 

da Ordem Brasileira dos Poetas da Literatura de Cordel e dos cordelistas brasileiros – embora 

ainda usasse o termo trovadores, já utilizava o termo cordelistas –, pedia a Deus para que a 

solicitação de uma ajuda anual em papel, a fim de que pudessem “enfrentar a fera monstruosa 

que tem pavoroso nome ‘ANALFABETISMO!’ que deseja passar para traz todo povo 

brasileiro”, chegasse ao presidente e demais autoridades.  

Já no final do folheto Os cantadores do Nordeste, com provável publicação em 1978, 

relatou a realização do referido congresso. A passagem de ida e de volta de Minelvino Francisco 

Silva foi paga pela Secretaria de Educação e Cultura de Itabuna, a quem agradece ao final da 

nota, assim como ao Prefeito de Itabuna, fato que demonstra o reconhecimento e a valorização 

que o poeta teve por parte do Governo de sua cidade, após tantos anos de atividade poética. Ele 

esteve com a delegação baiana, que contou ter sido entrevistada por diferentes emissoras de 

rádio. 

Como registraram os biógrafos de Rodolfo Coelho Cavalcante, o poeta popular 

participou da fundação das seguintes associações de classe: a Associação Nacional de 

Trovadores e Violeiros (ANTV), em 5 de julho de 1955, após o término do Primeiro Congresso 

Nacional de Trovadores e Violeiros, realizado em Salvador; o Grêmio Brasileiro de Trovadores 

(GBT), em 8 de janeiro de 1958; e a Ordem Brasileira dos Poetas da Literatura de Cordel, em 

6 de novembro de 1976. Esta última, com participação oficial em diversos eventos da área, 

alguns citados pelas notas jornalísticas de Minelvino Francisco Silva.  

Wanke (1978) transcreveu o Estatuto do Grêmio Brasileiro de Trovadores, sociedade 

civil, cultural e recreativa, registrada em cartório de Registro Civil de pessoas jurídicas da 

cidade de Salvador, em 27 de setembro de 1958, após a publicação do estatuto no Diário Oficial 

do Estado da Bahia, em 11 de setembro do mesmo ano, aprovado quatro dias antes, tendo como 

sede a própria casa de Rodolfo Coelho Cavalcante, situada no número 158 da Rua Alvarenga 

Peixoto, no município de Salvador, no Estado da Bahia. 

O documento possui cinquenta e dois artigos, divididos em oito capítulos, a saber: Sede 

e fins, Direitos e deveres dos Sócios, Categoria de Sócios, Da Diretoria, Da Assembleia Geral, 

da Comissão Fiscal, Das eleições e Disposições transitórias. Rodolfo Coelho Cavalcante foi um 

dos sócios fundadores e o primeiro presidente da associação. Minelvino Francisco Silva não 

fez parte da fundação do GBT. 

Entre as suas finalidades, destacamos a concessão de auxílio funerário aos sócios 

contribuintes com as mensalidades quitadas, além da intenção de criar uma escola de 
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alfabetização para os filhos dos sócios e de promover serviços médicos, serviços dentários e 

auxílio para a compra de remédios, mediante a apresentação de receita médica, para os sócios 

com mais de seis meses inscritos na sociedade. Havia uma preocupação com a saúde dos poetas 

populares, assim como com as famílias dos mesmos, seja em vida, com a alfabetização dos seus 

filhos, seja após a morte, com os custos do funeral. 

Contudo, organizar a classe dos poetas populares não foi uma atividade simples, o que 

levou Rodolfo Coelho Cavalcante à falência financeira e ao abandono temporário da função. 

Os rumos que a associação tomou a afastou dos poetas humildes do Nordeste e fez com que 

Rodolfo Coelho Cavalcante rompesse com a mesma. Ele alugou a sua casa em Salvador e se 

mudou com a família para Jequié, no centro-sul do Estado, onde viveu, entre os anos de 1965 

e 1970, editando e vendendo folhetos nas feiras populares pelo sertão até retornar para Salvador. 

Antes disso, entre 1962 e 1964, abandonou a poesia, comprando e vendendo antiguidades, 

atividade com a qual obteve dinheiro para comprar duas pequenas casas em Jequié. 

 

Sofri bastante. Em 1956 com 37 anos já me parecia com um homem de 50, 

pois os cabelos logo embranqueceram e, falindo financeiramente, passei horas 

amargas sofrendo com a família. Alguns colegas, sabendo de minha situação 

precária, enviaram folhetos para me socorrerem. Jamais pensei, na minha vida, 

que me custasse tão caro realizar algo pela coletividade, deixando de lutar 

pelos meus próprios interesses para ajudar os outros. Lendo a vida de outros 

homens que se dedicaram pelo bem do próximo, senti que não poderia receber 

como pagamento outra coisa senão a coroa de espinhos: se o Cristo Jesus havia 

recebido, quanto mais eu – um pobre mortal. (CAVALCANTE Apud 

CURRAN, 1987, p. 52, 53).   

 

As atividades da Ordem Brasileira dos Poetas da Literatura de Cordel, com a venda de 

folhetos em uma banca própria no Mercado Modelo, em Salvador, e a aproximação de outros 

órgãos, inclusive com o apoio governamental, como o Instituto Nacional do Folclore, da 

Fundação Casa de Rui Barbosa, do Rio de Janeiro, e do Núcleo de Pesquisa e Cultura da 

Literatura de Cordel, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, ajudaram financeiramente o 

poeta Rodolfo Coelho Cavalcante, que ficou muito doente no início dos anos de 1970, após as 

frustrações provocadas pelo início da luta pelos direitos dos poetas populares. 

Rodolfo Coelho Cavalcante enfrentou problemas com a concepção erudita acerca do 

termo “trovador”. Embora tivesse claro as diferenças na métrica que qualificavam as trovas 

(estrofes de quatro versos), as sextilhas (estrofes de seis versos), as septilhas (estrofes de sete 

versos) e as décimas (estrofes de dez versos), ele e os nordestinos, como um todo, tinham uma 

concepção mais ampla, considerando a atividade do poeta, retomando a figura do trovador 

medieval, como foi feito ao longo deste trabalho. 
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Para Rodolfo, para o Nordeste e para muita gente, a palavra “trovador” queria 

dizer o autor de histórias, estórias e notícias rimadas, geralmente em sextilhas, 

que publica suas produções em folhetos e vai vende-los nas feiras, praças e 

ruas para leitura e encanto do povo. Mais precisamente, o autor da chamada 

“literatura de cordel”. (WANKE, 1978, p. 42).  

 

É perceptível a leitura religiosa do poeta ao analisar as dificuldades que enfrentou 

durante a luta pela coletividade, pelos direitos dos poetas populares, comparando a si mesmo 

com a figura de Jesus Cristo. O início da luta pelos trovadores, como eles se designavam, razão 

suficiente para o presente trabalho sustentar esta concepção, também teve um fundo religioso, 

na luta moral empreendida por Rodolfo Coelho Cavalcante e Minelvino Francisco Silva. 

 

Rodolfo, em 1945, começou a lutar pela moralidade dentro do cordel daquele 

tempo. Não se referia ao grande corpus de cordel velho de romances de trinta 

e duas páginas de temática tradicional, nem ao pequeno número de folhetos 

de “duplo sentido”, de insinuação, como as histórias do colega Cuíca de Santo 

Amaro da Bahia e vários outros poetas do Nordeste. Rodolfo via, nas praças 

da Bahia e em outros lugares onde ia mercar seus livros, folhetos licenciosos, 

imorais, de escritores anônimos. (CURRAN, 1987, p. 30).  

 

Wanke (1983) transcreveu os Estatutos da Associação Nacional de Trovadores e 

Violeiros, que tinha Rodolfo Coelho Cavalcante como presidente de honra, foram organizados 

em cinquenta artigos, divididos em oito capítulos, a saber: Dos fins da associação, Dos sócios, 

Dos direitos e deveres dos sócios, Da Assembleia-Geral, Das eleições, Da diretoria, Do 

Conselho Fiscal e Das disposições gerais e transitórias. 

A associação tinha como primeira finalidade o que chamaram de moralização da poesia 

popular, seguida por direitos que foram mantidos, em certa medida, no Estatuto do Grêmio 

Brasileiro de Trovadores – a manutenção de escolas de ensino elementar em sua sede e em 

outros núcleos, a concessão de auxílio-funeral aos associados e a promoção de medidas de 

amparo material, e até mesmo espiritual, dos associados –, além da instalação de uma gráfica, 

de um jornal, de um posto de venda de folhetos, da defesa dos direitos autorais e do que 

definiram como preservação e culto da memória dos trovadores e violeiros.    

Na última página do folheto O casamento da raposa com o veado, de Minelvino 

Francisco Silva, com impressão feita por Rodolfo Coelho Cavalcante, no período em que esteve 

em Jequié, portanto, entre os anos de 1965 e 1970, consta a nota intitulada Um conselho aos 

vendedores de livros imorais, assinada por Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho 

Cavalcante. O poema foi novamente no folheto O casamento da raposa com o veado no tempo 
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que jegue era chofer, publicado em 1976, de acordo com o conteúdo da nota final, conforme 

apontamento feito anteriormente. 

 

Senhores vendedores de livros pornográficos, a leitura imoral é proibida pelas 

leis do céu e da terra. Disse Jesus que é melhor o fulano se atirar no mar com 

uma pedra no pescoço do que ser autor do escândalo. Portanto meu amigo, 

não queira comer o pão que diabo amassou, se você tocar fogo em todos os 

livros indecentes que você tem em sua casa, você ganha muito mais do que 

vender, pois você está sujeito a ser preso, processado e ainda perder a sua alma 

quando morrer. A mesma pena recairá sobre todos os leitores e admiradores 

de tais livros. Você que é pai, gostaria de chegar em sua casa e encontrar sua 

filha moça lendo um livro imoral para tôdas as menores? (Claro que não) Você 

que é irmão, ficaria satisfeito? (Também não). Disse Jesus que tôda arvore que 

não der bom fruto, deve ser lançada ao fogo. Portanto meu amigo, vamos 

arrancar o mal pela raiz, queimando ou condenando todos os livros que não 

dão bom exemplo, pois o que não queremos para nós não devemos querer para 

os outros. Olhe! Se você continuar vender ou publicar livros imorais, nós 

mesmo denunciaremos de você pois quem é amigo do mundo é inimigo de 

Deus.  

 

Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante fazem a crítica aos folhetos 

pornográficos ou imorais, como também chamavam, por meio de elementos religiosos do 

catolicismo, ao dizer que a sua leitura era proibida pelas leis divinas, trazendo as figuras de 

Deus, de Jesus, do diabo e do céu em uma perspectiva cristã. O texto faz referência a textos 

bíblicos – “disse Jesus que é melhor o fulano se atirar no mar com uma pedra no pescoço do 

que ser autor do escândalo” e “disse Jesus que tôda arvore que não der bom fruto, deve ser 

lançada ao fogo” – e da cultura popular – “não queira comer o pão que diabo amassou”. 

Assim, ao longo do capítulo, verificou-se como a religiosidade, seja na formação 

católica de Minelvino Francisco Silva, seja nas diferentes experiências religiosas de Rodolfo 

Coelho Cavalcante, definiram a visão de mundo e a ação de ambos, que, como poetas e, 

sobretudo, poetas populares, catalisaram em sua produção a religiosidade da região em que 

viveram e, portanto, representaram em seus versos. Da mesma forma que Antônio Conselheiro 

fez em seu tempo com elementos do catolicismo popular e do messianismo, concentrando a sua 

atuação no mesmo local que os poetas analisados, ou seja, a Bahia. 

No intuito de compreender esta região e a sua religiosidade, o próximo capítulo irá 

mergulhar, de fato, na poesia da Literatura de cordel por meio da obra de Minelvino Francisco 

Silva e de Rodolfo Coelho Cavalcante. Para tal, partirá do pressuposto de que a figura de Maria, 

denominada no Catolicismo como Nossa Senhora, é o ponto que une a poesia dos dois poetas 

ao povo que a consome e se vê nos versos impressos nos folhetos.     
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Capítulo III - A figura de Maria no imaginário popular na Literatura de cordel brasileira 

 

O presente capítulo permanece realizando a análise da Literatura de cordel brasileira por 

meio dos folhetos publicados pelos poetas populares Minelvino Francisco Silva e Rodolfo 

Coelho Cavalcante, ambos com produção no Estado da Bahia, que, embora residissem em 

regiões litorâneas, o primeiro na zona cacaueira e o segundo na capital do Estado, grande parte 

do público consumidor de seus folhetos se concentravam no interior do Estado da Bahia e 

mesmo em outros Estados no Nordeste, englobando o sertão nordestino. 

O foco de análise, considerando, ainda, o fenômeno religioso, é a figura de Maria. Para 

tal, serão considerados os folhetos em que ela é a personagem central, com a nomenclatura 

identificando-os já na capa: A despedida dos romeiros de Nossa Senhora d’Ajuda, publicado 

em 1967, A aparição de Nossa Senhora das Dores e a Santa Cruz do Monte Santo, sem data 

de publicação, e Aparição e milagre de Nossa Senhora Aparecida, publicado em 1973, por 

Minelvino Francisco Silva; Lágrimas de Nossa Senhora, publicado em 1946, História de Nossa 

Senhora de Nazaré que chorou no Estado do Pará, sem data de publicação, O milagre da 

Conceição, sem data de publicação, Nossa Senhora das Graças, sem data de publicação, Os 

milagres de Nossa Senhora das Graças (a santa de Itaberaba), publicado em 1955, e O menino 

que falou com Nossa Senhora, publicado em 1972, por Rodolfo Coelho Cavalcante. 

 A proposta é verificar como o imaginário religioso em torno da figura de Maria se 

manifesta em práticas concretas na religiosidade popular, por meio das devoções, originadas a 

partir de aparições da figura de Maria e/ou na percepção de um determinado milagre, o que 

passa a ser uma crença coletiva, e através das romarias aos santuários que essas devoções deram 

origem, inseridas de tal forma na vida do povo que passaram a ser elementos da identidade 

cultural e religiosa dessa população, registrada nos folhetos em questão.    

     

 

3.1. O imaginário da Literatura de cordel brasileira frente à religiosidade popular 

 

Quando nos referimos ao imaginário da Literatura de cordel brasileira não nos referimos 

a uma ficção ou a uma fantasia, mas aquilo que expressa a identidade da cultura que produziu 

este tipo de literatura, revelando, desta forma, as suas angustias, os seus gritos de libertação, as 

suas esperanças, as suas tristezas, as suas alegrias etc. Nesta linha, seria possível perguntar: que 

narrativas pode-se esperar do imaginário sertanejo e como os folhetos produzidos por 

Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante espelham esse imaginário? 
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A busca dessa resposta é o que nos faz mergulhar nesse imaginário, ao analisar os 

folhetos dos dois poetas populares, traçando, primeiramente, o caminho percorrido pela 

religiosidade popular que os poemas expressam, como aquilo que identifica, caracteriza o grupo 

social a que os produtores e os consumidores da obra estão inseridos. Para tal, se faz necessário 

traçar a trajetória dessas formas religiosas, desde a sua origem medieval portuguesa, passando 

pela sua institucionalização, com a criação de estruturas eclesiásticas, por meio do Padroado, e 

a evangelização realizada pela ação dos missionários de origem europeia, até a narração nos 

folhetos das práticas que a compõem, evidenciando as suas bases.         

 

Do ponto de vista “institucional, o Brasil das origens era considerado uma 

possessão da medieval Ordem de Cristo, instituída depois que o Papa 

Clemente V (1264-1314), cedendo à pressão de Felipe IV da França (1268-

1314), dito o Belo, aos 3 de abril de 1312, suprimiu os Templários no Concílio 

de Vienne, na França. O rei português de então, Dom Dinis I de Borgonha 

(1261-1325), reuniu os filiados do seu reino numa nova organização, a 

“Ordem da Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo”, aprovada pelo Papa João 

XXII (1249-1334) com a bula Ad ea ex quibus cultus, de 14 de março de 1319. 

A Ordem de Cristo se expandiu em território lusitano e, da sede original de 

Castro Marim, no Algarve, transferiu-se em 1356 para o castelo de Tomar, 

próximo a Santarém, no centro do país. Ato contínuo, aos 26-10-1434, por 

meio de carta, o rei Dom Duarte I (1391-1438) lhe concedeu a jurisdição 

espiritual sobre o arquipélago da Madeira, poder este que Dom Afonso V 

(1432-1481), aos 7-6-1454, estendeu às terras conquistadas; o mesmo fez o 

Papa Calisto III (1378-1458) um ano depois com a Bula Inter Coetera. Foi aí 

que os portugueses descobriram o Brasil em 1500, motivo pelo qual, 

eclesialmente falando, ele ficou sobre a jurisdição da mencionada ordem 

militar. (VIEIRA, 2016a, p. 16). 

 

Na esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao território do que se tornaria o 

Brasil, em 22 de abril de 1500, já havia a presença de um religioso, o Frei Henrique de Coimbra, 

o qual foi o responsável pela celebração da primeira missa no Brasil. Contudo, os franciscanos 

só se estabeleceram oficialmente no Brasil em 1585. Embora, antes disto, haja o registro da 

ação de frades franciscanos italianos e espanhóis em diferentes pontos do litoral, mas sem uma 

organização e uma continuidade da ação missionária. 

De qualquer forma, os franciscanos28 foram os únicos religiosos no Brasil até 1549, 

quando o primeiro grupo de jesuítas29 chegou com Tomé de Sousa, primeiro Governador-Geral 

                                                           
28 A Ordem dos Frades Menores foi fundada por Francisco de Assis, em 1209. Possui um ramo masculino e um 

ramo feminino, a Ordem das Clarissas, fundada por Clara de Assis, em 1212. 
29 A Companhia de Jesus é uma ordem religiosa fundada em 1534, sob a liderança de Inácio de Loyola, tendo sido 

reconhecida por bula papal em 1540. Para um maior aprofundamento acerca da ação destes missionários no Brasil, 

recomenda-se: POMPA, Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial. Bauru, 

SP: EDUSC, 2003. 
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do Brasil, em 1549. Estas foram as duas principais ordens religiosas que atuaram no Brasil, as 

quais foram acompanhadas pela ação de outras ordens, como apontam os estudiosos da história 

da Igreja Católica no Brasil: os carmelitas30 chegaram em 1580, os beneditinos31 chegaram em 

1581, os mercedários32 chegaram em 1639 e os agostinianos33 no ano de 1693. 

Hoornaert et al (1983) apontaram a existência de movimentos missionários associados 

a momentos distintos da colonização: o primeiro movimento acompanhando a conquista e 

ocupação do litoral, protagonizado pelos jesuítas, embora também tenha tido presença de 

franciscanos, de carmelitas e de beneditinos, além do registro de uma breve presença de 

agostinianos na Bahia; o segundo movimento, a fim de garantir a ocupação do sertão, por meio 

dos rios, destacando-se o Rio São Francisco, teve forte atuação dos capuchinhos34 e dos 

oratorianos35, embora franciscanos, jesuítas e carmelitas também tenham atuado na região; o 

terceiro movimento ocorreu no Maranhão para assegurar a conquista do vale amazônico, onde 

havia concorrência dos portugueses com os franceses e os holandeses, iniciado com os 

franciscanos e os carmelitas, prevalecendo, depois, a ação dos jesuítas; e o quarto movimento 

foi leigo, com a ação das irmandades nas vilas mineiras, durante o século XVIII, como resultado 

da sociedade que se estabeleceu com o ciclo do ouro na região, sendo, assim, uma missão do 

povo português.    

 

Desde 1646 temos capuchinhos franceses atuando em Pernambuco: eram 

frades que, na rota da África, foram desviados para o Brasil e ficaram aqui, 

conseguindo simpatia da população pela sua atuação contra os holandeses. (...) 

Após a expulsão dos holandeses do Nordeste, os capuchinhos começaram a 

entrar no sertão do rio São Francisco, e aldear indígenas da cultura cariri ou 

quiriri nas pequenas ilhas existentes no curso deste rio: abriu-se uma época de 

intensa atividade missionária nestas regiões do baixo rio São Francisco, 

interrompida pelo rompimento das relações diplomáticas entre Portugal e a 

França em 1698. Com esta data termina o “ciclo” dos capuchinhos franceses 

no Brasil. Contudo, poucos anos depois, capuchinhos italianos reassumem o 

                                                           
30 A Ordem do Carmo, originalmente chamada Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte 

Carmelo foi aprovada pelo Papa Honório III, em 1226. Passou por uma reforma no século XVI, em um processo 

conduzido por Teresa de Ávila e João da Cruz, surgindo a Ordem dos Carmelitas Descalços. 
31 A Ordem de São Bento é a mais antiga ordem religiosa católica, tendo sido fundada em 529, na abadia de Monte 

Cassino, na Itália. 
32 A Ordem Real, Celestial e Militar de Nossa Senhora das Mercês para a Redenção dos Cativos foi fundada, em 

1218, por Pedro Nolasco, na cidade de Barcelona, no então Reino de Aragão, atual Espanha, para a redenção dos 

cristãos cativos, em um período em que grande parte da Península Ibérica pertencia aos muçulmanos. 
33 A Ordem de Santo Agostinho se originou da ação do Papa Inocêncio IV, que reuniu diferentes comunidades 

eremitas italianas, em 1243, para viver sob a Regra de Santo Agostinho, estabelecida no século V.  
34 A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos é um ramo da primeira ordem franciscana, aprovado pelo Papa 

Clemente VII, em 1528. 
35 A Congregação do Oratório é uma sociedade de vida apostólica, fundada em 1565, em Roma, na Itália, por 

Filipe Néri, destinada a clérigos seculares. Para um maior aprofundamento acerca da ação destes missionários no 

Brasil, recomenda-se: MEDEIROS, Maria do Céu. Igreja e dominação no Brasil escravista: o caso dos 

Oratorianos de Pernambuco – 1659-1830. João Pessoa: Ideia, 1993. 
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trabalho de seus colegas, chegando à Bahia em 1705 e atuando com 

intensidade na primeira parte do século XVIII. No tempo da regência, já no 

século XIX, estes capuchinhos italianos serão por sua vez expulsos do Brasil 

por decreto de 25 de agosto de 1831. (...) A missão dos capuchinhos era 

relativamente livre (...) em primeiro lugar, os capuchinhos no Brasil não eram 

portugueses e por conseguinte estavam menos ligados aos projetos de 

colonização portuguesa; em segundo lugar e principalmente, eles dependiam 

da Propaganda Fide36 e não do Padroado, o que constituiu enorme vantagem: 

a relação entre religiosos que ficam no esquema de suporte e apoio (hospício) 

e os que entram nos sertões (aldeias, missões) sempre foi mais funcional entre 

os capuchinhos do que entre as demais ordens (...). Por isso mesmo os 

capuchinhos tiveram missionários de grande aceitação por parte do povo: 

Martinho de Nantes e Bernardo de Nantes do período francês; Apolônio de 

Todi37, Clemente de Adorno, Carlos José de Spezia, Aníbal de Gênova do 

período italiano. (Hoornaert et al, 1983, p. 64, 65). 

 

No que foi identificado como ciclo missionário do Rio São Francisco, os pesquisadores 

registraram os padres oratorianos, que chegaram na segunda metade do século XVII, embora 

tenham apresentado atividade missionária junto aos nativos, fundando aldeias no atual Estado 

de Pernambuco, e realizado algumas missões ambulantes, pregando em lugares mais povoados, 

acabaram por se concentrar no atendimento espiritual dos moradores do povoado do Recife, ao 

contrário dos capuchinhos, que trazendo da Itália o método das missões ambulantes, com 

grande repercussão no Brasil durante os séculos XVIII e XIX, concentraram-se na fundação de 

aldeias e missões junto aos indígenas e na animação da devoção popular em torno dos 

santuários, a fim de sobreviver das esmolas.     

 

A formação cristã da gente sertaneja deve-se basicamente às missões 

itinerantes. (...) Surgiram para suprir a omissão negligente dos párocos e 

mesmo sua ausência junto às populações rurais. (...) Logo após a República, 

em agosto de 1890, na agenda da primeira reunião dos bispos do Brasil, 

constava um capítulo específico sobre as missões, “pelo que devemos 

trabalhar, quanto podermos, para dar a esta obra o maior desenvolvimento 

compatível com as nossas circunstâncias, pois todas as populações que 

pressurosas e numerosíssimas acodem à voz dos Missionários, pode-se dizer 

que se regeneram e fortificam por muito tempo”. (SILVA, 1982, p. 33, 34).  

 

Percebe-se que, para as populações residentes no sertão, durante o domínio português, 

seja no período colonial, seja no período do Império, a situação permaneceu a mesma, visto que 

o regime do Padroado, pelo qual o rei era responsável pela criação de paróquias, pela nomeação 

                                                           
36 A Congregação para a Evangelização dos Povos, mais conhecida por Sagrada Congregação da Propagação da 

Fé ou Propaganda Fide, foi criada pelo Papa Gregório XV, pela Bula Inscrutabili Divinae, de 22 de junho de 

1622, com a missão de oferecer as diretrizes missionárias e sustentar os religiosos que estivessem em missão.  
37 O frei capuchinho Apolônio de Todi (1747-1828), que atuava em uma missão junto aos nativos, foi responsável, 

em 1775, pela construção do Santuário da Santa Cruz, em Monte Santo, interior da Bahia, como será evidenciado 

mais adiante. 
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de padres e bispos, pelo estabelecimento de ordens religiosas e pelo pagamento dos sacerdotes, 

permaneceu até a instituição da República. Assim sendo, da mesma forma que não era 

interessante para o trono português investir na criação de uma estrutura eclesiástica no sertão, 

também não foi para o Imperador. 

A forma como se deu a implantação do catolicismo no Brasil fez com que os 

pesquisadores apontassem o desenvolvimento de, pelo menos, duas formas diferentes de 

catolicismo no país: um catolicismo oficial e um catolicismo popular. Azzi (1978) indicou a 

existência do catolicismo tradicional, de origem portuguesa, que predominou durante o período 

colonial, e o catolicismo renovado, de caráter romano, implantado no período republicano. 

 

Entre as principais características do catolicismo tradicional podemos indicar 

as seguintes: é luso-brasileiro, leigo, medieval, social e familiar. O catolicismo 

renovado, por sua vez, apresenta entre outras as seguintes características: é 

romano, clerical, tridentino, individual e sacramental. (...) Existe outro dado 

importante a ser considerado: o catolicismo tradicional, por sua origem 

lusitana e por seu aspecto social, está mais profundamente vinculado à cultura 

do povo brasileiro. Nesta maneira de expressar-se do catolicismo, fé e cultura 

caminham de mãos dadas, numa inter-relação tão íntima que não poucas vezes 

é difícil distinguir o cultural do religioso. (...) O catolicismo renovado, por sua 

vez, por seu caráter nitidamente romano, parece mais dissociado da tradição 

cultural do povo brasileiro. Aliás, ele só prevaleceu no Brasil a partir do século 

passado, graças aos esforços dos bispos formados nos seminários europeus, os 

quais contaram com a colaboração efetiva e atuante de inúmeras congregações 

religiosas européias que se transladaram para o Brasil em fins do século. A 

maioria desses institutos religiosos preocuparam-se pouco em conhecer e 

respeitar as tradições culturais da nova pátria. Em geral essas congregações e 

ordens religiosas permaneceram muito mais vinculadas espiritual e 

culturalmente aos países em que tiveram origem. (AZZI, 1978, p. 9, 10). 

 

Ultrapassando esta dicotomia, Otten (1990), embora tenha partido dos conceitos de 

catolicismo tradicional e catolicismo renovado, ao considerar as diferenças culturais e históricas 

existentes entre as áreas urbana e rural, estabeleceu o conceito de catolicismo tradicional 

rústico, o qual possui características específicas, o que identificou durante o estudo do 

movimento liderado por Antônio Conselheiro, em Canudos, na mesma região em que 

circularam os capuchinhos durante o ciclo missionário do São Francisco, apontado 

anteriormente.      

 

Circunscrevendo este catolicismo, é ele popular, opondo-se assim ao oficial. 

Leigo, ele foi introduzido no Brasil não tanto pelo clero, mas pelos 

colonizadores portugueses, proveniente do “catolicismo das aldeias 

portuguesas”. E desenvolveu-se aqui, longe do clero que estava a serviço do 

Estado e dos senhores e se limitava à ministração sumária dos sacramentos. 

Assim, deu amplo espaço à elaboração leiga de formas religiosas. (...) Sendo 
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rústico, ele se opõe ao catolicismo citadino, que primeiro se centrava em 

organizações leigas como irmandades, confrarias e ordens terceiras, mas com 

a forte urbanização a partir da Independência se transformava ou se 

secularizava. O catolicismo rústico demonstra uma visão sacral do mundo, 

contém “sobrevivências de uma ‘mística da natureza’ em que o homem se vê 

numa dependência incondicional em face das forças do cosmo, vividas como 

manifestações do sagrado”. (OTTEN, 1990, p. 93, 94). 

 

Tendo em vista a base dessa expressão religiosa, que é a hierofania, encontramos nos 

folhetos em questão o relato de imagens que choram, de medalhas que são milagrosas, de 

sacerdotes taumaturgos, de jovens e crianças que veem e falam com a figura de Maria, de 

milagres que acontecem aos olhos de todos. Nesta visão sacral do mundo, a grande problemática 

é o milagre, como manifestação concreta do sagrado, sendo uma necessidade social de um povo 

pertencente a regiões abandonadas pelo poder público, seja pela Coroa portuguesa, durante a 

colonização, seja pelas instituições republicanas.  

 

O poeta popular, porta-voz de sua comunidade, satisfaz uma necessidade 

social, pois que pela sua obra a coletividade chega à conscientização de sua 

problemática, atingindo uma faixa de leitores muito grande. (...) Essas 

necessidades sociais determinadas são aquelas sugeridas pelo instante em que 

vive o poeta. (MATOS, 1986, p. 38, 39). 

 

Uma população que também foi abandonada, por vezes, pelo poder religioso, 

eclesiástico, recebendo esporadicamente a visita de um sacerdote, vivendo, por isso mesmo, a 

sua religiosidade a partir de elementos tais que não eram os sacramentos. Uma população que, 

durante a formação do Brasil, ficou à margem da vida colonial, em um primeiro momento, 

centrada no litoral, e, posteriormente, nas cidades, sobretudo a partir da implantação da 

sociedade mineradora, mas que, não estava fora, e, sim, nas bordas do sistema, desenvolvendo 

a sua própria cultura, uma cultura das bordas.      

 

Foi sendo construído o conceito de cultura das bordas, a partir da consideração 

de espaços não canônicos, trazendo para o centro da observação, os chamados 

periféricos, privilegiando segmentos não institucionalizados. Bordas é 

também um desafio, solução para alguns impasses e nomenclaturas como o de 

margens e marginalidade ou cultura periférica. (...) Há os estudiosos ou 

apreciadores que segmentam e assumem, por exemplo, o campo literário como 

um todo de fronteiras rígidas, apegando-se a uma certa fixidez a até, por 

hábito, preferem chamar paraliteratura qualquer outra coisa que pareça fugir 

ao padrão estabelecido pela instituição “Literatura” ou, no polo oposto, aquilo 

que não caiba nos domínios legitimados de uma cultura popular tradicional 

que se costuma delimitar enquanto Folclore, por sua vez, matéria tornada 

nobre e justificada. Há, no entanto, quem sequer considere, e que despreze 
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mesmo esses textos de cultura, por não lhes encontrar valor. (FERREIRA, 

2010, p. 11 e 12).  

 

Assim, o imaginário da Literatura de cordel brasileira é formado pelas expressões da 

religiosidade popular, do catolicismo tradicional rústico, já que, lembrando a definição proposta 

por Santos (2006), esta literatura é um “documentário de costumes e de mitos do mundo rural 

brasileiro”. Ou seja, novamente, o imaginário não é uma criação, uma invenção, uma fantasia, 

mas uma expressão da própria vida, da identidade cultural religiosa do povo sertanejo, que 

possui elementos os quais serão descritos e analisados na sequência. 

 

 

3.2. O retrato das romarias no catolicismo popular expresso nos folhetos de Minelvino 

Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante 

 

Como foi evidenciado no capítulo anterior, Minelvino Francisco Silva tinha uma ligação 

visceral com as romarias, em especial com as romarias ao Santuário de Bom Jesus da Lapa38, 

localizada no município de mesmo nome da devoção. O poeta compôs várias músicas sacras 

populares, conhecidas como benditos, as quais foram impressas no folheto intitulado Coleção 

de benditos do Bom Jesus da Lapa, além de algumas letras de músicas terem sido impressas na 

última página de outros folhetos. O conteúdo desses benditos não será aprofundado, embora o 

culto mariano esteja presente nas canções sacras populares.  

Como também não poderia deixar de ser, as peregrinações, as romarias apareceram nos 

folhetos em que o poeta retratou o imaginário em torno da figura de Maria. As devoções que se 

estabeleceram nos santuários localizados em Arraial d’Ajuda e em Monte Santo, retratados nos 

folhetos A despedida dos romeiros de Nossa Senhora d’Ajuda e Aparição de Nossa Senhora 

das Dores e a Santa Cruz do Monte Santo, tem como orago Nossa Senhora d’Ajuda e Nossa 

Senhora das Dores, como será evidenciado na sequência. 

O Estado da Bahia possui alguns centros de peregrinação, o que foi matéria-prima para 

a poesia do Trovador Apóstolo. Além do município de Bom Jesus da Lapa, localizada no Vale 

                                                           
38 Ao apontar os aspectos históricos em torno da devoção, Azzi registrou o seguinte: “A devoção do Bom Jesus da 

Lapa teve início em fins do século XVII, e desenvolveu-se intensamente no século seguinte por estar o santuário 

no caminho fluvial que une a Bahia às Minas Gerais. (...) O ermitão Francisco de Mendonça Mar, fundador do 

Santuário do Bom Jesus, nasceu em Portugal. Com cerca de vinte anos veio ao Brasil em busca de saúde, 

instalando-se na Bahia. Pintor de profissão, foi convidado a efetuar a pintura da casa do Governador em 1688. 

Tendo reunido alguns bens, decidiu afastar-se do convívio dos homens. (...) Instalou-se pois na gruta às margens 

do Rio São Francisco. (...) Assim, pois, em princípios do século XVIII já se desenvolvia amplamente o culto do 

Bom Jesus da Lapa” (AZZI, 1978, p. 63, 64).     
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do São Francisco, Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, no litoral sul do Estado, que abriga 

a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda39, construída pelos jesuítas logo depois de chegarem ao 

Brasil, em 1549, e se tornou local de peregrinação anual no mês de agosto, foi objeto dos versos 

do poeta. 

Minelvino Francisco Silva escreveu um poema em Arraial d’Ajuda, em 16 de agosto de 

1967, após o término da Festa de Nossa Senhora da Ajuda, no dia 15 de agosto, geralmente 

precedida por uma novena, quando ocorrem as celebrações que fazem parte do culto mariano, 

com nove dias de antecedência. Este foi composto em sextilhas, com a rima ABCBDB, exceção 

feita à última estrofe, que terminou com o acróstico MFSILVA, como uma assinatura do autor, 

portanto, escrito em septilhas, com a rima ABCBDDB, em folheto, provavelmente, publicado 

no mesmo ano. 

 

Minha Senhora d’Ajuda 

Faça todo pecador 

Se arrepender dos pecados 

Implorando ao Criador 

Luz e perdão dos seus êrros 

Vivendo sem mais desterros 

Até o fim do labor      FIM 

  

O folheto, intitulado A despedida dos romeiros de Nossa Senhora d’Ajuda, tem início, 

como diversos poemas da Literatura de cordel brasileira, com uma invocação à figura de Maria, 

na devoção específica, em que o poeta solicitava a inspiração para escrever os versos, no caso, 

relatando a despedida dos romeiros de Nossa Senhora da Ajuda. Também apontou, nesses 

primeiros versos, a longa jornada realizada pelos romeiros, um caminho a percorrer tal como o 

caminho da vida dos poetas, o qual percorremos no segundo capítulo.  

 

Nossa Senhora d’Ajuda 

A minha Mãe concebida 

Inspirai meu pensamento 

                                                           
39 “Escreve o padre Simão de Vasconcelos: ‘Iam aqueles servos de Deus obrando a sua fábrica da ermida no alto 

de um monte e ficava-lhes a água, assim para a obra como para beber, muito longe; haviam de descer a busca-la 

ao baixo do vale e entrar de força pelas terras de um morador; levava este gravemente, dizendo que era devassar-

lhe sua fazenda; largava queixas contra os padres e contra suas obras. (...) No meio deste sentimento, é tradição 

desde aqueles tempos, que entraram os religiosos em apertados requerimentos com a Virgem. Ó Senhora (diziam), 

se agora nos concedereis aqui uma fonte, ficaríamos nós aliviados, aquele homem sossegado e Vossa obra iria por 

diante’. (...) Eis que, no meio do sacrifício (que se fazia na capela, posto que imperfeita), ouvem um borbolhão de 

água que, brotando de debaixo do altar, foi sair por meatos da terra, fora da ermida, perto dela e ao pé de uma 

árvore’. Esta água ficou acreditada como milagrosa e a ela se refere o padre José de Anchieta dizendo que, naquela 

‘fonte tão afamada por toda a costa do Brasil, em que se fizeram e fazem muitos milagres, saram muitos de diversas 

enfermidades, aonde vão em romaria em busca de saúde e a outros para o mesmo efeito mandam por água dela’”. 

(LIMA JÚNIOR, 2008, p. 209, 210).   
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Nesta jornada comprida 

Para dos vossos romeiros 

Escrever a despedida  

 

O caminho realizado pelos romeiros, pelos peregrinos até o santuário em Arraial 

d’Ajuda, onde Minelvino Francisco Silva estava, como fez por várias vezes em Bom Jesus da 

Lapa nos períodos de romarias, de peregrinação, se devia ao que os devotos de Nossa Senhora 

da Ajuda consideravam como pagamento de promessas, indo entregar os ex-votos40, que 

ficavam depositados na sala dos milagres do santuário, conforme o registro do poeta, citando 

os quadros afixados na parede da referida sala, os quais contavam os milagres atribuídos à figura 

de Maria, cultuada, então, na devoção a Nossa Senhora da Ajuda.  

 

(...) 

O romeiro faz promessa 

Em todo e qualquer lugar 

Nossa Senhora d’Ajuda 

Para se ela ajudar 

Que alcance o que deseja 

Vir a promessa pagar 

 

Lá na sala dos milagres 

Pelas paredes a fora 

Se ver quadros e mais quadros 

Daquela mais triste hora 

De quem recebeu os milagres 

Da Virgem Nossa Senhora 

 

(...) 

E assim várias promessas 

Cada mais interessante 

Nossa Senhora d’Ajuda 

Socorre no mesmo instante 

Quem faz promessa com ela 

Há de sair triunfante 

 

Entre os fatos registrados nos quadros entregues no santuário, que chamaram a atenção 

do poeta, considerados como interessantes, estava a cura de pessoas com problemas no pulmão, 

as quais vomitavam sangue, provavelmente em função de uma tuberculose ou uma pneumonia; 

o fato de uma canoa ter virado e o seu tripulante continuar em pé sobre ela; e um homem, em 

                                                           
40 “A palavra ex-voto, diminuição da frase ‘ex-voto suscepto’, com significado de pela graça recebida, foi usada 

grandemente a partir da sua cristianização. Ela abarca muitos tipos de artefatos, feitos de diversos materiais: 

esculpidos, feitos individualmente ou por meios mecânicos como acontece em nossos dias. A palavra ex-voto é 

substituída por outras palavras com similar significado: graça (grazia em italiano) e em nosso país por promessa 

ou milagre”. (SCARANO, 1997, p. 171). Para mais informações a respeito, recomenda-se também: PENNACCHI, 

Rosely Fatima Simioni. Ex-voto: objeto de comunicação e promessa. Dissertação (Mestrado em Comunicação e 

Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2004. 
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alto-mar, ter o braço atacado por um tubarão, que nada fez após o seu grito pelo socorro de 

Nossa Senhora da Ajuda. 

Minelvino Francisco Silva apontou essa relação devoto-devoção, em que o fiel católico 

realizava uma promessa, um voto para um determinado santo católico, para Maria, para Jesus 

ou para um anjo que se prestasse culto em troca do recebimento de algo muito difícil de se 

obter, por isso considerado um milagre, se obrigando, então, a cumprir o voto ou pagar a 

promessa, como se diz popularmente, quando o fiel se tornava devoto a esse intermediário entre 

ele e o dito milagre. 

 

A relação do “devoto” com o seu santo, especialmente com a Virgem, possui 

uma carga fortemente afetiva. (...) Quando hoje alguém do povo diz que “põe 

muita fé” em tal ou tal santo é porque tem para com ele uma fides fiducialis 

singular e intensa. Em relação à Maria Santíssima, a piedade do povo católico 

é verdadeiramente “visceral” ou “entranhada”. Os devotos tratam Maria com 

extremo carinho. Falam em termos de “Mãe querida” e mesmo de “Mãezinha 

do céu”. Outros modos de falar, que denotam intimidade, são o uso do 

diminutivo (Santinha etc.), especialmente no mundo hispano-americano 

(Virgencita, Niña, Morenita, Negrita, Chinita etc.). O mesmo vale para o uso 

do pronome “minha”, particularmente no âmbito brasileiro (Minha Santa, 

Minha Mãezinha e o curioso Minha Nossa Senhora). (BOFF, 2006, p. 554).   

 

Clodovis Boff, teólogo católico da Ordem dos Servos de Maria41, referência por seus 

estudos na área da mariologia42, apontou essa questão da forte devoção a Maria, vista, de fato, 

como uma mãe pelos católicos, com a qual eles mantem intimidade e, no caso brasileiro, um 

certo sentimento de posse, como se nota em seu trabalho acerca do significado de Maria para a 

sociedade, partindo de uma ótica católica mas bastante abrangente. 

É interessante que essa devoção popular, embora possa cometer alguns excessos, aos 

olhos da hierarquia católica, não contraria os ensinamentos oficiais da Igreja Católica. O quarto 

capítulo da segunda seção, destinada aos sete sacramentos da Igreja Católica, na segunda parte 

do Catecismo da Igreja Católica, que trata de outras celebrações litúrgicas, aborda a 

religiosidade popular, em seu parágrafo 1674, afirmando que 

 

Além da liturgia sacramental e dos sacramentais, a catequese tem de levar em 

conta as formas de piedade dos fiéis e da religiosidade popular. O senso 

religioso do povo cristão encontrou, em todas as épocas, sua expressão em 

formas diversas de piedade que circundam a vida sacramental da Igreja, como 

a veneração de relíquias, visitas a santuários, peregrinações, procissões, via-

                                                           
41 Ordem religiosa medicante dedicada à devoção a Nossa Senhora das Dores. Foi fundada em 15 de agosto de 

1233, em Florença, na Itália. Os frades servitas, como são chamados, chegaram ao Brasil em 1920. 
42 Conjunto de estudos teológicos acerca da figura de Maria, com base na Bíblia Sagrada, na Tradição da Igreja 

Católica e na piedade popular. 



96 
 

sacra, danças religiosas, o rosário, as medalhas etc. (CATECISMO DA 

IGREJA CATÓLICA, 2000, p. 457).    

 

Na sequência, o documento da Igreja Católica aponta a questão do discernimento 

pastoral a fim de “purificar e retificar” essas devoções, elemento que aparece nos versos de 

Minelvino Francisco Silva, ainda no folheto A despedida dos romeiros de Nossa Senhora 

d’Ajuda, na figura de um padre com recomendações aos romeiros sobre o conteúdo das 

promessas realizadas, em que diz, inclusive, o que seria aceito pela Igreja Católica e acerca do 

poder do sacerdote, pela autoridade que lhe foi concedida pela mesma, de alterar o conteúdo de 

uma promessa, entrando no meio da relação devoto-devoção.  

 

(...) 

Agora eu quero contar 

O que um Padre me disse 

Que quem fizesse promessa 

Do mesmo modo cumprisse 

Porém ter muito cuidado 

Para não fazer tolice 

 

Por exemplo uma promessa 

Para outro vim pagar 

Esta promessa é errada 

Não pode continuar 

Que é fazer fardo pesado 

E dar a outro pra carregar 

 

De seu filho pequenino 

Só pode ser batisado 

Aqui na igreja d’Ajuda 

Isto aí está errado 

Porque se antes morrer 

Vai ficar prejudicado 

 

Pois a promessa bem feita 

Que agrada muito bem 

Nossa Senhora d’Ajuda 

E ao seu filho tambem 

É quando esta promessa 

Não prejudica a ninguem 

 

Porque a lei de Jesus 

É nosso proximo amar 

Igualmente a nós mesmo 

Para Jesus nos salvar 

Não tem valor a promessa 

Que venha prejudicar 

 

Promessa pra dar uma roupa 

Pela Igreja é aceita 
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Dar comida a quem tem fome 

Será promessa bem feita 

Ensinar o catecismo 

Ainda é mais perfeita 

 

Outra promessa bem feita 

Para um romeiro fazer 

Trazer um romeiro de graça 

Da passagem ao de comer 

Nossa Senhora d’Ajuda 

Muito vai agradecer 

 

Quem já fez uma promessa 

De alguém prejudicar 

Vá depressa conte ao Padre 

Que ele pode mudar 

Ensinando direitinho 

Como é que vai pagar 

 

Na continuação do poema, Minelvino Francisco Silva relatou o clima em que a Festa de 

Nossa Senhora da Ajuda ocorria, registrando a chegada de romeiros de diferentes lugares até 

quatro dias antes, a oferta de vinte casas pertencentes à igreja local para a hospedagem dos 

mesmos, a necessidade de policiamento nas ruas devido a imensa quantidade de pessoas, a 

presença de vendedores ao redor da igreja, a procissão com a imagem em torno da praça matriz 

ao som dos benditos e o encerramento da festa com a celebração de uma missa. 

A despedida dos romeiros, título do folheto, ocorreu com os pedidos direcionados a 

imagem de Nossa Senhora d’Ajuda, que, segundo os versos, se resumiram à saúde, à paz, à 

felicidade, à paciência, ao amor fraternal, ao amor entre os cônjuges, à fé em Deus, à conversão 

dos não religiosos e ao livramento de enganos e dos pecados mortais, além da promessa de 

retorno ao santuário com a família. Ao final, o eu-lírico, que passa a representar o devoto, 

contou que realizou a Confissão e recebeu a Eucaristia na missa, momento em que a 

religiosidade popular e a religião oficial se unem novamente, além do discurso de aceitação 

mútua que existem em ambas.     

O Documento de Aparecida, texto conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano e do Caribe, reunido no município de Aparecida, que abriga o santuário 

dedicado a Nossa Senhora de Aparecida, entre os dias 13 e 31 de maio de 2007, em seu segundo 

capítulo, intitulado Olhar dos discípulos missionários sobre a realidade, tratou dos povos da 

América Latina e do Caribe, considerando-os como discípulos de Jesus Cristo, os quais estariam 

diante de uma nova realidade social trazida pelas mudanças provocadas pela ciência e pela 

tecnologia em escala mundial, devido ao fenômeno da globalização, com a importância da 

religiosidade popular para o seu enfretamento, como evidencia o parágrafo 37:  
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Essa é a razão pela qual muitos estudiosos de nossa época sustentam que a 

realidade traz inseparavelmente uma crise de sentido. Eles não se referem aos 

múltiplos sentidos parciais que cada um pode encontrar nas ações cotidianas 

que realiza, mas ao sentido que dá unidade a tudo o que existe e nos sucede 

na experiência, e que os cristãos chamam de sentido religioso. Habitualmente, 

este sentido se coloca à nossa disposição através de nossas tradições culturais 

que representam a hipótese de realidade com que cada ser humano pode olhar 

o mundo em que vive. Em nossa cultura latino-americana e caribenha 

conhecemos o papel tão nobre e orientador que a religiosidade popular 

desempenha, especialmente a devoção mariana, que contribuiu para nos tornar 

mais conscientes de nossa comum condição de filhos de Deus e de nossa 

comum dignidade perante seus olhos, não obstante as diferenças sociais, 

étnicas ou de qualquer outro tipo. (CELAM, 2007, p. 29). 

 

É interessante essa noção da experiência individual dentro da coletividade, que 

transcende o indivíduo ao inseri-lo no meio social, vivenciada pela religiosidade popular em 

seus múltiplos fenômenos de oração comunitária, muitas em torno do culto a Maria, como a 

oração do terço mariano, e da realização de romarias, presentes na vida dos fiéis católicos desde 

a Idade Média, plenamente inseridas no catolicismo praticado no Brasil e que foram tão bem 

representadas na Literatura de cordel brasileira.     

Na Idade Média, com a consolidação da Igreja Romana e com a formação da cristandade 

europeia, se estabeleceram dois grandes centros de peregrinação cristã – Jerusalém e Roma, 

origem do termo romaria, designando a ida à sede da Igreja Católica Apostólica Romana –, os 

quais assistiram o surgimento de um terceiro centro de peregrinação, em Santiago de 

Compostela, em plena luta entre os cristãos e os muçulmanos pelo território da Península 

Ibérica, o qual marcou, decisivamente, a história de Portugal e da Espanha. 

 

Um acontecimento essencial ocorre no começo do século IX. Descobre-se, na 

Galícia, em Compostela, no lugar chamado de Campo da Estrela (Campus 

Stellae), no terreno de uma antiga necrópole visigoda, sob o efeito de luzes e 

de aparições extraordinárias, o túmulo do apóstolo São Tiago, que aí teria 

encalhado num barco após o seu martírio. Depois de sua descoberta, pelo ano 

820-830, essa tumba, sobre a qual se ergueram santuários cada vez mais 

suntuosos, tornou-se pouco a pouco centro de peregrinação. A partir do século 

XII tornou-se o terceiro grande centro de peregrinação da cristandade, com 

Jerusalém e Roma, ainda que recentemente se pretendesse que o período do 

imenso sucesso da peregrinação não foi a Idade Média, mas a época moderna. 

(LE GOFF, 2007, p. 73, 74).    

    

Jacques Le Goff, um dos maiores medievalistas franceses, publicou uma série de 

pesquisas sobre a construção da Europa na Idade Média considerando os aspectos religiosos 

predominantes no período, alguns dos quais, marcaram a religiosidade popular no período e 



99 
 

estão presentes no catolicismo popular no Brasil e na América Latina, como as peregrinações e 

a forte devoção mariana, além de fatos específicos como a Reforma Gregoriana43, o impacto de 

São Francisco de Assis e das ordens mendicantes e o surgimento da ideia de purgatório com o 

impacto que causaram na cultura e na mentalidade dos europeus44. 

A Igreja Católica na América Latina e no Caribe reconheceu, oficialmente, a 

importância da religiosidade popular, como uma manifestação da fé presente no povo, 

conferindo-lhe um papel orientador à pastoral religiosa, a qual deveria oferecer uma catequese 

a partir dessas manifestações, buscando, dessa forma, o crescimento espiritual dos seus 

praticantes, ou seja, a submissão das práticas religiosas aos cânones da Igreja Católica. Esse 

seria o desafio da evangelização na contemporaneidade, associada ao impacto do avanço 

tecnológico na vida e na espiritualidade do povo.  

 

Na leitura do Documento de Aparecida, deve-se levar em conta que o objetivo 

das Conferências dos Bispos do continente é a preocupação com a missão 

evangelizadora. (...) Assim aconteceu com as conferências anteriores: para a 

Conferência do Rio de Janeiro (1955), o desafio era o catolicismo desafiado 

pela laicidade moderna e pelo protestantismo; para Medellín (1968), era a 

recepção do Concílio Vaticano II, no contexto de pobreza da maioria da 

população do subcontinente; para Puebla (1979), à luz da Exortação da 

Evangelii Nuntiandi de Paulo VI, era a necessidade de uma Igreja “comunhão 

e participação”, em um mundo pluricultural; para Santo Domingo (1992), na 

celebração dos 500 anos de evangelização no continente, foi a nova 

evangelização, sob o protagonismo dos leigos; e, para Aparecida, o 

discipulado missionário, em um mundo marcado por profundas 

transformações e exclusão, sob o protagonismo das mulheres. (BRIGHENTI, 

2008, p. 13, 14).  

 

É interessante perceber que a cada momento histórico o episcopado latino-americano 

percebeu e reagiu às mudanças históricas que vivenciava, mas, dessa vez, respeitando ou, pelo 

menos, tentando respeitar as práticas populares, diferente do que ocorreu no Brasil durante a 

passagem do século XIX ao século XX, com a implantação da República e o fim definitivo do 

                                                           
43 Nome que recebeu as reformas iniciadas no papado de Leão IX, entre 1049 e 1054, e que seguiram no papado 

de Gregório VII, entre 1073 e 1085. Para mais informações a respeito, consultar: PIERRARD, Pierre. História da 

Igreja. Tradução de Álvaro Cunha. São Paulo: Paulus, 2010; RUST, Leandro Duarte. A reforma papal (1050-

1150): trajetórias e críticas de uma história. Cuiabá, MT: EDUFMT, 2013.  
44 LE GOFF, Jacques. As raízes medievais da Europa. Tradução de Jaime A. Clasen. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007; 

LE GOFF, Jacques. A civilização do Ocidente medieval. Tradução de José Rivair de Macedo. Bauru, SP: EDUSC, 

2005; LE GOFF, Jacques. O homem medieval. Tradução de Maria Jorge Vilar de Figueiredo. Lisboa: Presença, 

1989; LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis. Tradução de Marcos de Castro. Rio de Janeiro: Record, 2001; 

LE GOFF, Jacques. O nascimento do purgatório. Tradução de Maria Ferreira. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017; LE 

GOFF, Jacques. A bolsa e a vida: economia e religião na Idade Média. Tradução de Rogério Silveira Muoio. São 

Paulo: Brasiliense, 2007. 
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Padroado45, quando se deu a aproximação da hierarquia católica brasileira com a Igreja 

Romana, tendo o apoio de novos missionários europeus, enviados para reformar, renovar o 

catolicismo no Brasil.  

 

Resistências, no entanto, houve, e em várias oportunidades o clero teve de 

entrar em luta aberta com as associações leigas, não só em relação à 

administração dos bens, como também pela posse dos templos, andamento das 

solenidades e até mesmo em relação a funções eclesiásticas. (...) Fato parecido 

aconteceu com os santuários e centros de romaria. Ao alvorecer da República, 

a maioria deles já estava devidamente “enquadrada”, e os poucos 

remanescentes seriam rigidamente disciplinados pelo clero, ainda que isso 

tenha acontecido em meio a desgastantes contendas. (...) Naquele que viria a 

ser o santuário nacional – Aparecida, SP – também houve notáveis mudanças, 

depois que os redentoristas46 o assumiram aos 30 de outubro de 1894. 

(VIEIRA, 2016b, p. 146-148).  

 

A primeira conferência geral, após a fundação do Conselho Episcopal Latino-

Americano (CELAM), em 1955, viu o avanço do protestantismo como um desafio comum à 

região. Percebemos esse fato na trajetória religiosa de Rodolfo Coelho Cavalcante, conforme 

análise realizada no segundo capítulo, que anos antes, havia deixado o catolicismo para adentrar 

no protestantismo, o que ocorreu, principalmente, nas áreas urbanas do Brasil, ao longo do 

século XX, diminuindo significativamente o número de católicos no país. 

Azzi (1978), ao tratar do catolicismo popular no Brasil, apontou algumas características 

dessa expressão religiosa: os diferentes significados da cruz e a construção dos cruzeiros, de 

oratórios, de ermidas, de capelas e o início dos santuários; as associações religiosas formadas 

por leigos, tanto as irmandades quanto as ordens terceiras47; a prática das romarias e das 

procissões; e as festas religiosas populares. 

 

Desde o início da colonização até meados do século XVII o culto religioso no 

Brasil foi celebrado principalmente em oratórios ou ermidas, com um cunho 

acentuadamente familiar. Era nesses pequenos templos, construídos pela 

devoção particular, que o povo expressava a sua fé. (...) A ermida mais 

                                                           
45 Instituição existente desde o período colonial, pela qual a Santa Sé permitia ao rei de Portugal organizar e 

financiar as atividades religiosas em suas colônias, assim como construir e nomear padres e bispos, situação que 

permaneceu durante o período monárquico, o que tornava o catolicismo a religião oficial do Estado, o qual era 

responsável pela sua manutenção. 
46 A Congregação do Santíssimo Redentor foi fundada por Afonso de Ligório, na Itália, em 1732. 
47 “Tanto as Irmandades como as Ordens Terceiras são de origem medieval. As Irmandades constituem uma forma 

de sobrevivência na esfera religiosa das antigas corporações de artes e ofícios. As Ordens Terceiras são associações 

que se vinculam a tradicionais Ordens Religiosas medievais, especialmente aos franciscanos, carmelitas e 

dominicanos. (...) São grupos de pessoas, geralmente da vizinhança, que se reúnem e se organizam numa 

associação destinada a manter o culto de um santo” (AZZI, 1978, p. 89). Esse caráter especificamente religioso e 

devocional não foi apontado, pelo próprio autor, à Irmandade da Misericórdia, com aspecto claramente social, ao 

se estabelecerem com o intuito da oferta de assistência médica.     
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importante dessa época foi a de Nossa Senhora da Penha no Espírito Santo, 

que, transformada posteriormente em santuário, permanece até hoje como 

meta de romaria do povo48. (...) Mas o período áureo dos santuários, que se 

tornaram grandes centros de devoção e romaria, vai de meados do século XVII 

a meados do século XVIII. Coincide esse período com a época das bandeiras 

e do ciclo do ouro. É um período de desenvolvimento econômico, riqueza e 

bem-estar na colônia. (AZZI, 1978, p. 51, 52).  

 

Desse período, o autor destacou o início dos centros de peregrinação que se implantaram 

nos Estados de São Paulo, de Minas Gerais e da Bahia, assim como a origem leiga de todas as 

devoções que originaram esses santuários. Ainda destacou, do século XVIII, o início dos 

santuários de São Francisco das Chagas, em Canindé, no Estado do Ceará49, e de Santo Cristo 

de Ipojuca, no Estado de Pernambuco50, além de centros de devoção surgidos em Goiás, no 

século XIX, em torno do culto da Santíssima Trindade, que deu origem ao município de 

Trindade, e do culto a Nossa Senhora da Abadia, em Muquém, hoje distrito de Niquelândia. 

Azzi (1978) destacou a predominância dos santuários dedicados à figura de Maria, 

sobretudo no Estado de Minas Gerais51. Ao abordar os santuários baianos, mencionou apenas 

as devoções ao Bom Jesus da Lapa e ao Senhor Jesus do Bonfim52. O pesquisador não apontou 

nenhuma das outras peregrinações registradas pelos folhetos de Minelvino Francisco Silva, em 

Monte Santo, no interior do Estado da Bahia, e por Rodolfo Coelho Cavalcante, em Urucânia, 

na Zona da Mata, no Estado de Minas Gerais. 

O fenômeno da peregrinação é predominante nos folhetos de Minelvino Francisco Silva 

e de Rodolfo Coelho Cavalcante que tratam da figura de Maria, nosso objeto de análise. Mesmo 

quando se trata de uma romaria cristocêntrica, ou seja, teologicamente voltada à figura de Jesus, 

como no caso do símbolo da cruz, popularmente predomina a figura de Maria, fato evidenciado 

no folheto Aparição de Nossa Senhora das Dores e a Santa Cruz do Monte Santo, de Minelvino 

Francisco Silva, sem data de publicação. 

 

                                                           
48 Como destacou Azzi, o Convento de Nossa Senhora da Penha, localizado em Vila Velha, no Estado do Espírito 

Santo, teve início, a partir da construção de uma ermida, no alto do morro da Penha, a mando do frei franciscano 

Pedro Palácios, de origem espanhola, em 1558, após uma passagem por Salvador, no atual Estado da Bahia, 

trazendo consigo um painel de Nossa Senhora da Penha, que deu origem à devoção do futuro santuário.    
49 A respeito das peregrinações a este santuário, recomenda-se: OLIVEIRA, Marcelo João Soares de. Francisco o 

santo vivo. 3. ed. Fortaleza, CE: Premius, 2010. 
50 Acerca da peregrinação a este santuário, consultar: DONATO, Sóstenes Portela Vieira. Senhor Santo Cristo de 

Ipojuca-PE: O santuário e suas romarias. In: XXII Simpósio Nacional de História, João Pessoa, 2003. Anais do 

XXII Simpósio Nacional de História, 2003. 
51 Para aprofundamento no tema, recomenda-se: LIMA JUNIOR, Augusto de. História de Nossa Senhora em 

Minas Gerais: origens das principais invocações. Belo Horizonte: Autêntica Editora; Editora PUC Minas, 2008.  
52 Acerca desta devoção, consultar: NUNES NETO, Francisco Antonio. A invenção da tradição: a devoção ao 

Senhor Bom Jesus do Bonfim na Bahia. Interfaces Científicas - Humanas e Sociais, v. 1, p. 45-55, 2013. 
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Figura 7 – Capa do folheto Aparição de Nossa Senhora das Dores e a Santa Cruz do Monte Santo 

 

Fonte: Acervo digital de Literatura de Cordel da Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta. Acesso em 29 Out 2018. 

 

A xilogravura impressa na capa do folheto é de autoria do próprio poeta, representando 

a crucificação de Jesus, em uma cruz que recebeu a inscrição latina INRI, na parte superior, que 

significa “Jesus Nazareno, Rei dos Judeus”, entre duas outras crucificações, registradas 

biblicamente como a do Bom Ladrão e a do Mau Ladrão, entre a presença de mulheres; mas, 

também, representa a aparição da Cruz no Monte Cruz, que teria dado origem à devoção, no 

município baiano de mesmo nome, registrada nos versos do poema, escrito em septilhas, com 

a rima ABCBDDB. 

 

(...) 

A muitos anos passados 

Dizem os velhos moradores 

Que apareceu numa pedra 

Nossa Senhora das Dores 

Quem ali ficasse olhando 

Parecia está chorando 

Pelos filhos pecadores 

 

No cume do alto monte 

Apareceu uma cruz 

Com uma toalha nos braços 

Que se vê em plena luz 
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Toda alvinha sem ter malha 

Só pode ser a toalha 

Que embrulharam Jesus 

 

Pegaram a imagem da santa 

Colocaram no altar 

De sua igreja matriz 

Mas ela não quiz ficar 

Porque dali exalou 

Depois o povo a encontrou 

Na pedra no seu lugar 

 

Outra vez pegaram a imagem 

E trouxeram novamente 

Ela tornou a voltar 

Pra seu lugar pretendente 

Precisou edificar 

Uma igreja no lugar 

Que apareceu certamente 

 

E lá no pico do monte 

Construiram outra capela 

Onde tem a Santa Cruz 

Com a toalha tão bela 

Para todo penitente 

Que tem fé no Onipotente 

Ir fazer a visita a ela 

 

São vinte e quatro capelas 

Pra chegar na Santa Cruz 

Pode ir mesmo de noite 

Que em todo canto tem luz 

Com bastante pasciência 

Todos fazem penitencia 

Em louvor ao Bom Jesus 

 

Cinco mil metros de altura 

Pra na capela chegar 

Onde está a Santa Cruz 

É mesmo de amargar 

Quem não tiver muita fé 

Pra subir o monte a pé 

Começa renunciar 

 

Esse mito de origem baseado na narrativa de uma imagem que retorna a um determinado 

lugar, onde termina por ser edificada uma igreja para a sua devoção, é bastante recorrente no 

universo católico. Anteriormente, foi citado o Convento de Nossa Senhora da Penha, em Vila 

Velha, no Estado do Espírito Santo, mas a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França, 
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localizada no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, tem a sua origem no mesmo 

tipo de narrativa53.  

Dessa forma, o poeta relatou a construção do Santuário de Santa Cruz, localizado em 

Monte Santo, no interior da Bahia, em região próxima a Canudos, tendo servido de base de 

operações das tropas do Governo durante a Guerra de Canudos (1896-1897), com suas vinte e 

quatro capelas, em que uma delas abriga a imagem de Nossa Senhora das Dores, além da capela 

dedicada à Santa Cruz, no pico do monte, situado há cinco mil metros de altura, os quais, na 

verdade, são quinhentos metros. Contudo, não é esta a versão oficial da construção do santuário, 

também iniciado no século XVIII, como os outros santuários citados por Azzi (1978).  

Em 1775, o frei capuchinho Apolônio de Todi, vindo de uma missão junto aos nativos, 

em Massacará, atual município de Euclides da Cunha, organizou, em 1º de novembro, uma 

procissão de penitência para erguer um cruzeiro no alto da Serra do Piquiriçá, a qual passou a 

se chamar Serra do Monte Santo, levantando, pelo caminho, vinte e cinco cruzes de madeira – 

a primeira para as almas, as sete seguintes para as dores de Maria e outras catorze representando 

os passos da Paixão de Cristo –, formando uma via-sacra, com obra completada em 1791. 

Relatou a visão de uma nuvem luminosa no alto da montanha, um sinal para a construção de 

uma capela a Nossa Senhora das Dores, transformada em igreja dedicada ao orago. 

O fato é que, seja na atuação e na dita visão do frei capuchinho, seja no relato popular 

escrito em verso pelo poeta Minelvino Francisco Silva, há a predominância da figura de Maria, 

que, no imaginário popular, caminha junto, quando não à frente, da figura de Jesus, traço do 

catolicismo português implantado no Brasil, durante a colonização, tendo, assim, características 

medievais, quando a devoção mariana passou a dominar a vida religiosa católica. 

 

De fato, as procissões, as romarias e as devoções constituem uma 

característica medieval, época em que a doutrina sacramental ainda não estava 

bem definida pela Igreja Católica. A doutrina dos sete sacramentos definida 

no século XVI no Concílio de Trento, com uma conseqüente valorização do 

papel do clero. Embora o Brasil tenha sido descoberto no século XVI, na 

realidade esse espírito tridentino só será implantado efetivamente no período 

imperial, durante o século XIX. Durante os três primeiros séculos da história 

colonial a vida religiosa do Brasil está mais vinculada ao mundo medieval. 

Daí uma certa concepção mítica da religião, com ênfase nos milagres e 

prodígios, nas promessas e ex-votos. Em última análise, a salvação é atribuída 

especialmente à devoção aos santos e não tanto à prática sacramental, 

característica da mentalidade tridentina. (AZZI, 1978, p. 156).         

 

                                                           
53 Para mais detalhes e informações do início de outras devoções marianas no Brasil, consultar: MEGALE, Nilza 

Botelho. Cento e doze invocações da Virgem Maria no Brasil: história-iconografia-folclore. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1986. 
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Entre as décadas de 1940 e 1960, ocorreu o fenômeno do Padre Antônio Ribeiro Pinto 

(1879-1963), que chegou a Urucânia, em 11 de fevereiro de 1947, na Zona da Mata mineira, 

atraindo multidões, sobretudo vindas do Nordeste brasileiro, em busca de curas milagrosas, as 

quais eram atribuídas à benção do sacerdote, o que ele conferia à ação de Nossa Senhora das 

Graças, ensinando aos fiéis católicos a crença na Imaculada Conceição, distribuindo a Medalha 

Milagrosa54 e atuando na construção do Santuário de Nossa Senhora das Graças, em Urucânia. 

Rodolfo Coelho Cavalcante escreveu um ciclo de folhetos sobre o Padre Antônio 

Ribeiro Pinto, a saber: A vida do Padre Antônio (O milagroso de Urucânia), publicado em 

1947; Os milagres do Padre Antônio, publicado em 1947; O sermão do Padre Antônio, 

publicado em 1948; e Nossa Senhora das Graças, sem data de publicação. O folheto O sermão 

do Padre Antônio, indicado nos próprios folhetos de Rodolfo Coelho Cavalcante como o 

terceiro da série e apontado por Wanke (1983), não está disponível no acervo digital da 

Fundação Casa de Rui Barbosa, utilizado nesta pesquisa. 

A origem do município de Urucânia, assim como dos santuários do Estado de Minas 

Gerais, apontados por Azzi (1978), está ligada ao ciclo do ouro na região, em função da devoção 

a Nossa Senhora do Bom Sucesso, embora a Zona da Mata mineira tenha sido ocupada apenas 

no início do século XIX. A formação oficial do povoado data de 1873, após a construção de 

uma capela dedicada à Nossa Senhora do Bom Sucesso do Urucu, transformada em igreja, no 

ano de 1887, nas terras doadas por Francisca Inácia da Incarnação, católica fervorosa, por volta 

de 1869. 

 

Inicialmente a virgem do Bom Sucesso era invocada para proporcionar aos 

seus devotos uma “boa morte”, pois o maior sucesso desejado por todos era 

uma “hora feliz” seguida da salvação eterna. Com o objetivo de implorar o 

seu auxilio nos últimos momentos, foi iniciada em Portugal, no século XVI, 

uma irmandade cuja protetora era Nossa Senhora do Bom Sucesso dos 

Agonizantes. No inicio do século seguinte, por volta de 1637, veio para o Rio 

de Janeiro o padre Miguel Costa, do hábito de São Pedro, muito devoto da 

Senhora do Bom Sucesso. Não querendo separar-se de sua Padroeira, o 

piedoso sacerdote trouxe consigo uma imagem desta Santa e colocou-a na 

capela da Santa Casa de Misericórdia. (...) No final do século XVII havia em 

Pindamonhangaba, no atual Estado de S. Paulo, uma pequena matriz dedicada 

à Senhora do Bom Sucesso. Entre seus inúmeros devotos estava o padre João 

de Faria Fialho, também do hábito de São Pedro, que procurou reedificar e 

enriquecer a casa da Mãe Santíssima. Alguns anos mais tarde esse mesmo 

padre Faria tomou parte em uma das primeiras bandeiras de desbravamento 

nos sertões de Cataguás e descobriu ricas jazidas de ouro do sopé do Itacolomi, 

                                                           
54 “Em 1830, Nossa Senhora apareceu em Paris a Santa Catarina Labouré e ordenou-lhe que fosse cunhada uma 

medalha sua, com a invocação: “Ó Maria concebida sem pecado, rogai a nós, que recorremos a Vós”. Aprovada 

pelo Arcebispo de Paris, Mons. de Quélen, essa medalha imediatamente teve enorme difusão e se tornou 

mundialmente célebre como a Medalha Milagrosa”. (SANTOS, 1996, p. 56). 
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no local onde hoje se encontra o bairro de Ouro Preto, que tomou o seu nome. 

(...) Devido ao estupendo êxito da “bandeira” do padre Faria, a Senhora do 

Bom Sucesso passou a ser invocada também como Protetora dos bens 

terrenos, não perdendo entretanto o seu antigo caráter protetor. (MEGALE, 

1986, p. 73 e 74). 

 

Após chegar à região das minas, a devoção a Nossa Senhora do Bom Sucesso, então 

popular entre aqueles que procuravam ouro, se espalhou na direção leste, dando origem ao 

município de Caeté, e nordeste, no município de Minas Novas. A devoção que também chegou 

à futura Urucânia, não gerou um centro de peregrinação, o que só ocorreu, mais tarde, com a 

presença do Padre Antônio Ribeiro Pinto, que chamou a atenção dos jornais e dos poetas 

populares na época, e permanece, nos dias atuais, por meio do Santuário de Nossa Senhora das 

Graças, recebendo cerca de quarenta mil visitantes por ano, inclusive estrangeiros, segundo a 

informação da Prefeitura Municipal. 

 

Chamava a atenção de todo o Brasil, especialmente do Nordeste, onde se 

fretavam caminhões e mais caminhões de romeiros em busca da cura para seus 

males. (...) “Os milagres do Padre Antonio” de Rodolfo [Coelho Cavalcante] 

teve sua primeira edição de cinco mil exemplares esgotada em poucos dias. 

Em três meses, já havia alcançado mais de sessenta mil unidades vendidas. 

(...) Saindo de Salvador com seus folhetos, Rodolfo fez uma excursão pelo 

interior da Bahia, perambulando entre Jacobina, Senhor do Bonfim, e Juazeiro 

da Bahia, com sua coleção de folhetos sobre o Padre Antônio. Até dois mil 

folhetos chegava a vender num dia, pois muitos compravam de cinco a dez 

exemplares de uma vez. (WANKE, 1983, p. 150). 

 

O folheto Nossa Senhora das Graças, de Rodolfo Coelho Cavalcante, embora cite a 

figura de Maria, como aquela que realizava os milagres atribuídos ao Padre Antônio Ribeiro 

Pinto, descrevendo-a como a Milagrosa de Urucania, não será analisado neste momento, mas, 

sim, o folheto O milagre da Conceição, do mesmo autor, que, mesmo não tendo especificada a 

data de publicação, só pode ter ocorrido próxima ao período em que os folhetos do ciclo do 

Padre Antônio foram publicados, ou seja, nos anos de 1947 e 1948. 

O poema escrito em septilhas, com a rima ABCBDDB, traz a narrativa da cura de um 

paralítico, durante a missa, celebrada dois dias antes da Festa de Nossa Senhora da Conceição, 

realizada em 8 de dezembro, na igreja dedicada ao orago, após dezessete anos de uma 

enfermidade desconhecida, estando na localidade para a consulta com diferentes médicos, na 

tentativa de sanar a doença. Após a realização do milagre, relatou a sua história para as pessoas 

presentes e para os repórteres que o entrevistaram do lado de fora da igreja.  
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O homem contou que a esperança surgiu meses antes, a partir do relato de curas 

milagrosas por parte dos romeiros que retornavam da região de Urucânia. Apesar de rezar 

diariamente para Nossa Senhora das Graças, ele estaria contando com a vinda anunciada do 

Padre Antônio Ribeiro Pinto para uma benção durante a Festa de Nossa Senhora da Conceição, 

o que acabou não acontecendo, mas teria sido atendido da mesma forma, já que, em suas 

palavras, “com ele me apeguei com a fé no coração”, conforme o folheto O milagre da 

Conceição: 

  

(...) 

Feliz daquele que tem 

Uma fé pura e sadia 

No poder de Padre Antonio 

Alegremente confia 

Pode curar-se numa hora 

Quem tem fé em Nossa Senhora 

Há de se curar um dia 

 

Não é bilhete leitores 

Que se tira em loteria 

Qualquer um pode curar 

Depende se ele confia 

Realmente em Padre Antonio 

Pois nunca será um sonho 

Crendo na Virgem Maria! 

 

(...) 

Não precisa ir a Urucania 

Ou a Rio Casca leitor 

Vai querendo se puder 

Não pode, tenha o fervor 

De sua fé, que verás 

As graças celestiaes 

Da Virgem mãe do Senhor! 

 

Não é com ouro nem prata 

Que se compra a Salvação 

Ou a cura dos seus males 

É somente com a Oração 

Fervorosa do seu Eu 

Não é lendo um livro meu 

Que depressa fica são... 

 

Não! Quem cura é Ela 

A mãe do Crucificado 

A Estrela Matutina 

Mater do Verbo Encarnado 

Que é a Estrela gloriosissima 

Virgem Maria Santissima 

Que está sempre ao nosso lado! 
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Dessa forma, o folheto, novamente cumprindo o seu papel social e pedagógico, trazia 

uma forte mensagem de que, mais do que a devoção a um determinado santo, anjo ou 

representação do culto mariano, o que curava era a fé pessoal, o que pode ser interpretada como 

uma fala do Rodolfo Coelho Cavalcante de formação protestante, ao mesmo tempo em que, 

contrariando a teologia oficial, colocava a figura de Maria acima da figura de Jesus, ao dizer 

que a cura viria dela, já que seria a mãe daquele que foi crucificado, e não do próprio Jesus 

Cristo, o que seria, então, uma fala destinada aos devotos marianos que consumiam os seus 

folhetos.  

O folheto Os milagres de Nossa Senhora das Graças ou a santa de Itaberaba, de 

Rodolfo Coelho Cavalcante, também fez uma breve menção ao Padre Antônio Ribeiro Pinto, 

assim como ao Padre Donizetti Tavares de Lima (1882-1961), prevalecendo a compreensão da 

religiosidade popular, que atribuiu a santidade a uma jovem chamada Maria Milza, do povoado 

de Alagoas, no município de Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, no Estado da Bahia, 

que ficou conhecida como Mãezinha de Alagoas ou Mãezinha dos Pobres. 

 

(...) 

No arraial “Alagôas” 

De Itaberaba, distrito, 

Um povoado baiano 

Por ordem do infinito 

Uma “Santa” aparece 

Para torna-lo bendito 

 

Maria Milza se chama 

Essa jovem milagrosa 

Que cura todo cristão 

Com uma força poderosa 

Igualmente o padre Antonio 

Por ser ela virtuosa 

 

(...) 

Nossa Senhora das Graças 

É a santa milagrosa 

Que ajuda Maria Milza 

Nesta missão gloriosa 

Devido ser a donzela 

Uma jovem virtuosa 

 

Muita gente ainda duvida 

Da virtude de Maria 

A jovem de “Alagôas” 

Do Estado da Bahia 

Porque pensa que na terra 

Não há alma de valia 
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Também hoje em Timbaúba 

Um sacerdote romano 

Por nome de Donizete 

Por ordem do Soberano 

Tem operado milagres 

Para todo genero humano 

 

(...) 

Em Urucânia tambem 

Um padre mui caridoso 

Por nome de Padre Antonio 

Por ser ele virtuoso 

Curou muita criaturas 

Por ordem do Poderoso 

 

Rodolfo Coelho Cavalcante, ao contrário de Minelvino Francisco Silva, que focou a sua 

atenção nos santuários construídos no Estado da Bahia, retratou expressões da religiosidade 

popular manifestada em regiões distintas, contudo, neste poema, escrito em sextilhas, com a 

rima ABCBDB, abordou uma manifestação ocorrida no Estado da Bahia. Há duas versões 

disponíveis no acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa: um folheto, provavelmente, a 

primeira edição, sem a data de publicação; e o outro folheto, em sua segunda edição, publicada 

em dezembro de 1955. 

No poema, há o relato da cura de um cego de nascença, vindo de Petrolina, no Estado 

de Pernambuco; da cura de um homem com tuberculose, que teria vindo do município baiano 

de Irará; da cura de uma jovem surda, proveniente de Encarnação, um bairro de Salinas da 

Margarida, no Recôncavo Baiano; e da cura de um homem, do município baiano de Nazaré, o 

qual não andava. 

Rodolfo Coelho Cavalcante afirmou se tratar de uma missão dada a Maria Milza, que 

teria sido coberta de virtude por Nossa Senhora das Graças, sendo, por isso, pura, com o olhar 

de santa, chamando-a de Estrela Resplandecente de Luz. O curioso é que o referencial de 

intermediário para a realização de milagres era o Padre Antônio Ribeiro Pinto, o que é muito 

interessante, pois, lembrando que o poeta escrevia de acordo com o público-alvo do folheto, 

pode demonstrar a fé que os fiéis católicos que o liam depositavam no sacerdote. Contudo, o 

poeta também afirmava as dificuldades que a santa canonizada pelo povo, contrariando a 

religião oficial, poderia encontrar e não só por parte da Igreja Católica: 

 

(...) 

O trovador contristado 

Vai dizer aos leitores 

Maria Milza, coitada 

Vai sofrer mil dissabores 
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Pois breve proibirão 

De curar os pecadores 

 

Pois aqui nesse planeta 

Quem vier fazer o bem 

Se pague com Jesus Cristo 

Que foi nascido em Belém, 

Porque sempre é sofredor 

Não tem porque nem porém 

 

Dirão os médicos: não pode 

Essa moça estar curando 

Senão os nossos clientes 

Com certeza vão deixando 

De irem ao consultório... 

Começarão batalhando 

 

Alguns padres certamente 

A donzela atacarão 

A policia se intromete 

Pra resolver a questão 

E volta a mesma tristeza 

No nosso rude sertão 

 

Maria Milza dos Santos afirmava ter visto, em 1950, uma aparição de Maria embaixo 

de um pé de umbuzeiro, local onde foi erguido o Santuário de Nossa Senhora das Graças. Os 

relatos contam que ela recebia os fiéis derramando sobre as suas cabeças uma água, considerada 

abençoada, acompanhada pelas orações Ave-Maria e Salve-Rainha. Faleceu em 17 de dezembro 

de 1993, permanecendo, até hoje, as peregrinações ao santuário, no dia da Festa de Nossa 

Senhora das Graças, em 27 de novembro. 

A fama do Padre Donizetti Tavares de Lima55 se espalhou, a partir de 1955, com a 

divulgação de um comerciante do município de Poços de Caldas, no sul do Estado de Minas 

Gerais, que obteve uma cura milagrosa. Talvez isso explique porque o poeta se refere à 

Timbaúba e não Tambaú, pois devia ainda lhe faltar mais informações a respeito. A construção 

do santuário teve início em 1961, ficando pronto em 1966. Atualmente, o Santuário de Nossa 

Senhora Aparecida de Tambaú é o segundo santuário mais visitado do Estado de São Paulo. 

                                                           
55 A maioria dos trabalhos acadêmicos acerca da figura do Padre Donizetti Tavares de Lima focam a questão do 

turismo religioso estabelecido na região, sobretudo com a oficialização do Caminho da Fé, que tem itinerário 

iniciado na cidade de Tambaú, no interior de São Paulo, passando por cidades do sul do Estado de Minas Gerais, 

até chegar a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, entre os quais indica-se: TAVARES, 

Edvandro Carlos. Tambaú: Memórias e turismo religioso. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2007; GERMINIANI, Haudrey. Caminho da fé: peregrinação e 

turismo na contemporaneidade. Revista de Ciências Humanas, vol. 5, n. 1 e 2, Jan./Dez. 2005; SANTOS, Glauber 

Eduardo de Oliveira. Peregrinação e turismo: As novas rotas “religiosas” do Brasil. Turismo: Visão e Ação, vol. 

5, n. 1, Jan./Abr. 2003. Para a biografia do sacerdote e a construção da imagem de milagreiro, consultar: 

AZEVEDO, José Wagner Cabral de. Padre Donizetti de Tambaú. Aparecida: Editora Santuário, 2001. 
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Semelhante ao Padre Antônio Ribeiro Pinto, ele sonhou em construir um santuário para 

a sua santa de devoção, Nossa Senhora Aparecida, a quem atribuía os milagres, após a imagem, 

uma réplica da imagem localizada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, o mais 

visitado no Estado de São Paulo, que havia sido encomendada para a Paróquia de Tambaú, 

localizada na região de Ribeirão Preto, no interior do Estado de São Paulo, ter permanecido 

intacta durante o incêndio, ocorrido em 1929, na Igreja Matriz de Santo Antônio.  

A devoção a Nossa Senhora Aparecida, que atrai inúmeros peregrinos ao santuário que 

lhe foi dedicado, sendo o mais visitado do Estado de São Paulo, é mencionada no folheto 

Aparição e milagre de Nossa Senhora Aparecida, de Minelvino Francisco Silva, no qual 

publicou o poema escrito sem sextilhas, com a rima ABCBDB, em 20 de setembro de 1973, no 

município de Itabuna, onde o poeta residia. 

Percebe-se que, diferente do que fez em relação aos santuários em Bom Jesus da Lapa 

e em Arraial d’Ajuda, no Estado da Bahia, Minelvino Francisco Silva não esteve no local, 

mesmo porque, na função jornalística que o poema apresenta, ele relata a peregrinação que a 

imagem de Nossa Senhora Aparecida fez pelo território nacional, incluindo o Estado da Bahia, 

e não a peregrinação do povo em busca da imagem e dos milagres que desejavam encontrar na 

igreja dedicada ao orago. 

 

(...) 

Agora Nossa Senhora 

A nossa Mãe Concebida 

Percorreu nosso Brasil 

A sua terra querida 

Visitou muitas cidades 

A Senhora Aparecida 

 

Já visitou Salvador 

Com todo povo bahiano 

Jequié, Lapa, Conquista 

Depois o povo praiano 

Itabuna com Ilhéus 

Graças ao Pai Soberano 

    

Antes disso, relatou o início da devoção, após o encontro da imagem, em 1717, por três 

pescadores no Rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá, durante a passagem do Conde de 

Assumar, título de D. Pedro de Almeida e Portugal, situando o evento em seu contexto histórico, 

o que considerou como uma aparição da figura de Maria, como aquela que veio, com a 

permissão de Deus, libertar os negros escravizados, fato que seria, de acordo com os versos, a 

explicação para a cor da imagem. 
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Depois, o poeta relatou o chamado milagre das velas, quando, durante uma oração 

comunitária diante da imagem, no primeiro oratório que lhe foi construído, na casa de um dos 

pescadores que a encontrou, as velas apagaram e reacenderam misteriosamente, e do escravo 

que seria açoitado pelo seu senhor e teve o braço paralisado, narrativa que, na realidade, seria 

o chamado milagre das correntes, ambos apontados como os primeiros da devoção que se 

construía, o que demonstra um certo desconhecimento da narrativa oficial sobre a devoção por 

parte do poeta, mas que forma um detalhe que é irrelevante para a fé manifestada pelo povo. 

     

Célebre é, sem dúvida, o milagre das correntes. (...) Um escravo de nome 

Zacarias, já cansado de sofrer, preferiu em vez de qualquer vingança fugir para 

longe, em direção ao Estado de São Paulo. Não obstante a intenção, sua 

viagem não foi longa e, após ser descoberto, foi recapturado e levado pelo seu 

“sinhô”. (...) Certamente, suando pelo peso das correntes e pelos insultos, 

Zacarias ainda teve forças para pedir ao seu senhor para orar à senhora, uma 

vez que o cortejo passava junto à capelinha. Depois de lhe ser concedida a 

permissão, este se põe a orar à porta do “pequeno santuário” erigido em honra 

da Virgem. Eis, o que se sucedeu: “enquanto orava, imediatamente romperam-

se de seu corpo o colar e a corrente que o mantinham atado”. (AZEVEDO, 

2001, p. 66). 

 

Assim, temos o registro pela Literatura de cordel brasileira, por meio dos folhetos 

apontados, tanto de autoria de Minelvino Francisco Silva quanto de Rodolfo Coelho 

Cavalcante, das peregrinações realizadas pelo povo nordestino, assim como o culto à figura de 

Maria nas devoções a Nossa Senhora da Ajuda, a Nossa Senhora das Dores, a Nossa Senhora 

das Graças e a Nossa Senhora Aparecida, o que tem a sua origem em ditos milagres e prodígios, 

iniciados, algumas vezes, após uma aparição da figura de Maria, elemento importante que 

sentimos a necessidade de aprofundar. 

 

 

3.3. O imaginário popular mariano nos folhetos de Minelvino Francisco Silva e Rodolfo 

Coelho Cavalcante 

 

Na sequência, serão analisados os folhetos História de Nossa Senhora de Nazaré que 

chorou no Estado do Pará e O menino que falou com Nossa Senhora, de Rodolfo Coelho 

Cavalcante, junto com a retomada do folheto Aparição e milagre de Nossa Senhora Aparecida, 

de Minelvino Francisco Silva. Nestes folhetos, percebe-se que as supostas aparições marianas 

sempre trazem consigo uma mensagem, a qual será verificada nos versos dos poetas, quando 
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não é acompanhada por um milagre, como os chamados milagre das velas e milagre das 

correntes, presentes nas narrativas iniciais em torno da devoção a Nossa Senhora Aparecida.  

 

Não obstante, a mente popular foi sempre fértil em criar estímulos para a 

devoção. Esses elementos de promoção do culto são os prodígios e milagres 

que estão vinculados à origem do santuário ou da devoção. Não se trata apenas 

dos inúmeros milagres atribuídos ao santo. A origem de sua própria imagem 

e do seu culto é, no mais das vezes, considerada milagrosa. (AZZI, 1978, p. 

77). 

   

Assim, foi que Rodolfo Coelho Cavalcante relatou o ocorrido, em dezessete de maio de 

1947, no município de Marapanim, localizado no Estado do Pará, em um poema escrito em 

septilhas, com a rima ABCBDDB, no folheto História de Nossa Senhora de Nazaré que chorou 

no Estado do Pará, com provável publicação no mesmo ano, quando uma imagem de Nossa 

Senhora de Nazaré, devoção característica da região, teria chorado por dezenove horas. 

 

Em dezessete de maio 

Deste ano apareceu 

A Virgem de Nazaré 

Segundo “A Tarde” nos deu 

Quasi toda informação 

O resto da descrição 

O trovador compreendeu 

 

Isto foi em Marapanim 

Um cidade garbosa 

Nossa Senhora chorou 

Muitas lagrimas copiosas 

A Virgem Nossa Senhora 

Chorou desenove horas 

Realmente angustiosa 

 

O manto da Virgem pura 

Ficara toda molhado 

O povo desta cidade 

Concretamente alarmado 

Contrito de coração 

Conduziram em procissão 

O seu retrato sagrado 

 

A imagem meus leitores 

Se achava no salão 

Na casa de um seu devoto 

Pobre honrado cidadão 

Levaram então para a Igreja 

Por isto leitores veja  (m) 

Se não é fim do mundo ou não! 
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Um inspetor dos Correios 

Estando ali hospedado 

Afirmou que o manto dEla 

Estava todo molhado 

Até o filó leitores 

Da santa Virgem das Dores 

Estava todo ensopado 

 

Houve uma grande romaria 

Em toda população 

Levaram Nossa Senhora 

Para a Igreja, uma multidão 

De fieis, hinos cantavam 

E para os ceus exclamavam: 

Senhor, dá-nos perdão 

 

O prodígio ou milagre, como um ato inexplicável pelas leis naturais, pelo uso da razão 

científica – uma imagem religiosa verter lágrimas por diversas horas seguidas –, não gerou uma 

devoção específica, em razão do culto mariano na região, por meio da devoção a Nossa Senhora 

de Nazaré, já estar fortemente implantado na cultura local56, mas provocou um outro elemento 

da religiosidade popular: a procissão. 

Conforme Azzi (1978), as procissões eram uma das maiores expressões da devoção 

popular e uma manifestação social, razão pela qual receberam atenção das Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia57, de 1707, a fim de disciplina-las. Dessa forma, as 

procissões poderiam ser oficiais, aquelas promovidas pelas autoridades eclesiásticas e/ou civis 

e pelas ordens e/ou irmandades religiosas, existentes no período colonial, ou procissões 

particulares, promovidas espontaneamente pelo povo, de acordo com as suas motivações.  

 

Procissões festivas se realizam geralmente nos dias dos santos padroeiros ou 

como expressão de regozijo por algum evento particular. Procissões 

precatórias ou de rogações se efetuam principalmente na época da mudança 

das estações, para pedir as bênçãos de Deus para os frutos da terra. Procissões 

penitenciais são feitas como expressão de arrependimento dos pecados em 

missões populares ou para afastar alguma desgraça que se considera como 

castigo divino. (AZZI, 1978, p. 136). 

  

No relato publicado pelo poeta Rodolfo Coelho Cavalcante, há uma procissão 

penitencial em arrependimento dos pecados, mas, também pode ser considerado como 

                                                           
56 O Círio de Nazaré é uma celebração católica, com romarias e procissões, em devoção a Nossa Senhora de 

Nazaré, que ocorre no município de Belém, no Estado do Pará, no segundo domingo de outubro, tendo sido 

instituído em 1793.  
57 Para a leitura completa do documento e um estudo introdutório, apresentado por Bruno Feitler e Evergton Sales 

Souza, consultar: VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo, 2010.  
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motivação, o afastamento de um castigo divino, já que a figura de Maria teria aparecido a jovem 

Luiza Gomes do Nascimento, a quem também confiou uma oração, na qual se intitulou Mãe de 

todos pecadores, publicada na penúltima página do folheto História de Nossa Senhora de 

Nazaré que chorou no Estado do Pará, após explicar o motivo pelo qual chorava através da 

imagem de Nossa Senhora de Nazaré. 

 

(...) 

– Choro minha filhinha 

Com a mais justa razão 

Por ver as santas ovelhas 

Fóra da religião 

O meu Filho vã adora 

Chorava Nossa Senhora 

Sem haver consolação 

 

Choro por ver o mundo 

Caminhando para o abismo 

Cada vez o tempo marcha 

Num hediondo cataclismo 

O povo perdeu a FÉ 

A Virgem de Nazaré 

Combateu o ateísmo 

 

Os homens vivem no mundo 

Equivalentes uns ateus 

Comercio, luxo, politica 

São os pensamentos seus 

Oprimindo seus irmãos 

Cada vez de corações 

Vão se afastando de Deus 

 

O pobre do protestante 

Embora se mostra crer 

Desconhecem a CARIDADE 

Procura se combater, 

Com outros credos minha filha 

Nisto a humanidade trilha 

Para a guerra se arder 

 

O Feitichismo evolue 

Por toda parte da terra 

Minha filha: Quarenta e oito 

Somente lagrimas se encerra 

Ano de prantos, de dores 

São inícios de clamores 

Numa mais terrível guerra 

 

Estou chorando minha filha 

Por não poder desviar 

O povo deste perigo 

Que por certo vae passar 
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Tremor de terra no norte 

No Nordeste muita morte 

De peste vae assolar 

 

O Estado do Amazonas 

Sofre grande epidemia 

Pará tremores de terra 

Maranhão muita agonia 

Piauí e Maranhão, 

Tempestade, furacão 

Assolam até a Bahia 

 

Quarenta e oito e cincoenta 

Um outro eclipse vae ter 

Apesar de ser Lunar 

Faz muita gente correr 

Haverá outro Solar 

Por certo vae se tornar 

Um mau tempo aparecer 

 

Uma grande Revolução 

Vae arrebentar no mundo 

A. R. I. e B. I. R. A. 

É um colapso profundo 

Será um tempo infeliz 

Levantar-se-á um “paiz” 

Demonioso iracundo 

 

Eu aviso os sertanejos 

Devem se acautelarem 

Quarenta e oito em diante 

Nunca devem abandonarem 

Os seus lares com certeza 

Vivirão na incerteza 

Se atoa viajarem 

 

Quarenta e oito o inverno 

Não promete ser bastante 

Porem é suficiente 

Quarenta e nove: inconstante 

Cincoenta não chove nada 

A natureza é mudada 

Deste ano por diante  

 

Há uma crítica religiosa, na perspectiva do poeta, ao apontar o crescimento do ateísmo; 

criticar o protestantismo, indicando o que seria um combate excessivo às outras denominações 

cristãs e uma possível ausência de caridade, o que pode expressar a experiência pessoal de 

Rodolfo Coelho Cavalcante, que substituiu a vivência protestante e pentecostal pelo 
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espiritismo; e ao tratar do fetichismo, termo pelo qual as religiões afro já foram denominadas e 

as quais o poeta manifestou maiores ou menores críticas ao longo de sua produção poética58. 

 

No Brasil de fins do século XIX, crenças e tradições da África do Oeste e 

afrodiaspóricas na Bahia foram discutidas por letrados das margens do 

Atlântico, que deixaram registros de preconceitos transcontinentais, conforme 

interações de Nina Rodrigues59 com pesquisadores em língua francesa, na qual 

publicava resultados de seus estudos em Salvador. Trocando ideias com James 

Frazer, Maurice Delafosse, Réville, Edward Tylor, Brazile Féris, priorizando 

Lang e A. B. Ellis (coronel britânico nas Índias Ocidentais que continuou a 

História do Daomé, de Dalzer/1791), Rodrigues montou “estudo psicológico 

do sentimento religioso dos negros do Brasil”, que interessa acompanhar. Em 

base comparativa, apoiou-se no psicólogo Lang, para mostrar como o “estado 

selvagem se revela em exuberante eflorescência nas manifestações religiosas 

de toda raça”, com outras explicações de desencontro da modernidade 

europeia em relação a viveres e pensares de povos africanos. (ANTONACCI, 

2015, p. 253).  

 

É evidente, também, o teor moralista, pelo qual Rodolfo Coelho Cavalcante ficou 

conhecido, ao colocar os pensamentos relacionados ao comércio, ao luxo e à política como algo 

próprio de ateus, o que pode ser um provável entendimento de que a religião, a política e a 

economia não deveriam se misturar. Os versos registraram a previsão de desastres naturais nas 

regiões Norte e Nordeste, assim como a seca no sertão nordestino, entre os anos de 1948 e 1950, 

o que demostra o sentido escatológico das mensagens das aparições marianas, as quais estariam 

registradas nos dois folhetos do poeta. Quanto à previsão política, de que “levantar-se-á um 

‘paiz’ demonioso iracundo”, será comentado mais adiante.      

No folheto O menino que falou com Nossa Senhora, publicado em março de 1972, em 

septilhas, com a rima ABCBDDB, Rodolfo Coelho Cavalcante também registrou uma suposta 

aparição da figura de Maria, desta vez a um menino chamado José Geraldo Leite, em 10 de 

janeiro de 1972, na praça em frente à Igreja Matriz de São Sebastião, no município de Ponte 

Nova, no Estado de Minas Gerais, mesma região do município de Urucânia, que, inicialmente, 

pertencia à Ponte Nova até o seu desmembramento, em 30 de dezembro de 1962, local onde 

atuou e se destacou o Padre Antônio Ribeiro Pinto, falecido em 22 de julho de 1963. 

                                                           
58 A esse respeito, recomenda-se a leitura dos seguintes folhetos, todos disponíveis no acervo digital da Fundação 

Casa de Rui Barbosa: ABC da macumba, sem data de publicação; A macumba da Bahia, publicado em 1976; A 

macumba da negra saiu errada, publicado em 1978; As proezas de um pai de santo, sem data de publicação; O 

candomblé da Bahia ou o crime do candomblé de Brotas, sem data de publicação, e Yemanjá – A rainha do mar 

e os seus adoradores, publicado em 1982. 
59 Sobre Nina Rodrigues, recomenda-se duas obras de Vanda Fortuna Serafim, a saber: Revisitando Nina 

Rodrigues: um estudo sobre as religiões afro-brasileiras e o conhecimento científico no Brasil do século XIX, 

publicada em 2013, e Nina Rodrigues e as religiões afro-brasileiras: a 'formalidade das práticas católicas' no 

estudo comparado das religiões (Bahia - século XIX), publicada em 2017, ambas pela Editora da Universidade 

Estadual de Maringá. 
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(...) 

José Geraldo – a criança – 

Iluminado na hora 

Curava com suas mãos 

Gente dali e de fora, 

A sua luz era tanta 

Que a sua face era santa 

Como o alvor da aurora. 

 

Conversou José Geraldo 

Com a VIRGEM CONSOLAÇÃO 

Mais de uma hora na Praça, 

No meio da multidão, 

Quem pensar que isto é alarde 

Leia o Vespertino “A TARDE” 

Que deu toda a descrição. 

 

Do dia 10 de janeiro 

Lê-se a grande reportagem 

Da História do MENINO 

VIDENTE com a Imagem, 

Pois com ELA dialogou 

E muita gente curou 

Naquela Santa paragem. 

 

Foi na PRAÇA DAS PALMEIRAS 

Que se deu a aparição 

Bem defronte da Matriz 

Sem haver contestação, 

Hoje o MENINO VIDENTE 

Vive cercado de gente 

Para dar consolação. 

 

Rodolfo Coelho Cavalcante muitas vezes recolheu material para a produção poética no 

jornal diário A Tarde, o mais importante em circulação no Estado da Bahia, como ocorreu com 

os folhetos História de Nossa Senhora de Nazaré que chocou no Estado do Pará, com provável 

publicação em 1947, e O menino que falou com Nossa Senhora, publicado em março de 1972, 

deixando isso claro nos versos, até como uma forma de caracterizar como verdadeiras as 

informações que trazia aos seus leitores.    

No folheto O menino que falou com Nossa Senhora, escreveu em verso o sermão que 

José Geraldo Leite teria feito ao povo, a partir do que a aparição da figura de Maria ia lhe 

dizendo. Há uma referência às Grandes Guerras Mundiais, ocorridas, respectivamente, de 1914 

a 1918 e de 1939 a 1945, e à ordem mundial que se seguiu a ambas, com o estabelecimento da 

Guerra Fria e o medo de uma eminente Terceira Guerra Mundial. Contudo, ao contrário do 
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folheto anterior, provavelmente publicado em 1947, não há uma menção à União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e ao ateísmo.  

 

(...) 

Disse assim Nossa Senhora 

Virgem da Consolação 

Na cidade Ponte Nova 

A uma grande multidão, 

Suas palavras se encerra 

Um hecatombe na terra 

De terrível proporção. 

 

“Peço meus filhos que orem 

Pela Paz Universal 

Para que não se repita 

Um Conflito mundial, 

Hoje vivem as Nações 

Pelo Espirito do Mal.” 

 

“Que os Governantes sejam 

Melhores esclarecidos 

E os povos se convertam 

Dos seus modos corrompidos, 

Esclareçam-se os ateus 

Que os poderes de Deus 

Sempre foram conhecidos.” 

 

Os doentes tenham fé 

Que por mim serão curados, 

Os que profanam meu nome 

Por mim estão perdoados, 

Pois sou Mãe e não Madrasta, 

Tôda Doutrina nefasta 

Só trará maus resultados. 

 

“O ateísmo na Terra 

Tem que desaparecer 

Porque a força divina 

Esta tem de esclarecer, 

Quem vive sem Deus na Terra 

Sempre desejou a guerra 

Sem dela querer saber.” 

 

Os dois folhetos têm entre si uma distância temporal de vinte e cinco anos, já que um 

foi publicado em 1947 e o outro em 1972, e, para Rodolfo Coelho Cavalcante, o elemento 

responsável pelo fim dos tempos permanecia o mesmo: o ateísmo. Esta perspectiva escatológica 

também apareceu em um dos poemas de Minelvino Francisco Silva, apontado no capítulo 

anterior, em que a causa-fim seria o comunismo, conforme a publicação do folheto Aparição e 

milagre de Nossa Senhora Aparecida, em 1973. 
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(...) 

Ó Senhora Aparecida 

Ouça minha oração 

Abençoe o Presidente 

De nossa bela Nação 

Para que faça justiça 

A todo povo cristão 

 

Para que em nossa Pátria 

Lutar com fé e civismo 

Salvando nosso Brasil 

Das garras do comunismo 

Defendendo a imprensa 

E nosso cristianismo 

 

Ó Senhora Aparecida 

Rogai teu filho Jesus 

Pra mandar mais sacerdote 

Guiando todos pra luz 

Porque não falta na terra 

Quem os teus filhos seduz 

 

Ó Senhora Aparecida 

Que a nós veio vizitar 

Abençoe os nossos filhos 

Abençoe o nosso lar 

E rogue a Jesus por nós 

Pra êle nos perdoar 

 

Graças vos damos Senhora 

E nosso Pai Verdadeiro 

Por libertar os cativos 

Do maldito cativeiro 

E agora do comunismo 

Perverso, vil traiçoeiro 

 

(...) 

Minha Mãe Aparecida 

Filha de Deus Verdadeiro 

Sendo Mãe do Salvador 

Imploro Mãe do Cordeiro 

Livrai-nos do comunismo 

Viva o catolicismo 

Assim seja o mundo inteiro 

 

No final do poema, há novamente a assinatura de seu autor por meio do acróstico 

MFSILVA. É possível perceber que poeta realizou, nos versos expostos, uma dupla associação: 

entre o cativeiro, provocado pela escravidão dos africanos, e o comunismo, que seria vil e 

perverso com os católicos, querendo os escravizar; e, de forma mais geral, entre o domínio de 

Portugal sobre o Brasil e o domínio da doutrina comunista sobre diversos países, para o qual a 
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figura de Maria seria o antídoto, a cura. Assim, a missão da Padroeira do Brasil seria salvar o 

país do comunismo, uma luta que deveria ser realizada com fé e civismo, o qual a figura do 

Presidente do Brasil representa no poema. 

 Dessa forma, é possível compreender mais do que o sentido das aparições marianas 

para o povo, mas o próprio sentido da devoção mariana no universo católico e, mais 

especificamente, no meio sertanejo em que os folhetos de Minelvino Francisco Silva e de 

Rodolfo Coelho Cavalcante circulavam. Como a figura de Maria era vista, entendida pelo 

sertanejo, o qual, em outro momento histórico, esteve à margem do sistema colonial, com o 

mesmo sentimento de abandono e necessidade de acolhimento do negro escravizado do milagre 

das correntes, citado anteriormente?   

O folheto Nossa Senhora das Graças, sem data de publicação, como foi mencionado 

anteriormente, faz parte do ciclo de folhetos sobre o Padre Antônio Ribeiro Pinto, junto com 

folhetos A vida do Padre Antônio (O milagroso de Urucânia), publicado em 1947, Os milagres 

do Padre Antônio, publicado em 1947, e O sermão do Padre Antônio, publicado em 1948, razão 

pela qual deve ter sido publicado no ano de 1947 ou de 1948. 

Apresenta uma estrutura bastante incomum para os poemas de Rodolfo Coelho 

Cavalcante, tendo sido escrito parte em septilhas, com sete versos em cada estrofe, com uma 

rima variável, inicialmente no esquema ABCBDDB e depois no esquema ABABCCB; e parte 

escrito em décimas, com dez versos em cada estrofe, mantendo irregularidade nas rimas, por 

vezes ABBAACCDDC e em outras AAAABCCCCB.  

Podendo ser caracterizado como um poema de louvação, mostra, ao mesmo tempo, 

como a figura de Maria era vista pela religiosidade popular, prevalecendo a imagem de mãe, 

ou seja, aquela que acolhe e protege, e a visão propagada pela teologia oficial, que era ensinada 

e transmitida ao povo, o que demonstram as recorrentes denominações de Rainha, como aquela 

a que o fiel, o súdito deve submeter-se, e de Estrela, como aquela que guia o fiel em sua vida 

cotidiana ou os responsáveis pela pastoral, pela evangelização do povo60. 

 

(...) 

Rainha consoladora 

Rainha dos versos meus 

Rainha auxiliadora 

Rainha dos altos ceus 

Rainha da cristandade 

                                                           
60 A esse respeito, convém ressaltar que o Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, de 24 de 

novembro de 2013, definiu Maria como a Estrela da Nova Evangelização e, antes dele, o Papa Paulo VI, na 

Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, de 8 de dezembro de 1975, já a havia chamado de Estrela da 

Evangelização. 
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Rainha da eternidade 

Rainha dos filhos seus. 

 

Rainha dos pecadores 

Rainha de mil pureza 

Rainha dos mil louvores 

Rainha da Natureza 

Rainha do amor materno 

Rainha do filho Eterno 

Rainha da singeleza. 

 

Mãe bemdita do cristão 

Mãe querida dos prudentes 

Mãe ditosa do Varão 

Mãe eterna dos viventes 

Mãe sublime do Amor 

Mãe do nosso Salvador 

Mãe de todos penitentes. 

 

Estrela do Oriente 

Estrela do Infinito 

Estrela nascente 

Estrela granito 

Estrela D’Alva 

Estrela que salva 

O pobre do aflito. 

 

Estrela da Gloria 

Estrela de luz 

Estrela vitoria 

Que ao céu nos conduz 

Estrela d’altura 

Estrela segura 

Que é mãe de Jesus 

 

Provavelmente, a imagem mais incomum proposta pelo poeta seja a de Estrela granito, 

que, no contexto, considerando a resistência desse tipo de rocha, pode significar que Maria 

suportou firme o sofrimento, já que as últimas estrofes, após louvar as qualidades de Maria, 

ressaltam como ela chorou aos pés de Jesus crucificado, sendo que já havia sofrido por perder 

os pais cedo, ideia já presente no folheto Lágrimas de Nossa Senhora, publicado em 1946, o 

que confere um sentido de unidade aos dois folhetos e, numa perspectiva mais ampla, a todos 

os folhetos que tratam especificamente da figura de Maria. 

O folheto Lágrimas de Nossa Senhora, de Rodolfo Coelho Cavalcante, narra o que teria 

sido a vida de Maria, desde o seu nascimento, passando pelo casamento com José, até o 

nascimento e morte de Jesus. As lágrimas de Nossa Senhora, título do folheto, seriam as perdas 

pelas quais ela passou, segundo o autor: a morte da mãe, depois a morte do pai, ficar grávida 

sem ter tido relações sexuais com o marido, o mundo não compreender a sua gravidez ser uma 
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revelação de Deus, um ataque quando fugia para o Egito com José e Jesus, a perda de Jesus no 

templo e a Paixão de Cristo. 

 

Ó Virgem Maria Santa 

Concebida sem pecado! 

Dá-me licença Senhora 

Por teu Filho idolatrado 

Escrever este livrinho 

Pois é só Ele o caminho 

Para o mundo transviado! 

 

Virgem Maria Santissima 

Rainha dos explendores! 

Ó Virgem de Nazaré! 

Mãe de todos pecadores! 

Consoladora das almas! 

Vou descrever tuas lagrimas 

Aos meus queridos leitores! 

 

Luzente Estrela do Céu! 

Lirio puro da Inocencia! 

Agraciada de Deus! 

Ó Virgem Mãe de clemencia! 

Inspira o historiador 

Com teu puro e santo amor 

Dando a tua inteligência!  

 

Evidencia-se o mesmo tom de louvação do folheto Nossa Senhora das Graças, assim 

como a imagem de virgem, de mãe, de rainha e de estrela, imagens que são ampliadas no folheto 

Nossa Senhora das Graças, indo ao encontro do discurso teológico: “Protetora dos humildes”, 

“Auxilio dos pecadores”, “Porto dos navegadores”, “Alivio dos sofredores”, “Pétala mimosa 

das flores”, “Salvadora dos fieis”, “Arca da Santidade”, “Advogada do céu”, “Horizonte dos 

perdidos”, “Consolo da cristandade”, “Espelho de todas mães”, “Esperança dos católicos”, 

“Símbolo da castidade” e “Manto da Perfeição”. 

Foi impressa no final do folheto Nossa Senhora das Graças, assim como nos folhetos A 

vida do Padre Antônio (O milagroso de Urucânia) e Os milagres do Padre Antônio, o que deve 

ter se repetido no folheto O sermão do Padre Antônio, não disponível no acervo digital da 

Fundação Casa de Rui Barbosa, a Oração de Nossa Senhora das Graças, que, conforme 

informação também impressa no folheto, era rezada pelo Padre Antônio Ribeiro Pinto, a saber: 

 

Santíssima Virgem eu creio e confesso vossa Santa e Imaculada Conceição, pura e 

sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e Gloriosa 

prerrogativa de mãe de Deus alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a 
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caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, do corpo e do espírito, 

a perseverança na prática do bem, uma boa vida e uma santa morte.  Amém. 
  

Esta é a oração final da novena de Nossa Senhora das Graças, composta pelas fórmulas 

católicas do ato de contrição; a Ave-Maria, acompanhada da jaculatória “Ó Maria concebida 

sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós”; a meditação do dia; e a oração final. A 

devoção surgiu após a dita aparição de Maria a Catarina Labouré, em Paris, na França, em 27 

de novembro de 1830, em que teria sido vista na forma em que foi elaborada a iconografia da 

devoção, recebendo o título em função dos raios luminosos significarem as graças que Maria 

teria afirmado querer distribuir à humanidade. 

 

Figura 8 – Capa do folheto Nossa Senhora das Graças 

 

Fonte: Acervo digital de Literatura de Cordel da Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta. Acesso em 29 Out 2018. 
 

A aparição serviu para a confirmação da crença na Imaculada Conceição de Maria, uma 

discussão que se arrastava há séculos na teologia católica, o que se deu por meio da Carta 

Apostólica Ineffabilis Deus, do Papa Pio IX, de 8 de dezembro de 1854. O conceito expresso 
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no dogma61, de alguma forma, já existia no Brasil por meio da devoção a Nossa Senhora da 

Conceição, cuja festa foi decretada como oficial e obrigatória em Portugal e em suas colônias, 

por D. João IV, em 1646, seis anos após subir ao trono, tendo sido aclamado como rei no dia 

1º de dezembro de 1640, na oitava da festa da Imaculada Conceição, com o fim da unificação 

das coroas portuguesa e espanhola, que teve início em 1580.  

 

Nos primeiros séculos do Cristianismo, desenvolveu-se o paralelismo 

simbólico entre Maria e Eva, compreendidas como a virgem desobediente 

(Eva) que leva a humanidade ao mal e a virgem obediente (Maria) que abre 

caminho para o bem. Nasce também a devoção mariana. (...) No século VIII, 

surge no Oriente a Festa da Concepção de Maria, que era celebrada como 

devoção no dia 9 de dezembro. No século seguinte, é introduzida na Itália 

bizantina. E na virada do primeiro milênio começa a se difundir no Ocidente, 

sobretudo na Inglaterra. Dali se espalha para a França, a Espanha e a Itália de 

tradição ocidental. (MURAD, 2012, p. 163). 

 

Paralelo ao crescimento da devoção mariana, com a festa litúrgica da Conceição de 

Maria sendo gradativamente introduzida na Europa, a Idade Média assistiu o acirramento do 

debate acerca da Imaculada Conceição, tendo como centro os franciscanos e os dominicanos. 

No século XVI, ganharam reforço dos jesuítas na defesa e divulgação do futuro dogma. Como 

foi evidenciado no início do capítulo, os franciscanos e os jesuítas foram as principais ordens 

religiosas a atuarem no Brasil colonial. Portugal e Espanha se empenharam, oficialmente, na 

chamada Causa da Imaculada. As universidades de Paris, Coimbra e Évora instituíram a 

obrigatoriedade da defesa da Imaculada Conceição por parte de seus alunos.  

No ciclo de folhetos do Padre Antônio Ribeiro Pinto, Rodolfo Coelho Cavalcante 

ressaltou, constantemente, a Imaculada Conceição de Maria, seja nos versos, seja na impressão 

da Oração de Nossa Senhora das Graças. Minelvino Francisco Silva parecia ter devoção pela 

Imaculada Conceição ou, no mínimo, preferência pelo título mariano, já que, em seus poemas, 

chamava a figura de Maria por Mãe Concebida e a colocava como a Mãe ou a Virgem concebida 

sem pecado. 

A adesão popular aos santuários de Nossa Senhora das Graças, tanto em Urucânia, no 

Estado de Minas Gerais, quanto em Itaberaba, no Estado da Bahia, construídos a partir dos 

apelos, respectivamente, do Padre Antônio Ribeiro Pinto e de Maria Milza, tida popularmente 

                                                           
61 Além do dogma da Imaculada Conceição, os outros dogmas marianos são: o dogma da Virgindade Perpétua de 

Maria, sendo afirmado desde o Cristianismo Primitivo e confirmado pelo Papa Paulo IV, em 7 de agosto de 1555, 

por meio da Constituição Eclesiástica Cum quorundam, durante o XIX Concílio Ecumênico, reunido em Trento, 

entre 1545 e 1563; o dogma da maternidade divina, decretado pelo III Concílio Ecumênico, reunido em Éfeso, em 

431; e o dogma da Assunção de Maria, proclamado pelo Papa Pio XII, em 1º de novembro de 1950, por meio da 

Constituição Dogmática Munificentissimus Deus.  
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como santa, mostra que a religiosidade popular aceitou o dogma. Contudo, ao consider que a 

devoção a Nossa Senha da Conceição foi implantada no Brasil pelo povo português, que, nesse 

sentido, não foi missionário apenas no ciclo mineiro, como definiu Hoornaert et al (1983), traz 

a reflexão sobre o surgimento dos dogmas marianos pela ação popular, ou seja, de baixo para 

cima e não de cima para baixo, a partir da ação da hierarquia católica.     

Levando em consideração a presença dos nordestinos nestes santuários, sobretudo 

aqueles provenientes do sertão, assim como nos demais santuários marianos brevemente 

estudados até aqui – Santuário de Nossa Senhora d’Ajuda, localizado no município de Porto 

Seguro, no Estado da Bahia, e Santuário de Nossa Senhora Aparecida, tanto o do município de 

Tambaú, quanto o do município de Aparecida, ambos no Estado de São Paulo –, em diálogo 

com o conceito de catolicismo popular rústico, definido por Otten (1990), é possível estabelecer 

o conceito de mística popular sertaneja. 

Para Eicher (1993), o significado da palavra mística se relaciona com o procedimento 

de voltar-se para o próprio interior, podendo ser aquele que se inicia nos “mistérios”, o que, 

obrigatoriamente, coloca o conceito na área de estudos da Religião. Na busca do conceito de 

mística, o dividiu em um conceito religioso, um conceito teológico e um conceito literário-

histórico, nos interessando a mística como um conceito religioso mais amplo, visto que a 

religiosidade popular escapa à teologia oficial.    

 

Trata-se manifestamente de um fenômeno no qual se articulam necessidades 

religiosas. Delimitando-se a necessidade religiosa de outras necessidades 

espirituais (a necessidade de relações pessoais, a necessidade de 

reconhecimento social) enquanto necessidade de sentido ou enquanto resposta 

à pergunta de onde vem e para onde vai o homem, “mística” é, então, maneira 

de fazer com que este sentido tome forma como experiência ou que a pessoa 

fique próxima a ele de maneira perceptível. Caracteriza a mística, em primeiro 

lugar, a intensidade da expressão da necessidade religiosa no pensamento e no 

sentimento, na vivência e no estilo de vida. (EICHER, 1993, p. 564). 

 

Identifica-se as necessidades religiosas articuladas às práticas religiosas, que 

configuram, de fato, as experiências. Experiências religiosas que, para o sertanejo, são 

comunitárias, definindo um verdadeiro estilo de vida e uma forma de pensar e sentir, ou seja, 

uma forma de encarar o mundo na busca de sentido. Sentido de vida para uma população 

colocada à margem, à beira, nas bordas da formação histórica, social e cultural do Brasil e que, 

ainda, é obrigada a enfrentar as adversidades físicas de uma região como o sertão nordestino.   

A mística popular sertaneja tem cunho marial, estabelecendo a sua relação com o 

sobrenatural, com a figura de Deus por meio das práticas de devoção à figura de Maria. Este 



127 
 

culto mariológico se realiza a partir do entendimento do que seria um milagre obtido pela figura 

de Maria, seja através de sua imagem, seja por uma medalha, independente da iconografia; 

podendo, também, chegar ao futuro devoto pelo discurso de um sacerdote ou pela crença no 

relato de um milagre recebido por outra pessoa. Assim, o devoto estabelece uma relação direta 

com a figura de Maria, por meio da sua fé no poder do “santo”, sem a necessidade de um 

intermediário, como o sacerdote na liturgia oficial.    

 

A fé na força e no poder do santo é a medida de religião do povo. Quando uma 

promessa não foi atendida, a causa era falta de fé ou castigo do santo. Se foi 

atendida reconhece-se o poder do santo e divulga-se o “milagre” obtido ou a 

“graça” alcançada. Milagre é uma coisa corriqueira para o povo. Ele convive 

com milagres, descobre-os por todo canto. Não há quem não saiba contar um 

bom número deles. No início de uma devoção, de uma festa, seja em família 

seja na capela, há sempre um milagre do santo, pelo qual ele se torna 

padroeiro. O milagre pode ser a recuperação da saúde, a solução de um caso 

difícil, chuva em tempo de seca, boa colheita etc. (OTTEN, 1990, p. 97). 

   

O devoto estabelece no ex-voto o sinal de sua aliança com a figura de Maria, 

construindo, na sequência, o santuário, que é um lugar de peregrinação, ou seja, local a que 

muitos outros passam a recorrer na busca do seu milagre pessoal. E, assim, a figura de Maria 

vai se tornando necessária para todos os momentos da vida do sertanejo, que passa a ser 

acolhido por essa mãe, que a figura dela representa, como evidenciou a poesia popular de 

Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante, definindo uma certa identidade 

religiosa e cultural desta população. 

 

No campo da religião, os folhetos são porta-voz do povo que se apega aos 

protetores, guardiães, como Padre Cícero Romão, conselheiro de todas as 

horas e na distribuição de riquezas, e, como todo protetor dos humildes e 

pobres, “perseguido” e mal interpretado. (...) O Bom Jesus da Lapa é o 

Salvador das populações ribeirinhas do rio São Francisco. Bom Jesus da Lapa 

em quem confiam, única esperança de dias melhores. (PROENÇA, 1982, p. 

64, 65). 

 

Proença (1982) apontou para o fato de que os cangaceiros e as figuras políticas 

recorrentes neste tipo de literatura, como Getúlio Vargas, em maior escala, e Juscelino 

Kubitschek, Plínio Salgado e Castelo Branco, em menor presença, foram retratadas não apenas 

como heróis do povo, mas como esses protetores, agora no campo político, que o povo 

esquecido do sertão buscava, ganhando, por esta razão, uma visão sacralizada, tal como no 

sebastianismo, citado anteriormente. 
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Pode-se dizer, assim, que, em ordem inversa ao que ocorreu com a figura de Antônio 

Conselheiro, com quem iniciamos o caminho pelo sertão, pela vida dos sertanejos, os quais 

Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante representaram tanto com os versos de 

seus folhetos, quanto com as suas próprias vidas, os políticos se tornaram figuras religiosas, na 

ótica popular, enquanto Antônio Conselheiro foi transformado de líder religioso em um líder 

político. 

Desde o início da história de Portugal, que tem estreita ligação com a história do Brasil, 

a figura de Maria esteve presente, servindo de legitimação do poder dos reis e de suas 

conquistas, o que já foi chamado de mariologia política62, gerando, na mesma medida, novas 

devoções marianas e festas religiosas, que foram implantados no Brasil pelos religiosos e pelo 

povo português, como já foi apontado, e deu origem a novas tradições religiosas, absorvendo 

as culturas africanas trazidas para a colônia portuguesa durante o processo de escravização63.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Para o conceito de mariologia política ver: BOFF, Clodovis. Mariologia social: o significado da Virgem para a 

sociedade. São Paulo: Paulus, 2006. Acerca da relação entre a história política de Portugal e o culto mariano, 

recomenda-se: SANTOS, Armando Alexandre dos. O culto de Maria Imaculada na tradição e na História de 

Portugal. São Paulo, Brasil; Porto, Portugal: Artpress; Livraria Civilização Editora, 1996; SANTOS, Armando 

Alexandre dos. O Brasil sob o manto da Imaculada. São Paulo: Artpress, 1996. 
63 Para o maior aprofundamento desta temática, ler: MOTT, Luiz. Cotidiano e vivência religiosa: entre a capela e 

o calundu. In: SOUZA, Laura de Mello e (org.). História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na 

América portuguesa. vol. 1. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Aqui encerramos, concluímos o caminho que convidamos que o leitor fizesse conosco 

neste estudo: uma viagem através do tempo, desde o início da colonização do Brasil, quando 

passamos pela formação do catolicismo no Brasil e pelas mudanças pelas quais passou com o 

fim do regime do padroado, com a implantação da República no país e a laicização do Estado 

brasileiro, e uma viagem pelo espaço do sertão nordestino, seja aquele percorrido pelos 

missionários europeus durante o ciclo do Rio São Francisco ou nas chamadas Santas Missões, 

seja por Antônio Conselheiro, desde o interior do Estado do Ceará até se estabelecer em 

Canudos, no sertão baiano; tanto com as peregrinações dos sertanejos que alcançaram regiões 

distintas, como os Estados do Pará e de Minas Gerais, quanto com os poetas populares 

vendendo a pé os seus folhetos pela região Nordeste.   

A hipótese de que o imaginário popular em torno da figura de Maria poderia ser 

registrada pela Literatura de cordel e, mais especificamente, pelos folhetos publicados por 

Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante se confirmou ao longo do trabalho, já 

que as várias manifestações pelas quais o povo presta o culto mariano estão presentes nos 

folhetos em que a figura de Maria é protagonista, a começar pelo título dos folhetos. 

Na verdade, percebemos que, mais do que simples manifestações do culto a figura de 

Maria no Brasil, se tratava da experiência de vida dos sertanejos em busca da satisfação de suas 

necessidades religiosas, as quais, no fundo, eram a busca de sentido para as suas vidas, se 

concretizando em práticas religiosas comunitárias de cunho místico, ao considerar que visões e 

profecias, ou seja, fenômenos religiosos extraordinários estão presentes na religiosidade 

popular, mas, acima da mística como um fenômeno acessível a poucos, se trata da intensidade 

das necessidades religiosas e, portanto, de suas satisfações. 

O folheto A despedida dos romeiros de Nossa Senhora d’Ajuda, de Minelvino Francisco 

Silva, publicado em 1967, mostrou a formação do primeiro santuário do Brasil, localizado no 

sul do Estado da Bahia, sendo, atualmente, um distrito do município de Porto Seguro, além de 

uma ação concreta dos jesuítas durante o período da colonização, a qual já havia aparecido na 

pesquisa por meio do levantamento de dados históricos nas obras de Vieira (2016) e  Hoornaert 

et al (1983). 

Neste momento do estudo, foi realizado um importante apontamento sobre a evolução 

da compreensão da Igreja Católica acerca da religiosidade popular, sendo possível uma reflexão 

a respeito da relação entre o catolicismo popular e o catolicismo oficial. Também foi 
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introduzida a discussão acerca da questão dos ex-votos como uma relação entre devoto-

devoção, com o aporte teórico de Scarano (1997) e Boff (2006), considerando esse elemento 

não só como um sinal visível da aliança entre o devoto e o objeto de sua devoção, mas como 

um sinal visível da experiência religiosa que deu sentido à vida do então devoto, como sugere 

o conceito de mística popular sertaneja. 

O folheto A aparição de Nossa Senhora das Dores e a Santa Cruz do Monte Santo, de 

Minelvino Francisco Silva, sem data de publicação, retomou a importância da prática da 

peregrinação para a religiosidade popular, que é uma experiência comunitária, tal como sugere 

a mística popular sertaneja, descrevendo o santuário localizado no município de Monte Santo, 

no interior do Estado da Bahia. Além disso, registrou da ação dos capuchinhos italianos no 

sertão nordestino, conforme apontado no estudo do ciclo missionário do Rio São Francisco por 

Hoornaert et al (1983).   

O folheto Aparição e milagre de Nossa Senhora Aparecida, de Minelvino Francisco 

Silva, publicado em 1973, embora retrate uma devoção de origem paulista, surgida no Vale do 

Paraíba, com um histórico bem diferente das devoções registradas nos folhetos anteriores – 

Nossa Senhora da Ajuda e Nossa Senhora das Dores – , as quais foram trazidas pelos europeus,  

inicia, de forma mais clara, não que a existência do ex-voto não passe por essa questão, a 

exposição do fenômeno compreendido pelos expectadores e pelos ouvintes dos futuros relatos 

como um milagre, o que compreendemos como uma necessidade religiosa do sertanejo. 

Esse ciclo da necessidade religiosa por milagres, que leva o sertanejo pelo Nordeste a 

fora, em busca da satisfação da mesma, caminhando em romaria, peregrinando rumo a capelas 

e igrejas, as quais vão se transformando em santuários, conforme os relatos de milagres surgem 

e multiplicam a presença de romeiros, de peregrinos, é o que dá sentido à vida dessas pessoas, 

que estão imersas numa cultura das bordas, tanto quanto os poetas populares com o tipo de 

literatura que produzem, para a qual se procuraram rótulos e mais rótulos para não a chamar, 

simplesmente, de Literatura brasileira ou nacional. 

Ao invés de Literatura popular em verso, como preferiram alguns pesquisadores, ou 

Literatura de folhetos, como indicaram outros, preferimos utilizar o termo Literatura de cordel, 

nomenclatura adotada pelos poetas populares, após os estudiosos denominarem assim o 

movimento literário que vinha sendo realizado, mas com o uso do adjetivo “brasileira”, a fim 

de diferenciar da Literatura de cordel portuguesa, referência desses estudiosos ao definirem o 

termo para esta literatura de origem nordestina, talvez, naquele momento, colocada como uma 

literatura à parte, fora das fronteiras definidas, uma paraliteratura ou Folclore, como foi 

apontado por Ferreira (2010), justamente pela região do Brasil onde se originou essa poesia. 
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Os folhetos História de Nossa Senhora de Nazaré que chorou no Estado do Pará, 

provavelmente publicado em 1947, O milagre da Conceição, com provável publicação entre os 

anos de 1947 e 1948, Os milagres de Nossa Senhora das Graças (a santa de Itaberaba), 

publicado em 1955, e O menino que falou com Nossa Senhora, publicado em 1972, todos eles 

por Rodolfo Coelho Cavalcante, registraram o movimento citado acima, assim como os 

fenômenos religiosos extraordinários das aparições, que ocorrem com a visão da figura de 

Maria, trazendo mensagens proféticas, de cunho escatológico, a algumas pessoas que teriam 

conseguido vê-la. 

Em relação ao material oferecido pelos folhetos em questão, identificamos a ausência 

de trabalhos no âmbito da Ciência da Religião que discutam o fenômeno religioso em torno das 

figuras dos padres Antônio Ribeiro Pinto e Donizetti Tavares de Lima ou da figura de Maria 

Milza dos Santos, assim como de pesquisas aprofundadas acerca dos santuários de Nossa 

Senhora da Ajuda, em Porto Seguro, ou da Santa Cruz, em Monte Santo, ambos localizados no 

Estado da Bahia, estudos que se fazem necessários. 

Com os folhetos Lágrimas de Nossa Senhora, publicado em 1946, e Nossa Senhora das 

Graças, com provável publicação entre os anos de 1947 e 1948, por Rodolfo Coelho 

Cavalcante, foi possível estabelecer, pelo estudo deles, um diálogo entre a religiosidade popular 

e a teologia oficial, já que as diferentes imagens da figura de Maria aparecem nesses folhetos – 

filha, mãe, pura, virgem, santa, rainha, estrela –, podendo-se refletir acerca da presença delas 

no imaginário popular e nos dogmas definidos pela Igreja católica.  

Dessa forma, acreditamos ter atingido o objeto proposto na dissertação apresentada, a 

saber: analisar o imaginário acerca da figura de Maria no catolicismo popular por meio do 

registro da religiosidade na Literatura de cordel brasileira, comparando os folhetos publicados 

pelos poetas Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante em que a figura de Maria 

é protagonista, aparecendo em diferentes imagens a partir das devoções marianas apresentadas. 

Para tal, oferecemos, ao final do trabalho, o conceito de mística popular sertaneja como 

uma chave de leitura para a compreensão dos fenômenos apresentados nos folhetos da 

Literatura de cordel brasileira, que se concentram no relato das práticas do catolicismo popular, 

apontadas por Azzi (1978), mas sem explicar as suas motivações: a construção de templos 

religiosos, desde o levantamento de cruzeiros até a construção de santuários, muitos, pelo 

menos inicialmente, controlados pelas associações religiosas formadas por leigos, tanto as 

irmandades quanto as ordens terceiras, onde ocorrem o fenômeno da peregrinação, com a 

prática das romarias e das procissões, e são realizadas as festas religiosas, inclusive misturando 

aquilo que se convencionou chamar de profano e o que seria o sagrado. 
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No caminho realizado, o primeiro capítulo, ao refazer o trajeto da Literatura de cordel 

brasileira, desde a recepção de uma tradição oral herdada da Europa até a sua recriação aos 

moldes da cultura brasileira, respondemos a questão sobre a origem da Literatura de cordel no 

Brasil e a sua relação com os fenômenos religiosos. Depois, caminhando com a vida e a obra 

dos poetas Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante, foi possível responder a 

questão acerca da importância de ambos para o reconhecimento da Literatura de cordel, além 

da relação de cada um com o elemento religioso. Por último, o caminho pela religiosidade 

popular expressa nos folhetos dos dois poetas, permitiu responder a questão proposta sobre as 

formas assumidas pela religiosidade popular e a sua relação com a figura de Maria.     

Esperamos ter oferecido uma importante contribuição para os estudos acerca da 

religiosidade popular ao cunhar o conceito de mística popular sertaneja, assim como 

evidenciando a riqueza da Literatura de cordel brasileira para os estudos da Religião, material 

ainda muito pouco utilizado dentro da área da Ciência da Religião, já que, no primeiro capítulo, 

além de trabalhos de Doutores em Ciências da Religião, pela Universidade Metodista de São 

Paulo, como Carlos Eduardo Brandão Calvani e Carlos Ribeiro Caldas Filho, mapeamos, no 

interior de um programa de pós-graduação na área, apenas os trabalhos de Cristiane Moreira 

Cobra, acerca da religiosidade no poeta popular Patativa do Assaré, e de José Carlos Cariacás 

Romão dos Santos, sobre os reducionismos interpretativos da Literatura de cordel, ambos pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.    
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