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Por que um Cordel?
 

Historicamente, o povo sertanejo sofre com
a opressão imposta pelos coronéis da região,
que utilizavam do abuso de autoridade para
alcançar seus interesses em detrimento da

população local.
Ainda hoje, a violação dos direitos humanos é
recorrente dessas regiões, onde pequenos

grupos com grande poder concentrado
restringem a liberdade, monopolizando
comunidades como um todo, bem como

violando os direitos individuais dos cidadãos
da região, através da repressão, manipulação

política e controle de bens básicos, como a
água.

 



 A partir disso, tendo em vista que a
região conta com diversos indivíduos que

não compreendem por completo ou foram
privados da educação devida a respeito
dos direitos que podem reivindicar, o
grupo 02, referente à disciplina de

sociedade, multiculturalismo e direitos
humanos, atribuiu o povo sertanejo como

público alvo de seu trabalho,
estabelecendo o cordel, estilo literário de

fortes laços culturais com a região
Nordeste, como método para repassar os

direitos humanos e quais os privilégios
legais dos mesmos.



Tanto eu quanto ocê
Nóis nascemu sem grilão
E se alguém me desdizê
Só espiá a Decraração
E não há sujeito algum
Que ela faça distinção

Vale aqui na nossa terra
E tamém nesse mundão.

 



Num importa tua cor
E cum quem tu vai deitá

Nem como é que ocê fala
Ou pra quem tu vai rezá

Independe do dinhêro
E em quem tu vai votá
Tu tem plena liberdade

Inclusive pra falá.



Nossa vida tem valô
E ninguém podi tirá

Nóis tamém num temu donu
Nem patrão pra escravizá

Num podenu nos prendê
Muito menus torturá

Nóis é homi num é bicho
Temus a dignidá.



Afinar lá no dotô
Todo mundo é iguar

Num tem pobre ou coroné
Lá no tar de tribunar

Cada peso uma sentença
Que a balança vai pesá
E a Justiça num escóli
Nem sequé podi oiá.



E se houvé uma injustiça
Nóis pudemu recorrê
Diz a tar Constituição
E as lei assim prevê

Se não samu nóis curpado
Ninguém podi nos prendê

Expursá deste país
Muito menus nos detê.



Merecemos jurgamento
Totarmente imparciá

Que analise os dereitos
E nossas faia penar

Pois nóis samu inocente
Se o contrário não prová
Com um juiz dereitinho
E o martelo não faiá.

 



Tanto aqui ou no estrangêro
O curpado é iguar

Só aquele que de fato
Um delito praticá
E é só pelo seu ato

É que podi então pagá
Não merecendo mais nada

Que a isso extrapolá.
 



Mais tem coisa qu’é sagrada
Como o corpo e o teu lar
Cu’a famía num se mexe

Nem na carne boliná
Pois o nome é uma honra
E ninguém podi manchá

Mais se um enxerido vim
Para a lei nóis vai clamá.



Pois pra andá e pra vortá
Samu livre nesse chão
Diz o tar artigo treze
Lá da tar decraração

E se do Brasi saí
Pra caí nesse mundão
É dereito nóis vortá

Diz a tar decraração.
 



E se um cabra pirsiguí
Nóis pudemo até currê

Lá pras banda do estrangêro
Pra pudê subrevivê

Mais se nóis bulí alguém
Isso num vai mais valê
Nóis perdemu o dereito
Sem pudê se escafedê.



Mais aqui nesse Brasi
Pelu menus temu chão
Nem marditu coroné

Podi vim ser um machão
Pois mainha nos pariu
Foi aqui nesse sertão

Mais se tu qué virá gringo
É dereito meu irmão.



E se tu tem uma muié
É dereito cêis casá

Ninguém podi pô cuié
Se cêis queri se juntá
Sem’portá país e raça

E pra quem tu qué rezá
Fiqui junto ou separado

Ambos tem que concordá.



Mais se os dois não dissé sim
Dois não podi se juntá

Pois a liberdade é sempri
O jeito de harmonizá

Pra famia existí
E tamém perseverá

E nem pense em se escondê
Pois o povo vai cuidá.

 



Mais se tudo for dereito
Ocêis podi começá

Uma vida bem bonita
E pra sempre se amá
Num cantinho escoído

Pra chamarem de seu lar
Onde ninguém põe o pé
Se ocêis num convidá.



E tamém em nossa mente
Fia da mãe num podi entrá

Pra forçá nóis escoiê
O que nóis vamu pensá

Pois pudemu dicidí
Se nóis qué ajueiá

Ou se de uma hora pra outra
O tambô nóis qué tocá.

 



Pois se não ferí ninguém
Nóis é livre pra bradá

Tudo aquilo que eu penso
E que ainda vou achá

Não se pode ter mordaça
Que me impeça de falá

E tamém num sô obrigado
A com tudo concordá.

 



Como não sô obrigado
A caboclo me juntá

Escolho com quem me uno
E com quem vô caminhá

Não me sento em mesa alguma
Se alguém for me forçá
E cachaça alguma engulo
Se for dura de entorná.



Tô pensanu incrusive
Em até candidatá

Pra sabê como funciona
E tamém participá

Dessas coisa que nóis ouve
Os patrão aí falá

Pois o povo tem dereito
Que ninguém pode negá.



E votá é importanti
Pra mantê nossos dereitos

E seja a dignidá
Muito mais que um conceito
No Brasi e no estrangêro

Todos tem que ter respeito
No sociar e curturar

Esses são os nossos pleitos.
 



Como assim na nossa lida
Nóis é livre pra optá

E só é de nossa escôia
Onde nóis qué trabaiá
Sem patrão nos afligí
E nem nos escravizá

Sendo que homi e muié
O salário é iguar.



Suficente pra vivê
E a famía sustentá

Mantê a dignidá
Sem de ter de ismolá

E pra gente sê mais forte
Sindicato nóis formá
E assim nus protege

Pra pudê nóis trabaiá.
 



Mais tamém é de dereito
Nóis pudê se repousá

Ter um tempo cu’a famía
E pudê então brincá

Pois trabaio num é tudo
Nóis tamém tem que gozá

De um momento de discansu
E umas féria pra acarmá.





E quando não tivé bem
Um dotô pra nos cuidá

E se os braço esmorecê
O governo nos salvá

Pois sem rango e saúde
Saco em pé não vai pará

E se a lida tá faltanu
Como vai nóis trabaiá?

 



E se for um bacuri
Mais dereitos vai ganhá

Pra pudê sobrevivê
E bem forte então ficá
Ter escola disponível
Desde cedo até formá

Tendo chance de escoiê
Qual caminho qué trilhá.

 



Pois um homi instruído
Faz-se livre pra pensá

Pra não ser mero passivo
E na vida atuá

Como um agente de paz
E por ela então bradá
Contra toda injustiça
E o bem perseverá.



Seja a voz de um caboclo
Ou dotô da facurdade

Tudo é parte da curtura
E é da comunidade

Pois a beleza de um povo
Vive na diversidade

E se tu não reconhece
É que falta-lhe humildade.



E se alguém dissé premeiro
Nóis temu que respeitá
A não sê que valoremos

E a fonte nóis citá
Pois a produção alheia

É tão só individuar
E a tar decraração

Diz pra nóis a preservá.



Mais nem tudo é só dereito
E nem tudo é só gozá

Pois teu dereito termina
Quando o outro começá

É preciso ter moral
E o outro respeitá

Pois o outro tem dereito
E nóis temu que acatá.



E se assim num acontecê
Num se vive em harmonia
Pois se for ao bel-prazê

Vira tudo anarquia
E a vida em sociedade
Deixa de ter alegria

Pra voltá para as caverna
E vivê só de sangria.
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