As Vozes do Duplo: Uma Análise do Gênero Fantástico no Cordel “Não Custa Nada Ser Bom”
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No universo da literatura é comum encontrarmos narrativas
e poemas permeados por elementos sobrenaturais. Esses elementos,
geralmente nos causam algumas sensações, como o medo e a dúvida.
Adentrando no universo popular, percebemos nas tradições advindas da
oralidade, que o sobrenatural também é recorrente. O cordel contempla

compreendidas como o duplo. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva

ser bom”, do poeta Antonio Francisco, focalizando a presença do duplo.
Nossa base teórica se respalda em: Ceserani (2006), Freud (2010), Furtado
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cause us some sensations, like fear and doubt. Entering in the popular
also recurrent i. The cordel includes several themes, among them, the
and other specter. Looking the line bias fantastic, approached by Todorov
(1975), these appearances could be understood as a double. This form,
contextualization of cordel literature and then analyze the cordel
of the double. Our theoretical base supports are in: Ceserani (2006), Freud
cordel

Keywords: gender fantastic, double, cordel literature, Antonio Francisco

Terror, medo e fabulação são algumas características encontradas
nos contos permeados pelo sobrenatural. Em muitos casos, nos tra-

em Maravilhoso, Estranho e Fantástico.
Estranho,
mento, mas que é explicado racionalmente no final; no Maravilhoso,
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Fantástico, os elementos
sobrenaturais irão provocar uma sensação de ambiguidade, causanelementos contraditórios.
As narrativas sobrenaturais sempre chamaram a atenção dos
-las, a exemplo do psiquiatra Sigmund Freud, que tentou explicar
O Homem de Areia, do

Ao analisar o conto, o psiquiatra centralizou seu estudo, principalmente nas ações da personagem principal, destacando o seu
comportamento psicológico. Mas também, sublinhou os elementos
que segundo ele, pode ser interpretada como Estranho. Para o autor,
esta palavra remete ao sentido de inquietação, desorientação e angús-

dos temas tratados neste conto e chamaram a atenção para o fato de
que quase todos os temas principais que seriam característicos da

T ODO ROV, 1975, p 37). Ainda de acordo com Todorov,
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Partindo destas observações, neste trabalho nos deteremos a
”, do poeta
Antonio Francisco, focalizando a presença do duplo. Nossa base teórica se respalda em: Ceserani (2006), Freud (2010), Furtado (1980),
Sobre o cordel, lançamos mão dos estudos de Abreu (1993), Pinheiro

movimento de racionalização pode-se dizer que se procurou absorver
os antigos terrores e dar uma explicação leiga para a história da huma-

Nesse contexto, essas narrativas tentaram representar a realidade
experimentações teatrais, reproduzindo os movimentos humanos,
como as marionetes e quadros vivos, problematizando, portanto,
duplo. Os elementos referidos
uma vez que no deparamos com a loucura, o sonho e as incertezas
multiplicação do ser.
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rativas. Além de estes elementos contribuírem para a composição
mente do indivíduo.
Nos textos contemporâneos, o medo esta acompanhado em
muitos casos pelo duplo, caracterizado por aquilo que nos parece
psicologicamente. A exemplo do conto O homem de areia, analisado
por Freud (2010), ele destaca o duplo como sendo um processo mental
que salta de um personagem para outro, ocasionando um processo
de repetição dos mesmos gestos.
Muitas vezes, este aspecto tem suas relações com objetos ou seres
que circulam o cotidiano, como espelhos e retratos. Para Ceserani
(2006), o duplo se desdobra em personalidades, se apresentando, por
gerando uma complexidade maior, pois envolve sintomas emotivos
dos personagens. Corroborando com Ceserani, Rodrigues conceitua
as variações do duplo:
Variam as formas de representação do duplo: temos perso-

de um para outro (telepatia), de modo que um possui co-

ainda, um mesmo eu desdobra-se em pessoas distintas ou
opostas (RODRIGUES, 1988, p.44).

Se tomarmos como exemplo o romance The Picture of Dorian Gray,
de Oscar Wilde, temos a terceira variação trazida por Rodrigues. O
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quadro do personagem Dorian ganha vida própria, transformando-

Neste trabalho, analisaremos a dualidade psicológica enconduplo por

folhetos. Essa denominação, portanto, foi feita em comparação com os
folhetos vendidos em Portugal, no século XVII. Contudo, ressaltamos
personagens e costumes do Nordeste. De acordo com Abreu (1999),
sendo independentes, mas que no início do século XX se encontram
em alguns aspectos.

estes folhetos ganharam forma e estilo próprio. Os textos passaram
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a ser narrativas poéticas, com rima, métrica e sonoridade. Para
poesia popular em versos. [Com] [...] histórias de batalhas, amores,
sofrimentos, crimes, fatos políticos e sociais do país e do mundo, as
O folheto de cordel nordestino tem suas origens na tradição oral,
tendo como primórdio, as cantorias de repente que circulavam e ainda
circulam no Nordeste. Antes, estas cantorias eram acompanhadas por
pandeiros e rabecas e eram tocadas nas fazendas e sítios por duplas
de cantadores populares. Em suas apresentações, os poetas faziam
disputas em forma de pelejas, como por exemplo, a Peleja do Cego
Aderaldo com Zé Pretinho, de Firmino Teixeira do Amaral. Os temas
mais recorrentes eram o cotidiano do sertanejo com suas bravuras
da caatinga em busca dos bois mandingueiros, como também temas
ligados a religião.
A partir dessas cantorias, os poetas populares sentiram a necessidade de registrar essas disputas poéticas em forma de folhetos.
forma impressa a seus poemas, mas seguramente, Leandro Gomes

O Cordel se apresenta em sextilhas, sete linhas, oitavas e décimas, sendo mais comuns as sextilhas. Sua métrica pode ser dividida
em seis, sete, oito, nove, dez e onze sílabas poéticas, sendo o verso
tamanho, os cordéis podem ser denominados de folhetos, romances
e histórias.

são as seguintes:

169

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v.4 • n.8 • p. 163 - 178 • jul./dez. 2013

Peleja, Debate, Discussão e
Encontro

Castigos e Exemplos

Marcos e Vantagens
Histórias de inspiração não
popular

Reportagens

Fabulação

Proezas

Gracejos e Espertezas

Miscelânea

Religião e Beatismo

Profanação

Profecias

Conselhos

Avisos

Escândalo e Corrupção

Heroísmo

brinho (2003) é o folheto A questão do satanás com o padre de Juazeiro,
de José Adão Filho.
tórias, elementos recorrentes das narrativas do Estranho, Maravilhoso
e do Fantástico destacadas por Todorov (1975). Seguindo essa sistematização, no cordel, desde do inícios de sua produção até os mais
recentes, é comum encontrarmos folhetos que podem ser analisados
O Romance do Pavão misterioso, de José Camelo de Melo e A moça que
dançou depois de morta, de J. Borges.
No Romance do Pavão Misterioso, temos a história de um rapaz

arma e se desarma/comprimindo num botão/ carrega 12 arroubas/3
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quarto da moça sem ser percebido pelo o pai dela. Depois de tantos
encontros, o casal foge a bordo no Pavão Misterioso.
A moça que dançou depois de morta, temos a história
de um rapaz fazendeiro. Em uma noite de carnaval, ele resolve
ir a um baile, em que dança toda a noite com uma bela moça. Ao
terminar a festa, o rapaz a leva até sua casa e deixa com ela alguns
número 13, correspondente ao numero da casa dela. De madrugada,
enquanto o rapaz dorme, sonha com a moça transformando-se em
seguinte, ele sai procurando a casa da moça para fazer-lhe uma visita.
Porém, ao chegar encontra apenas sua mãe chorando, dizendo que
e encontram os objetos deixados com a moça em cima da catacumba.
Pavão
Misterioso
como sendo o maravilhoso cientí
sobrenatural é explicado de uma maneira racional, mas a partir de
p.63). No cordel A moça que dançou depois de morta, temos caracterísfruto da imaginação do rapaz ou se realmente ele teve um encontro
com o sobrenatural. Dessa forma, tanto o personagem como o leitor

Como vimos anteriormente, o sobrenatural é um elemento que
sempre esteve presente nas histórias de cordéis, na atualidade, po-
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por exemplo, em alguns cordéis do poeta Antonio Francisco, que
O poeta cordelista Antonio Francisco é natural do Rio Grande
do Norte, da cidade de Mossoró. Sua obra é composta por outras
produções de folhetos de cordéis, que juntos resultam nos livros:
Dez cordéis num cordel só (2001), Por motivos de Versos (2005), Veredas
de Sombras (2007), Sete contos de Maria (2009), Além de dois CDs: Os
animais têm razão e Entre cordas e cordéis
O olho torto do Rei, publicado
na coleção completa Minha obra é um cordel (2011).
Transcreveremos abaixo o cordel integralmente:
2. Branco, amarelo e vermelho.
3. Tremi tanto que trinquei
4. A bolacha do joelho

20. Não conseguia afastar
21. O meu rosto do espelho
22. E nem tão pouco tirar

6. No rosto do meu espelho.

24. Do pé daquele lugar.

7. Cada ruga do meu rosto
8. Era uma rua comprida
9. E cada um dos buracos

25. O mais incrível de tudo
26. É que meu rosto tremia
27. Em resposta pelo que

11. Simbolizava um pecado

29. Mas só no meu natural

14. A minha alma maneira

32. O que ia acontecer

16. Nas algas da tremedeira

34. Deixou de rir pra dizer:
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39. - Meu rosto, me diga como
40. Eu posso ser diferente,
41. Me diga que eu lhe prometo

63. Cambaleando perdido
64. Na lama desse porque,
65. Comece ajeitando ele

43. E novamente a minha imagem
44. Deixou de rir, pra dizer:
45. - Nunca deixe o rato torto
46. Da inveja lhe roer
47. Nem quebre a ponta do dente
48. Da boca que lhe morder.

67. Eu só fazia tremer,
68. Escutar e concordar
69. E meu rosto no espelho
70. Explicando sem parar
71. Explicando, explicando
72. Até parar de falar.

51. E nem tire da cabeça
52. Esta sublime lição,

75. Da minha boa vontade
76. Ou da minha gratidão

54. Para levantar seu irmão.

78. Do tacho do coração.

55. Esconda sua verdade
56. E o seu pincel de vândalo,
57. A vontade de dizer

79. Se foi armação ou não,
80. Se foi distorção de som,
81. Se foi a minha vontade

60. A verdade é um escândalo.

84. Eu vou tentar me ajeitar
85. Não custa nada ser bom.
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trazido por meio das perturbações mentais do ser humano através
da representação do duplo. Diante dessas características, o presente
divisão feita por Sobrinho (2003).
O cordel é composto por quatorze estrofes estruturados em sextilhas, sendo a última estrofe contendo sete linhas, sendo cada verso
dividido em sete sílabas poéticas. O cordel narra a história de um
personagem perturbado psicologicamente. Ao se olhar no espelho,
se comunicar com o outro, ele não sabe se é fruto de sua imaginação
ou um dom que ele possui.

leitor a veracidade dos fatos. Além de contar a história ele é protagonista, como podemos perceber na primeira sextilha. O narrador

Branco, amarelo e vermelho.
Tremi tanto que trinquei
A bolacha do joelho
No rosto do meu espelho.

As cores indicam que o personagem passou por uma situação

ou-
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tro parece que se tocam, como se as duas realidades ou realidade e
imaginação se intercambiassem por meio do espelho.
Percebemos que além da imagem projetada no espelho, existe
um contato físico entre o Eu
características sobrenaturais, pois o narrador não encosta seu rosto na
imagem do espelho, mas sim no rosto do espelho, causando assim,
a uma espécie de campo magnético envolvido por uma força sobrenatural que o prende ao seu duplo.
duplo vai se
narrativa, o outro ganha movimentos e vozes próprias. Observando
-

No decorrer da leitura, versos 33-36, o personagem é envolvido

talvez o narrador por não acreditar no que estava acontecendo, usa
outro
Eu, enquanto
ele treme a imagem sorrir.
Nas estrofes seguintes, o personagem parece mais convencido
duplo
resposta o duplo neutraliza o Eu
que se inicia no verso 45 e termina no verso 66.
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Nessas passagens, o duplo
dianas do narrador, como a inveja e a mentira. Assim, ele atua como
um conselheiro, instaurando uma série de conselhos que iniciam no
Aqui, a voz do outro
xão do próprio sujeito, fazendo com que este tome atitudes diferentes e, com isso, torne o mundo melhor, a partir de suas ações, como
duplo, o personagem torna
a realidade, mas o outro
Percebemos que durante todo o cordel, a leitura é mantida sob
a hesitação, aspecto reforçado nas duas últimas estrofes do folheto

Da minha boa vontade
Ou da minha gratidão
Do tacho do coração.

Nessa sextilha, percebemos que o narrador- personagem deixa
não sabe se foi apenas seu desejo ou foi um dom. Mas, por dúvida,
do duplo
outro, pois como
sentido, os elementos sobrenaturais se constroem sob a hesitação
do narrador e do leitor.
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-

universo popular como o erudito.
compreender em sua estrutura elementos do sobrenatural, como o
tórias serem de inspiração popular, geralmente apresentam mistérios,
fantasmas, demônios, entre outros aspectos.
elementos são evidenciados a partir de um dialogo estabelecido entre
o Eu e o seu duplo, que se relaciona com as perturbações mentais que
contemporâneo.
duplo
no cordel analisado, percebemos que esse elemento é apresentado

por meio de uma profunda aplicação dos motivos do retrato, do

sabemos, ao nos olharmos em um espelho, se este for plano, veremos nossa imagem com a mesma forma e tamanho, no entanto, essa
imagem se torna oposta ao real.
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