
As estrofes são compostas por 7 versos (setilhas), segundo o 

esquema: XAYABBA, em que os 1º e 3º versos não necessariamente 

rimam entre si, mas somente os demais com as letras repetidas. 

 
O nome LITERATURA DE CORDEL provém de Portugal e data do século XVII. 

Esse nome deve-se ao cordel ou barbante em que os folhetos ficavam pendurados em 

exposição. No Nordeste brasileiro, onde esse tipo de literatura foi difundido, 

mantiveram-se o costume e o nome, e os folhetos são expostos para a venda 

pendurados e presos por pregadores de roupas, em barbantes esticados entre duas 

estacas, fixadas em caixotes. Considerada o romanceiro popular nordestino, as 

pequenas revistas são vendidas, principalmente, em feiras e mercados até hoje. 

 

 NOEL ROSA E PAULO FREIRE  

NUM BOTECO DO CÉU 

 

Noel - E aí Paulo, escrevendo novas obras  

Aqui na monotonia do céu? 

Paulo - Estou relendo as bem antigas  

E você meu prezado Noel? 

Noel – Também revendo os velhos sambas 

Muitos gravados pelos grandes bambas  

E sempre rabiscando muito no papel 

 

Paulo – Noel, você nasceu em 1910 

E eu nasci em 1921 

E já que você é mais velho  

Você paga o trago e eu tomo mais um 

Noel – Paulo, pra você pago mais dois 

Pois você nunca deixou pra depois 

Comparado a você não há nenhum 

 



Paulo  

Obrigado pela bela deferência 

Mas é exagero seu, meu caro Noel 

Sou um operário do Recife 

Você, um lorde de Vila Isabel 

Apenas sou um aprendiz pedagógico 

Ou um pensador fenomenológico 

Você, sim, é do samba bacharel 

 

Noel  

Meu caro Paulo, fale de seus livros 

Sei que todos defendem a justiça 

São flores no pântano do capital 

Sempre contestando a cobiça 

Aqui no céu é minha leitura preferida 

Com você botando o dedo na ferida 

Ensinando o que fazer com a injustiça  

 

Paulo  

Noel, também me apreciam seus sambas 

São sempre muito plenos de filosofia 

E além do mais, têm sempre do cotidiano 

A rica sabedoria e uma fina ironia 

Que nos enche a alma tão sofrida 

Com a ideia de brincar com a vida 

Sob a forma de música e alegria 

 

 



Noel  

Paulo, que tal fazermos uma parceria? 

Já que agora vou mudar minha conduta 

Pois estou precisando me aprumar 

Não sei com que roupa mas vou pra luta 

Estou precisando muito me reabilitar 

Pra poder aprender a melhor lutar 

E jamais tratarei você com força bruta 

 

Paulo  

Noel, meu caro, já topei a parceria 

Até porque, você sabe, a leitura do mundo 

Sempre há de preceder a leitura da palavra 

É preciso sempre ir em tudo ao seu fundo 

Ninguém nasce feito, sem poder falar 

Pra fazer o mundo é preciso experimentar 

Visitar o amanhã com engajamento profundo 

 

Noel  

Quando eu morrer não quero choro 

E muito menos vou querer vela 

Paulinho, se existe outra encarnação 

Quero viver com o nome dela 

Gravado no meu coração com alegria 

O nome da bela moça é democracia 

E sempre componho pensando nela  

  

 



Paulo 

Pois é Noel, seria ingênuo esperar 

Que a classe dominante desenvolvesse  

Algum processo educativo, qualquer que fosse  

Sem algum sórdido e disfarçado interesse  

Da hegemonia perversa da opressão 

Sem jamais abdicar da natureza do vilão 

Ainda que o mundo tente ser melhor que esse 

 

Noel  

Paulinho, estamos aqui te esperando 

Vem escutar o samba que fiz para te dar 

A rua adormeceu e aquilo que é só teu 

Pra ti vamos cantar o que nos faz penar 

Da tua voz tirei essa simples melodia  

E com teu olhar ensaio essa harmonia  

 Com a cadência do teu modo de pisar 

 

 Paulo 

 Noel, apenas me movo como educador 

 Porque, primeiro, me movo como gente 

 Ninguém caminha sem aprender a caminhar 

 Respeitando quem está à sua frente 

 Aprender a fazer o caminho caminhando 

 É retocar o sonho aprendendo e ensinando 

Pra emancipar não precisa ser vidente 

 

 



Noel  

Pois é Paulinho, o mundo me condena 

E a você condena muito mais ainda 

Os fascistas falam sempre mal do seu nome 
Eles não sabem que a vitória tarda mas não finda 

Não querem saber se vamos morrer de sede 

E se esquecem que esperançar é a nossa rede 

E de mais a mais a emancipação é linda 

 

Paulo 

Noel, nesta prontidão que não tem fim 

Não me incomodo que me ofendam 

Você que vive escravo do seu samba 

Será fiel a ele mesmo que te prendam 

E eu escravo a lutar contra a hipocrisia  

E os representantes da aristocracia 

Serei fiel ao que sou até que eles aprendam  

 

Noel 

Paulinho, nessa nova e bem-vinda parceria 

Eu gostaria de lhe propor combinações 

Você com a palavra tijolo e outras geradoras 

Eu com os sambas que nascem dos corações  

Você aí com a pedagogia do oprimido  

Eu com o apito da fábrica de tecido 

Assim anunciamos as cordiais saudações 

 

 



Paulo 

Noel, peça ao garçom um guardanapo 

Uma caneta um envelope e um cartão 

Nem precisa do copo d’água bem gelada 

Parceria é um ato vivo de gratidão 

Mesmo que o garçom não limpe a mesa 

Prometo que até pagarei a despesa  

Com o livro Política e Educação  

  

Noel 

Como um artigo que não se imita 

O samba, como sabes, não tem tradução 

É a corda, a caçamba e o X do problema 

Educar e sambar é boa combinação 

O samba tem um feitiço sem farofa  

Paixão que aniquila sem galhofa  

O que é pra Paulo Freire a educação? 

 

Paulo 

Seja o samba da Vila ou o frevo do Recife 

Cultura e educação são caminhos da verdade 

A teoria sem prática vira “verbalismo”  

Educação é transformação da realidade 

Buscar a liberdade e sair da dominação   

No pleno exercício da reflexão e da ação  

É sambar e dançar frevo no meio da cidade 

 

 



Noel 

Paulo, tenho visto aqui no céu 

Pessoas de palacete reluzente 

São algumas coisas muito estranhas 

Sem ter tido herança nem parente 

Os anjos perguntam com maldade 

Afinal, onde está a honestidade? 

No céu tem todo tipo de gente... 

 

Paulo 

Noel, não perca a sua esperança 

Eu sei que seu samba está de luto 

Por isso olhe em volta com calma  

No silêncio profundo de um minuto 

Ai daqueles que pararem de sonhar 

Também no céu é preciso esperançar 

Pra transformar tem que ser resoluto 
 

Noel  

Paulo, nossas obras se completam 

Pois se o batuque é um privilégio 

De pé no chão também se aprende a ler 

E ninguém aprende samba no colégio 

E se a democracia é experiencial 

O samba é glória do Carnaval 

Ler e sambar não é nenhum sacrilégio 
 

 



Paulo 

Pois, Noel, podemos até combinar  

Em aprimorar essa nossa parceria  

A liberdade dos passos dos sambistas 

É para os que conseguem ler a alforria 

Vamos criar uma escola aqui no céu  

Juntando nossas pedagogias no papel 

Escola de Samba União da Autonomia  

 

Noel 

Pois é, Paulinho, o orvalho vem caindo  

Vão sumindo as estrelas cá no céu 

A estrela d’alva por aqui desponta 

Vou sair antes que molhe o meu chapéu 

Foi muito agradável o nosso sarau 

Vou ler agora Cartas a Guiné-Bissau 

Desculpe minhas palavras ao léu 

 

Paulo 

Também, Noel, tive muito prazer 

Deixo aqui meu último desejo   

Antes de haver barulho no chatô 

Confesso a você o que almejo 

Continuar nossa brincadeira 

À sombra de uma mangueira 

Com mais uma sessão de gracejo 
                         • • • • • 

Domitilo de Andrade  

(vulgo Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos) 
 Setembro 2021 



Frases e pensamentos de Paulo Freire  

                     & 

Citações musicais de Noel Rosa (17) 

- Com que roupa 

- Conversa de botequim 

- Cordiais saudações 

- Estamos esperando 

- Feitiço da Vila 

- Feitio de Oração 

- Filosofia 

- Fita amarela 

- Não tem tradução 

- Onde está a honestidade 

- O orvalho vem caindo 

- O X do problema 

- Pastorinhas 

- Silêncio de um minuto 

- Três apitos 

- Último desejo 

- Vai haver barulho no chatô 


