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O ABC DE UM POETA POPULAR:  

 
HISTÓRIA DE VIDA DE JOSÉ COSTA LEITE 

 

                                          Beliza Áurea de Arruda Mello 

                                         PPGL/DLCV -UFPB                 
  
 
 

                                                                                Eu me lembro de coisas quando tinha cinco anos     

                                                                                e outras da semana passada ,eu não lembro mais 

                                                                 José Costa Leite 

  
 
                                                                      A história oral é uma história construída em torno de  pessoas. Ela 

lança a vida para dentro da   história e isso alarga seu campo  de 
ação. Admite heróis vindos  não só dentre os lidere, mas dentre a 
maioria desconhecida  do  povo.  

 
                                                                     Paul Thompson.  A voz do passado 

                                                               

 
 
 

     Erich Auerbach (1987), em A cicatriz de Ulisses, ressalta como os leitores da 

Odisséia emocionam-se com a cena de reconhecimento de Ulisses, pela antiga ama, Euricléa, a 

partir da cicatriz na coxa. A estória da “cicatriz” é o fio de Ariadne das lembranças e memória de 

Ulisses. Esta imagem torna-se uma metáfora fundamental da memória assim como o poder 

cognitivo age sobre os fantasmas das imagens mentais.No relato homérico, apesar de a cicatriz 

suscitar lembranças, é a fala que exterioriza a profundidades das emoções e das recordações. Ainda, 

no mesmo livro, Auerbach chama atenção para a beleza literária dos heróis homéricos que são pré-

fixados, carecendo  de um desenvolvimento histórico- vital:Penélope pouco muda em vinte anos e 

Ulisses, para além do físico, continua o mesmo desde que abandonara Ítaca. Falta-lhes o “histórico-

vital”, o desenvolvimento da história da sua vida. Diferindo-se das personagens bíblicas marcadas 

por testemunhos imediatos e experiência própria que os aproxima cada vez mais do relato histórico 

(Auerbach, 1987:15) 

   O que aqui se apresenta não se confunde com as narrativas de heróis imaginários.Não 

se trata de história excitante ou de feitos notáveis, mas de uma história de vida de alguém periférico 

em que, como as personagens do Velho Testamento, predomina um mundo representado com cores 

ainda não desbotadas.A autenticidade da história de vida de Costa Leite, um dos tantos poetas de 

folheto espalhados pelo Brasil, filtra, acumula e transmite a história e a memória do folheto de 

cordel, das feiras e da vida sacrificada do agricultor.Suas lembranças, por mais que sejam raras, são 
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os documentos de identificação com sua dura labuta, arquivo do cotidiano de pobres. Elas têm a 

aura da cor local, diferente das personagens criadas e/ou re-criadas por um poeta.Na narrativa da 

história de vida de Costa Leite, o que rege, em última instância, é a atividade mnêmica – a função 

social exercida pelo seu ethos social. 

     As reminiscências de Costa Leite fundem-se nos elos da memória.São registros antigos de sua 

mente.Verdadeiros palimpsestos que foram apagados, cobertos por sucessivas camadas de novas 

experiências, mas que, deixam intactas imagens de suas primeiras lembranças: ”Eu me lembro de 

coisa quando eu tinha cinco anos e outras da semana passada, eu não lembro mais”. O passado 

não é mais lacuna, mas um retorno a sua história. 

    José Costa Leite nasceu em 1927, em Sapé.Seu anjo gauche foi  ter nascido em uma 

cidade pobre do brejo paraibano, em época de escassez e tensões sociais : avizinhava-se a crise de 

1928. A decadência da elite rural acelerava o processo de empobrecimento no campo, enquanto o 

movimento do ‘Tenentismo “ tecia laços com a burguesia. 

  A carência de recursos financeiros empurrou o menino Costa Leite para o trabalho no 
eito: 

Botava um roçado, trabalhava no campo ganhando dinheiro.  Comecei com oito 
anos (...) Eu  peguei a trabalhar logo cedo(...) como conseqüência de viver, se 
não trabalhasse morria de fome 

 
                      

       Era a escassez econômica obstaculando e esmagando o cotidiano de uma criança 

rural. A lembrança estabelece um diálogo ativo com o passado.A história individual do seu passado 

longínquo desencadeia a memória coletiva do grupo, corroborando a tese de Halbwachs(1992), 

segundo a qual,  cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva.  

   Para a tradição aristotélica, a memória é uma parte da alma que desencadeia as 

experiências sensoriais.  A criança que desponta na memória do velho Costa Leite entrega-se a um 

passado remoto em que o adulto sentencia uma constatação repetitiva e brutal: no Brasil dos pobres, 

criança não tem brinquedo, nem tem tempo para brincar.Muito pior!Não tem acesso à escola: 

 

Eu nunca tive nem brinquedo.Quando eu era pequeno não tive tempo de brincar 
eu gostava de quando eu era pequeno ler folheto, não tinha dinheiro para 
comprar , pedia emprestado. Aliás, eu aprendi a ler alguma coisa lendo folheto, 
não tive escola, não tive caderno, não tive nada.Meu pai morreu.(...) 
O dinheiro era tão pouco que quando eu comprava um folheto minha mãe 
brigava comigo :  - era melhor comprar um pão e bolacha p’rá comer –  A 
situação financeira não podia, mas eu ia pra feira arranjava um trocadinho. 
fazia todo jeito pra comprar um folheto 
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    Assim, pouco a pouco, o cordelista relata a história da sua família, a vida dos 

agricultores, fala da diáspora para Condado, cidade da zona da mata de Pernambuco, para poder 

sobreviver à pobreza. Como um griot, o poeta popular, conta a saga de uma família de 

retirantes.Não menos diferente da narrada por Graciliano Ramos, em Vidas Secas: ‘ eu saí de Sapé, 

nasci em 27, escanchado nas costas.Naquele tempo a mudança de pobre era três burros, 

tamborete, cama. 

    Sorri mansamente.E acrescenta mais episódios das suas experiência de criança e de 

jovem.Foi em Condado que se casou com sua mulher, Severina ,e construiu novos caminhos para 

sua vida. 

      A voz, pouco a pouco, vai revelando um texto discursivo e não menos poético.As 

lembranças de Costa Leite trazem à tona  as feiras como espaço mágico , telúrico e econômico. 

Sabe-se da importância delas no Nordeste, principalmente no século XIX e na primeira metade do 

século XX: formavam os grandes centros de tráfico de mercadorias, favorecendo o 

desenvolvimento de muitas regiões do interior do Nordeste. Representam, pois, e representavam o 

ponto de contato entre o matuto(o homem do campo )e o “praciano”( o habitante da cidade ou 

vilarejos ).Por isso, seu valor transcendia o valor econômico.As feiras são, simultaneamente, a 

memória do comércio errante e, sobretudo, a memória imaterial como centros das atividades 

culturais do interior do Nordeste ,por atrair moradores de localidades mais longínquas. Era ,e  ainda 

é, nelas que se transmitiam e, ainda se transmite as tradições orais.Em uma época em que a 

população rural vivia isolada na terra, a feira era o palco da socialização e da festa - espaço de 

encontro de feirantes vindos de longe para contarem e cantarem histórias maravilhosas que ouvira 

em outros lugares.O feirante transporta(va) fragmentos das suas longas deambulações e do 

inesgotável  dizer poético  recheados de misérias e astúcias. 

     Por todo o Nordeste multiplicavam-se as feiras em pontos de maior tráfico, 

fomentando o comércio e o enriquecimento das tradições.Era - e ainda é - o amálgama de redes 

mnemônicas em que circula intensamente a intervocalidade. 

     Costa Leite recorda como, desde pequeno, procurava a feira como um espaço poético 

da oralidade: (...) na feira que eu chegava e não tinha um camarada cantando um folheto, pra mim a feira não 

prestava.   

      A feira era, assim, a grande escola da vida, palco de poesia de cordel que ensinava o 

povo do campo a ler, ganhar e noticiar os acontecimentos da vida.Suas localizações  geográficas 

eram verdadeiros  traçados labirínticos- distanciavam-se uma das outras e por isso, também, exercia 

uma boa esfera de influência entre os habitantes de lugares mais longínquos.A sua preponderância 

diminuiu com a estabilização das atividades comerciais em cidades privilegiadas, onde o comércio 
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se fixou e a noção de mercado desapareceu perante a noção de praça comercial.Este aspecto 

constitui-se como um dos principais pontos de esvaziamento e, conseqüentemente de retenção do 

fluxo dos poetas populares: 

 
Eu passei cinco, seis anos vendendo o livro na feira, sem publicar. Eu fazia a 
feira de Paulista1, Igarassu2, a feira de Goiana3, Iquatissuna4, Usina de São 
José5. Eu cantava pela feira. 
(...) 
Deixei de cantar porque hoje em dia caiu de moda ler na feira.Os poderes 
públicos nunca ajudaram o poeta popular.Não sabem que o poeta popular, na 
maioria das vezes, serve como a vez um professor de Mobral.Eu mesmo aprendi 
a escrever alguma coisa , lendo o folheto.Não fui à escola .Nunca  fui à 
escola.Hoje sou escritor. 

 

 A partir do jogo da memória, Costa Leite redimensiona o caráter e o processo de 

modificação pelo qual passou a feira motivado, segundo ele, pelo empobrecimento da população, 

que cada dia ganha menos e, também, pela mudança de comportamento motivado pelo advento dos 

novos meios de comunicação de massa, como por exemplo a televisão. Este é um fato incisivo para 

a mudança dos costumes e da perfomance do poeta popular. A fragilidade econômica do cordelista 

inibe à adequação aos novos meios de comunicação.Essa rede de relações trama o refluxo da prática 

do cantar um folheto.  No discurso de Costa Leite , é recorrente a reclamação da impossibilidade de 

um poeta cantar na feira sem estar modernizado com serviços de som e outras tecnologias 

modernas. E lamenta como as novas demandas afastam o poeta popular de um público.Recorda que 

o folheto era o jornal do povo.E lamenta  ter perdido nos dias atuais, também, esta função 

mediadora , superada pela televisão: 

 

No tempo da Guerra o pessoal vinha pra feira já pensando em  comprar um 
folheto.Naquele tempo se ganhou muito dinheiro. Naquele tempo vendia muito 
folheto.Hoje, a pessoa liga a TV, tá sabendo de tudo.Até o jornal vende menos 
hoje em dia, a pessoa assiste um jornal... 

                  

Estas interferências manifestam a nostalgia de uma voz pura, desprendida dessas pesadas 

exigências modernas. O mundo mudou os costumes, e, mui especialmente interferiu no alcance 

acústico e nos efeitos da voz. O isolamento do poeta  atinge proporções dramáticas. Neste instante, 

a memória dá lugar a saudade – saudade, não da ordem da representação, mas de puras vivências 

que se vão formulando em nostalgia. 

                                                 
1 Cidade metropolitana de Recife 
2 Cidade metropolitana de Recife, situada no Litoral Sul. 
3 Cidade na zona da mata de Pernambuco. 
4 Pequena cidade da zona da mata de Pernambuco. 
5 Propriedade particular na zona da mata de Pernambuco. 
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Eu não viajo ainda porque fiquei só.Comprava em serviço de som. Andar com 
serviço de som, eu e ele[uma outra pessoa]. Eu leio o folheto,  ele despacha.  
Tem que ter o microfone, coleira, projetor de som. Antigamente, fazia roda de 
duzentas pessoas, ainda hoje faz especial mente no Sertão. O pessoal gosta muito 
de poesia e também o povo é mais pobre e quem  tem TV em casa, vai  assistir 
novela, não quer folheto pra ler.Mas aquele povo que às vezes não tem TV, 
compra um folheto. Vai comprar um folheto pra ler.Hoje em dia , muita coisa a 
Globo acabou com o folheto, a poesia popular, aliás o folheto...às vezes,compra 
a gente pra passar em Brava Gente, ajuda o poeta nesse ponto.O povo assiste 
aquilo... tá  tão satisfeito! Nem sabe que foi folheto. 

(...) 

A poesia caiu um pouco, por causa da televisão, a rede de televisão acabou  90% 
do poeta de banca, quer dizer cordel. 

       

 Surge no relato a nostalgia que, para  Eduardo Lourenço, é o sofrimento por algo 
perdido: 
 

Na verdade, só quando à ausência vivida, física, se acrescena. o sentimento de 
que se romperam os laços com esse lugar que fazia parte de nós, sentimos, no 
seu sentido pleno, a nostalgia. A evocada por todos exilados, mistura amarga 
,desde Ovídio, de tristeza e de melancolia.A nostalgia, sofrimento por conta de  
um bem perdido que era constitutivamente nosso,desvenda-se e  revela-se como 
um sentimento essencialmente negativo, espécie  de luto que o tempo desvanece 
sem o deixar esquecer. 
 

 LOURENÇO, Eduardo. Mitologia da Saudade (1999:33)  
 
 

Talvez não seja por acaso que Costa Leite mitifique a maneira de vender, anteriormente, 

o folheto na feira Esse regresso ao passado – obra da memória – subtrai o sentimento de pura perda 

e de ausência , fazendo-o sentir-se capaz de concentrar o passado no presente, integrando-os em 

uma só momento. As recordações vão-lhe revelando a decepção de não mais transmitir a 

experiência adquirida na trajetória de sua vida:  

 
Vendia o folheto no tripé, na maleta, botava a mala e ia ler. Depois passou prum 
som e a molhor encostada ou senão o que a gente tava lendo ficava  perto , e o 
camarada oferecendo com o molho encostado, o caba via se coçando , o câmara 
quer  um também?..Então vem pegar. (...) A carta misteriosa do Padre Cícero 
Romão foi um folheto que vendeu mais de 50 mil, no mínimo e aquele folheto...  
A velha que vendeu Tabaco e o matuto que vendia fumo, aquele folheto  eu 
vendi três milheiros. no correr do mês, vendia cinqüenta, sessenta .. era o 
cruzeiro naquele tempo... 

 
 
                           

Tais lembranças suavizam seu cotidiano mais difícil, ao mesmo tempo em que lhe dão 

alento para sonhar por um mundo social de melhores condições  - um mundo em que ainda tenha 

vez a “mensagem poética”  transmitida vocalmente, mas que fracassou pelas dificuldades 

econômicas sofridas pelo povo do campo: 

 
Com a queda da literatura de cordel, baixou o teor(...), o poder aquisitivo 
também do povo que compra, a maioria tem gente (..) que ganha cinco reais por 
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dia.Cinco reais por dia!Não dá pra tomar refrigerante, não dá nem pra tomar de 
cachaça...se  for tomar cachaça, não fica bêbado,tem  pessoa aqui em Itabaiana  
que ganha cinco reais por dia,trabalhando na enxada. 
 (...) 

Hoje o povo, vamos dizer deputado, senador, essas coisas...o pobre pra eles é um 
lixo. A única coisa que ele gosta é o voto.Não vê que um poeta popular é 
igualmente. Um professor do Mobral. Muita gente aprendeu a ler , lendo um 
folheto 
(...)                     
Hoje , teve feira que foi proibido a gente trabalhar.Ninguém dá apoio ao poeta 
popular..... 

 
      

A memória de Costa Leite traz em si  a solidariedade com a realidade regional e cultural 
e faz uma ressalva , porque incorporou nos seus folhetos os livros de oração: Oração sempre 
vende..porque o pessoal não tem mais para quem apelar, não confia mais em político,não confia 
mais em ninguém!Tem que fazer prece... 
 

 Por tudo isto, a história de vida de Costa Leite retifica a relação direta entre o poeta 
popular e a  voz, a palavra , os gestos e o trabalho.Desta  conjunção resulta a epifania da voz 
poética.Da experiência de vida, ele tira o seu néctar e a palavra triunfa , surgida do nada, sae das 
bocas, como já disse Zumthor (1993:273) “de um peito vivo , do sopro de uma garganta singular”. 
E esta voz faz – se história de uma cultura, de uma sociedade e se faz literatura. A poesia popular é, 
portanto, Mnemosyne: contém em si a memória épica de um povo, um ABC da vida, como aliás 
está  na fala de Costa Leite: 
 
 

A pessoa não aprende poesia com ninguém.O poeta  popular já nasce poeta, 
mesmo sem saber ler, sem ter linguagem, limpando o mato ,na roça, eu já fazia 
verso. 
(...) 
O folheto agente faz sem nada, somente com ajuda de Deus  .Diz que a moça é 
bonita e o rapaz é valente, e pronto! O resto ele vai  inventando.Prá ser mentira 
tem  que ficar bem parecido com que aconteceu. 
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