
Huberto Rohden 

Novos Rumos Para a 

Educação 

  

 

EDUCAÇÃO EM CORDEL  

Projeto 10 estrofes para conhecer 

Claudia Maria Azevedo de Vasconcellos 



 

 

Conhecimento: DIREITO de todos – Distribuição gratuita 

 

 

Educação em Cordel: Projeto 10 estrofes para conhecer, é um trabalho 

de Claudia Maria Azevedo de Vasconcellos, professora da rede 

estadual SEEDUC RJ, que resume várias obras em forma de cordel 
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Cordel baseado no livro “Novos Rumos para a Educação”, de Huberto 
Rodhen 

1 

Novos rumos para a educação 

Precisamos construir 

Um saudosismo infantil 

Não podemos admitir 

Ser bom por medo é ignorância 

O autoritarismo vai nos fazer sucumbir 

2 

Da ignorância à sapiência 

Há uma caminho a trilhar 

E dessa lei da evolução humana 

Precisamos nos conscientizar 

Cada um de nós precisa aprender 

A sua liberdade bem usar 

3 

A verdadeira educação ensina 

Que cada Homem deve criar 

Valores dentro de si mesmo 

Educar não é ‘adestrar’ 

Portanto há diferença 

Entre instruir e educar 

  



4 

É preciso que o estudante 

Tenha consciência de sua dignidade 

E do seu dever como indivíduo 

Em prol da coletividade 

Somente desta forma vamos 

Construir uma livre humanidade 

5 

“Eu sou parte de um Todo” 

Por isso tenho responsabilidade 

De construir um mundo melhor 

Pois hoje a alarmante criminalidade 

É resultado de que perdemos 

Esse sentido de Totalidade 

6 

O grande mal está na falência das consciências 

Pois ao deus dinheiro se faz adoração 

Por isso a reforma interior 

É uma emergência na educação 

Cada injustiça cometida no mundo 

É para a humanidade uma degradação 

  



7 

Aquele que a custa do suor do povo 

Só pensa em enriquecer 

É na verdade um ser desgraçado 

Porque não conseguiu compreender 

Que há uma Constituição Cósmica 

Que nós devemos obedecer 

8 

Esse BEM está no interior do Homem 

Em uma forma potencial 

Se é alimentado Ele floresce 

Nascendo o Homem espiritual 

Ser fiel à essa Essência Divina 

É para cada Homem fundamental 

9 

Vivência humana, Essência Divina 

Essa é a revelação 

Que deve chegar ao Homem 

Que recebe educação 

“Conhece-te a ti mesmo” 

Para poder alcançar a libertação 

  



10 

Entenda que há uma só vida 

Mas diferentes fases de evolução 

Essa lei da continuidade da vida 

Deve servir de conscientização 

Para aproveitar o tempo na Terra 

Para fazer sua autossuperação 

 



 

 

“A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do 

espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do 

povo brasileiro. É esta, pois, uma poesia de confraternização 

social que alcança uma grande área de sensibilidade.” 

— Carlos Drummond de Andrade 

 

O cordel é um gênero literário escrito na forma rimada e 

impresso em folhetos. É uma manifestação cultural típica do 

nordeste, hoje presente em várias regiões do Brasil. Seu nome 

tem origem na forma como os folhetos eram expostos 

tradicionalmente nas feiras livres, pendurados em barbantes. 

 

Em 2018 a literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio cultural 

imaterial do Brasil.  

 


