
 



 

Patrimônio Cultural 

Imaterial Brasileiro 

Cordel é literatura 

E essa terra é celeiro 

De talentos grandiosos 

Que ganharam o mundo inteiro 

 

Nova Iguaçu adotou 

Um dos maiores cordelistas 

O grande Jota Rodrigues 

Das rimas um cientista 

Veio lá de Pernambuco 

Viver aqui como artista 

 

No cordel tem muita rima 

E também xilogravura 

A arte do nosso povo 

Dentro da literatura 

Hoje serei mensageiro 

Dessa expressão da cultura 
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Muita gente não sabia 

Ou não sabe até agora 

Que aqui no nosso Sesc 

Nós também temos escola 

E não é daquele tipo  

Que parece uma gaiola 

 

Nos diria Rubem Alves 

Essa escola aqui dá asa 

Para essa meninada 

Sesc é uma segunda casa 

A equipe que aqui tem 

Um sorriso não atrasa 

 

Resgatar as tradições 

E a cultura popular 

O SESC faz muito bem 

Agora vou lhe mostrar 

Várias apresentações 

Pra você se deleitar 
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Agora eu chamo ao palco 

Essa grande atração 

Eles só tem três aninhos 

Mas um grande coração 

Bata palma, minha gente 

Para a Turma do Avião 

 

Defender a Educação 

É nossa regra primeira 

Valorizar a cultura 

E a arte brasileira 

Nossas crianças já sabem 

Qual é a nossa bandeira 

 

Esses tempos tão difíceis 

Conseguimos superar 

Graças a Deus, a Ciência 

E a quem foi se vacinar 

Hoje estamos todos juntos 

Pra essa festa apreciar 
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A turma que vem agora 

Vai dançar para você 

Uma canção que nos fala 

Da alegria de viver 

É a Turma das Estrelas 

E a Turma do Bambolê 

 

Essa música falou 

Que eu tô sorrindo à toa 

Mas eu tenho um bom motivo 

Que é ver tanta gente boa  

Nessa festa tão bonita 

Nem ter medo de garoa 

 

A vida tem sido dura 

Mas não vou desanimar 

O mundo dá muita volta 

E põe tudo no lugar 

Quando a primavera chega 

Ninguém pode segurar 
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Dança cura cara feia 

Cura até as suas dores 

Pra dançar um rastapé 

Com vocês, nossos amores: 

Turma dos Aventureiros 

E também Turma das Cores 

 

Festa junina é pura 

Brincadeira e diversão 

Tem forró pipoca doce 

Tem xaxado e baião 

Tem amendoim, canjica 

Na festa de São João 

 

Festa boa é aquela 

Que tem bastante comida 

Que tem gente animada 

Que a tristeza se intimida 

E se a música é da boa 

Logo, a dança é merecida 
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Nessa palavra cantada 

Poesia e emoção 

Vamos assistir agora  

A Turma do Camaleão 

Dançando com os amigos 

Da Turminha do Trovão 

 

A quadrilha de agora 

É um pouco diferente 

Vai roubar seu coração 

Deixando você contente 

Nem precisa ter um par 

Pra se divertir com a gente 

 

Que você irá gostar 

Disso eu tenho certeza 

Nessa dança fique esperto 

Você vai ter uma surpresa 

Nossa criatividade 

É como fogueira acesa 
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Todos ficarão chocados 

Com a beleza dessa dança 

Com a alegria, com a doçura 

E o sorriso de criança 

Mostrados pelos alunos  

Do Projeto Mais Infância 

 

Pra medir a importância 

De objeto ou momento 

Manoel de Barros diz 

Que é pelo encantamento 

Que essa coisa nos provoca 

Nem precisa de instrumento 

 

Agradecemos a todos 

Pela sua atenção 

Por assistir nossa dança 

Com tanta concentração 

Que esse cordel se enrole 

Dentro do teu coração 
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As crianças acabaram 

De mostrar um grande show 

Mas não vá embora ainda 

A festa não acabou 

Vamo lá pular fogueira 

Que o arraiá só começou 
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Sueli Rodrigues é professora na rede privada no 

município de Nova Iguaçu, formada em Letras e em 

Psicologia. Filha e neta de cearenses carrega nas 

veias o amor pela cultura nordestina, em especial 

pelo forró e pela literatura de cordel. 

Admiradora de Patativa do Assaré e do quase 

iguaçuano Jota Rodrigues, neste cordel a autora 

anuncia as apresentações da festa junina do SESC 

Nova Iguaçu 2022, evento tradicional na cidade, que 

retorna após dois anos de pausa em virtude da 

pandemia de Covid. 

Sueli é mãe da Sophie Rodrigues que participou da 

Educação Infantil e atualmente é do Projeto Sesc+ 

Infância. 

 


