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Apresentação 

O Concurso de Literatura de Cordel foi motivado pelo estudo do gênero no  

7º ano aliado à tragédia de Brumadinho. O compromisso com a difusão do cordel 

contemporâneo busca impulsionar pequenos cordelistas e estimular a leitura e a 

produção do gênero, objetivando contribuir para a valorização dessa importante 

expressão da cultura popular. 

Com relação ao cordel, o estudante precisou levar em consideração que os 

textos deveriam ser inéditos. O cordel inscrito deveria contar com estrofes escritas em 

sextilhas (seis versos) ou setilhas (sete versos), seguindo padrões estéticos, como 

conteúdo, rima e métrica. As sílabas poéticas não foram estabelecidas, permitindo-se 

versos brancos. 

Por fim, acredita-se no incentivo à leitura e à escrita a partir da reflexão sobre 

temas presentes na sociedade que precisam ser analisados, mesmo que de forma 

literária, possibilitando manifestar nossas emoções de modo expressivo. 

 
Boa leitura! 

 
Prof. Jean Santos Otoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A tragédia em Brumadinho 

Vitória Karoline – 7º B 

Hoje eu vim falar 

de um assunto complicado 

que acabou de destruir 

boa parte de um Estado. 

Além de muita tristeza, 

deixou a todos assustados. 

 

Uma barragem se rompeu 

causando só destruição 

e a cidade de Brumadinho 

foi vítima dessa devastação, 

que deixou pessoas soterradas 

e famílias com o coração na mão. 

 

Em 2019, em pleno janeiro, 

a tristeza chegou ao coração 

do brasileiro. 

Só se via lama 

próximo ao Triângulo Mineiro, 

que guardava corpos abaixo do lamaceiro. 

 

Mas existe um herói 

chamado de bombeiro, 

que põe a própria vida em risco 

pra salvar a de um sujeito. 

E as famílias muito gratas 

agradecem de qualquer jeito. 

 

 

 



Brumadinho: tragédia planejadinha 

Sarah Nantes de Souza – 7º A 

Há pouco tempo ocorreu 

a tragédia de Brumadinho. 

Lugar lindo e calmo, 

da barragem, vizinho. 

E a Vale, sem compromisso, 

tinha tudo calculadinho. 

 

A vocês vou explicar 

o ocorrido apavorante, 

e em forma de versinhos 

digo-lhes: a história é grande. 

Começou com corrupção 

de “terninhos elegantes”. 

 

A barragem foi montada 

perto de um povoado, 

caramente construída 

sem valer nenhum centavo. 

O povo sofria perigo, 

e a barragem, despreparo. 

 

Depois da água lá ficar, 

a lama foi então chegando. 

O perigo foi alertado, 

e a Vale ignorando. 

Pensava só em si mesma, 

para o povo nem ligando. 

 

 

 



A barragem, fragilzinha, 

fraquejava de hora em hora 

e há tempos precisava 

de uma reforma sem demora. 

Não tinha sido prevenido 

e está se remediando agora. 

 

O acúmulo de rejeitos 

por todos era sabido. 

Por só revelar verdades, 

teve engenheiro despedido, 

pois a Vale só queria 

o dinheiro tão querido. 

 

Anos e anos depois, 

nenhum sinal de desastre. 

Eis que, em 2015, 

Mariana virou traste. 

E a Vale se encurralou 

com esse grande contraste. 

 

Também perto de barragem, 

Brumadinho se assustou, 

pediram ajuda à Vale 

que um alarme criou. 

Prometeu que no perigo 

ia soar, mas não soou. 

 

  



Remendada banalmente, 

a barragem então cedeu, 

pôs para fora os erros 

que a Vale cometeu 

e a alegria das pessoas 

a lama submergiu. 

 

Hoje o povo está aí, 

à deriva, sem ajuda. 

Brumadinho pode mudar, 

mas a tristeza não muda. 

Enquanto a Vale, processada, 

nega tudo, carrancuda. 

 

Até hoje se esquivando, 

a Vale extorque grana. 

E, para o povo desprovido, 

suas vazias mãos abana. 

Todos os erros cometidos 

embutidos lá na lama. 

 

E agora, meus amigos, 

o que acontecerá? 

Será que fica a tristeza 

ou será que ela sumirá? 

Diante de tanta lama, 

só o tempo nos contará. 

 

 

 

 

 



Cordel sobre a tragédia de Brumadinho 

Laura Diniz – 7º A 

Para assustar a população, 

a barragem se rompeu, 

causando morte e destruição 

devido à lama que ali percorreu. 

Não há chances de salvação 

para quem na lama desapareceu. 

 

A natureza também foi afetada, 

o solo ficou impróprio para plantação. 

Grande parte da vegetação foi arrastada, 

rios também receberam poluição. 

E as vidas ali presentes foram eliminadas 

ainda com impacto ambiental sem dimensão. 

 

O mundo ficou completamente chocado 

com esse imenso desastre, 

que deixou um número de mortes inesperado, 

ficando todos desolados com a catástrofe. 

Mas, se os responsáveis tivessem mais cuidado, 

certamente não teriam causado tanto desgaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tragédia de Brumadinho 

Pedro Gabriel – 7º A 

Não gosto de falar 

de tragédia e destruição, 

mas eu tenho que contar 

esta desconsideração, 

que além de pessoas matar 

causou muita poluição. 

 

A empresa responsável pelo acontecido 

já nem tinha ligado, 

pois já havia percebido 

que seria de mais agrado 

arcar com o sucedido 

que com o perigo ter acabado. 

 

Os que tiverem sobrevivido 

que a lição nunca esqueçam. 

Quem perdeu um conhecido 

que Deus o fortaleça. 

E, por favor, que o ocorrido 

nunca mais aconteça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tragédia de Brumadinho 

Júlia Ariadne – 7º A 

No interior de Minas 

se encontra Brumadinho, 

uma cidade pacata 

que a lama cruzou o caminho. 

Daqueles que ali estavam, 

não sobrou nem um mindinho. 

 

Barragem que se rompeu, 

que causou devastação. 

Tanta gente soterrada 

trouxe a preocupação. 

Notícias se espalharam, 

trazendo mais aflição. 

 

Quando rezo peço a Deus 

que ajude as famílias, 

que choram desesperadas 

procurando alegria. 

O morador de Brumadinho 

quer um tempo de calmaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cordel do desastre de Brumadinho 

Cauã Moreira – 7º D 

Poderia ser uma sexta-feira normal, 

mas aconteceu uma tragédia natural. 

Pessoas saíram para trabalhar, 

mas não voltaram para seus filhos abraçar. 

Na hora mais importante do dia, 

seu dia acabou em covardia. 

 

Sem poderem revidar 

e ilesas saírem de lá, 

com um tanto de lama em seu caminho, 

fazendo tristes até os passarinhos, 

as pessoas correram, 

mas mesmo assim muitos morreram. 

 

Elas foram obrigadas 

a ficar desabrigadas. 

A Vale se preocupa mais com dinheiro 

do que com a vida de vários engenheiros. 

Para a Vale, 

será que a vida de alguém vale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tragédia de Brumadinho 

Davi Zheng – 7º D 

Na cidade de Brumadinho, 

aconteceu uma tragédia horrível. 

Estourou a barragem de rejeitos 

que ficava em um alto nível. 

Ninguém imaginava 

que essa tragédia fosse possível. 

 

Casas, construções e muitas pessoas 

foram levadas pela lama. 

Na pequena cidade, 

começou um verdadeiro drama. 

Trouxe junto muita tristeza 

para esse povo que a gente ama. 

 

Chegaram muitos bombeiros 

para as vítimas procurar 

e não se cansam de trabalhar. 

E então o povo mineiro,  

no meio de tanto sofrimento, 

ensina ao mundo o que é amar. 

 

A mineradora Vale 

foi quem causou tanta destruição. 

Explora minério no Estado 

e espalha corrupção. 

Ainda há muitos desaparecidos na lama, 

causando revolta na população. 

 

 

 



Vale da morte 

Mariana Souza Silva - 7º D 

 

Nada se viu, 

de repente acabou. 

O mar de lama tudo engoliu 

e nada restou. 

Tudo o que eu tinha, de repente, sumiu. 

Na lama, a minha paz se afogou. 

 

Nada sobrou além das lembranças 

da época em que nem tudo era lamento. 

A lama levou minha esperança  

e tudo o que eu tinha por dentro. 

As lágrimas das crianças 

também ecoam sofrimento. 

 

Não ouço mais os latidos do meu velho amigo, 

o mugido da minha criação. 

O mundo inteiro lamenta comigo, 

perdemos parentes, terras para plantação. 

Não tenho mais abrigo, 

meus olhos refletem a destruição. 

 

Quando vale a vida? 

Não muito, posso afirmar. 

Iniciamos uma guerra ávida, 

lutamos pelo direito de sonhar. 

Nossa história, pela lama dissolvida, 

fomos forçados a recomeçar. 

 

 

 



Brumadinho 

Júlia Coelho Simões - 7º C 

 

Vou começar uma história 

que ocorreu em Brumadinho. 

Foi triste, foi alarmante 

e deu-se nesse lugarzinho. 

A barragem se rompeu 

bem no meio do caminho. 

 

A lama era muito densa, 

arrastou animais e gente. 

Sem aviso, nem piedade, 

levou tudo pela frente. 

Ficaram apenas lágrimas 

de um povo tão carente. 

 

Ali havia um rio, 

tinha peixe e sustento. 

Agora, existem lama, 

tristeza e sofrimento. 

E as pessoas culpadas  

seguem sem argumento. 

 

Em meio ao dissabor, 

tantos sonhos enterrados. 

Houve os que conseguiram  

sobreviver agarrados 

à sorte do recomeço, 

mas seguem desamparados. 

  



Tragédia de Brumadinho 

Júlia Soares - 7º C 

 

Mais uma barragem se rompeu 

e Brumadinho se afundou. 

Pessoas soterradas e famílias devastadas. 

Pessoas que um dia você amou 

foram tomadas pela imensa dor. 

O mundo inteiro se solidarizou. 

 

Muitas pessoas de manhã saíram 

indo trabalhar na Vale. 

E, de repente, a barragem se rompeu 

sem nenhum alerta dar, 

trazendo tanto sofrimento  

às famílias desse lugar. 

 

Vendo aquele mar de lama, 

“Oh, meu Deus, quanta destruição!”. 

Tanta gente soterrada, 

pessoas perderam seu teto e seu chão. 

O desespero tomou conta 

na mais cruel judiação. 

 

E os bombeiros foram lá 

para sobreviventes resgatar. 

E todos pensando: 

“Será que vão encontrar?”. 

Muitos se perguntando: 

“Quando a Vale vai se pronunciar?”. 

 

 

 

 



Um rio, antes valioso, 

naquele dia pedia socorro. 

E naquela destruição toda 

avistou-se um cachorro, 

sem entender o que ocorria, 

preso à lama em um morro. 

 

Os culpados dizendo  

que aquilo era um desastre natural, 

mas o que se via 

era uma ganância fora do normal, 

que afundou Brumadinho  

em uma destruição total. 

 

Termino este cordel 

dando apoio a Brumadinho. 

Às famílias destruídas, 

muita paz, amor e carinho. 

Tudo vai dar certo 

nesse novo caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brumadinho 

Lara Ricardo Souza - 7° B 

 

Eu vou contar uma história  

que foi uma destruição, 

que aconteceu em Brumadinho 

e foi uma enorme devastação. 

Tão triste história 

que abalou toda a população. 

 

Com a terrível tragédia 

que aconteceu no Córrego do Feijão, 

tirou-se o lar dos animais, 

causando uma enorme desabitação, 

gerando grandes danos ambientais 

levando a anos de poluição. 

 

Agora me diga você: 

quanto vale a alma 

dos que se foram na tragédia? 

E aqueles que ficaram sem quem os ama? 

Quanto vale esse dinheiro 

se está todo sujo de lama? 

 

  



Brumadinho 

Alice Millard Rocha – 7o B 

Não gosto de falar 

sobre coisas de destruição, 

mas estou aqui escrevendo 

com apenas uma lapiseira na mão. 

Tantas pessoas soterradas 

na mais cruel judiação. 

 

Mais uma barragem que se rompe, 

causando tamanha devastação, 

jogando rejeitos de minério 

na água dos nossos rios. 

Isso nos dá até arrepios 

e aperta nosso coração. 

 

Centenas de vidas interrompidas, 

que pelo mar de lama foram engolidas, 

é de cortar o coração. 

Foi manchete de TV,  

internet, jornal, rádio, 

comoveu toda a nação. 

 

Hoje se vê em Brumadinho 

um cenário desolador. 

Em uma grande destruição 

esse lugar se transformou. 

Se existe um culpado, 

esse tirou o corpo de lado, 

deixou o povo em clamor. 

 

  



Morte aqui não vale 

Maria Clara Fagundes Valle - 7º C 

 

Outra barragem se rompe 

trazendo muita destruição, 

matando pessoas e animais, 

sem contar a poluição. 

A mata verde já não se acha; 

casas, então, só debaixo daquele chão. 

 

A Vale diz ser acidente 

aquilo que poderia ser prevenido. 

Se não fosse a ganância,  

isso não teria acontecido. 

Então, Brumadinho sofre 

com tantos desaparecidos. 

 

Os militares trabalham duro, 

sempre em busca de esperança. 

Quanto mais o tempo passa, 

mais se perde a confiança. 

E a Vale acha que se paga pelas vidas 

com uma mera fiança. 

 

Quanto ao rio Paraopeba, 

água limpa não há mais. 

Não é pura, nem potável, 

foi poluída por restos de minerais. 

Precisamos de socorro! 

Minas não aguenta mais. 


