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Em andanças pelo centro de Canindé, cidade cearense a 107 km de Fortaleza, é 

possível encontrar um reduto de cultura popular nordestina. Esse lugar é a Casa 

Marreiro, fundada em 1937 pelo folclorista Raimundo Marreiro, onde cada recanto 

carrega símbolos da vida sertaneja.  

 

A loja, hoje comandada pelo filho do fundador, o poeta Natan Marreiro, vende um 

pouco de tudo: ferragens, artefatos de couro, uma foice de madeira, um revólver 

gigante e livretos de cordel. Mas o produto mais pedido é gratuito: os poemas do 

vendedor, que os recita a quem visita a Casa. Dentre as rimas, quase todas são de 

sua autoria, alternadas entre as do pai, dos frequentadores do armazém e outros 

poetas famosos. 

 

A poesia popular é o que reúne diversas pessoas na butique. Poetas e cordelistas 

costumar visitar o lugar para trocar ideia com Natan Marreiro, que é figura amiga de 

muitos. Dentre eles, estão Pedro Paulo Paulino e Arievaldo Viana, que o anfitrião 

considera como os melhores do círculo de versificadores. Todo o ambiente é 

consumido por uma história que envolve cultura popular. 

 

A fachada azul atrai os olhares com facilidade. Em períodos de romaria, a loja 

chama os turistas mais curiosos, que buscam os produtos diferenciados dos 

Marreiro, além da coletânea de cordéis de diferentes autores. No topo da Casa, um 

carrossel – feito de uma roda de carro de boi, com miniaturas de vacas e vaqueiros 

em cima - que remete ao ofício do vaqueiro, feita em 1955 pelo fundador do local. 

   

Ao relatar a origem dos produtos, Natan Marreiro relembra o pai, que produziu 

grande parte dos artigos. Um símbolo do folclore de Canindé é a “boneca do 

Marreiro”, feita por Raimundo Marreiro na década de 1960. Batizada de Gilda, a 

boneca fabricada a base de gesso e madeira era atração nas festas de São 

Francisco e, hoje, pode ser encontrada no estabelecimento da família.  

 

Francisco Walber, conhecido como Walbim Piolho, foi um dos condutores da 

boneca e demonstra apreço pelo folclorista. “Trabalhei com Raimundo e o tive como 

pai. Ainda hoje sinto falta dele. Na questão da cultura, não tinha outro. O mais 

procurado de Canindé”, declara. 



 

Imortal da Academia Canindeense de Letras, Natan diz que não acredita que fazer 

poesia é hereditário, mas tem orgulho de ser filho de quem é. Ao ser perguntado 

sobre a influência do poeta no folclore da região, responde com a rima de Patativa: 

“O folclore é um pilão / É um bodoque, é um peão / Garanto que também é / Uma 

grosseira cangalha / Aparelhada de palha / De palmeira ou catolé”.  
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Natan Marreiro e os produtos da sua loja: rédeas de boi, chapéus de couro, sinos de 

vaca, entre outros. 



 
Literatura de cordel à venda na Casa Marreiro. Autores como Pedro Paulo Paulino, 

Gonzaga Vieira, Arievaldo Viana e o próprio Natan Marreiro são alguns presentes 

na coleção. 

 

     
 

Natan e os frequentadores na entrada do armazém. 

 



 
Boneca Gilda, criada pelo pai de Natan para apresentações nas festas populares de 

Canindé.  

 

     
Natan é membro da Academia Canindeense de Letras. “É Triste a Quase Menina no 

Cabaré da Cidade” é o título de um de seus cordéis disponível no Museu Casa da 

Xilogravura e na Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida. 

 



 
A poesia não é o único talento de Natan. O artesanato também é produzido por 

suas próprias mãos.  


