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RESUMO 

 

Esta dissertação se propôs a investigar as relações entre música e literatura nas canções que 

compõem a obra do grupo pernambucano Cordel do Fogo Encantado de forma a compreender 

os sentidos destas composições interartísticas e como elas reinventam as tradições 

cristalizadas sobre a imagem do sertão. Para tanto elegemos um corpus composto por sete 

canções do Cordel do Fogo Encantado (Profecia, Chover, Profecia Final, A Matadeira, Pedra 

e Bala,Vou saquear a tua feira e Morte e Vida Stanley), escolhidas não apenas por sua 

intersecção entre literatura e música, visto que toda a obra do grupo apresenta tal relação, mas 

sim por sua expressão do sertão, lugar de origem do grupo. Várias implicações surgiram desta 

abordagem e para respondê-las nos valemos do trabalho pioneiro de Steven Paul Scher, que 

sob a denominação de Melopoética (melos = canto + poética) abarca os estudos de 

comparativismo musical-literário, buscando as conexões entre as artes. Junto às ideias deste 

autor, a noção de Melopoética Cultural presente nas obras de Solange Ribeiro de Oliveira, 

também nos serviu de base. Além disso, consideramos pertinente o diálogo entre a 

melopoética e o conceito de poesia oral desenvolvido pelo medievalista Paul Zumthor que 

compreende o estudo da oralidade não apenas na literatura, mas nas diversas manifestações 

em que a voz é a força motriz, bem como a sua ideia de performance aliada aos trabalhos de 

Ruth Finnegan sobre o mesmo tema. A obra do Cordel do Fogo Encantado, unindo a música 

afro-indígena do sertão do Moxotó à cantoria de viola e aos ritmos do folclore popular foi 

acrescida da literatura para retratar um sertão em que tradição e modernidade estão 

imbricadas, criando uma obra peculiar. O processo analítico por nós utilizado buscou 

demonstrar como se manifesta nas canções trabalhadas a presença da literatura e da música e 

como esta conexão é responsável pela transcriação de um sertão híbrido que teima em se 

reinventar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sertão. Poesia oral. Melopoética. Performance.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to investigate the relations between music and literature in songs that 

make the work of the pernambucano group Cordel do Fogo Encantado in order to understand 

the meanings of these interartistics compositions and how they reinvent the crystallized 

traditions about the image of the Brazilian backland. Therefore, we chose a corpus consisting 

of seven songs by Cordel do Fogo Encantado (Profecia, Profecia Final, Chover, A 

Matadeira, Pedra e Bala,Vou saquear a tua feira e Morte e Vida Stanley), chosen not only for 

their intersection between literature and music, since the whole work of this group has such 

intersection, but for their expression of the Brazilian backland, the place of origin of the 

group. Several implications of this approach appeared and to answer them we followed the 

pioneering work of Steven Paul Scher, who under the name Melopoetic (melos = singing + 

poetic) includes studies of musical-literary comparativism, seeking connections between the 

arts. Along the ideas of this author, the notion of Cultural Melopoetic present in the works of 

Solange Ribeiro de Oliveira, also served as basis. Furthermore, we consider appropriate the 

dialogue between melopoetic and the concept of oral poetry developed by medievalist Paul 

Zumthor, comprising the study of orality not only in literature, but in different manifestations 

in which the voice is the driving force, as well as his idea of performance coupled with the 

work of Ruth Finnegan under the same topic. The work of Cordel do Fogo Encantado, uniting 

the afro indigenous music in the backland of Moxotó to the sound of violas and rhythms of 

popular folklore was increased of literature to portray the backland where tradition and 

modernity are intertwined, creating a peculiar work. The analytical process sought to 

demonstrate how the presence of literature and music manifests itself in the songs worked and 

how this connection is responsible for transcreate a hybrid backland that insists on reinventing 

itself. 

KEYWORDS: Backland. Oral poetry. Melopoetic. Performance. 
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INTRODUÇÃO 

 
A paixão é um mar 

 Parabólica 
Dilatada 

 Estrada que dói. 
(Cordel do Fogo Encantado) 

 
 

Dizem que se você foi muito feliz num lugar não deve voltar lá. Eu nunca voltei 

ao sertão. Até começar este trabalho. Ao refletir sobre minha identidade e meu lugar de 

pertencimento, percebi que voltava ao sertão, não fisicamente como acreditei ser a única 

maneira possível, mas, na verdade, voltava ao sertão encontrando-o dentro de mim.  

Quando escolhi o sertão por objeto de pesquisa tinha cristalizada em mim a ideia 

de um sertão romântico, estático em seus estereótipos. O sertão que minha memória registrava 

em paisagens congeladas era semelhante a instantâneos que os apaixonados recolhem das 

gavetas nos momentos de saudade. Nas aulas da disciplina Memória, História e Literatura e 

nas reflexões com o professor Fernando Sá percebi que o sertão que eu tentava resgatar já não 

existia, que assim como sua filha que envelheceu e se transformou, ele também se 

metamorfoseara em outro. É este sertão que busco retratar aqui.  

Um sertão que reencontrei longe de meu lugar de origem, a cidade de Jeremoabo 

na Bahia, pois seguindo o ditame de Guimarães Rosa, segundo o qual “o sertão está em toda 

parte”, acabei por reencontrá-lo em Pernambuco, na cidade de Arcoverde, mais 

especificamente em seus filhos que formaram o Cordel do Fogo Encantado, cujas 

composições despertaram em mim a saudade de meu sertão romântico e o desejo de 

desvendar um sertão globalizado que mais tarde vim a conhecer. Em comum entre os dois? A 

voz, essa potência criadora que se exprime em música e poesia, num lugar que também pode 

ser representado pelo nome do grupo que aqui será objeto de análise.    

Cordel. Fogo. Encantado. Palavras-símbolo do sertão. O sertão da literatura de 

cordel, do fogo do sol que às vezes castiga, mas que também transfigura a natureza desse 

lugar, sertão encantado de assombramentos, mitos e lendas. Foram essas as palavras 

escolhidas pelo Cordel do Fogo Encantado para exprimir sua relação com este lugar. Um 

grupo saído do interior pernambucano, que conseguiu mostrar ao país a voz do sertanejo, sua 

poesia e sua música. O quinteto, fruto de um universo de oralidade, uniu a música e a 

literatura do sertão para produzir sua obra poética que excedeu os limites do regional para 

alcançar o global. 
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Nascido no “Portal do Sertão”, um lugar dinâmico, propício à circularidade 

cultural pelo fato de ser lugar de passagem de viajantes e comerciantes, o Cordel carrega em 

sua obra o hibridismo cultural, no qual novas formas artísticas surgem como resultado de 

encontros culturais que reinventam as tradições, pois o “hibridismo é muitas vezes, senão 

sempre, um processo e não um estado” (BURKE, 2010, p.50) ou não apenas um processo, 

mas “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de 

forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 

2011, p. XIX). O quinteto arcoverdense abarca diferentes manifestações culturais, símbolos 

de nossa mistura étnica das três raças – índios, brancos e negros – em sua poesia oral. Estas 

formas híbridas devem ser encaradas como resultado de “encontros múltiplos e não como o 

resultado de um único encontro, quer encontros sucessivos adicionem novos elementos à 

mistura, quer reforcem os antigos elementos” (BURKE, 2010, p. 31). 

Em sua mistura de diferentes etnias e culturas o Cordel produziu canções que 

passeiam pela literatura de cordel e a cantoria de viola mesclando-se à religiosidade popular 

do catolicismo sertanejo e suas profecias apocalípticas junto aos batuques africanos e aos 

santos do candomblé, criando versos de fácil memorização como as poesias trovadorescas do 

passado quando a oralidade era a força motriz de toda cultura. Na canção Toada velha 

cansada, podemos observar o hibridismo do grupo arcoverdense e a sua linguagem 

eminentemente oral numa canção que retoma as antigas toadas de vaqueiros, mas a ela 

confere um ritmo que longe de torná-la melancólica como geralmente se vê nesses cantos de 

lamentação, lhe assegura uma vibração e um poder rítmico que infelizmente a escrita é pobre 

em descrever, o que lamentamos num trabalho que aborda a oralidade. Nesta composição, 

elementos do imaginário nordestino se misturam à percussão ritmada por batuques africanos, 

e as cenas que se desdobram nas estrofes retomam a literatura sertaneja em busca de 

metáforas que descrevam “minha cumadre Fulô”. 

 

Toada Velha Cansada 
  
Chega 
Toada velha cansada 
Atrás do fogo encantado 
Nesse terreno sem cerca 
 
Seca 
Meu olho teu caldeirão 
Teu colo meu oratório 
Teu sonho meu cobertor 
 
Teu riso tem um corisco 
Teu peito tem um trovão 



13 

 

É só a gente se ver 
chove no meio do verão 
Água que lava terreiros 
(Oi que lava terreiros) 
Oi que lava Janeiros, sertão 
 
Eita mulher voadeira 
Misterioso pavão 
O riso teu tem corisco 
E o peito teu tem trovão 
E os meus dois olhos bandeiras 
Fogueiras clarão (São João) 
 
Eia 
Minha cumadre Fulô 
Quero teu cheiro de mato 
Tua passada invisível 
 
Vivo 
Na catingueira da serra 
Cheguei montado no vento 
Poderes do teu feitiço 
 
(LIRA, 2000) 

 

Assim, este trabalho objetiva examinar, identificar e interpretar como se 

estabelece a relação entre música e literatura na obra do Cordel do Fogo Encantado. Meu 

interesse é compreender como a linguagem musical-poética do quinteto arcoverdense 

reinventa o imaginário acerca do sertão, através da poesia oral de suas composições 

interartísticas. Além disso, busco também analisar a performance do grupo em que a presença 

do corpo junto à emanação da voz e à participação do público faz do espetáculo um momento 

único, nunca repetido no tempo e no espaço. 

 O estudo da poesia oral ainda é tema pouco discutido no Brasil, o que acarreta 

uma escassez de material bibliográfico para consulta. Aqui, me servirão de base Paul Zumthor 

e sua visão acerca da poesia oral, que abrange outras manifestações além da literatura, e Ruth 

Finnegan, que assim como Zumthor, também se ocupa do estudo da performance. 

Utilizando o termo poesia oral, o medievalista Paul Zumthor defende que o estudo 

da oralidade não compreende apenas a literatura oral, mas diversas manifestações em que a 

voz é a força motriz. Para ele, mesmo num texto escrito, a oralidade subsiste, visto que um 

texto escrito nasceu na memória do individuo e sob a forma primeira da oralidade.  Essa 

permanência da voz no escrito é o que este autor classifica de índice de oralidade. 

 

Por “índice de oralidade” entendo tudo o que, no interior de um texto, informa-nos 
sobre a intervenção da voz humana em sua publicação, quer dizer, na mutação pela 
qual o texto passou, uma ou mais das vezes, de um estado virtual à atualidade e 
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existiu na atenção e na memória de certo número de indivíduos. (ZUMTHOR, 1993, 
p. 35) 

 

Por conta disso, utilizarei o termo poesia oral e não o comumente empregado 

literatura oral, pois como defende Paul Zumthor, este pressupõe a escrita enquanto aquele 

abarca não apenas o escrito, mas também aquilo que é eminentemente oral, visto que para o 

autor, a poesia é “uma arte da linguagem humana, independente de seus modos de 

concretização e fundamentada nas estruturas antropológicas mais profundas” (ZUMTHOR, 

2007, p. 12). 

Segundo o medievalista, existem quatro tipos de oralidade: primária, mista, 

segunda e mecanicamente mediatizada. A oralidade primária é o retrato de uma cultura 

iletrada em que a voz é imediata, sem a influência da escrita. Na oralidade mista existe a 

presença da escrita, no entanto ela é apenas parcial, externa. A oralidade segunda é fruto de 

uma sociedade dominada pela escrita, o oral é marcado pela presença desta. Por fim, a 

oralidade mecanicamente mediatizada se revela diferenciada no tempo e/ou espaço e reflete a 

cena atual em que os meios de comunicação alteraram as configurações espaço-temporais. 

(ZUMTHOR, 1993, p. 36) 

Esta última modalidade apresentada por Zumthor, mecanicamente mediatizada, é 

a que melhor representa meu objeto de estudo, embora este seja também um claro exemplo de 

oralidade segunda. As canções que compõem meu corpus se revelam oralidades 

mecanicamente mediatizadas na medida em que se trata de obras musicais cujo registro nos 

meios eletrônicos possibilita a execução em diferentes lugares ao mesmo tempo sem que para 

isso se torne necessária a presença do intérprete.  

Essa nova oralidade é o reflexo de um tempo que parece reivindicar a presença da 

voz subtraída de seu lugar de status pela predominância da escrita. É também uma oralidade 

produzida pela indústria cultural para ser consumida pelas massas. Os excessivos meios de 

propagação midiáticos parecem clamar o poder que emana do corpo através da voz, um desejo 

que vai além do poder das mídias e que reflete “uma espécie de ressurgência das energias 

vocais da humanidade, energias que foram reprimidas durante séculos no discurso social das 

sociedades ocidentais pelo curso hegemônico da escrita” (ZUMTHOR, 2007, p.15).  

A meu ver, a análise da poesia oral mantém um interessante diálogo com os 

estudos sobre a conjugação entre literatura e música, trazendo para o campo do oral aquilo 

que era eminentemente escrito, revelando assim o papel imprescindível da voz defendido por 

Zumthor. Para compreender esta relação na obra do Cordel do Fogo Encantado, me valerei 

dos trabalhos de Steven Paul Scher, que examina a união do melos (canto) com a poética, num 
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recente campo de estudo interdisciplinar responsável por um notável impulso no 

desenvolvimento da Literatura Comparada. Este trabalho intersemiótico encara as interfaces 

entre música e literatura como um meio de compreender a sociedade pós-moderna em que as 

diversas manifestações artísticas surgem integradas, visto que “o pós-modernismo não é um 

estilo, mas a co-presença tumultuada de todos, o lugar onde os capítulos da história da arte e 

do folclore cruzam entre si e com novas tecnologias culturais” (CANCLINI, 2011, p.329). 

Junto às ideias de Scher, a noção de melopoética cultural presente nos trabalhos de Solange 

Ribeiro de Oliveira também me servirá de base, pois acredito que encarar o objeto a que me 

proponho analisar como produto histórico e cultural será de grande valia em sua 

compreensão.  

O termo melopoética remonta à antiguidade quando não havia uma clara distinção 

entre as artes e, portanto, música, poesia e dança se uniam numa obra de arte total, retomando 

a Mousiké grega, uma visão orgânica das artes, assim chamada em “alusão à musa que deu 

nome a essa arte, Mnemosine, filha da recordação, que personificava a necessidade e as 

técnicas mnemônicas características dessa prática oral” (TOMÁS apud GRANJA, 2004, p. 

02).  

Os estudos da relação entre literatura e música sob o escopo da melopoética 

surgiram em 1948 quando Calvin S. Brown publicou sua obra Music and Literature: A 

comparision of the Arts, na esperança de que esse campo de estudos fosse então 

sistematicamente desenvolvido. Isto se deu através dos trabalhos de estudiosos como Albert 

B. Lord, Lawrence Kramer e o destacado Steven Paul Scher (WEAGEL, 2010, p. 01). 

Professor e crítico literário, o húngaro Scher desenvolveu a  melopoética que segundo ele 

pode seguir duas perspectivas que não se excluem, mas antes se complementam. Com a 

melopoética podemos 

 

discernir duas maneiras de conceituar questões específicas: primeiro, o conjunto de 
abordagens históricas e culturais que visam interpretar obras musicais e literárias 
através da construção de contextos culturais de onde eles surgiram e segundo, o 
refinamento da interpretação pela extração imediata de fora da disciplina sobre os 
vários métodos teóricos e críticos que surgiram nos últimos anos, tanto em estudos 
literários quanto musicais. Estes dois modos de abordagem não são mutuamente 
exclusivos, mas, na verdade, se complementam1 (SCHER, 1992, p. XV, tradução 
nossa). 

                                                           
1 discern two ways to conceptualize specific issues: first, the conjunction of cultural and historical approaches 
which aim to interpret musical and literary works through the construction of the cultural contexts from which 
they arose and second, the refinement of interpretation by drawing from outside the work's immediate discipline 
on the many theoretical and critical methods that have emerged in recent years in both literary and musical 
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Tendo em vista que a melopoética é uma disciplina em construção que segundo 

Scher ( em artigo publicado em 1981 e posteriormente em 2004) ainda apresenta problemas 

relatados por Calvin S. Brown em 1970 tenho consciência das limitações que cercam este 

trabalho, mas é meu intuito dar uma pequena contribuição ao desenvolvimento da disciplina, 

principalmente à melopoética cultural que guiará minha pesquisa, visto que esta se interessa 

pela associação entre conceitos musicais, junto a aspectos literários e socioculturais, pois “o 

estudo da obra de arte, produto cultural, historicamente condicionado, bem como das várias 

formas de confluência do literário com o musical, pode contribuir para a compreensão da 

própria história e da própria cultura” (RIBEIRO, 2002, p.41). 

 

Não há organização do trabalho ou dos trabalhadores no campo da relação música-
literatura. Um estudioso publica um único artigo no campo, geralmente envolvendo 
um escritor ou um aspecto da literatura em que ele trabalha regularmente, e nunca 
retorna para a relação das artes. Um pequeno número de estudiosos tem um interesse 
primário no campo e trabalha na mesma intensidade, mas eles não formam nada que 
possa ser chamado de um grupo ou círculo. Da mesma forma, não há escolas 
organizadas ou contraditórias de pensamento, como não há nenhum ponto de vista 
oficial e nenhuma metodologia padrão. Todo o campo de estudo permanece 
essencialmente individual e desorganizado2 (BROWN apud SCHER, 2004, p.163, 
tradução nossa). 

 

As relações entre literatura e música podem ser compreendidas pelo material 

compartilhado por ambas: o som. Como trabalham esse material e em que elas se aproximam 

e se distanciam pode nos ajudar a compreender estas artes irmãs e suas imbricações 

responsáveis por novas formas de arte, híbridas, nas quais é possível enxergar o avanço das 

fronteiras artísticas. 

  

Pintura, escultura, arquitetura, música e literatura, geralmente consideradas as 
principais artes visuais, podem ser classificadas em dois tipos: visuais e auditivas. 
As artes visuais (pintura, escultura, arquitetura e) são estáticas e em primeiro lugar 
existem no espaço. Embora essencialmente espaciais na natureza, elas também se 
esforçam para ser compreendidas no tempo, ou seja, elas tentam criar a ilusão de 
tempo. As artes auditivas (música e literatura) são dinâmicas e principalmente 
existem no tempo. Embora essencialmente de natureza temporal, elas também se 

                                                                                                                                                                                     

studies. That these two modes of approach are not mutually exclusive but actually complement each other 
(SCHER, 1992, p. XV). 
2 There is no organization of the work or the workers in the field of music-literary relationship. Many a scholar 
publishes a single article in the field, usually involving a writer or aspect of literature in which he regularly 
works, and never returns to the relationship of the arts. A small number of scholars have a primary interest in the 
field and work in it intensively, but they do not form anything that could be called a group or coterie. Similarly, 
there are no organized or conflicting schools of thought, as there is no official point of view and no standard 
methodology. The entire field of study remains essentially individual and unorganized. (BROWN apud SCHER, 
2004, p. 163) 
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esforçam para ser compreendidas no espaço, ou seja, elas tentam criar a ilusão de 
espaço [...] Tanto a literatura quanto a música são formas de arte temporais e, 
portanto, compartilham um impulso estético intrínseco a ser compreendidas no 
espaço [...] Tentativas eficazes para expressar literatura no meio da música 
geralmente realizam uma representação quase visual do espaço "literário" dentro dos 
limites temporais da música (cf. fenômeno da música de programa). Tentativas 
eficazes para expressar a música no meio da literatura, por outro lado, geralmente 
realizam uma representação da ilusão de espaço "musical" (isto é, a impressão de 
espaço invocada por uma composição musical) através de imagens visuais e 
espaciais dentro dos limites temporais da literatura (cf. o fenômeno da música 
verbal, criando "a ilusão de movimento "musical" dentro de uma paisagem")3 
(SCHER, 1970, p. 32-33, tradução nossa). 

  

Buscando as semelhanças e diferenças entre música e literatura, a melopoética 

serve aos propósitos da arte contemporânea em que diferentes expressões culturais 

encontram-se interligadas, levando poetas e músicos, a transcenderem as limitações 

comunicativas das formas de arte individuais (SCHER, 2004, p.176). 

Scher desenvolveu uma tipologia triádica para este trabalho interdisciplinar: o 

estudo da música na literatura, que utiliza o instrumental da musicologia para a análise da 

obra literária; o estudo da literatura na música, que se vale dos conceitos literários para o 

estudo da música e a análise que investiga a combinação entre literatura e música. 

Esta terceira abordagem será aqui adotada visto que meu objeto de estudo é a 

canção, híbrido de literatura e música como veremos adiante. Na canção 

 

[...] o texto literário e a composição musical são inextricavelmente ligados. Juntos, 
eles constituem uma construção simbiótica que a qualifica como um trabalho de arte 
completo só se os componentes de ambos estão simultaneamente presentes4 
(SCHER, 2004, p.175, tradução nossa). 
 

                                                           
3
 Painting, sculpture, architecture, music, and literature, generally considered the major fine arts, may be 

classified into two types: visual and auditory. The visual arts (painting, sculpture, and architecture) are static and 
primarily exist in space. Though essentially spatial in nature, they also strive to be comprehended in time, i.e., 
they try to create the illusion of time. The auditory arts (music and literature) are dynamic and primarily exist in 
time. Though essentially temporal in nature, they also strive to be comprehended in space, i.e., they try to create 
the illusion of space.  [...] Both literature and music are temporal art forms and thus share an intrinsic aesthetic 
impulse to be comprehended in space. Approximation of the one art in the medium of the other might well 
enhance the degree of successful "spatialization" under primarily temporal conditions and relationships [...] 
Effective attempts to express literature in the medium of music generally accomplish a quasi-visual 
representation of "literary" space within the temporal confines of music (cf. the phenomenon of program music). 
Effective attempts to express music in the medium of literature, on the other hand, generally accomplish a 
representation of the illusion of "musical" space (i.e., the impression of space invoked by a musical composition) 
through visual and spatial imagery within the temporal confines of literature (cf. the phenomenon of verbal 
music, creating "the illusion of 'musical' motion within a 'musical landscape' ") (SCHER, 1970, p. 32-33 ). 
4 […] literary text and musical composition are inextricably bound. Together they constitute a symbiotic 
construct that qualifies as a full-fledged work of art only if components of both are simultaneously present 
(SCHER, 2004, p.175). 
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Para melhor compreender meu corpus, a ideia de melopoética cultural me 

interessa sobremaneira, pois encaro a cultura como elemento constitutivo da obra musical e, 

além disso, acredito que, assim 

 

como os sistemas linguísticos, os sistemas musicais transcendem meras 
organizações de elementos sonoros: manifestam a forma como uma determinada 
sociedade entende o mundo e se relaciona com ele, contribuindo para a compreensão 
de sua história e de sua cultura (RIBEIRO, 2002, p. 150). 

 

A melopoética cultural leva em consideração o contexto em que surgiu a obra de 

arte, numa “abordagem músico-literária que enfatiza as implicações culturais de referências 

musicais” (RIBEIRO, 2002, p.150). 

No entanto, acredito ser pertinente o estudo não apenas da poesia oral e da relação 

entre música e literatura que nela se estabelece, visto que o quinteto arcoverdense vai além 

dessa relação entre as artes, adicionando um ingrediente vital: o corpo. Por isso, é meu intuito 

também analisar a performance destes artistas sertanejos cujas canções ultrapassam as 

fronteiras entre música e poesia. 

A performance do Cordel do Fogo Encantado é teatralizada não só por ser o grupo 

fruto de um espetáculo de teatro de Arcoverde, mas sim porque a performance é um 

“fenômeno de teatralização”. No quinteto pernambucano ela é o retrato das influências do 

cordel que, mescladas, resultam numa obra em que o hibridismo cultural do sertão pode ser 

observado em toda sua riqueza.   Para Zumthor, a performance se realiza quando transmissão 

e recepção da poesia oral acontecem simultaneamente, ela “é reconhecimento. A performance 

realiza, concretiza, faz passar algo que eu reconheço, da virtualidade à atualidade” 

(ZUMTHOR, 2007, p.31). 

No palco, o Cordel do Fogo Encantado emana o poder da voz e desperta no 

público o desejo de interação, o público canta e dança ao som dos tambores. A performance é 

um momento único, jamais repetido em que o texto e a música existem como um só pela voz 

do intérprete e por sua relação com o receptor que interage, pois 

 

O visual, o somático, o gestual, o teatral, o material – tudo pode fazer parte. Assim 
como o pode também o movimento, enfatizado ou não pela dança ou pela interação 
de muitos corpos e presenças. Não é somente o texto – ou somente a música e o 
texto –, mas a atuação multissensorial (FINNEGAN, 2008, p.35). 
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O corpo, também responsável pelo espetáculo, é um dos elementos mais 

valorizados no Cordel, e seu vocalista tem uma expressão corporal muito peculiar. 

Frequentemente é descrito no palco como tendo os olhos revirados em transe. Suas toadas, 

fruto da influência do aboio na obra do grupo, acentuam ainda mais essa nuance ritualística 

que representa o sertão mítico, daí as impressões que o grupo provoca na plateia. Estas 

reações podem ser explicadas pelo fato de que “O intérprete, na performance, exibindo seu 

corpo e seu cenário, não está apelando somente à visualidade. Ele se oferece a um contato. Eu 

o ouço, vejo-o, virtualmente eu o toco: virtualidade bem próxima, fortemente erotizada [...] 

(ZUMTHOR, 2010, p. 218).  

Para chegar a meus objetivos, dividi este estudo em três capítulos. O primeiro se 

ocupa de abordar a história do Cordel do Fogo Encantado, desde seu surgimento em 

Arcoverde a partir do Movimento Manguebeat iniciado em Recife na década de 90, passando 

pelos múltiplos significados do sertão e como ele é encarado no trabalho do grupo, em que o 

tomamos por uma categoria cultural. 

No segundo capítulo apresento um breve esboço das manifestações culturais que 

constituem a poética do grupo, sejam elas musicais ou literárias, a fim de compreender como 

estão imbricados o som e a palavra em nosso objeto de análise. 

O terceiro capítulo abarca meu corpus de pesquisa, constituído por sete canções 

do Cordel do Fogo Encantado que serão dissecadas de forma a compreendermos como se 

manifesta a presença da oralidade nas composições, como se apresenta a performance do 

grupo e principalmente como se dá a relação entre música e literatura na poética do sertão do 

Moxotó representada pelo grupo pernambucano.  

Estas canções, oriundas de três dos quatro CDs lançados pelo grupo (um dos CDs 

é uma coletânea de canções dos três outros cantadas numa apresentação ao vivo), nos dão um 

amostra da poesia oral do quinteto e são elas: 1. Profecia, 2. Profecia Final, 3. Chover, 4. A 

Matadeira, 5. Vou Saquear a Tua Feira, 6. Pedra e Bala, 7.  Morte e Vida Stanley. 

Nas considerações finais tento apresentar respostas para as questões de pesquisa e 

discorrer sobre a importância desse trabalho interartístico para se compreender a cultura na 

atualidade em que a interface entre diferentes formas de arte tem possibilitado um novo olhar 

sobre antigas tradições, na esperança de ter realizado um estudo satisfatório mesmo que 

paradoxal, pois se deseja objetivo embora tenha sido guiado por paixão.   
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CAPÍTULO I 

 

A ORIGEM 

 
Antes dos mouros, o som / O som de tudo que passou por lá / O som de tudo que 

passou aqui / O som que vem / Quem viver, verá / Os trovões já batucavam / Vanguardistas 

batucadas / O vento já produzia / Árias de ar e poeira / O mar nunca atrasará / O compasso 

do batuque / E o fogo na sua dança / Toda vida fez um som / Antes dos peitos dos mouros / 

Antes dos gritos de gente / Antes até da saudade que viajou além-mar / Do banzo dos 

africanos / Do toré no Mato Verde / O fogo com seus estalos já fazia o som (LIRA, 2001). 

A canção Antes dos mouros evidencia a música como o som primordial. Antes de 

tudo havia música, uma música que não pertencia a ninguém, nenhuma cultura lhe impunha 

autoridade. Essa é a ideia central do Cordel do Fogo Encantado, nosso objeto de estudo. A 

música, que está presente na natureza desde o início dos tempos representa o desejo do grupo 

arcoverdense de construir um som universal, uma música em que os sons da natureza são 

intensificados pela potência criadora de uma voz. Em sua origem sertaneja, o Cordel do Fogo 

Encantado apreendeu a música do sertão do Moxotó e a uniu aos ritmos da modernidade, 

ultrapassando os limites regionais que a todo tempo lhes eram impostos.  

Buscando uma melhor compreensão do nosso corpus, achamos pertinente uma 

contextualização do grupo a fim de situar o leitor desta pesquisa. Assim, apresentamos a 

seguir a história do surgimento do Cordel do Fogo Encantado na cidade de Arcoverde, sua 

relação com o Movimento Manguebeat iniciado na capital pernambucana na década de 1990 e 

sua ligação com o sertão, cujas manifestações culturais, aliadas aos elementos da 

modernidade, constituem a poética oral deste grupo responsável pela criação de um ritmo 

peculiar, não nomeado, cuja performance, unindo poesia, música e dança se traduz na reação 

da audiência que parece envolta numa espécie de transe em que a música é o elemento 

catalisador.  

 

1. A origem sertaneja 

 

O Cordel do Fogo Encantado nasceu no município de Arcoverde, no sertão 

pernambucano, e era formado por cinco integrantes, três deles arcoverdenses: o vocalista e 

pandeirista José Paes de Lira (Lirinha), o violonista Clayton Barros e o percussionista 
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Emerson Calado (que embora tenha nascido em São Paulo viveu em Arcoverde desde os 

quatro anos de idade); de Recife vieram os outros percussionistas, Nego Henrique e Rafa 

Almeida. 

A cidade que deu origem ao grupo surgiu nas proximidades da serra da Aldeia 

Velha, no planalto da Borborema, em terras onde existiam as fazendas Bredos e Olho d’Água, 

que pertenciam a João Nepomuceno de Siqueira Melo e Manoel Pacheco de Couto. Essas 

terras foram doadas por Leonardo Couto, filho de Manoel Pacheco de Couto para a 

construção da capela de Nossa Senhora do Livramento, onde então surgiu o povoado Rio 

Branco, nomeado em homenagem ao Dr. José Maria da Silva Paranhos, o Barão de Rio 

Branco. Em 1928, foi elevado à categoria de município. 

 Em 1943 a cidade passou a se chamar Arcoverde em homenagem a D. Joaquim 

de Albuquerque Cavalcante Arcoverde, primeiro Cardeal da América Latina, nascido no 

município que hoje leva seu nome. A mudança se deu devido à revisão toponímica ocorrida 

em 1943, que visou acabar com a duplicidade de nomes entre as cidades do país, por isso o 

topônimo Rio Branco foi delegado à capital do Acre, visto ser esta a cidade mais antiga 

(AMORIM, 2011, p. 39). A emancipação política é comemorada no dia 11 de setembro. 

Com uma população de 65.249 habitantes distribuídos numa área de 353 km2 , 

Arcoverde se localiza na mesorregião do sertão pernambucano, microrregião do sertão de 

Moxotó, a 252 km da capital Recife. O município faz divisa ao norte com o estado da Paraíba, 

ao sul com a cidade de Buíque, ao leste com Pesqueira e a oeste com Sertânia, no estado de 

Pernambuco e é constituído pelo distrito sede mais os povoados de Aldeia Velha, Caraíbas, 

Gravatá e Ipojuca (ARCOVERDE, 2010).  

É conhecido como o “Portal do sertão”, epíteto que se deve a sua característica de 

lugar de passagem. Tal denominação é utilizada com o “intuito de exaltar a importância da 

cidade. Nesse sentido, configura-se a ideia de que após a passagem por esse portal (pela 

cidade), haveria o encontro com o misterioso mundo sertanejo” (AMORIM, 2011, p.31). Ou 

como afirma Lirinha: 

 

Um lugar de onde você vai para vários outros. Então, nessa estrada existem vários 
outros caminhos para Arcoverde. É uma cidade que se originou pelo pouso e 
passagem de almocreves, que era o pessoal que fazia o comércio ambulante em 
cargas de burro. Arcoverde até hoje guarda essa característica, de uma cidade de 
pessoas que não se apegam, que não nasceram lá, de pessoas que estão sempre de 
passagem. (LIRA, 06/05/2002).  
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 Além de “Portal do Sertão”, Arcoverde é também reconhecida como uma 

fronteira entre o sertão e as outras regiões, agreste e zona da mata. Espaço no qual há intensa 

troca cultural entre os viajantes e habitantes do lugar que se veem imersos em diferentes 

costumes. Tal fato assemelha a pequena cidade sertaneja às metrópoles que abrigam culturas 

distintas, as quais Peter Burke denomina “zonas de fronteira” e “podem ser descritas como 

“interculturas”, não apenas locais de encontro, mas também sobreposições ou intersecções 

entre culturas, nas quais o que começa como uma mistura acaba se transformando na criação 

de algo novo e diferente” (BURKE, 2010, p.73). 

Arcoverde seria também a fronteira entre o governo do Estado e o governo do 

sertão (Lampião). Quando em 1925 o então governador de Pernambuco, Sérgio Loreto, 

visitou a cidade a fim de inaugurar um grupo escolar e o açougue público, Lampião, que 

passava pela região com seu bando, enviou uma carta para o governador com a seguinte 

mensagem: “As foia já deu notícia/ E Dr. Sérgio já leu/ De Rio Branco pra cima/ O 

governador sou eu”. Por conta do bilhete o governador teria partido sem degustar o banquete 

que a ele seria servido em casa do Coronel Japyassu e teria voltado para o Recife no trem da 

Great Western (AMORIM, 2011, p.36).  

É interessante notar que o Cordel do Fogo Encantado na canção Profecia Final 

(Ou No Mais Profundo) se apropria dessa fala de Lampião junto a uma declaração de Antônio 

Conselheiro, apresentando as ideias de dois dos personagens mais controversos da história 

sertaneja, o primeiro herói ou bandido, o segundo, santo ou embusteiro. Valendo-se das duas 

falas o grupo pernambucano assume um caráter profético e justiceiro em sua composição. 

Como cidade progressista do sertão Pernambucano, Arcoverde teria, assim, 

chamado a atenção dos cangaceiros, o que levou a população a temer um ataque de Lampião e 

seu bando. 

 
A opinião púbica se manifestava em críticas frequentes à impotência das forças 
policiais, tendo ocorrido verdadeira comoção quando o bandido maldosamente 
propalou aos quatro ventos a sua intenção de atacar Rio Branco, atual cidade de 
Arcoverde... Afinal, Rio Branco não poderia ser equiparada a um vilarejo popular. 
Cabeça do trilho da Great Western of Brazil Railway, o acelerado progresso 
colocava a cidade logo abaixo de Caruaru e Garanhuns. A oposição política do 
governador Sérgio Loreto não perdia a chance de ironizar que já sendo o bandido 
amplamente reconhecido como o governador do sertão, nada mais justo e 
consentâneo com seu poder discricionário que procurasse sediar o seu governo em 
Rio Branco (MELLO, 1985, p.112). 
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Mas o receio do cangaço ficou no passado, hoje povoa o imaginário popular e se 

manifesta em diferentes expressões culturais do sertão, seja em seu artesanato, na pintura, na 

música, no cinema ou em suas festas típicas. 

A prova da fervilhante riqueza cultural arcoverdense pode ser observada nos 

ritmos e grupos presentes na cidade cuja amostra abaixo, coletada por LIMA, nos serve de 

exemplo. 

 

Dos ritmos tocados em Arcoverde, os grupos mais expressivos são: o reisado 
(Reisado das Caraíbas do Mestre Orácio), o Samba de Coco Raízes de Arcoverde, 
(antigo Samba de Coco de Calixto), violeiros, banda de pífano (Banda de Pífano de 
Calixto), troças (Troça Boi Labareda, Troça Jaraguá, Troça TV Canal 12, Troça 
Urso Branco), ursos de carnaval (Urso Pé de Lã), escolas de samba (Escola de 
Samba Acadêmicos de São Cristóvão, Escola de Samba Tucano), blocos (Bloco de 
Lula Calixto, Bloco Vassourinhas) e grupos (Grupo Carnavalesco Gera Cana, 
Grupo Carnavalesco Mirim dos Traquinos, Grupo Carnavalesco Tapajós, Grupo de 
Danças Folclóricas Ilê de Danças, Balé Urucungo e Truperna de Palco) (LIMA, 
2005, p. 25). 

 

Essa diversidade cultural presente em Arcoverde vai de encontro às ideias de 

Afonso Arinos, escritor regionalista, segundo o qual “no sertão, as festas folclóricas são 

comemoradas, mesmo nos locais mais castigados pela seca. É no sertão que se cultuam as 

mais puras tradições, onde persistem usos e costumes, festas religiosas e profanas”. (Arinos 

apud D’Ámorim & Araújo, 2003, p.35). O que se vê em Arcoverde longe de ser a 

manutenção de tradições estáticas é a reinvenção destas, ao invés da persistência de costumes, 

a inovação artística que pode ser observada no Cordel do Fogo Encantado, cujos membros 

tem na cultura popular um constituinte de seu cotidiano, algo palpável que podem 

transformar. Logo, encontramos no Cordel do Fogo Encantado um desafio à visão romântica 

que se tem do sertão, presente não apenas em Arinos, mas em Euclides que acredita ser este 

lugar um museu do folclore que não se deve macular, embora as tradições sertanejas não 

sejam puras, mas plurais, como perceberemos no trabalho do quinteto arcoverdense. 

Neste ponto podemos enxergar a relação que se estabelece entre a cultura popular 

arcoverdense e a melopoética que aqui será tratada. A cidade possui variadas manifestações 

culturais, entre elas a literatura de cordel e a cantoria de viola, além dos exemplos acima 

(observados por Lima), nos quais a relação entre música e poesia torna-se evidente. O poder 

da voz dos poetas populares e a musicalidade dos ritmos sertanejos é uma marca constituinte 

do município pernambucano e esta é a fonte do Cordel do Fogo Encantado.  

Arcoverde também é tema de uma canção composta por Luiz Gonzaga e João 

Silva, na qual podemos notar a importância da feira da cidade, muito popular na região. 
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Arcoverde Meu  
 
Eita! Olha aí meu conterrâneo 
O trem da serra tá chamando 
Eu também tou nessa aí 
Alô Vitória 
Terra da caninha boa 
Serra das Russas 
Mas que doce abacaxi 
 
Já vou Bezerros 
Adeus Gravatá 
Em Arcoverde 
Tem alguém a me esperar, ai, ai 
Caruaru, Capital do Forró 
Tou com pressa, tou vexado 
Deixo um beijo pra Filó 
Diabo de frente! 
São Caetano demorou-se 
Tou com sede, quero um doce 
De pesqueira saboroso 
 
Eita! Mimoso 
Vai abre a porteira 
Que Arcoverde me espera  
Hoje é feira 
Cidade linda 
Coisa minha, meu amor  
Arcoverde 
Gente boa, aqui estou 
Eita! Olha aí meu companheiro... 
Belo jardim 
Ai quanta saudade 
Aquele abraço 
E muita felicidade. 
 
(SILVA e GONZAGA, 1989) 
 
 

Sua economia é baseada principalmente na produção agrícola, bem como no 

artesanato em madeira, couro e barro e o comércio da feira popular. A cidade foge ao 

estereótipo frequentemente atrelado ao sertão, de lugar de atraso, pois o município sertanejo já 

era lugar de destaque na região desde o início do século XX, logo após sua fundação.  

Contribuíram para isso a linha ferroviária da Great Western que ligava a cidade à capital 

Recife e às cidades do agreste e da zona da mata, assim como a feira de gado que surgiu na 

cidade após 1914 e “foi talvez o mais importante fator para o desenvolvimento daquele centro 

urbano. Mesmo a estrada de ferro que ali chegara em 1912 não fora capaz de determinar tão 

rápido progresso” (STRAUCH, 1952, p.108). 

 

1.1. A feira de gado de Arcoverde 
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Em estudo sobre a feira de gado de Arcoverde e Feira de Santana, na Bahia, 

STRAUCH defende que este era um costume herdado do passado colonial quando as terras 

que formaram o povoado, que mais tarde se tornou Arcoverde, serviam de passagem para os 

vaqueiros que guiavam as boiadas em direção ao Rio São Francisco, no chamado ciclo do 

gado. Este ciclo, tratado por Capistrano de Abreu, nos mostra a importância da criação de 

gado para o sertanejo, que vivia a “época do couro”.  

 

De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e mais tarde a 
cama para os partos; de couro todas as cordas, a borracha para carregar água, o mocó 
ou alforge para levar comida, a maca para guardar roupa, a mochila para milhar 
cavalo, a peia para prendê-lo em viagem, as bainhas de faca, as broacas e surrões, a 
roupa de entrar no mato, os banguês para cortume ou para apurar sal; para açudes, o 
material de aterro era levado em coros puxados por juntas de bois que calcavam a 
terra com seu peso; em couro pisava-se tabaco para o nariz. (ABREU, 2006, p.176) 

  

A feira de gado de Arcoverde acontecia às quartas-feiras e por ela eram 

negociados até mil e quinhentas cabeças das quais mil e duzentas eram destinadas ao 

abastecimento do Recife através da ferrovia da Great Western (STRAUCH, 1952, p.109).  

É interessante notar que Arcoverde rivalizava com Feira de Santana no comércio 

de gado, mas superava esta em preço e quantidade de animais. Criadores da Bahia levavam o 

gado para ser vendido em Arcoverde, mesmo com a pouca distância da feira baiana. Isto se 

devia ao fato de a cidade pernambucana comprar o boi de qualquer jeito (mesmo em péssimas 

condições físicas) e pagar um preço mais alto, visto que sua demanda era enorme, 

principalmente no período das secas, o que justificava a viagem que o gado fazia atravessando 

o Rio São Francisco para chegar a Pernambuco.  

O sucesso da feira de gado arcoverdense era tamanho que feiras de cidades 

importantes como Caruaru, Garanhuns e Pesqueira eram dependentes da cidade que abastecia 

a zona da mata, o agreste e até o litoral do estado, mas não apenas estas, pois “todo o estado 

de Pernambuco envia seu gado para Arcoverde. Do sertão do Piauí são enviadas 

semanalmente à grande feira do Nordeste inúmeras boiadas. Arcoverde ainda recebe gado da 

Paraíba, oeste de Alagoas e até de Feira de Santana” (STRAUCH, 1952, p.106). O município 

era uma espécie de porto terrestre, sua localização geográfica facilitava o comércio com todas 

as regiões e desta forma, a cidade não era apenas lugar de passagem, mas de estadia, onde os 

sertanejos vendiam produtos enquanto compravam o que chegava do litoral. 

Ao contrário da feira baiana, em Arcoverde as instalações para o gado eram 

primitivas e o lugar onde se realizava o comércio dos animais era privado, de propriedade do 
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senhor Constâncio Maranhão que era também o dono da balança e junto com o senhor 

Severino Afonso eram os maiores compradores de gado da feira. Aqueles que vendessem os 

animais ao senhor Constâncio ficavam desobrigados do pagamento da taxa para uso do lugar 

(STRAUCH, 1952). A feira de gado de Arcoverde manteve sua existência até a década de 

1970 quando teve seu lugar ocupado pelo setor da indústria e serviços que foram implantados 

na cidade. 

Para o sucesso da criação de gado e consequentemente da feira, era imprescindível 

o trabalho de uma figura típica do sertão nordestino, o vaqueiro, cujo papel no 

desenvolvimento da cidade pernambucana é expresso até hoje em comemorações como a 

vaquejada e a pega do boi. 

 

1.2. O trabalho dos vaqueiros 

 

Eram inúmeros os vaqueiros que transportavam o gado de vários proprietários até 

a feira e que recebiam assim o pagamento dos fazendeiros. A feira era um lugar de reunião 

destes vaqueiros e o comércio de produtos de couro era muito desenvolvido. Capistrano de 

Abreu, em Capítulos de História Colonial, trata da figura do vaqueiro na conquista do sertão. 

Trabalho árduo que abrangia desde a lida com o gado até o combate de onças e a construção 

de cacimbas e bebedouros. Ofício respeitado, era para os habitantes do Nordeste trabalho tão 

importante que constituía título honorífico. E é inegável o papel dos vaqueiros como 

desbravadores do sertão, pois com a pecuária extensiva, o gado era criado solto e os vaqueiros 

deviam ser corajosos e hábeis para conduzir as boiadas enquanto abriam caminhos 

enfrentando o gado bravio e a natureza selvagem. 

O ofício dos vaqueiros era primordial ao desenvolvimento da cultura do gado, 

visto que era deles a tarefa da apartação, a captura e separação do gado solto no mato para 

distribuí-los entre os fazendeiros da região. Os vaqueiros, com seus trajes de couro, gibão, 

perneiras e guarda-peito, cuidavam também do beneficiamento dos animais, serrando chifres, 

castrando novilhas, tratando feridas e ferrando os bichos. Foi por conta da reunião formada 

para a realização destes serviços que surgiu a vaquejada. 

A vaquejada acontecia quando o inverno chegava ao fim e os campos estavam 

mais enxutos. Depois de realizadas as funções da lida com os animais, a apartação, os 

vaqueiros brincavam o seu folguedo, desafiando os touros bravios na pega do boi, que 

consistia na derrubada do animal pelo rabo. Essa atividade era praticada no mato, onde os 
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vaqueiros lutavam para pegar o boi que fugia do cerco ou da boiada e mais tarde passou a ser 

realizada no pátio das fazendas, no que se denominou vaquejada de morão (AIRES, 2008 ). 

A distinção entre a vaquejada e a apartação se deu devido à mudança no sistema 

de criação de gado no país, que passou de extensivo para intensivo, no início do século XX 

com a introdução de novas raças no campo, como o gado Zebu (AIRES, 2008 , p.79). A 

criação no pasto cercado reduziu o número de vaqueiros nas fazendas e tornou desnecessária a 

realização da pega de gado. 

Assim, a vaquejada, antes praticada no mato ou nos pátios das fazendas após a 

lida com os bichos e depois da colheita para comemorar a engorda do gado e a safra, se tornou 

uma competição com lugares específicos para esta prática e um negócio lucrativo que envolve 

a mídia, parques para realização do evento, bandas nacionalmente conhecidas e grandes 

investimentos financeiros. Hoje, há o vaqueiro que trabalha nas fazendas, mas há também o 

vaqueiro desportista, cuja atividade profissional está amparada na Lei Federal nº 10.220, de 

11 de abril de 2001, segundo a qual: 

 
Art. 1º Considera-se atleta profissional o peão de rodeio cuja atividade consiste na 
participação, mediante remuneração pactuada em contrato próprio, em provas de 
destreza no dorso de animais equinos ou bovinos, em torneios patrocinados por 
entidades públicas ou privadas. 
Parágrafo único. Entendem-se como provas de rodeios as montarias em bovinos e 
equinos, as vaquejadas e provas de laço, promovidas por entidades públicas ou 
privadas, além de outras atividades profissionais da modalidade organizadas pelos 
atletas e entidades dessa prática esportiva (BRASIL, 2001). 
 

Se no passado a vaquejada tinha relação com as comemorações religiosas, visto 

que acontecia geralmente no mês de junho, quando se agradeciam aos santos as colheitas, 

hoje ela já não guarda nenhuma ligação com as comemorações religiosas e os recursos que 

antes eram destinados à igreja já não existem mais. 

O vaqueiro em sua lida diária com o gado não apresenta muitas das características 

descritas por Capistrano, como o traje feito de couro, ou até o cavalo como montaria (muitos 

se tornaram adeptos das motocicletas) e não condiz com a visão romântica dos folcloristas 

que o enxergam como figura cristalizada pela tradição, mas ainda é um símbolo do sertão, 

presente nas diversas formas de arte que representam este lugar e o seu canto de trabalho, o 

aboio, carrega a força de um sertão mítico no qual os homens buscavam encantar os animais 

com a poder da voz.  

O pluralismo cultural arcoverdense, no qual se misturam os diversos personagens 

da feira popular, os grupos folclóricos da cidade, seus variados ritmos, a cultura dos vaqueiros 

e seu papel como lugar de fronteira se refletem na obra do Cordel do Fogo Encantado que 
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sempre buscou retratar um lugar dinâmico e um som que atingisse diferentes culturas, 

transgredindo fronteiras. 

Para tanto, o quinteto manteve-se conectado às tradições de sua região ao mesmo 

tempo em que estava antenado com tudo que acontecia além do “Portal do Sertão”, os sons 

que nasciam em outros cenários culturais, mas não apenas os sons, as imagens, a literatura e a 

ligação entre estas artes que eles recebiam no sertão do Moxotó enquanto buscavam enviar 

suas mensagens para o mundo. 

 

2. O surgimento do grupo 

 

O Cordel do Fogo Encantado é um fruto indireto da cena musical pernambucana 

da década de 1990, na qual se viveu uma grande efervescência cultural em decorrência da 

globalização. Numa tentativa de dar visibilidade à cultura local, os artistas produziram um 

hibridismo que uniu ritmos característicos do folclore nordestino a músicas do contexto 

internacional, criando novos ritmos não menos autênticos que os cristalizados pela tradição. 

Esse movimento, batizado de Manguebeat, transformou a música do estado, dando-lhe 

projeção nacional. 

 

2.1. A cena Mangue  

 

O novo cenário cultural pernambucano, nascido na década de 1990, é fruto do 

movimento chamado de Manguebeat, liderado por Fred Zero Quatro, vocalista da banda 

Mundo Livre S/A, e Chico Science, líder da banda Nação Zumbi. Nesse panorama musical, 

batizado de cena Mangue, valendo-se da metáfora da cena que “tem origem no movimento 

punk inglês e qualifica um fazer cultural que trabalha com circuitos de produção e consumo 

interligados, mas não uniformizados em termos estéticos” (MENDONÇA, 2007, p.06), surgiu 

uma musicalidade intitulada de Mangue Bit, combinando o ecossistema do mangue, umas das 

paisagens mais características do Recife, ao binary digity, a menor unidade processada por um 

sistema digital.  Desse movimento surgiram bandas que mesclam ritmos regionais a gêneros 

internacionais; assim a musicalidade do Manguebeat é fruto da combinação entre maracatu de 

baque virado, coco de embolada, pastoril profano, ciranda, maracatu de baque solto, coco, 

samba, samba rock, ska, reggae, punk, rock, funk, rap, música havaiana, hard rock e heavy 

metal (LIMA, 2007a, p.162), em canções cujo poder percussivo é uma constante. No 
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manifesto do Movimento, batizado de “Caranguejos com cérebro”, é apresentado o objetivo 

dessa nova cena cultural que se estabelecia. 

 

Em meados de 91, começou a ser gerado e articulado em vários pontos da cidade um 
núcleo de pesquisa e produção de ideias pop. O objetivo era engendrar um circuito 
energético, capaz de conectar as boas vibrações dos mangues com a rede mundial de 
circulação de conceitos pop. Imagem símbolo: uma antena parabólica enfiada na 
lama (ZERO QUATRO, 1992). 
 

Desta cena nasceram não apenas grupos musicais, mas inúmeras manifestações 

artísticas, preocupadas com os conflitos econômicos, sociais e ecológicos do estado, ou como 

afirma Fred Zero Quatro, no Manifesto:  

 

A descarga inicial de energia gerou uma cena musical com mais de cem bandas. No 
rastro dela, surgiram programas de rádio, desfiles de moda, videoclipes, filmes e 
muito mais. Pouco a pouco, as artérias vão sendo desbloqueadas e o sangue volta a 
circular pelas veias da Manguetown (ZERO QUATRO, 1992). 
 

Os integrantes do Movimento estavam preocupados em fazer uso da herança 

cultural nordestina, sem com isso ficarem aprisionados ao regionalismo. No Manifesto, ideias 

sobre ecologia, economia e cultura são temas de reflexão, a fim de desbloquearem as veias do 

Recife, representadas por seus rios. Nessa época, a cidade era considerada um dos piores 

lugares para se viver, com o mais alto índice de desemprego do país. Sua juventude tinha duas 

alternativas: se mudar da cidade ou mudar a cidade. Felizmente, escolheram a segunda opção.  

Os caranguejos com cérebro tinham como símbolo a parabólica enfiada na lama, 

pois suas raízes eram as tradições populares de Pernambuco, mas suas ideias alcançavam o 

mundo enquanto recebiam as influências globais. 

A cena Mangue abriu caminho para vários artistas que não comungavam do 

mesmo ritmo, não produziam a mesma sonoridade, mas compartilhavam as mesmas ideias a 

respeito da arte e seu papel social. Portanto, não há homogeneidade sonora nos grupos que 

compõem o Mangue Beat, é um movimento extremamente híbrido, cuja tendência musical 

pode ser encontrada em bandas contemporâneas que carregam a musicalidade desenvolvida 

na década de 1990. 

 

Na esteira de Chico Science e Nação Zumbi e do Mundo Livre S/A, diversos grupos 
e jovens artistas pernambucanos projetaram-se para além dos palcos do underground 
recifense. Alguns desses grupos tiveram trajetória meteórica. Outros, a exemplo dos 
conjuntos Mestre Ambrósio, Cascabulho, Faces do Subúrbio, Cordel do Fogo 
Encantado e Mombojó, e dos músicos Otto (ex-MLSA) e Silvério Pessoa (ex-
Cascabulho), para citar alguns, garantiram seus espaços no cenário nacional (LIMA, 
2007b, p.93).  
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A classificação underground se refere a ideias marginais, com liberdade da 

expressão criativa, um segmento musical que atinge ouvintes específicos. A música 

underground tem sido encarada “como um celeiro onde se alargam as fronteiras de gênero e 

onde são gestados subgêneros da MPM (música popular massiva)” (LIMA, 2007a, p.27). Essa 

musicalidade opera fora da cultura mainstream que se baseia 

 

[...] em termos estéticos, pela redundância: pela repetição de fórmulas consagradas, 
acrescidas de pequenas doses de informação, o mínimo suficiente para que o 
consumidor possa distinguir, por exemplo, um álbum recente do anterior. A 
configuração de arranjos, timbres e temas privilegia opções comprovadamente 
aceitas pelo grande público, o que torna este tipo de música bastante atrelada à 
gramática de produção preestabelecida e pouco propensa a expandir as fronteiras 
dessas convenções (LIMA, 2007a, p.26). 
 

Retomando a antropofagia, o Manguebeat se assemelha a outros movimentos 

culturais “como o Brasil já conheceu no passado com o Modernismo, a Bossa Nova e a 

Tropicália. Mas o Mangue Beat vai se distinguir pelo fato de ter sido puxado por jovens 

nascidos nas camadas populares dessa região” (TESSER, 2007, p. 72). O que vemos neste 

Movimento é a tecnologia em sintonia com a arte popular, o artista em contato com o mundo 

exterior e ainda apegado às raízes, estabelecendo uma conexão com as tradições populares. 

Nesse contexto, o que podemos observar, além da releitura das tradições, é a retomada de 

personagens conhecidos da cultura popular sob uma nova ótica que não os encara como 

figuras pitorescas, mas como partícipes da renovação que então se estabelecia. Nomes como 

Selma do Coco, Lia de Itamaracá e mestre Salustiano foram resgatados do campo restrito do 

folclore para ocupar lugar de destaque na constituição cultural nordestina (LIMA, 2007a, 

p.10).  

Mas não apenas o campo musical foi repensado no Movimento Manguebeat, 

outras áreas foram sacudidas por novas ideias que iam do litoral ao sertão para alcançar o 

mundo. Esse alargamento de fronteiras artísticas pode ser observado no cinema nacional. 

Logo, 

 

Baile perfumado, Amarelo Manga, o rap do pequeno príncipe contra as almas 
sebosas e, mais recentemente, Árido Movie são produções cinematográficas 
sintonizadas com essa busca. Para os diretores de O Baile Perfumado, Lírio Ferreira 
e Paulo Caldas, “a mistura inquieta de estilos, linguagens e ritmos é o paralelo 
comum que existe entre a música (mangue bit) e o cinema (árido movie) que se faz 
no Recife” (MENDONÇA, 2007, p.08) 
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Um alargamento que possibilitou a intersecção entre as artes que foi assimilada 

pelo Cordel do Fogo Encantado. Havia matéria-prima para a música no cotidiano, na 

literatura, no cinema, no folclore e os mangueboys sabiam explorá-la de maneira singular. 

Dos ritmos presentes na cena Mangue, o maracatu tem expressão de destaque, 

principalmente por ter sido o ritmo constante da banda mais expressiva deste período, a Nação 

Zumbi.  

O maracatu de baque virado, ou maracatu nação, de origem africana, foi criado 

por escravos e nomeava uma festa celebrada no estado de Pernambuco, em que os negros se 

juntavam para tocar tambores e dançar, criando simulações das cortes portuguesas. Essas 

celebrações, que também recebiam o nome de congada, ocorriam nas igrejas do Rosário, as 

únicas que permitiam a entrada de negros. Seu ritmo e sua dança mantém relação com os 

cultos afro-brasileiros praticados no estado de Pernambuco. Já o maracatu rural, também 

conhecido como maracatu de baque solto ou maracatu de orquestra, praticado na zona da 

mata, tem suas raízes nas práticas indígenas, não apenas no aspecto musical, mas nos 

personagens que o representam, como o caboclo de lança com seu cravo na boca. 

O grupo Nação Zumbi absorveu essa tradição e deu a ela um caráter universal, em 

que o ritmo popular dialoga com elementos do pop sem que haja diferenças de valor entre 

eles. O sujeito aí é “um sujeito regional que tem uma mente projetada para a imensidão, 

projetada para o global” (KEHL, 2004, p. 148). Assim,  
 

[...] a relação que se estabeleceu entre as formas estéticas tradicionais e 
contemporâneas levou a uma maior proximidade entre gerações, estilos culturais 
tidos como antagônicos e movimentos socioculturais de diversos matizes, 
dinamizando todo um setor de produção e difusão artística. Como disse Chico 
Science, “modernizar o passado é uma evolução musical” (MENDONÇA, 2007, 
p.13). 

 

2.2. O mangue inspirou a caatinga 

 

O Cordel do Fogo Encantado mantém relação com o Manguebeat (embora seu 

surgimento tenha se dado muito depois da criação da cena Mangue), pois em sua obra carrega 

a influência das manifestações artísticas advindas desse período e o desejo de unir tradição e 

modernidade; no entanto, se afasta do Mangue pelo fato de que o Cordel expressa o sertão 

enquanto o Manguebeat retrata o litoral. 

Uma marca do movimento Mangue presente no Cordel do Fogo Encantado é a 

influência do maracatu e seus toques percussivos.  
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Neste depoimento, falando a respeito das inspirações da banda, Lirinha enfatiza a 

relevância do Manguebeat nas composições do grupo: 

 

[...] o Cordel abre para todos os integrantes na hora da composição. Então, cada 
integrante tem uma experiência de vida musical. Acredito que a música percussiva 
brasileira, da religião africana e a poesia, a literatura. O Maguebeat também 
influenciou, porque é um movimento que estava muito forte quando a gente 
começou. Então, é impossível não ter sido contagiado por Chico Science (LIRA, 
21/06/2009). 
 
 

Na onda cultural que partiu do litoral do Recife surgiu o grupo arcoverdense em 

1996, fruto de um espetáculo teatral melopoético estrelado por Lirinha e o poeta Alberoni, 

que apresentavam poesias junto a ritmos típicos do sertão pernambucano, principalmente a 

cantoria de viola; numa apresentação intitulada “Brasil Caboclo”. Esse espetáculo surgiu 

quando Lirinha ainda estava na escola. Em 1997, o violinista Clayton Barros soma-se ao 

projeto a convite de Lirinha, e o espetáculo recebe o nome de “Cordel do Fogo Encantado”, 

reunindo elementos negros, brancos e índios à cantoria sertaneja. Em 1998, Lirinha e Clayton 

se mudam para o Recife, enquanto Alberoni decide permanecer em Arcoverde, desligando-se 

do conjunto; neste momento juntam-se ao grupo os percussionistas Emerson Calado, Nego 

Henrique e Rafa Almeida e a parte teatral do espetáculo foi reduzida para dar ênfase ao 

aspecto musical. Esta formação em quinteto permaneceu até a dissolução do grupo.  

Em 1999, o grupo se apresentou no festival “Todos Verão Teatro”, no Recife, e 

foi assistido por Guti, então produtor da Mundo Livre S/A, mais tarde produtor do Cordel do 

Fogo Encantado, que os convidou a se apresentarem no festival de música underground Rec 

Beat. Embora receoso com a ideia de apresentar o espetáculo na rua, longe do ambiente do 

teatro, o quinteto arcoverdense cedeu ao pedido de Guti montando um novo show no qual a 

participação da música foi ampliada enquanto a poesia servia de ligação entre uma música e 

outra, compondo o enredo do espetáculo. A passagem do teatro para a rua fez da música o 

novo material do grupo. 

 

A gente foi descobrindo a música, uma outra forma de comunicação. Foi uma 
descoberta de todos naquele momento. Cleiton já tocava violão, mas descobriu a 
composição. Foi um momento muito mágico para a gente. Nunca me imaginava 
ligado à música e acabei descobrindo-a como mais uma possibilidade de expressão. 
Para mim foi, e até hoje vem sendo, um encontro que me provoca sensações muito 
fortes, de conhecimento. Essa música que me interessa não é uma música bem 
cantada, bem elaborada ou, na melhor das hipóteses, estruturada dentro de uma 
ousadia ou de uma surpresa melódica. O que me interessa é a música que ultrapassa 
o limite de ser ouvida, a vida que se cria quando o som começa. É isso que busco e é 
dessa forma que vivo esse encanto com a música (LIRA, 08/2004). 
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O nome do grupo, que reúne três palavras de forte carga semântica, será aqui 

explicado através das palavras de Lirinha, que em entrevista ao site da Revista Carta Maior , 

nos apresenta as ideias que orientaram o trabalho desses artistas do sertão. 

 

CM - Vamos dividir o nome do grupo em três perguntas: CORDEL: [...] O nome 
Cordel não vem diretamente da literatura?  
Lirinha – Isso vem da literatura. É que existe uma pequena confusão em relação ao 
nome. A palavra Cordel surge como sinônimo de história. Então, são as Histórias do 
Fogo Encantado que estamos querendo contar. A maior influência da banda é a 
poesia oral. [...] Fogo é a representação simbólica do elemento mais forte e que mais 
caracteriza a existência de nosso lugar. Bem como você disse, com o sol, a seca, as 
fogueiras, o candeeiro. Toda essa coisa imutável e ao mesmo tempo misteriosa, que 
as pessoas não conseguem pegar. Todo o espetáculo tenta conduzir para essa energia 
do fogo, em toda sua movimentação, a estrutura, a luz [...] O Encantado é uma 
característica apocalíptica que existe nas letras. O espetáculo é uma celebração. Há 
uma condução que preza por uma celebração, com uma chamada, uma despedida, 
entre outras coisas que leva a isso. A própria música que os meninos utilizam no 
palco tem essa característica de tirar de um lugar e colocar em outro. As músicas 
mexem com sensações e sentimentos. Eu, que estou ali no palco, sinto muito isso, 
principalmente com a batucada (LIRA, 07/08/2003). 

 
O Cordel do Fogo Encantado tornou-se nacionalmente conhecido através da 

valorização dos trovadores sertanejos e de outras formas de poesia oral presentes na região 

como o coco, o reisado e o toré, além do aboio e da influência da religião cristã junto aos ritos 

afro-brasileiros, refletindo o sincretismo religioso não apenas de Arcoverde, mas  do país. 

Com quatro CDs gravados: Cordel do Fogo Encantado, de 2000; O palhaço do 

circo sem futuro, de 2003; MTV apresenta Cordel do Fogo Encantado, de 2004; e 

Transfiguração, de 2006; e um DVD também do projeto MTV apresenta, o Cordel acumula 

alguns prêmios em sua carreira. 

Em 2000, o clipe da canção Chover, que foi produzido pela própria banda, ganhou 

o prêmio de melhor videoclipe nacional no 2º Festival Latino Americano de Cine-Video-Tv 

em Campo Grande, Mato Grosso do Sul; este clipe também recebeu menção honrosa no 

Festival Guarnicê, no Maranhão, e os prêmios de melhor fotografia e melhor direção de arte 

no Festival Cine Ceará.  

Gravado na cidade natal do quinteto, o clipe mostra o grupo no meio de um 

terreno árido no qual vem descendo uma bola de fogo, enquanto imagens surgem na tela: uma 

procissão pedindo chuva, um vaqueiro rezando, um pai de santo fazendo orações. Novamente 

imagens do grupo olhando para o céu e pedindo pra “chuva descer” seguidos por raios e 
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trovões.  Novo corte e o quinteto aparece num terreiro cercado pelos membros do Coco 

Raízes de Arcoverde que dançam e cantam junto com o Cordel do Fogo Encantado para 

comemorar a chuva que virá, além dos moradores do lugar que antes formavam a procissão e 

agora participam da festa pulando, cantando e também dançando os passos característicos do 

coco. O clipe é o retrato da alegria proporcionada pela chuva que transfigura a natureza do 

sertão.  

Em 2001, o grupo recebeu da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) o 

prêmio de banda revelação; em 2002 e 2003, o prêmio Hangar de melhor grupo do nordeste, 

em Natal, Rio Grande do Norte; ainda em 2002, os prêmios BR-Rival e o Caras como melhor 

grupo, e em 2003, os prêmios TIM de música e Qualidade Brasil. Em 2006 Lirinha recebeu o 

prêmio de melhor compositor pela APCA.  

O quinteto fez uma turnê pela Europa em 2001 se apresentando no Sfinks 

Festival, na Bélgica; no Stimmen Festival, UFA Fabrik e Summer in the City Festival, na 

Alemanha, e Square Maurice Gardette, Square Carpeux, Favela Chic e Festival Quartiers, na 

França. Portanto, a carreira pode ser dividida em três fases: a primeira em Arcoverde, quando 

ainda apresentavam um espetáculo teatral, depois em Recife quando conheceram o produtor 

Guti e por fim em São Paulo quando assinam com uma grande gravadora, lançam um DVD  e 

tornam-se nacionalmente reconhecidos.  

Um fato curioso é que o grupo foi convidado para estrelar um comercial da 

cerveja Brahma em 2004, cujo tema era “A cerveja de todos os carnavais”5, junto com 

Daniela Mercury, que representava o carnaval da Bahia, Dominguinhos da Viradouro como 

símbolo do carnaval do Rio de Janeiro enquanto o Cordel do Fogo Encantado obviamente 

simbolizava o carnaval de Pernambuco. No vídeo publicitário o quinteto surge depois da 

apresentação de Dominguinhos junto à bateria da Viradouro e canta “A Brahma é a cara do 

carnaval / O carnaval é a cara da Brahma / Há um monte de carnavais”, Lirinha aponta para 

seu próprio rosto, sugerindo que assim como a cerveja o Cordel também seria o símbolo dessa 

festa popular enquanto o restante do grupo toca ao fundo. O vocalista então empunha duas 

garrafas de cerveja oferecendo-as ao público à medida que dança seus passos característicos 

semelhantes aos do reisado e do toré, abrindo os braços e repetindo os versos da canção. No 

final da propaganda o quinteto surge junto aos demais protagonistas do vídeo e todos dançam 

e cantam juntos “É legal que a Brahma rola pra refrescar / É a minha cerveja / E sempre 

será / Sempre será”. 

                                                           
5 Comercial disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=KXdv0cqms_E. Acesso em 10 nov. 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=KXdv0cqms_E
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Por causa dessa campanha publicitária o quinteto recebeu inúmeras críticas dos 

fãs que não viram com bons olhos a associação do grupo a uma empresa cervejeira, reação 

não esperada pelos músicos arcoverdenses. 

 

Nossos fãs nos criticaram muito por causa disso. A gente nunca filtrou as mensagens 
que mandam para o nosso site e nunca, nunquinha, tínhamos recebido uma crítica. 
Foi só fazer a propaganda da cerveja que choveram críticas. Acho que alguns fãs não 
gostaram porque estão acostumados à nossa trajetória totalmente independente e ao 
fato de nunca termos sido ligados a nenhuma gravadora, com uma música que não é 
hit de rádio. As pessoas tem um pensamento de que você não pode se veicular a uma 
marca, não pode “se vender”. Encarei essas críticas como elogio, porque vi como as 
pessoas esperam coisas grandes da gente. Foi muito legal isso ter acontecido porque 
eu realmente vou pensar melhor quando pintar um convite como esse de novo. 
(LIRA, 08/2004) 
 

A banda sempre deixou claro em suas entrevistas que não estava preocupada em 

resguardar as tradições, em mantê-las de forma estática, mas antes com a inovação, a mistura 

de ritmos e danças. 

 

Nós queríamos dar uma continuidade a esses ritmos existentes através da invenção, 
da criação e da possibilidade de desfragmentar esse ritmo e transformá-lo em coisas 
que a gente sonha, que não necessariamente a gente escutou. Com o que gente já 
escutou tentar montar novos ritmos, novos sons, que não sejam necessariamente o 
Maracatu, a Ciranda, mas que fosse a continuidade de tudo isso (LIRA, 07/08/2003). 

 

Mesmo afirmando não serem defensores do folclore, o Cordel do Fogo Encantado 

acabou por incentivar o turismo à Arcoverde, pois seus fãs desejavam conhecer as fontes 

culturais do quinteto, o folclore que os inspirou. O que nos leva a refletir que o Cordel acabou 

por tornar o folclore cosmopolita e longe de ser um campo limitado que os aprisionava, 

passou a ser um dos componentes de sua obra que ganhou o mundo. Isto se deve à sua 

participação na Indústria cultural que cria intersecções entre a cultura popular, a cultura 

massiva e a erudita, nas quais o Cordel passeia. 

 

Nesse contexto, a ideia do hibridismo cultural se torna fundamental para a 
compreensão desse novo cenário onde os antigos conceitos não mais explicam nem 
definem como antes a produção cultural, pois esta parece não ser mais unicamente 
erudita, ou unicamente massiva, muito menos, genuinamente popular. A 
globalização perpassa os diversos setores da sociedade contemporânea, incluindo aí 
as manifestações culturais, já que estas estão diretamente ligadas à dinâmica social 
(LIMA, 2005).  

         

  A Indústria Cultural vista como ameaça pelos folcloristas enredados num 

mercado que os explora enquanto toma seu tempo livre com sua cultura de massa, ainda não é 
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capaz de destruir o popular que recebe o produto massivo via televisão, rádio e outras mídias 

e o assimila, recriando-o à sua maneira (BOSI, 1992). 

 

A exploração, o uso abusivo que a cultura de massa faz das manifestações 
populares, não foi ainda capaz de interromper para todo o sempre o dinamismo 
lento, mas seguro e poderoso da vida arcaico-popular, que se reproduz quase 
organicamente em microescalas, no interior da rede familiar e comunitária, apoiada 
pela socialização do parentesco, do vicinato e dos grupos religiosos (BOSI, 1992, 
p.329). 
 

Hoje o que se vê, na verdade, são relações recíprocas entre o tradicional e o 

moderno, pois a indústria cultural não homogeneiza as tradições nem as destrói, mas as 

transforma enquanto oferece novas intersecções entre o local e o global (CANCLINI, 2011, 

p.263). É neste cenário que se encontra o trabalho do Cordel do Fogo Encantado, numa tensão 

entre tradição e modernidade a fim de construir algo novo num reflexo da sociedade pós-

moderna.  

 

Talvez a coisa mais alentadora que esteja ocorrendo com o popular é que alguns 
folcloristas não se preocupam só em resgatá-lo [o folclore], os comunicólogos em 
difundí-lo e os políticos em defendê-lo, que cada especialista não escreve só para 
seus iguais nem para determinar o que o povo é, mas antes para perguntar-nos, junto 
aos movimentos sociais, como reconstruí-lo (CANCLINI, 2011, p.281). 
 

 O hibridismo cultural do Cordel do Fogo Encantado também pode ser explicado 

pela influência do Manguebeat e pelas diferentes carreiras dos membros do grupo antes da 

formação do quinteto. Lirinha viajava com os cantadores pelo sertão de Pernambuco recitando 

poesias; Clayton Barros fazia show em bares tocando MPB, Emerson Calado, descendente da 

tribo Xucuru, tem em sua percussão a influência do rock pesado e do samba de coco (ritmo 

praticado em Arcoverde como veremos adiante); Rafa Almeida e Nego Henrique (que são 

primos) carregam as batidas dos toques africanos que aprenderam nos terreiros de umbanda 

do Morro da Conceição, no Recife. Esse hibridismo cultural presente no grupo possibilitou a 

criação de um ritmo peculiar e uma performance6 inovadora. Conhecer um pouco a história 

dos integrantes do quinteto é de grande valia para a compreensão do trabalho destes poetas 

músicos sertanejos, pois partilhamos da ideia de Finnegan, segundo a qual, 

 
Performers são também de determinada idade, sexo, posição social, instrução, 
reputação e competência - tudo precisa de investigação. Há também o fato simples, 
mas importante (no passado, muitas vezes ignorado) que eles têm nomes, 

                                                           
6 A performance do Cordel do Fogo Encantado é assunto do quarto capítulo em que apresentamos a análise da 
obra do grupo. 
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personalidades individuais e histórias de vida7 (FINNEGAN, 1992, p. 90, tradução 
nossa). 

 

Com uma trajetória de sucesso ao longo de 14 anos de carreira (11 anos de banda 

e 3 anos de peça teatral), o grupo resolveu encerrar suas atividades em 2010, visto que todos 

os integrantes desejavam seguir projetos solos. Tratando sempre de temas da região, mas 

rompendo as barreiras do regional para torná-los universais, podemos afirmar que a matéria-

prima do Cordel do Fogo Encantado é o sertão e todas as suas manifestações culturais. 

O quinteto já foi tema de duas dissertações de mestrado e uma tese de doutorado. 

A primeira, de autoria de Jorge França de Farias Júnior (2004), discute o ethos da cultura 

popular do sertão na obra do grupo pelo viés da sociolinguística. A segunda, de Ana Paula 

Campos Lima (2005), trata da relação entre a cultura popular e a cultura de massa na obra dos 

arcoverdenses sob a perspectiva da comunicação social e se tornou um livro intitulado Sertão 

alumiado pelo Fogo do Cordel Encantado; a tese, de Daniel Benson Sharp (2006), que, ao 

examinar como a música popular contribui para a ideia da região Nordeste como espaço da 

saudade, aborda o trabalho do Cordel do Fogo Encantado e sua performance defendida por 

muitos como um refúgio da tradição. Estes estudos nos servirão de fonte quando forem 

convenientes aos propósitos desta pesquisa; no entanto, acreditamos que nosso trabalho não 

se assemelha a nenhuma das abordagens anteriormente realizadas, pois nosso intuito é 

investigar a poesia oral e a relação que se estabelece entre literatura e música na obra do 

grupo sertanejo (aqui representada por sete canções oriundas de três dos quatro CDs do 

quinteto), ou seja, a melopoética de suas composições, assunto não discutido pelos 

pesquisadores acima citados. 

Originário do sertão, o Cordel do Fogo Encantado extraiu deste lugar a substância 

de sua produção cultural que abarca desde a música dos ritos indígenas e afro-brasileiros, até 

as manifestações do catolicismo popular e da cultura dos vaqueiros, relacionando-os à 

literatura que tem o sertão por tema. Desta ligação entre literatura e música, o grupo 

arcoverdense criou um espetáculo repleto de expressões culturais diversas que confluem para 

o mesmo lugar: o sertão; um sertão que transcende o espaço regional, para adquirir um caráter 

global, cuja criação só foi possível porque os integrantes do quinteto arcoverdense não 

ficaram presos ao regionalismo, mas expressaram sua consciência regional, de homens 

                                                           
7 Performers are also of certain ages, gender, social position, training, reputation, and competence – all needing 
investigation. There is also the simple but important fact (in the past often ignored) that they have names, 
individual personalities and life histories (FINNEGAN, 1992, p. 90). 
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oriundos deste espaço geo-simbólico, operando o que Canclini, citando Renato Ortiz, 

classifica de “exportação do internacional-popular” (CANCLINI, 2011, p.311). 

Para melhor compreender a relação que o quinteto arcoverdense guarda com o 

sertão, podemos pensá-lo como categoria, pois o sertão é inconstância, é o palpável, o não-

palpável, o lugar, o não-lugar e nele está a chave para a melopoética do Cordel do Fogo 

Encantado. Um sertão que se distancia da visão romântica de paraíso idílico e que também 

não condiz com a ideia de inferno defendida pelos realistas, pois o sertão do grupo 

pernambucano é mais do que um lugar geográfico, é “um estado de alma”. 

 

3. O sertão como categoria 

 

Forjada pelos portugueses durante o período colonial, a categoria sertão teve 

diversos significados ao longo dos séculos e até hoje apresenta uma grande variedade de 

sentidos responsáveis por grande parte do entendimento que se tem da nação.  

 

Podemos associar a categoria sertão a múltiplas e diversas imagens e representações 
presentes tanto na historiografia, quanto na música, nas artes plásticas, no cinema e 
na literatura, no mais das vezes associada a uma das inúmeras construções míticas 
acerca da identidade nacional. (SÁ, 2007, p. 46)  

 

Para compreender o sertão como categoria podemos associá-lo ao mana, uma 

categoria melanésia estudada por Marcel Mauss e tratada por Sylvia Shiavo. Assim como o 

mana, o sertão “sugere um estado, estado de alma coletivo” (SHIAVO, 2007, p. 44), pois a 

geografia é incapaz de abarcá-lo por completo, só o estatuto de categoria pode explicar a 

riqueza semântica deste vocábulo. Para a autora, o sertão, assim como o mana, é uma 

categoria de difícil definição. 

 

É obscura e vaga e, não obstante, tem um emprego estranhamente determinado. É 
abstrata e geral, mas muito concreta. Mauss trata essa noção como categoria: 
“categoria inconsciente do entendimento”. Como a noção de sertão, categorias desse 
tipo são de difícil apreensão. São abrangentes e circunscritas. Abrangentes pela 
largueza de possibilidades, circunscritas porque pertencem a uma cultura 
determinada. (SHIAVO, 2007, p. 43) 

 

Custódia Selma Sena o classifica “como uma categoria de pensamento coletivo, 

situada no plano do inconsciente e caracterizada por um excedente de significação crucial 

para a compreensão do processo de construção ideológica do Brasil” (SENA, 1998, p.19) e, 
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assim como Shiavo, compara o sertão a uma categoria de representação coletiva estudada por 

Marcel Mauss, o hau do povo maori, que, segundo ela, se trata “menos de uma coisa sobre a 

qual o nativo pensa do que de uma coisa através da qual ele pensa” (SENA, 1998, p. 22).  

A dificuldade em se definir essa categoria e ao mesmo tempo compreender o que 

ela expressa foi retratada por Guimarães Rosa segundo o qual “o sertão é o sertão”, “o sertão 

está em toda parte” ou “O sertão está dentro de nós” ou nas palavras de Lirinha: o Sertão num 

sai de dentro do cara, o cara é o Sertão. Para onde o cara anda é o Sertão (LIRA, 19/07/2002). 

Assim, o sertão é algo que carregamos na alma, que nos ajuda a nos sentir brasileiros e é 

muito mais do que um espaço geográfico ou um vocábulo polissêmico. O sertão é 

“simultaneamente, singular e plural, é um e é muitos, é geral e específico, é um lugar e um 

tempo, um modo de ser e um modo de viver, é o passado sempre presente, o fora do tempo, o 

que não está nunca onde está” (SENA, 1998, p. 23). Além disso, é “uma categoria necessária 

e princípio-diretriz subjacente do processo de constituição de nossa nacionalidade” (SENA, 

1998, p.26). 

Como tema recorrente no pensamento social brasileiro, o sertão carrega em si 

múltiplas facetas: é inferno, paraíso ou purgatório (OLIVEIRA, 1999). O sertão paraíso pode 

ser encontrado na literatura romântica que via na transfiguração da natureza através da chuva 

uma visão paradisíaca e que encarava o sertanejo como o mais autêntico representante da 

identidade nacional, visto ser este um habitante isolado no interior, longe das influências 

estrangeiras que fragilizaram e feminizaram o habitante das cidades. O sertão seria paraíso 

também para aqueles perseguidos pela justiça, “para os escravos fugidos, índios perseguidos, 

para os vários miseráveis e leprosos, para, enfim, os expulsos da sociedade colonial” 

(AMADO, 1995, p. 08), que encontravam refúgio em terras sertanejas.  

A natureza do sertão, que para os românticos é o retrato do Éden, para os realistas 

representa o inferno, terra árida, castigada pelo sol, lugar em que a seca transforma os 

sertanejos em retirantes depois de perderem tudo que cultivaram. O sertão é inferno para estes 

oprimidos pela violência social, um sertão em que os cangaceiros ditavam leis carregadas de 

ódio, em que as volantes espalhavam o terror e o medo, onde os beatos iludiam sertanejos 

num delírio coletivo; sertão inferno dos retirantes perambulando sem destino, vítimas de 

cangaceiros e volantes, envoltos no misticismo dos beatos, terra sem lei que parece guiada 

pelo demônio. 

O sertão purgatório é a tomada deste lugar como travessia, espaço de reflexão, 

terra mítica, carregada de encantamentos. É o caminho do inferno ao paraíso por meio da 

transfiguração da vida (CRISTÓVÃO, 1993-1994, p.50). 
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Dessa profusão de significados atribuídos à categoria sertão, podemos pensá-la 

como categoria espacial, presente em diversas regiões do país, como categoria social para se 

compreender historicamente o Brasil, ou como categoria cultural, símbolo daquilo que é 

genuinamente brasileiro, tema de variadas expressões de arte (AMADO, 1995). 

Tomado como categoria espacial, o sertão é imprescindível para se pensar a região 

Nordeste, cuja construção foi embasada na figura do sertanejo. Sertão é também uma área 

oficial do Brasil, subárea situada a oeste do agreste e zona da mata do Nordeste.  

Como categoria cultural tornou-se tema constante da literatura brasileira desde a 

popular oral e de cordel, passando pelo romantismo e realismo, encontrando seu ápice na 

literatura chamada regionalista. É interessante notar que “o mar nunca despertou dedicação 

maior dos escritores brasileiros. Ao contrário, nossa literatura sempre se voltou para a 

hinterlândia, desde o início, com os cronistas, depois com os viajantes e mais tarde 

transitando do sertanismo ao regionalismo” (GALVÃO, 2009, p.52). Mas, além da literatura, 

o sertão tem estado presente também na pintura, no cinema e na música.  

E é desta forma que encaramos o sertão neste trabalho, como uma categoria 

cultural presente nas canções do Cordel do Fogo Encantado, categoria que nos ajuda a 

compreender o trabalho do grupo desde as letras até os ritmos apresentados, pois em todos 

eles o sertão se faz presente, um sertão que está dentro de nós, que está aonde vamos, que nos 

constitui.  

No capítulo a seguir discutiremos como o Cordel do Fogo Encantado buscou 

nessa categoria cultural a matéria-prima de sua obra, na qual as tradições sertanejas se unem 

às manifestações marginais, colocadas sempre em segundo plano ao se retratar o sertão. São 

elas as expressões culturais dos não-brancos, os negros e índios que compõem parcela 

expressiva da população sertaneja, embora sua participação na história do sertão seja encarada 

como inexpressiva, no caso dos indígenas, ou inexistente, no caso dos negros. 

A parcela de contribuição destes povos foi sempre apresentada como biológica e 

muitas vezes encarada como responsável pelo atraso da civilização brasileira. Até quando 

vista de maneira positiva, sua participação é secundária, posto que os protagonistas da história 

são sempre os homens brancos. Ao negro, principalmente, resta o papel de mero observador, 

elemento que contribui para estabelecer uma ideia de nação, mas cuja participação pode ser 

ignorada.  

 

No caso específico do negro, ao contrário de toda a evidência e documentação 
histórica, é-lhe negada frequentemente, nestes discursos, qualquer importância ou 
contribuição, mesmo marginal, quer na formação da composição étnica sertaneja, 
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quer na participação histórica ou mesmo na formação da cultura do sertão. [...] 
Numa palavra, o negro no sertão é uma realidade invisível. (SILVA, 2006, p.430). 

 

Ao empregar em sua obra elementos da cultura indígena e negra, o Cordel do 

Fogo Encantado apresenta uma face pouco explorada e pouco valorizada da cultura sertaneja, 

revendo os estereótipos recorrentes do imaginário nordestino, atualizando as tradições e 

mesclando manifestações culturais das três raças formadoras de nossa identidade: índios, 

brancos e negros, sem hierarquia de valor entre elas, mas antes explorando as semelhanças 

que as perpassam, desafiando o estatismo cultural pregado pelos folcloristas e situando num 

mesmo patamar brancos e não-brancos, fazendo destes protagonistas da história tanto quanto 

aqueles que os excluíram da narrativa cultural do sertão. 

A fim de compreender os elementos que compõem a poética sertaneja do quinteto 

pernambucano, traçaremos agora um esboço das diferentes manifestações musicais e literárias 

que constituem a melopoética deste grupo para que o leitor compreenda a construção artística 

de nosso objeto de estudo, pautada no hibridismo cultural, cuja análise será apresentada no 

terceiro capítulo. 
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CAPÍTULO II 

OS SONS E AS PALAVRAS DO SERTÃO 

Não há nada no mundo que eu goste mais do que de música.  
Sinto que na música é que conseguiria exprimir-me completamente. 

(Manuel Bandeira) 
 

Hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem 
espontaneamente à cabeça é: porque ela me ajuda a viver.  

(Tzvetan Todorov) 
 
 

Como categoria cultural presente nas mais diversas manifestações artísticas, o 

sertão é a expressão do Cordel do Fogo Encantado, que estabeleceu uma harmonia entre os 

ritmos sertanejos e a literatura acerca da região para compor sua obra. Por isso, neste capítulo 

trataremos das várias representações que esta categoria assume nas diferentes expressões 

culturais que compõem a poética do grupo arcoverdense.  

Para melhor compreender os elementos que constituem a obra do Cordel do Fogo 

Encantado, optamos por dividir este capítulo em duas partes. Na primeira – Os sons do sertão 

– abarcamos os ritmos que ecoam pelo sertão e que representam as diferentes etnias que o 

constituem: índios, brancos e negros. Na segunda parte – O sertão nas artes da palavra – nos 

interessa percorrer a literatura que tem o sertão por tema e que foi assimilada pelo grupo 

pernambucano. Esta cesura em duas frações desembocará no terceiro capítulo, em que 

faremos o caminho inverso, fundindo som e palavra na análise das canções do Cordel do Fogo 

Encantado que compõem o corpus desta pesquisa. 

 

1. Os sons do sertão  

 

Interessa-nos aqui discutir os ritmos da região que mais diretamente influenciaram 

o grupo arcoverdense, por isso nos limitaremos a eles.  

 

1.1. Aboio 

 

O aboio, canto de trabalho, destina-se ao chamamento de animais e é típico da 

cultura brasileira. Praticado no sertão nordestino pelos vaqueiros na lida com o gado, 

geralmente se apresenta sob a forma de uma vocalização espontânea feita de improviso. É a 
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marca da forte conexão entre o vaqueiro e o animal que conduz, uma ligação afetiva na qual o 

“aboiador re-joga o que o boi havia jogado dentro dele” (DUARTE, 2008 , p. 139)  

Desprovido de palavras, as vogais são seu elemento constitutivo, é, por isso, 

melismático, canto em que uma cadeia de notas é entoada em uma sílaba, e nos remete aos 

ritos primitivos de iniciação em que esta técnica era utilizada para alcançar o estado hipnótico, 

pois o poder da voz “se impõe a tal ponto que tende a dissolver a linguagem. Sua presença é 

muito intensa, enquanto que a linguagem [...] é pura negatividade” (ZUMTHOR, 2005, p.65). 

Embora não apresente palavras, seu final é sempre caracterizado por uma frase para encorajar 

a boiada como: ê boi, boizinho, êi-á. 

A ideia de que o aboio genuíno é uma vocalização pura e continua, sem palavras, 

não é aceita por Maria Laura de Albuquerque Maurício (2006), que em sua dissertação de 

mestrado defende que não só a vocalização, mas “também os versos cantados de improviso, 

criados pelos vaqueiros nas mais variadas situações” constituem aboios; além disso, ela 

afirma que não só os vaqueiros, mas até as mulheres o podem praticar, geralmente “em casa, 

ou quando são raramente chamadas para alguma apresentação”. Para Cascudo, essa forma de 

aboio em versos representa um novo gênero de forma literária no complexo tradicional do 

aboio. (CASCUDO,1998 , p. 24) 

Utilizado na condução da boiada, no trato com o gado curraleiro ou solto não deve 

ser praticado com vacas de leite, pois “aboiar vacas de leite não é aboio para vaqueiro que se 

preze e tenha vergonha nas ventas” (CASCUDO, 1998, p. 22). 

Maurício(2006) aponta as características comumente atribuídas ao aboio que são 

semelhantes entre os diferentes autores: “canto melancólico, monótono, antigo e triste”; 

Duarte (2008) também apresenta os traços frequentemente empregados na descrição do aboio: 

“canto melancólico, toada monótona, melodia triste e apaixonada”; Oneyda Alvarenga o 

define como “lentas melodias que se estendem infinitas e melancólicas” (Alvarenga, 1982 

apud Duarte, 2008, p.18). 

Seu caráter lírico provocou fascínio em diversos escritores brasileiros que, em 

suas obras, se ocuparam em descrevê-lo. Destes, destacamos Manuel de Oliveira Paiva, que 

no romance Dona Guidinha do Poço retrata o aboio de forma poética, exaltando seus aspectos 

místico e nostálgico, e seu efeito de encantamento que envolve não apenas os animais, mas o 

próprio homem. 

 

Ao som prolongado e contínuo, o gado punha-se à escuta. O jovem ergueu-se da 
rede. Produzia-lhe aquilo um efeito vivo, verdadeiro gozo poético. A voz do 
vaqueiro serpeava como o rio, e tinha como este marulho e frescura, sussurrava 
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como árvores, e lembrava o cheiro acre e a salutar monotonia do verde. Ia 
indefinidamente, cálida e aguda como um raio de sol, e retraía-se como o sol quando 
passa uma nuvem. (PAIVA, p. 37)  
 

 
Costume antigo e respeitado, o aboio é o retrato de um sertão mítico cujo poder da 

voz era capaz de encantar os bichos e não perdeu seu lugar nas manifestações do sertão do 

país, pois continua a ser praticado pelos vaqueiros na lida com o gado. 

Esse canto teve grande influência na obra do Cordel do Fogo Encantado, que tem 

o aboio como introdução no primeiro CD gravado, Cordel do Fogo Encantado e em canções 

como Boi Luzeiro ou A chegada de Zé do Né na Lagoa de Dentro em que fazem uso do aboio 

até tocando-o ao contrário, no intuito de encontrar um som primitivo. 

 

E aí a gente inverteu o aboio também, como ele terminava começou. E o aboio virou 
outra coisa, mas era o mesmo aboio. Aí, meu Deus, quando a gente ouviu aquilo... aí 
era um som dos mouros, um canto árabe, totalmente. Inclusive mostramos para ele 
(o aboiador), ele disse: ‘não sou eu não!’ (LIRA, 2001) 
 

1.2. Cantoria de viola 

 

A cantoria de viola tem uma influência muito significativa na obra do Cordel do 

Fogo Encantado. Como dito no capítulo anterior, o vocalista Lirinha vivia entre cantadores, 

recitando poesias pelo sertão. Ele mesmo declara “Eu aprendi a compor e subi pela primeira 

vez no palco devido a esses repentistas, a essa poesia feita por esses repentistas, agora 

acredito que dou uma contribuição não necessariamente de continuidade dessa poesia” 

(LIRA, 2006). 

A cantoria se caracteriza por ser um desafio entre dois cantadores que duelam sob 

o repente ao som da viola junto a composições poéticas improvisadas ao gosto dos cantadores 

ou segundo os desejos do público. 

É comum a confusão entre o repente e o folheto de cordel, talvez devido ao fato 

de que o folheto, vendido nas feiras, é cantado ou declamado pelo vendedor para atrair 

compradores. Outro motivo para essa identificação é a existência das pelejas, desafios 

imaginários ou reais que se tornaram livretos.  

A cantoria não deve ser confundida com o coco de embolada (que também foi 

assimilado pelo Cordel do Fogo Encantado), pois embora os dois apresentem um caráter 

improvisador, o coco utiliza instrumentos percussivos como o pandeiro e o ganzá e pratica 

gêneros poéticos diferentes da cantoria de viola. No coco, a rima tem mais liberdade, ao 
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contrário da cantoria em que há uma exigência acerca da rima e da métrica que deve ser 

respeitada. Outra diferença pode ser observada no fato de que os coquistas se apresentam em 

praças públicas e feiras onde a plateia se reúne espontaneamente ao redor dos artistas sem 

necessidade de divulgação do espetáculo. Já os cantadores de viola se apresentam em local 

fechado preestabelecido, onde a audiência se acomoda sentada ou em pé e para lá segue 

especialmente para apreciar o evento. 

Geralmente, os cantadores apresentam-se sentados em cadeiras diante do público 

e entre eles é colocado um banco com uma bandeja onde os ouvintes depositam o valor pago 

pelos versos. A disputa poética é motivada por assuntos do cotidiano dos cantadores, 

situações relacionadas ao público presente, além de acontecimentos históricos, religiosos e 

políticos que servem de mote aos repentistas. A participação do público é imprescindível para 

o sucesso do espetáculo e essa interação entre cantadores e assistentes faz com que a cantoria 

seja  

 

[...] um acontecimento extraordinário, jamais repetido, pela própria especificidade 
da poesia improvisada. É uma espécie de ritual às avessas: um ritual que apresenta 
sempre o novo, que sempre traz uma experiência nova, impossível de ser repetida, 
tanto pelos cantadores quanto por seus ouvintes. (AYALA, 1988, p.17) 
 

Esse acontecimento extraordinário é composto pelos versos dos cantadores junto 

dos acompanhamentos musicais chamados de baiões de viola. No primeiro baião os 

cantadores escolhem o assunto a ser desenvolvido e depois passam a atender aos pedidos do 

público. Além dos baiões de viola, os cantadores recitam poemas e apresentam canções nos 

intervalos dos improvisos. No entanto, são estes os grandes responsáveis pela grandeza do 

espetáculo e para que tenham o resultado esperado o cantador deve produzir rimas perfeitas. 

O gênero mais comumente usado na cantoria é a sextilha (de origem portuguesa), 

que substituiu a quadra, anteriormente utilizada. É uma estrofe formada por seis versos de sete 

sílabas, com rimas dispostas em ABCBDB. Segundo os cantadores foi introduzido na cantoria 

 

[...] pela “Escola do Teixeira”, da Vila do Teixeira, na Paraíba, onde pontificou o 
mestre dos Cantadores nordestinos, aquele que deu personalidade e “legitimidade” 
ao Cantador – Francisco Romano Caluete, mais conhecido como Romano do 
Teixeira ou Romano da Mãe D’água. Isso é o que corre entre os Cantadores. 
(SUASSUNA, 2007, p.257) 
 

Da sextilha surgiu o mourão que é uma sextilha dialogada à qual se introduziu o 

refrão “ai-ai, rum-rum” entre o quinto e o sexto verso. Do mourão se obteve a septilha que só 

se diferencia daquele por não ser dialogada. Da sextilha surgiu também o martelo de seis pés 
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ou gabinete, estrofe de seis versos de dez sílabas, com disposição das rimas idêntica à 

sextilha.  

Além da sextilha, outro gênero da cantoria muito popular no Nordeste é a décima 

(de origem espanhola), que se apresenta como uma estrofe de dez versos de sete sílabas, com 

rimas dispostas em ABBAACCDDC. Quando a décima apresenta dez versos de dez sílabas, é 

chamada de martelo agalopado, cuja origem não é espanhola, mas nordestina. Da décima 

originou-se também o galope à beira-mar, dez versos de onze sílabas também dispostos em 

ABBAACCDDC, geralmente terminando com o refrão “cantando galope na beira do mar”. 

Existe ainda o galope soletrado, com as mesmas características métricas e rítmicas do 

anterior, mas com a peculiaridade de que é apresentado da forma como as palavras são 

soletradas no Nordeste. 

Embora existam outros gêneros de repente estes são os mais utilizados na cantoria 

nordestina, mas não são os únicos responsáveis pela beleza dessa manifestação artística, o 

confronto entre os repentistas, o duelo ritmado pelo som da viola desperta o fascínio da 

plateia se os cantadores conseguem, alternadamente, desenvolver o tema e pagar o verso, ou 

seja, equivaler-se à estrofe do outro. A beleza da cantoria depende do improviso de ambos, 

pois quanto mais acirrada a batalha poética, maior o envolvimento do público, criando uma 

“atmosfera onírica, que reveste o espaço da cantoria, havendo como que uma suspensão do 

cotidiano. Instaura-se a utopia (o não-lugar) no lugar”. (AYALA, 1988, p.155) 

Apesar da grande influência exercida pela cantoria em sua formação como músico 

e declamador, Lirinha afastou-se desta expressão artística por sentir-se preso às regras que o 

sufocavam artisticamente. É inegável a presença dos cantadores na obra e na performance do 

Cordel do Fogo Encantado, visto que assim como o  quinteto arcoverdense os cantadores 

também trabalham com a canção, um híbrido de música e literatura, mas as diferenças que os 

separam podem ser explicadas nas palavras de Lirinha: 

 

Comecei a escrever algumas coisas rimadas e metrificadas, obviamente, mas depois 
comecei a romper com isso, quando tive acesso à poesia de João Cabral de Melo 
Neto, quando tive acesso à poesia de Carlos Drummond de Andrade que era 
praticamente proibida no meio dos cantadores, a poesia não rimada, sabe, era muito 
ridicularizada. Quando eu descobri que isso era um grande preconceito, uma grande 
falta de conhecimento, eu comecei a me libertar de alguma forma, a entender que a 
poesia está além da estrutura e nesse momento vai surgindo o que eu faço hoje 
(LIRA, 2008).  
 

Buscando a liberdade poética em suas composições, o Cordel do Fogo Encantado 

fugiu do apego às tradições e das exigências poéticas da cantoria de viola, construindo assim 

um hibridismo cultural que mescla diferentes manifestações culturais sem preocupação com 
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normas preestabelecidas e sem o desejo de resguardar tradições, mas sim com o intuito de 

reinventá-las, mas conservando a natureza melopoética da cantoria em suas composições. 

 

1.3. Coco 

 

Manifestação popular cuja origem incerta é atribuída ora aos índios, ora aos 

negros, o coco é uma dança de umbigada, dançada em círculo em que há um revezamento de 

casais da roda para o centro enquanto todos batem palmas e pisam forte o solo. Os solistas, no 

centro da roda, após uma volta completa em torno de si, unem-se numa umbigada. 

A origem africana é atribuída ao fato de que os escravos, no trabalho de quebrar 

cocos, criaram uma cantiga de trabalho ritmada pela batida das pedras ao partir os frutos; no 

entanto, a coreografia nos remete às danças indígenas, o que fez aumentar a dúvida quanto à 

origem de seu surgimento. De início, “dançar era quebrar o coco e ainda presentemente é voz 

de excitamento: “quebra! quebra o coco!” e apenas posteriormente teria relação com o 

requebro, requebrar, requebrado, quebrar repetidamente” (CASCUDO, 1998, p.293). 

Guiado exclusivamente por instrumentos percussivos como o ganzá, a zabumba, 

pandeiros e cuícas, o coco é cantado por um “coqueiro” que entoa um refrão fixo ao qual os 

demais participantes respondem com estrofes improvisadas geralmente em quadras de sete 

sílabas num ritmo “binário repetido, interminavelmente, concedendo ao coco um 

envolvimento impressionante” (D’ÁMORIM; ARAÚJO, 2003 , p.113). 

A cidade de Arcoverde, desde a década de 1930, tem no coco uma forte marca 

cultural. Nessa época pisava-se o coco após a construção de uma casa a fim de que o piso 

ficasse liso e depois das novenas de maio, quando após cobrir os santos era permitido dançar 

até o amanhecer. (VERUNSCHK, 2004, p.85) 

Atualmente existem dois grupos de samba de coco em Arcoverde, o Coco Raízes 

de Arcoverde, criado por Lula Calixto, cuja sede se encontra no Alto do Cruzeiro, ponto 

turístico do município, local que também abriga um memorial em homenagem ao criador do 

grupo, que faleceu em 1999. O Coco Raízes de Arcoverde já gravou dois CDs, Raízes de 

Arcoverde e Godê Pavão e faz várias apresentações pelo estado de Pernambuco. 

O Coco da Irmãs Lopes, obra de Ivo Lopes, mestre coquista famoso por toda 

região é hoje comandado por Severina Lopes, que após a morte do irmão Ivo fundou em sua 

residência um museu dedicado à cultura popular e à memória da família. Desta forma, a 
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tradição do samba de coco se mantém viva em Arcoverde que faz jus ao título de “Terra do 

Samba de Coco” que lhe é atribuído.  

O Cordel do Fogo Encantado tem no coco uma de suas bases rítmicas. Em sua 

performance, a batida do coco arcoverdense une-se aos batuques dos cultos africanos e 

indígenas, criando um ritmo de forte caráter ritualístico cadenciado pelos tambores das 

manifestações culturais que permanecem no sertão.  

 

1.4. Religiões afro-brasileiras 

 

As religiões afro-brasileiras, cuja expressão maior é o xangô ou candomblé, 

tiveram origem no século XIX, na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Chegaram ao 

país com os escravos e se desenvolveram nas periferias urbanas, lugar onde os negros podiam 

mais facilmente se organizar em nações. 

Além do xangô (que recebe o nome de candomblé, na Bahia; tambor de mina no 

Maranhão e batuque no Rio Grande do Sul), podemos destacar a macumba e a umbanda.  

Mesmo com a abolição da escravatura em 1888, a aprovação da constituição 

republicana em 1891 e a separação entre a igreja e o estado, os cultos afro-brasileiros 

continuaram proibidos, denunciados como baixo espiritismo. Os terreiros eram visitados pela 

polícia e, para escapar à perseguição, os praticantes passaram a integrar os ritos com tradições 

de outras religiões, principalmente do catolicismo, fazendo do sincretismo uma estratégia de 

sobrevivência (JENSEN, 2001, p.03). 

O culto do xangô, com seu panteão de entidades africanas, se assemelha ao culto 

politeísta dos santos católicos de tal modo que há equivalentes para os orixás nos santos do 

catolicismo; esse sincretismo, no entanto, não é idêntico em todo o país, existem variações 

entre as diferentes regiões. 

Trata-se de uma religião monoteísta ritualística cujo objetivo é a busca de 

soluções para os problemas da vida concreta dos fieis através de ritos; portanto, a preocupação 

com a vida pós-morte, comum em outras religiões, não é preocupação dos adeptos do Xangô, 

que desta forma não seguem preceitos éticos ditados pela religião. Segundo Lins, “trata-se de 

uma religião de exteriorização, na qual não importam as disposições interiores, nem as 

escolhas de tipo ético, porém o correto oferecimento do sacrifício ritual” (LINS, 2004, p. 24). 

O conjunto de orixás é numeroso, os mais importantes são: 
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Exu (é o mais ligado aos prazeres da terra), Ogum (orixá da guerra), Oxóssi (também 
conhecido como Alaketu ou Odé, é o deus da caça e das matas), Ossain (guardião 
dos segredos das folhas), Orunmilá  (chefe conselheiro de Odùduà), Xangô (deus dos 
raios e trovões), Iansã  (ou Oiá , rainha dos ventos e tempestades), Oxum (deusa dos 
rios), Obá  (orixá da guerra e do ciúme), Iemanjá  (rainha do mar), Oxumaré (é a 
serpente-arco-íris, recolhe a água caída na terra durante as chuvas e a devolve às 
nuvens), Obaluaê (ou Omolu, é o orixá das doenças), Nanã  (ou Nanamburucu, é a 
deusa das lamas e das águas paradas), Orixalá  (também conhecido como Oxalá  e 
Obtalá , é considerado o pai dos orixás, o pai da criação). (LIMA, 2005, p. 46)  
 

 
Em Pernambuco, o terreiro de Xangô mais conhecido é o Obá Ogunté, também 

chamado de Sítio de Pai Adão; com mais de 150 anos é o terreiro mais importante do estado, 

exercendo influência sobre os demais terreiros da região. Os orixás festejados com maior 

frequência nos terreiros de Pernambuco são Exu, Iemanjá, Xangô, Oxum, Ogum e Iansã 

(LINS, 2004, p. 85). 

O xangô guarda estreita relação com a macumba e por vezes os termos são 

utilizados como sinônimos, como defende Prandi: 

  

Macumba, portanto, deve bem ter sido a designação local do culto aos orixás que 
teve o nome de candomblé na Bahia, de xangô na região que vai de Pernambuco a 
Sergipe, de tambor no Maranhão, de batuque no Rio Grande do Sul. [...] Macumba 
que, de qualquer modo nos levará ao surgimento da umbanda como religião 
independente no primeiro quartel deste século [...] termo corrente usado em São 
Paulo, no Rio, no Nordeste, quando se faz referência às religiões de orixás. 
(PRANDI, 1990, p.51).  
 

 No entanto, Jensen (2001) argumenta que a macumba, originária do Rio de 

Janeiro (enquanto o xangô nasceu na Bahia), nomeia a mistura entre religiões afro-brasileiras 

e outras que surgiram no sudeste do Brasil, ou seja, uma mistura entre o candomblé, o culto 

dos caboclos e o espiritismo kardecista.  

A macumba, tal qual o candomblé, era classificada como baixo espiritismo, 

devido à origem étnica e à classe social de seus praticantes, enquanto o espiritismo kardecista 

seria o alto espiritismo, visto ser uma prática da elite branca e originário da Europa. 

Assim como o xangô, a umbanda também é muito popular no estado de 

Pernambuco. Encarada como religião síntese dos grupos étnicos brasileiros, portando 

características do espiritismo kardecista, do catolicismo e das religiões afro-indígenas do país, 

a umbanda seria uma tentativa de afirmação religiosa nacional, capaz de dialogar com as 

diferentes classes sociais. 
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Nela, os preceitos espíritas (herdados do catolicismo), de fé, esperança e caridade 

se unem aos ritos cantados e dançados do xangô, bem como a relação entre o panteão de 

orixás e santos católicos das religiões afro-brasileiras. 

A umbanda teve origem na década de 1920 e assim como a macumba nasceu no 

Rio de Janeiro. Seu criador, Zélio de Moraes, filho de um espírita kardecista, afirma ter criado 

a nova religião após o espírito de um padre jesuíta ter-lhe feito a revelação de que seria o 

fundador de uma religião genuinamente brasileira, dedicada ao caboclo e ao preto velho, 

espíritos nacionais rejeitados pelos kardecistas (JENSEN, 2001). Estes espíritos estão 

presentes na tradição oral e escrita desde o século XIX. A figura do caboclo é descrita como 

“um indígena inculto, selvagem e orgulhoso e se tornou símbolo da antiga idade de ouro do 

Brasil”. Já o preto velho é “representado como um tio Tomás, humilde e fiel como escravo”. 

Embora diferentes ambos carregam a marca do “processo de aculturação e civilização, e 

partilham a experiência histórica comum de terem sido escravizados” (JENSEN, 2001, p.11). 

Na umbanda, além dos espíritos de caboclos e pretos velhos, boiadeiros, exus e 

ciganas surgem para praticar a caridade, tomando o corpo do sacerdote. Desta forma, estas 

entidades 

  

[...] são chamadas durante a metamorfose ritual em que o sacerdote iniciado 
abandona seus papéis de mortal para dar lugar à personalidade dos encantados e dos 
espíritos. Vem para “trabalhar” como se diz, trazendo para as aflições de toda ordem 
explicações e soluções quantas vezes imploradas em desespero. (PRANDI, 1990, 
p.55).  
 

Ao contrário do xangô, na umbanda a noção de reencarnação é pregada e segundo 

esta crença, cumprindo as exigências do culto o umbandista “reencarnará numa situação 

social superior, formando uma cadeia sucessiva, até à bem-aventurança final” 

(PERNAMBUCO, 2010).  

Nas religiões afro-brasileiras, os ritos tornam-se festas, um retrato do sincretismo 

religioso do país, e a percussão é o guia dos movimentos destas religiões do corpo, em que a 

dança serve como auxílio aos fiéis no encontro com os espíritos. 

Foi participando de cultos de umbanda que dois dos integrantes do Cordel do 

Fogo Encantado desenvolveram suas técnicas percussivas. Nego Henrique e Rafa Almeida 

frequentavam os terreiros de umbanda no Morro da Conceição no Recife, como nos explica 

Nego: 

 

Na minha família tem uns que frequentam terreiro de umbanda e alguns são 
bailarinos, outros são músicos, uns primos da gente. Então, foi muito daquela coisa 
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de você estar vivendo numa família como se estivesse em uma tribo, uma família 
com um ciclo de percussionistas. Só falta a gente montar um grupo só da família [...] 
foi isso, desde criança vivendo dentro de terreiro de umbanda com minha vó. Então 
é tudo de menino que vê um instrumento e quer tocar, nem que seja uma lata. 
Música o tempo todo (NEGO HENRIQUE, 06/05/2002).  
 

Os toques destas práticas religiosas, repletos de agogôs, atabaques e ilus, tambores 

de toda ordem, também existem em Arcoverde (como nos mostra Lirinha no primeiro capítulo 

deste estudo) e influenciaram o Cordel do Fogo Encantado, bem como as músicas cantadas 

em língua Iorubá. Assim, a herança negra no sertão não se manifesta apenas em sua expressão 

religiosa, pois o xangô, a macumba e a umbanda também são festa e seus tambores estão 

presentes na musicalidade dos poetas arcoverdenses em sua mistura de orixás africanos, 

entidades indígenas e santos católicos que tão bem expressam o hibridismo cultural do sertão. 

 

1.5. Toré 

 

 Outra expressão cultural manifesta na obra do Cordel do Fogo Encantado é o 

toré, cuja origem não se pode precisar devido à falta de relatos a respeito. 

Uma dança ritual, de batida forte, também chamada batida-mãe, que leva os índios 

ao contato com o sagrado, com o Panteão dos Encantados. Sua performance se dá através da 

flauta, também chamada de mimbim, que seria o meio de comunicação entre os índios e os 

encantados. Enquanto o mestre da gaita toca o instrumento, o puxador do toré, ou bacurau, 

entoa as canções que seguem o ritmo e são constantemente repetidas; a seguir, surgem os 

homens em fila indiana, sucedidos pelas mulheres e crianças que formam um círculo. 

(FERREIRA, 2007, p.04) 

Há também a percussão que guia os movimentos dos pés no chão e o que se vê 

então é “um conjunto de batidas, gritos, chiados e gemidos, que penetra nos ouvidos e se 

mistura com a música do interior do corpo, ativando uma parte da consciência que nas 

relações cotidianas geralmente está inerte”. (ARCANJO, 2003, p.127) 

 Em 1910, quando foi criado o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) pelo Marechal 

Rondon, o toré passou a configurar um atestado de indianidade para o reconhecimento das 

tribos do Nordeste, o que levou grupos que não o praticavam a assimilá-lo como uma prova 

de sua etnicidade. Desta forma, a dança do toré  

 

passou, assim, a circular ideologicamente como sinal diacrítico dessa ampla 
indianidade e, até hoje, é ensinada de grupos reconhecidos a grupos que pleiteiam 
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reconhecimento indígena em todo o Nordeste. Mesmo grupos que apresentavam 
outras manifestações culturais (outras danças) incorporam o toré (ou a retórica do 
toré) como padrão de etnicidade (GRÜNEWALD, 2008, p.44). 
 

 No Cordel do Fogo Encantado, o toré foi assimilado por influência da tribo 

Xucuru, localizada no município de Pesqueira, que faz divisa com Arcoverde. Os Xucurus 

acreditam que o toré os leva ao encontro com antepassados que lhes servem como guias na 

mata sagrada, além de expressar um ritual político na luta por seu reconhecimento étnico e 

pela demarcação de suas terras, subtraídas desde os tempos da colonização portuguesa. 

Os xucurus há muito vem sofrendo com as disputas pela terra; nos atos públicos, 

na luta por seu território, o toré é dançado para expressar a dor e a revolta desse povo cujos 

direitos, na maioria das vezes, são negados.  

Essa dança ritual, cujo ritmo hipnótico leva os índios ao contato com o sagrado, 

foi absorvida pelo quinteto arcoverdense, e um de seus integrantes, o percussionista Emerson 

Calado, descendente direto da tribo Xucuru, carrega em suas batidas essa herança cultural; 

ademais, a disputa pela terra empreendida pelos índios era motivo de preocupação para os 

integrantes do Cordel do Fogo Encantado que a sua maneira demonstravam sua aversão às 

mortes de líderes indígenas que eram desprezadas pela mídia. Em entrevista ao programa 

“Provocações”, o vocalista Lirinha, perguntado pelo apresentador como queria terminar sua 

participação no programa, dá a seguinte declaração: 

 

[...] tem uma tribo lá em Arcoverde chamada Xucuru, onde o processo muito 
violento de desenvolvimento da identidade deles, onde já morreram vários caciques 
assassinados e agora trinta e uma lideranças dessa aldeia estão com mandado de 
prisão e estão foragidos, num silêncio enorme da imprensa de Pernambuco, um 
silêncio grandioso da imprensa nacional nesse assunto. E não só dessa tribo, esses 
mandados de prisão, mas várias outras tribos de Pernambuco estão com as 
lideranças sendo acusadas por crimes de formação de quadrilha e outras coisas mais 
(LIRA, 17/07/2009).  

 
 O povo Xucuru luta desde a década de 1980 para reaver suas terras ocupadas por 

fazendeiros. Liderados pelo cacique Francisco de Assis ou Xicão Xucuru que trabalhou para 

unir num mesmo território todas as tribos dispersas no estado de Pernambuco e para resgatar 

as tradições que representavam seu povo como o toré e a pajelança, os xucurus conseguiram 

reaver 85% de seu território original à custa de muitos conflitos e mortes de indígenas. Entre 

estas, a mais chocante foi a do cacique que lutou para que seu povo tivesse os direitos 

respeitados. Xicão Xucuru foi assassinado a mando de um fazendeiro da região em 20 de 

maio de 1998 depois de várias ameaças (PIANI, 2004, p. 188). Sua morte causou comoção 
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entre os povos indígenas do Brasil que fizeram diversas manifestações de revolta e dor para 

que a morte de seu cacique jamais fosse esquecida.  

 

O Outro Mundo de Xicão Xucuru 
 
Numa faixa de terra 
de 28 mil hectares, 
localizada no agreste pernambucano, 
habitam cerca de 8 mil seres da espécie humana 
 
Eles não querem vingança 
eles só querem justiça 
querem punição para os covardes 
assassinos de seu bravo Cacique Xicão 
distribuídos por 23 aldeias, 
permanecem resistindo 
após quase 500 anos 
de massacres e perseguições 
reivindicando nada menos 
que o reconhecimento e a demarcação 
da terra sagrada que herdaram 
de seus ancestrais 
 
"Ele não vai ser enterrado, 
ele não vai ser sepultado 
Ele vai ser plantado, 
para que dele nasçam novos guerreiros" 
 
As autoridades policiais tinham pleno conhecimento 
dos atentados e das ameaças 
Ainda assim nada fizeram para evitar 
mais este crime, 
muito conveniente 
para os latifundiários da região. 
 
Comenta-se que alguns deles 
têm parentesco com certos figurões 
da república branca 
Entre eles um apelidado pelos federais 
de "Cacique Marcão" 
 
"Ele não vai ser enterrado, 
ele não vai ser sepultado 
Ele vai ser plantado, 
para que dele nasçam novos guerreiros, 
minha mãe natureza. 
Ele vai ser plantado assim como vivia, 
debaixo das vossas sombras, 
para que de vós nasçam novos guerreiros, 
minha mãe natureza, que a nossa luta não pára". 
 
(ZERO QUATRO, 2003) 
 

 A banda Mundo Livre S/A compôs a canção acima a fim de chamar a atenção do país 

para o problema da demarcação da terra Xucuru e outros grupos musicais também externaram 

sua revolta, assim como documentaristas e todos aqueles que apoiavam o avanço do 



54 

 

movimento indígena. A última estrofe da canção retrata as palavras proferidas pela viúva de 

Xicão no dia de seu sepultamento, pois os Xucurus acreditam que um guerreiro não deve ser 

enterrado, mas plantado como uma semente que fará nascer novos guerreiros. A luta de 

Xicão, entretanto, não foi em vão, pois hoje o território Xucuru ocupa 27 mil hectares e seus 

costumes, festas e ritos foram resgatados e estão vivos em seus mais de 8 mil habitantes na 

Serra do Ororubá no município de Pesqueira. 

 

1.6.  Reisado  

 

O Reisado, cuja origem é portuguesa, consiste num grupo de cantores, músicos e 

dançarinos que, unindo temas sagrados e profanos, percorrem as ruas para anunciar a boa 

nova do nascimento de Jesus. 

O espetáculo é constituído de várias encenações, sempre guiadas pela música dos 

tambores, zabumbas, viola, ganzá, sanfona, maracás, pandeiros, chocalhos e, assim como o 

coco, sua música é expressa por um solista (o Mestre) que obtém resposta de um coro de 

vozes, alinhado em duas fileiras hierarquicamente dispostas uma ao seu lado direito e outra ao 

seu lado esquerdo. Apresenta muitas variações, mas geralmente é composto pela “abertura ou 

abrição de porta; entrada; louvação ao Divino; chamadas do rei; peças de sala; danças; guerra; 

as sortes; encerramento da função” (GASPAR, 2005). 

 Os personagens principais desta encenação são o Mestre, o Contramestre, os 

Guerreiros, o Rei, a Rainha, os Mateus, a Catirina, as figuras e moleques. O Reisado apresenta 

passos característicos como o ginga, em que de cócoras, os personagens dançam; a maquila, 

em que de pernas cruzadas balançando o corpo eles dão pequenos pulos; o corrupio, que imita 

o movimento de um pião sustentado no calcanhar esquerdo; o encruzado, que alterna o 

cruzamento das pernas. No entanto, estes passos podem sofrer variações dependendo da 

região. Em suas canções, temas religiosos e satíricos narram a história sagrada do nascimento 

do Messias. 

Uma marca característica do Reisado são os trajes exuberantes, coloridos, 

enfeitados de flores e espelhos que se unem ao brilho das fitas e do cetim para compor as 

figuras peculiares que encenam este espetáculo. Geralmente acontece nas festas de Natal e 

Dia de Reis, mas em alguns estados, como em Sergipe, ele pode ser apresentado em qualquer 

época do ano.  

Na poética do Cordel do Fogo Encantado, esta expressão cultural foi introduzida 

pelo Reisado do povoado Caraíbas, no município de Arcoverde. O Reisado das Caraíbas une 
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duas famílias, os Sabinos, tocadores de viola, baixo e safona, e os Balbinos, que manipulam a 

zabumba, o pandeiro e o ganzá, ambas as famílias possuindo grandes compositores e, 

enquanto os mais velhos são responsáveis pela musicalidade, a dança fica a cargo dos mais 

jovens. O grupo de Reisado por eles formado teve origem em 1938 e suas peças retratam 

importantes momentos da história como o Movimento Integralista de Pernambuco, a morte de 

Lampião e a Segunda Guerra Mundial. Ao retratar, nas festas religiosas situações políticas e 

sociais relevantes, o Reisado das Caraíbas atualiza a tradição e preserva seu espetáculo 

através das gerações. 

No início da carreira, o Cordel do Fogo Encantado utilizava em suas 

apresentações vestimentas muito próximas às dos brincantes do Reisado e suas danças 

também aludiam a este espetáculo de rua. Com o passar do tempo, a presença visual desta 

influência diminuiu, tendo em vista que a parte teatral do grupo arcoverdense foi reduzida 

para um maior investimento no aspecto musical, e foi este aspecto do Reisado que perdurou 

na performance do quinteto, assim como a dança que se misturou aos outros ritmos aqui 

apresentados, formando o caldeirão cultural criado por estes artistas sertanejos. 

A canção Foguete de Reis (Ou a Guerra) é uma composição do Reisado das 

Caraíbas adaptada por Lirinha que ao toque do pandeiro marca o ritmo da “guerra no ar”, 

apresentando os passos do folguedo. 

 
Foguete de Reis (Ou A Guerra) 
 
No derradeiro luar  
O sol saiu  
Um trovão avermelhado  
O sol saiu  
Solta fogo do passado  
O sol saiu  
No peito de quem tá vivo  
Salva  
Eu quero ver rodar  
A planta que vingará  
O sol saiu  
O medo de lampião  
O sol saiu  
As dores de Iemanjá  
 
O sol saiu  
 
E a lua quilariou  
E eu vi o meu amor  
Dentro do canaviá  
 
E haja guerra e haja guerra  
Haja guerra no ar  
 
Boa noite senhor e senhora  
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Eu cheguei agora  
Me preste atenção  
Nesse mundo de fogo e de guerra  
O santo da terra  
Tem calo na mão 
 
(LIRA, 2000) 
 

O Reisado também é uma das marcas do catolicismo presente na obra do Cordel 

do Fogo Encantado, que se apropria de rezas e ladainhas, além de invocar nomes de santos 

que se misturam às entidades africanas e indígenas na construção de suas composições e na 

pulsação de seus ritmos.  

As expressões musicais aqui expostas nos ajudam a compreender o hibridismo 

cultural assimilado pelo Cordel do Fogo Encantado na construção de sua obra, além de 

ratificar nossa opinião exposta no capítulo anterior, de que o quinteto arcoverdense conferiu o 

mesmo papel de destaque à cultura branca e não-branca sertaneja, de maneira que tomou a 

todos como protagonistas da história. Também chamamos a atenção para o caráter ritualístico 

destas manifestações sonoras, cuja capacidade de envolver o público será de suma 

importância em nossa análise da performance destes poetas músicos do sertão. 

Além dos sons que se propagam pelo sertão marcando o ritmo dos poetas 

sertanejos, o grupo arcoverdense também absorveu a literatura acerca deste lugar para compor 

sua poética. Visto que nosso intuito é compreender a melopoética do Cordel do Fogo 

Encantado, passaremos, na segunda parte deste capítulo, a tratar da literatura que exala o 

sertão e que constitui um dos pilares da obra do grupo. 

 

2. O sertão nas artes da palavra 

 

Como tema recorrente na arte nacional, o sertão é presença constante também na 

literatura, seja ela popular ou não. Aqui, trataremos das expressões literárias cujas narrativas 

são encontradas na obra do Cordel do Fogo Encantado, contribuindo para a construção de 

suas composições e para a visão do grupo arcoverdense acerca do sertão, um sertão em que 

música e literatura estão imbricadas formando uma poética híbrida, no encontro entre as duas 

artes. 

Limitar-nos-emos à literatura acerca do sertão que mais diretamente contribuiu na 

formação da obra do Cordel do Fogo Encantado, o que nos remete a diferentes formas 

literárias. Desde a literatura de cordel, até uma obra em particular – Os sertões – de Euclides 



57 

 

da Cunha, passando pelo romance de trinta e, por fim, a poesia de João Cabral de Melo Neto. 

Desta forma, tentaremos, num breve esboço, demonstrar a força da palavra na construção das 

canções que são nosso objeto de análise. 

 

2.1. A literatura de Cordel  

 

A literatura de cordel, poesia popular do Nordeste brasileiro, teve sua origem em 

Portugal no século XVI. No Brasil essa literatura foi introduzida pelos portugueses através 

das “folhas soltas” e se disseminou pelo Nordeste em fins do século XIX e início do século 

XX (BRITO, 2009, p.34), quando as tipografias se espalharam pela região, onde as clássicas 

narrativas europeias se mesclaram a mitos e lendas indígenas e africanos. 

Aqui recebeu nomes variados, os mais comuns são folheto, romance, livrinho, 

cordel. A classificação advém, geralmente, do número de páginas da publicação. De 8 a 16 

páginas são os folhetos, de 24, 32, 48 ou 64 são os romances que podiam se apresentar em 

prosa, em prosa e verso ou em verso.   

Os folhetos passaram a circular, vendidos em feiras onde os poetas populares 

mantinham contato com seu público, declamando os poemas produzidos, pois o cordel era 

criado para ser declamado, e a audiência, além de consumidora e apreciadora da arte, servia 

de matéria prima para a criação de novas histórias, pois  

 

As histórias mais populares e nacionais são realmente as mais universais, as mais 
vigorosas porque expressam exatamente o que o homem do Povo, em todos os 
lugares, tem de mais primordial e profundo, o que, nas pessoas do Povo, é mais 
característico do humano. (SUASSUNA, 2007, p.261) 
 

A literatura de cordel é, assim, expressão da memória coletiva de um povo, e o 

poeta, por sua vez, é o seu porta-voz; por isso as histórias mudam ao longo do tempo e hoje os 

assuntos variam da política à internet para se adequar ao novo público consumidor.  

Quanto à forma, a literatura de cordel segue rígidas normas que devem ser 

respeitadas para que se alcance a beleza poética. É composta por sextilhas, estrofes de seis 

versos de sete sílabas, com rimas pares entre si. Sua temática, de tão variada, foi dividida em 

ciclos. Ariano Suassuna defende a existência de seis ciclos temáticos principais: Ciclo 

heroico, Ciclo do maravilhoso, Ciclo religioso e de moralidade, o Ciclo cômico, satírico e 

picaresco, Ciclo histórico e circunstancial e Ciclo do amor e fidelidade (SUSSSUNA, 2007).  
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Já Medeiros (2004) nos apresenta ao todo doze ciclos temáticos: Ciclo da utopia, 

Ciclo do marido logrado, Ciclo do demônio logrado, Ciclo dos bichos que falam, Ciclo 

erótico da obscenidade, Ciclo de exemplos e maldições, Ciclo heroico ou fantástico, Ciclo 

histórico e circunstancial, Ciclo do amor e bravura, Ciclo cômico satírico, Ciclo da súplica e 

Ciclo da lamúria. Essa diversidade de ciclos temáticos demonstra a riqueza da poesia popular 

nordestina cuja expressão escrita mantém estreita ligação com a forma oral improvisada da 

cantoria de viola.  

A literatura de cordel servia de matéria para a cantoria e alguns cantadores 

decoravam livros inteiros, mas hoje apresenta suas próprias regras, embora ambas ainda se 

assemelhem no que diz respeito à composição poética, na métrica e no esquema de rimas. A 

confusão entre uma e outra também se dá em decorrência das pelejas, tratadas na primeira 

parte deste capítulo. Além disso, apesar de seu caráter escrito, a literatura de cordel foi criada 

para ser declamada e seu índice de oralidade atesta tal característica, semelhante à cantoria de 

viola e seu aspecto performático. 

 

Essa literatura de folhetos produzida por uma linguagem poética impressa em versos 
de expressões que, em grande medida, vem da oralidade, para além de leitura 
individual, aspira, principalmente, ser ouvida a partir de leituras feitas em voz alta, 
por um leitor que além da recitação / declamação, se utiliza do corpo em gestos e 
tem o propósito de instigar o ouvinte a participar da interpretação, possibilitando-lhe 
a re-elaboração do narrado (BRITO, 2009, p.41). 

 

Como expressão típica do Nordeste brasileiro, a literatura de cordel está presente 

na obra do Cordel do Fogo Encantado, desde o nome da banda até os títulos das canções, 

geralmente longos, seguidos de um trecho explicativo, além do conteúdo das composições 

recheados de histórias dos ciclos temáticos do cordel e da performance inspirada nos poetas 

populares, além disso, em diversas composições o Cordel do Fogo Encantado há trechos de 

obras de poetas populares mesclados aos versos do quinteto. 

Em O Cordel Estradeiro o grupo constrói versos que imitam a  literatura de 

cordel, acrescentando a eles versos de autores como Manoel Chudu e Ivanildo Vilanova, 

grandes nomes da poesia sertaneja. Neste poema, o quinteto começa por pedir a benção a um 

grande poeta, costume comum entre cantadores antes de começar o improviso. Depois segue 

descrevendo sua própria poesia e encontra nas palavras dos poetas sertanejos as melhores 

definições para a criação poética que realizam.  

 

O Cordel Estradeiro 
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A bença Manoel Chudu  
O meu cordel estradeiro  
Vem lhe pedir permissão  
Pra se tornar verdadeiro  
 
Pra se tornar mensageiro  
Da força do teu trovão  
E as asas da tanajura  
Fazer voar o sertão  
 
Meu moxotó coroado  
De xiquexique e facheiro  
Onde a cascavel cochila  
Na boca do cangaceiro  
 
Eu também sou cangaceiro  
E o meu cordel estradeiro  
É cascavel poderosa  
É chuva que cai maneira  
Aguando a terra quente  
Erguendo um véu de poeira  
Deixando a tarde cheirosa  
 
É planta que cobre o chão  
Na primeira trovoada  
A noite que desce fria  
Depois da tarde molhada  
 
É seca desesperada  
Rasgando o bucho do chão  
 
É inverno e é verão  
 
É canção de lavadeira  
Peixeira de Lampião  
As luzes do vaga-lume  
Alpendre de casarão  
A cuia do velho cego  
Terreiro de amarração  
O ramo da rezadeira  
O banzo de fim de feira  
Janela de caminhão 
 
Vocês que estão no palácio  
Venham ouvir meu pobre pinho  
Não tem o cheiro do vinho  
Das uvas frescas do Lácio  
Mas tem a cor de Inácio  
Da serra da Catingueira  
Um cantador de primeira  
Que nunca foi numa escola¹ 
 
Pois meu verso é feito a foice  
Do cassaco cortar cana  
Sendo de cima pra baixo  
Tanto corta como espana  
Sendo de baixo pra cima  
voa do cabo e se dana²  
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(LIRA, 2000) 
 
¹Ivanildo Vilanova, fragmento de um improviso  
²Manoel Chudu  

 

Devemos observar, no entanto, que a literatura de cordel e a cantoria se afastam 

da poética do grupo arcoverdense na medida em que desprezam o negro, tratando-o de forma 

picaresca. Afinal, se a arte popular reflete a visão de mundo de um povo, também revela seus 

estereótipos e preconceitos. No que se refere ao negro  

 

[...] a discriminação se manifesta em diferentes graus de explicitação, desde o 
conteúdo pejorativo mais cruel e evidente até a ironia branda, passando pela 
animalização e demonização, verifica-se, porém, que, tal como na sociedade, o 
negro pode ingressar como personagem “aceito” nas páginas dos folhetos, mas, para 
tanto, há de elevar-se acima da mediania. (SANTOS; VIANNA, 1989, p.13) 

  

O mesmo acontece na cantoria em que o negro, embora revele talento e 

sagacidade, é sempre colocado em situação de desvantagem, reproduzindo, assim, o contexto 

social onde o negro é sempre figurante, exercendo funções secundárias. Além disso,  

 

Em pelejas nas quais o negro é um personagem inteiramente ficcional, está 
reservada a mais forte discriminação que, além de rejeitá-lo pela cor, nega-lhe a 
condição humana, ao tratá-lo como encarnação do mal. São muitas histórias em que 
o negro, surgido nunca se sabe de onde, vai revelando, no decorrer do debate, a sua 
natureza demoníaca. O cheiro de enxofre, os olhos de fogo e muitas vezes rabos e 
chifres completam o quadro sobrenatural que precisa ser exorcizado pelo “poeta do 
bem”. (SANTOS; VIANNA, 1989, p.42) 
 

Soma-se a isso o preconceito com as religiões afro-brasileiras, muito depreciadas 

tanto na literatura de cordel quanto na cantoria, bem como os ritmos associados aos negros 

como o samba e o batuque, tidos como pecaminosos e demoníacos.  

Não devemos esquecer que a posição em relação ao negro varia de acordo com 

sua situação social de liberto ou escravo. Aos escravos o poeta dirige um discurso, por vezes, 

condescendente, enquanto ao negro liberto é reservada a revolta e a reprovação. O preconceito 

muda de acordo com a posição do negro na sociedade e embora sua população seja bastante 

significativa em quantidade, poucos são os personagens negros de destaque na poesia popular. 

Até na cantoria, onde ele consegue dialogar com o branco, exercendo, às vezes, o papel de 

protagonista, sua dignidade é negada, não sendo possível resgatá-la nem mesmo através de 

seu talento poético. 

No entanto, o Cordel do Fogo Encantado fugiu à tradição popular que renega a 

participação cultural do negro, pois em sua obra é visível a valorização dos ritmos e a da 
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religião africana, além do papel relevante de poetas negros na composição de suas canções, 

como o negro Inácio da Catingueira, famoso repentista cujo respeito alcançado foi tamanho 

que ao morrer foi enterrado no cemitério dos brancos, no povoado de Teixeira e não na 

fazenda onde foi cativo, como era de costume na época. 

 

2.2. Os Sertões 

 

Marco divisor na literatura nacional, Os sertões, de Euclides da Cunha, merece 

especial atenção neste capítulo que aborda o sertão nas artes da palavra. Uma obra que levou 

cinco anos para ser construída e condensa em seiscentas páginas o relato dos horrores 

assistidos por seu autor durante a Guerra de Canudos, no interior da Bahia, e se tornou uma 

referência para se discutir o desenvolvimento do país e a constituição de sua nacionalidade.  

O livro, publicado em 1902, narra a história dos retirantes sertanejos que, guiados 

por Antônio Conselheiro, vagavam pelos estados do Nordeste perseguidos pela justiça, 

quando então se alojam numa fazenda abandonada, no sertão da Bahia, na cidade de Canudos. 

Sua organização social passa a incomodar os fazendeiros locais que obtêm a intervenção do 

poder estatal sob a alegação de que aqueles crentes sertanejos eram membros de uma 

contrarrevolução internacional, cujas sedes estariam em Nova York, Paris e Buenos Aires. 

Três expedições bélicas falharam em suas tentativas de suprimir os fieis do 

Conselheiro, que acreditavam alcançar a salvação da alma se morressem no campo de batalha. 

A quarta expedição acabou por liquidá-los em 5 de outubro de 1897, quando o arraial foi 

destruído e parte de sua população dizimada diante dos generais.  

Com o fim de Canudos a ideia de um retorno à monarquia estava abolida, mas em 

seu lugar o que restou foi o massacre de gente pobre que se transformou num motivo de 

vergonha nacional. É essa vergonha e a revolta do país que Os sertões expressa cinco anos 

depois da guerra, tornando o livro o maior mea culpa  da história nacional. Nesse crime 

cometido pelo estado brasileiro, se perdia o verdadeiro representante do país, o sertanejo, 

aquele que seria tomado como símbolo da nacionalidade. 

Em Os sertões, Euclides aborda os temas que nortearão o pensamento dos 

intelectuais do século XX, sua preocupação com os negros, índios e mestiços sertanejos 

pobres; o atraso do interior do país e do próprio país; temas que serão explorados pelos 

modernistas, pelo romance de trinta e os integrantes do Movimento Regionalista. 
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Unindo duas linhas teóricas principais, Euclides dá o passo inicial rumo ao 

desenvolvimento das ciências sociais, discutindo a modernização do país.  

 

A primeira linha é nitidamente determinista, vinda da Inglaterra com Buckle e da 
França com Taine, ambos autores de extraordinária influência no Brasil da viragem 
de século. É consabido que o esquema de montagem do livro obedece aos ditames 
analíticos de raça, meio e momento. Concorrem para essa linha, menos claramente 
históricos, e extrapolados das ciências naturais ou exatas para os fenômenos sociais, 
o evolucionismo spenceriano, o darwinismo racial e o positivismo de Comte e de 
Littré como atitude científica ante o material a ser estudado. A segunda linha vem da 
visão dos heróis segundo Carlyle, justificados por esse autor enquanto encarnações 
do espírito divino que levam a história avante: o que se acomoda mal com o ideário 
positivista, anticlerical a até antirreligioso de Euclides. (GALVÃO, 2009, p.133) 

 

Reunindo várias ciências à sua sensibilidade, Euclides produziu uma obra 

carregada de paixão e revolta. O livro se divide em três partes: a primeira, intitulada “A 

Terra”, analisa a geologia do continente americano reduzindo o foco até deter-se em Canudos, 

sua flora, fauna, solo, clima e o problema da seca. Na segunda parte, denominada “O 

Homem”, Euclides examina a constituição antropológica do brasileiro fruto de três raças – 

índios, brancos e negros, até alcançar o sertanejo, seus costumes, religião e a sua luta contra o 

meio. Na terceira parte, “A Luta”, encontra-se o relato da Guerra de Canudos em que Euclides 

dá voz às vítimas do massacre, execradas pela imprensa nacional visto que a maior parte dos 

repórteres era militar e combatente. Mais uma vez há a luta do sertanejo, mas agora não é o 

meio que o oprime, mas o homem do litoral que o destrói (GALVÃO, 2009).  

 Neste livro, Euclides problematizou a questão da identidade nacional e fez cair 

por terra a ideia de que seríamos uma nação europeia na América. A oposição litoral/sertão é 

tomada para explicar o Brasil, e enquanto o sertão seria o autêntico, o que de mais brasileiro 

havia no país, o litoral seria uma sociedade de copistas que em tudo procurava seguir o 

modelo europeu. Euclides mostra que o sertanejo, ao contrário do que acreditavam os 

habitantes do Sul, não é um degenerado, não pertence a uma raça inferior e seu atraso se deve 

sobretudo à diferença entre os tempos históricos do sertão e do litoral. 

 

Os sertões revelam que a unidade nacional não existia de fato, e que naquele lugar 
vivia-se em tempos sociais e históricos distintos aos do litoral, este sim, civilizado. 
Colocava, pois, como tarefa para a construção da nação, a necessidade de “unificar 
os diferentes ritmos civilizatórios”. (GUILLEN, 2002, p. 109)  

 

Euclides enxergava o sertão a partir do litoral, em seu papel de homem citadino 

que deseja pesquisar o lugar de atraso do país. No entanto, ao se deparar com o sertão, ele 
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percebe que, ao contrário da degeneração, o que há neste lugar é uma forma de organização 

social distinta e distante no tempo em relação ao litoral. 

O escritor compreende então a existência de dois Brasis que se encontram em 

momentos históricos diferentes e, em oposição ao que pensava quando partiu para o sertão 

(Euclides partilhava a opinião da imprensa nacional), percebe que aí não existem homens 

inferiores por conta da raça, mas ao contrário, é este o verdadeiro brasileiro, isolado numa 

sociedade cujo funcionamento difere da cidade de copistas que tentava ser europeia. O 

sertanejo guardava em si a essência da identidade nacional e, por isso, para Euclides e os 

escritores subsequentes, é aquele que melhor representa o país. 

Euclides da Cunha consegue, com sua obra, reverter o olhar que a nação dirigia ao 

sertão, um olhar de incômodo causado pela degeneração dessa raça mestiça de sertanejos. Os 

sertões fizeram a nação enxergar que faltava a este lugar a intervenção do Estado para que se 

rompesse o atraso em que vivia toda aquela população vítima de injustiças sociais e não de 

deficiências genéticas. Para tanto, Euclides “viu-se forçado a matizar as teorias racistas e 

positivistas então em voga, tratando o sertanejo não como degenerado, mas como um forte” 

(SÁ, 2006, p.355). Seu livro é uma mescla “de ciência e de paixão, de análise e de protesto: 

eis o paradoxo que assistiu à gênese daquelas páginas em que alternam a certeza do fim das 

“raças retrógradas” e a denúncia do crime que a carnificina de Canudos representou” (BOSI, 

1989, p. 349).  

Era preciso sincronizar os tempos do Brasil para que o sertão saísse do atraso e 

para que o litoral conhecesse o autêntico brasileiro isolado no interior. Este livro- denúncia, 

que tão claramente retratou o massacre de Canudos no interior da Bahia, foi responsável por 

uma nova perspectiva na literatura regionalista que depois dele se formou. A partir da obra de 

Euclides surge um novo olhar sobre o sertão e seus habitantes; antes vistos como empecilho 

ao progresso da nação, eles passam a representar a possibilidade de um futuro promissor. 

Os sertões, cujos ecos ressoam nas artes nacionais até hoje, foi também absorvido 

pelo Cordel do Fogo Encantado na composição de sua obra; uma de suas canções descreve a 

Guerra de Canudos, e o sofrimento dos sertanejos, vítimas da “matadeira”. Em outra o 

problema da divisão da terra, também presente na obra de Euclides é tratado sob o título de 

Pedra e Bala. 

Além da narração da guerra e de suas consequências na vida dos sertanejos, a 

figura do Conselheiro está presente em outras letras, bem como os retirantes, jagunços e 

cangaceiros que compõem o quadro de tragédia desenhado por Euclides durante sua estadia 

no sertão em que conheceu outro país dentro do seu e deparou-se com brasileiros cujas 
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características físicas e sociais não podiam ser compreendidas pelos homens de sua época. 

Assim como toda a produção acerca do sertão que surgiu depois de Os sertões, o Cordel do 

Fogo Encantado também não conseguiu se esquivar da influência de Euclides. 

 

2.3. O romance de trinta 

 

Na onda da renovação literária que teve início no Modernismo, em que nossa 

diversidade cultural passou a ser encarada como superioridade, a literatura do decênio de 

1930 também retratou esse sincretismo cultural e racial brasileiro, que, por ser exótico, 

distinto do europeu, devia ser valorizado, representando o autenticamente nacional. Se éramos 

diferentes, devíamos nos expressar de forma diversa e o meio predominantemente escolhido 

para tanto foi o romance, por isso, “os decênios de 30 e de 40 serão lembrados como a era do 

romance brasileiro” (BOSI, 1989, p.438).  

Numa década que vivia o afã da revolução industrial, que presenciou a crise de 

1929, a Revolução de Outubro e a decadência da aristocracia rural, a literatura se tornou uma 

espécie de ensaio sociológico visto que a sociologia como ciência ainda não se estabelecera 

no Brasil. 

O “romance de trinta” é fruto dessa literatura de cunho sociológico, preocupada 

em analisar o homem nordestino tomado como representante do homem brasileiro. A fim de 

criar o efeito de verdade em suas criações, os escritores regionalistas tomam o nordeste como 

uma realidade preexistente e, desta forma, seguem os preceitos do Movimento Regionalista 

que a partir de tradições inventadas construiu uma origem para a região. 

 A busca pela captação dos fatos em sua dura realidade fez a literatura retomar o 

naturalismo para tratar das transformações pelas quais passava a sociedade brasileira: o êxodo 

rural, a transição da sociedade provinciana para cosmopolita, o cangaço que assombrava o 

nordeste, o declínio das oligarquias, o surgimento do proletariado. 

Embora seus autores sigam caminhos estilísticos distintos, eles se relacionam pelo 

papel que exercem como representantes de um espaço em declínio e pela literatura politizada 

que produzem, preocupada em legitimar a região, como pregava o discurso regionalista e suas 

práticas “nordestinizadoras”. Eles constroem uma “visibilidade e uma dizibilidade regional” 

cada um a sua maneira mesmo que apresentem grandes semelhanças entre si, principalmente 

no que diz respeito ao caráter reivindicatório de suas obras, preocupadas em analisar a 

sociedade de forma realista, denunciando as injustiças sociais que a decadência do período 
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propiciava. Fica claro, no entanto, que essa ilusão de uma homogeneidade discursiva faz parte 

da estratégia do Movimento regionalista que, desta forma, asseguraria uma essência 

intelectual coesa, reflexo de uma região também uniforme (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2011). 

A literatura regionalista de trinta representaria o saber coletivo essencialmente 

brasileiro, visto ser o nordeste a região que menos sofreu influência estrangeira, guardando o 

mais autêntico da identidade nacional. Era um “espaço em crise que deveria se expressar por 

meio da denúncia e da polêmica. Espaço telúrico que deveria ser permanentemente recriado 

na memória e recuperado tal como deveria ser” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 125). 

O assunto central do “romance de trinta” é a instauração da sociedade urbano-

industrial em detrimento da sociedade patriarcal que estava em declínio, era a busca por 

entender a nação e seus problemas assim como faziam, na mesma época, as outras ciências 

como a história, a geografia, a etnografia, que servirão de fonte para produções literárias do 

período.  

Este romance consegue exceder a clássica oposição litoral versus sertão para tratar 

de assuntos sociológicos que eram imprescindíveis ao entendimento do nordeste e de seu 

habitante não mais encarado como alheio à realidade da civilização. Para tratar da região os 

autores buscaram as fontes populares e assim aproximaram a escrita da língua do povo que se 

reconhecia nesta literatura cujos temas versam sobre um passado que já não existe mais.  

Tendo se interessado primeiramente pela genealogia da elite açucareira, o 

romance de 30 tinha como tema recorrente a história da oligarquia nordestina e suas famílias 

abastadas que dominavam a região e assim buscavam impor sua visão regionalista para o 

restante do país. Para tanto, essa literatura se valia da cultura popular e do folclore que vê 

como superior à literatura que trata do homem citadino.  

 

Renova-se, simultaneamente, o gosto da arte regional e popular, fenômeno paralelo 
a certas ideias-força dos românticos e dos modernistas que, no afã de redescobrirem 
o Brasil, também se haviam dado à pesquisa e ao tratamento estético do folclore; 
agora, porém, graças ao novo contexto social-político, reserva-se toda atenção ao 
potencial revolucionário da cultura popular. (BOSI, 1989, p.436) 
 

Esse novo olhar sobre a cultura popular retoma as ideias disseminadas no 

Modernismo e que mais tarde influenciaram outros movimentos culturais do país, como o 

Mangue Beat de que tratamos no primeiro capítulo, e mostra o caráter renovador do “romance 

de trinta” que, mesmo fruto de autores pertencentes às oligarquias tradicionais, se libertou das 

amarras acadêmicas que enclausuravam os escritores brasileiros, associando “a libertação do 
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academismo, dos recalques históricos, do oficialismo literário; às tendências de educação 

política e reforma social” (MELLO E SOUZA, 2000, p.114) num romance impregnado de 

sociologia em seu desejo de compreender o papel das três raças definidoras de nossa 

nacionalidade a fim de entender o país. Era uma literatura cuja consciência regional de seus 

autores elevou-a a universal, num “momento de equilíbrio entre a pesquisa local e as 

aspirações cosmopolitas” (MELLO E SOUZA, 2000, p.117). 

O romance de trinta, assim como a literatura de cordel e Os sertões de Euclides da 

Cunha, criou uma imagem do Nordeste e do sertão ainda muito viva na consciência nacional, 

seus temas e estereótipos compõem o imaginário sertanejo que ilustram a literatura, a música, 

a pintura e o cinema acerca da região. O cordel do Fogo Encantado se vale desse imaginário 

em sua obra e assim como a literatura do período, renova ao tratar do índio e do negro, não 

apenas reconhecendo sua participação na constituição do homem brasileiro, mas assegurando-

lhes o mesmo papel que o homem branco, não apenas biológica, mas culturalmente. No 

próximo capítulo, veremos como os temas recorrentes do romance de trinta reverberam nas 

composições do quinteto arcoverdense e como a esses temas o grupo acrescentou uma maior 

participação cultural dos não-brancos que compõem a população sertaneja. 

 

2.4. João Cabral de Melo Neto 

 

O poeta e diplomata pernambucano João Cabral de Melo Neto, cuja obra singular 

foi o ponto de partida para a mudança no fazer poético do país, também nos interessa neste 

capítulo, sobretudo porque através dele o Cordel do Fogo Encantado se libertou da prisão 

formal dos cantadores de viola nordestinos, cujas preocupações com a métrica e a rima seriam 

responsáveis por uma limitação no trabalho do grupo. 

A poesia de João Cabral está ligada ao aspecto geográfico, pois os lugares pelos 

quais o poeta passou marcaram profundamente a sua escrita e o seu ser. Assim, Pernambuco e  

Espanha respectivamente, lugar em que nasceu e em que viveu quando foi diplomata, são 

constantes em seus textos e ambos possuem uma ligação que se expressa pelo sertão. Cabral 

encontrou na Espanha um análogo ao sertão pernambucano, à secura da sua terra que se 

expressa na secura de sua escrita. 

Desta forma, em sua poesia, o elemento espacial, geograficamente delimitado é 

uma marca permanente, o poeta escreve a partir dos lugares em que esteve, por isso a 

importância de Pernambuco e da Espanha, principalmente a região da Andaluzia, na 
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construção de sua obra. É interessante notar que foi na Espanha que João Cabral voltou-se 

para sua terra com um novo olhar, no qual 

 

Motivado por ideias marxistas e pela necessidade de denúncia social na obra de arte, 
mas sem prejuízo da sua dimensão estética, escreveu seu primeiro poema centrado 
na paisagem e no homem nordestino, o cão sem plumas (1951), metáfora para o Rio 
Capibaribe de Pernambuco. (CARVALHO, 2009, p.270) 

 

Nas palavras do próprio poeta, a importância do olhar de fora, para compreender 

os problemas de dentro: “A Espanha deu-me um afastamento suficiente, não excessivo, para 

poder escrever sobre o Nordeste e a carreira [diplomática] libertou-me do provincianismo de 

muitos dos meus contemporâneos.” (MELO NETO, 1968 apud CARDOSO, 2007, p.13). 

O poeta, não possuindo a voz do sertanejo que procura retratar, adota a ótica da 

exterioridade fazendo com que reverberem as vozes de dentro, expondo os problemas sociais 

do país através da região nordeste a qual toma por referência. 

Sua poesia, distante dos confessionalismos românticos, é uma poesia de caráter 

social, de extremo rigor estético, metalinguística e caracterizada principalmente pelo uso de 

rimas toantes e pelo lirismo de subtração avesso aos excessos, na qual os versos tratam de 

coisas concretas, por isso a secura do texto que dispensa o uso de “metáforas sugestivas e 

misteriosas” (ARAÚJO, 2009, p.14). 

A linguagem de João Cabral se aproxima do falar do povo, o coloquialismo 

evidente, além de sua antimusicalidade característica, por sua escolha pela rima toante com 

métrica e rima que o difere do que comumente se vê na tradição lírica portuguesa. É uma 

poesia de provocação, preocupada em impactar o leitor, transcendendo a mera comunicação 

básica. 

Negando o lirismo dominante, João Cabral foi antes de tudo um homem realista, 

preocupado com seu país, com sua região, um homem que se considerava acima de tudo um 

poeta pernambucano e que talvez por isso tenha sido influenciado pelo “romance de trinta”, 

cujos temas são observados em sua obra, em poemas como O rio e Morte e vida Severina , que 

abordam o ciclo da cana-de açúcar e a saga do retirante nordestino respectivamente. Segundo 

o poeta: 

Há dois Nordestes: o do litoral, onde havia Mata e hoje há cana, e o do Sertão. Fui 
criado em engenho de açúcar. A grande maioria dos meus poemas trata de temas da 
Zona da Mata. Há poucos poemas sobre o Sertão. Entretanto, a minha forma é mais 
sertaneja. Não sei por que escrevo árido, se é influência da aridez do Nordeste. Mas, 
veja que Castro Alves, José Lins do Rego e Gilberto Freyre são do Nordeste e não 
são áridos. Ao contrário de Graciliano Ramos, que é árido também. (ATHAYDE, 
1998, p. 272-273) 
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Escrevendo numa época em que o Brasil se queria moderno, quando a capital do 

país estava sendo construída, João Cabral desconfia desta modernidade, expondo as diversas 

identidades da nação e seus problemas sociais, paisagens incômodas de uma modernidade 

aparente que em nada se harmonizam com um país desenvolvimentista. 

Apesar da antimusicalidade de seus poemas (Cabral odiava a música), sua obra é 

constantemente associada a outras linguagens artísticas, desde a pintura à dança e a própria 

música. Seu poema Morte e vida Severina foi musicado por Chico Buarque e encenado pelo 

grupo teatral T.U.C.A. (Teatro dos Estudantes da Universidade de São Paulo), tendo sido 

premiado no festival mundial de teatro universitário de Nancy,  na França.  

O Cordel do Fogo Encantado reconstruiu a saga de Severino na composição 

Morte e vida Stanley, que será por nós analisada no terceiro capítulo. Além disso, a obra do 

poeta pernambucano era declamada nos shows do grupo arcoverdense que encontrou no 

poeta, a liberdade que buscava na construção de sua poética sertaneja.  

 

O João Cabral de Melo Neto é um poeta muito original, linguagem muito pessoal, 
isso é inspirador e é desafiador também. E eu tive uma primeira relação com João 
foi através do “Cão sem Plumas”, que eu conheci antes de saber as definições de 
João né, o poeta engenheiro e tal, antes de ter qualquer visão sobre a sua construção 
diferenciada, em bloco, eu tive acesso a essa mensagem O cão sem plumas e foi 
muito forte. A partir disso eu fui conhecendo mais João Cabral, com muito respeito 
e entendo muito, assim, a ideia de João sobre a música no poema e a sua observação 
sobre a musicalidade às vezes inútil e sem cuidado. Então até hoje recito João 
Cabral de Melo Neto com um cuidado enorme. No show do Cordel eu digo um 
pedaço dos Três Mal-Amados, as palavras de Joaquim, uma edição, e é fantástico 
levar aquilo pro palco porque João, ele era mais distante dessa relação do declamar, 
mas no Cordel a gente consegue trazer essa... recitar e João para esse lado da música 
(LIRA, 2009). 
 

 

As manifestações culturais de que tratamos neste capítulo, sejam elas musicais ou 

literárias carregam em si faces do sertão que ajudaram a construir a obra do Cordel do Fogo 

Encantado. No terceiro capítulo as expressões do sertão no som e na palavra serão retomadas 

a fim de compreendermos como o quinteto arcoverdense se apropriou deste repositório de 

tradições para compor sua poesia oral em que som e palavra se unem. Portanto, o capítulo a 

seguir aborda nosso corpus de pesquisa e as considerações acerca da obra musico-literária do 

Cordel do Fogo Encantado, bem como de sua performance no palco. 

 

 

 



69 

 

CAPÍTULO III 

 

A MELOPOÉTICA DO SERTÃO DO MOXOTÓ 

 

O meu cordel estradeiro 
Vem lhe pedir permissão 
Pra se tornar verdadeiro 

Pra se tornar mensageiro 
Da força do teu trovão 
E as asas da tanajura 

Fazer voar o sertão. 
(Cordel do Fogo Encantado) 

 

Neste capítulo trataremos da junção entre literatura e música na obra do Cordel do 

Fogo Encantado no intuito de demonstrar como a melopoética construída pelo grupo é 

responsável por uma transcriação das tradições sertanejas do sertão do Moxotó. Além disso, 

discutiremos acerca da performance do quinteto que desde sua origem tem sido objeto de 

atenção da crítica musical pela força que emana dos componentes do grupo enquanto se 

movimentam no palco. 

Para tanto, é fundamental a compreensão de que o poético necessita da presença 

ativa de um corpo para existir em sua totalidade de efeitos, necessita “de um sujeito em sua 

plenitude psicofisiológica particular, sua maneira própria de existir no espaço e no tempo e 

que ouve, vê, respira, abre-se aos perfumes, ao tato das coisas” (ZUMTHOR, 2007, p.35). 

Assim, a melopoética do Cordel do Fogo Encantado, embora possa ser 

reproduzida nos aparelhos eletrônicos, só alcança maior dimensão poética na concretização da 

performance, na expansão corporal do grupo endereçada à plateia. A performance é o 

momento em que a mensagem poética é ao mesmo tempo transmitida e recebida, momento 

em que se integram todos os elementos de um ato teatral, sejam eles visuais, auditivos, táteis, 

tudo que manifeste a presença de um corpo (ZUMTHOR, 2005). 

O corpo é um dos elementos mais valorizados no trabalho do quinteto 

arcoverdense e seu vocalista tem uma expressão corporal muito peculiar. Frequentemente é 

visto no palco como se tivesse os olhos em transe, num estado de consciência alterado 

semelhante ao provocado pelas manifestações aqui descritas como o toré e a umbanda, além 

do fato de que a poesia é também ritual, por isso a emergência da performance na qual ela se 

faz viver. 

As toadas cantadas pelo grupo acentuam ainda mais essa nuance ritualística que 

representa o sertão místico, apocalíptico que se manifesta nas reações exaltadas da plateia que 
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se transforma num só corpo, “uma espécie de ser coletivo [...], um corpo múltiplo, com toda a 

sua carga psico-física, suas paixões” (ZUMTHOR, 2005, p.89). 

Os ritmos afro-indígenas unidos à literatura e aos movimentos corporais dos 

integrantes do grupo são de tal forma absorvidas pelo público que em entrevista, o vocalista 

Lirinha conta a reação das pessoas frente à performance dos arcoverdenses dizendo que “já 

teve gente que jurou ter visto energia emanar do meu corpo. Ou, ainda, espíritos dançando 

comigo no palco”. Esta descrição se assemelha ao ritual do toré. Nesse rito 

 

Os pés tocam a terra com precisão, de modo tal que quem vê absorve uma imagem 
em que os dançantes estão flutuando, suspensos e em círculos, fechando um elo 
entre o real e o mais que real. Os corpos, em um desenfreado ato de entrega, 
mostram com clareza, um metabolismo capaz de tornar crível a existência de um 
espaço que os não-índios desconhecem, singularmente composto de emoção. 
(ARCANJO, 2003, p.127) 

 

No palco, o quinteto dança retomando ritos afro-indígenas e os movimentos do 

corpo, principalmente do vocalista Lirinha, aludem aos toques em que “o iniciado tem a 

oportunidade de dançar e incorporar em público, o que constitui uma forma de apresentação à 

comunidade” (LINS, 2004, p.87). E assim como no rito do iniciado ao candomblé, o Cordel 

do Fogo Encantado desperta a alegria que “constitui uma compensação aos sofrimentos do 

dia-a-dia. É uma forma de romper o cotidiano, rompendo também com os padrões sociais 

vigentes” (LINS, 2004, p.96). 

A declamação de versos é também um instante único do espetáculo, no qual 

Lirinha parece transfigurar-se num profeta capaz de despertar o êxtase da plateia, é um 

momento de catarse no qual o público reage declamando os versos junto ao grupo, numa 

atmosfera onírica que parece suspender as instâncias do tempo. 

Unindo música, poesia e dança em sua performance o Cordel do Fogo Encantado 

retoma a Mousiké grega numa obra de arte total em que o corpo é o elemento primordial. O 

caráter ritualístico da teatralidade do grupo é acentuado por suas referências, às romarias 

sertanejas, ao toré indígena, aos ritos africanos e ao fanatismo dos profetas do sertão. Foi 

nesse amálgama de crenças e ritmos que o Cordel construiu uma performance única capaz de 

induzir a plateia ao êxtase coletivo. 

 

1. O corpus 
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Para refletir sobre a intersecção entre literatura e música elegemos um corpus 

composto por sete canções do Cordel do Fogo Encantado dos três CDs anteriormente citados. 

São elas: Profecia, Profecia Final, Chover, A Matadeira, Vou Saquear a Tua Feira , Pedra e 

Bala, e Morte e Vida Stanley.  

Estas canções foram escolhidas não apenas por sua intersecção entre literatura e 

música, visto que toda a obra do grupo apresenta tal relação, mas sim por sua expressão do 

sertão, por revelarem o desejo do quinteto de reinventar as tradições sertanejas e discutir as 

imagens atreladas ao seu lugar de origem.  

Outrossim, para melhor 

compreender o trabalho do Cordel do Fogo 

Encantado achamos pertinente uma descrição 

da performance do quinteto arcoverdense com 

a consciência de que assim como a oralidade, a 

performance perde muito da sua dimensão 

poética quando reduzida à escrita, pobre em 

seus atributos para descrevê-las. No entanto 

nos esforçaremos para romper esta barreira 

entre os meios a fim de apresentar a 

importância do corpo na manifestação desta 

obra poética oral.  

 

Para tanto nos valeremos do show que se tornou o CD e DVD MTV Apresenta 

Cordel do Fogo Encantado, shows assistidos pela pesquisadora e vídeos gravados de 

apresentações da banda disponíveis no youtube, pois acreditamos que estes trabalhos são 

retratos da performance do Cordel em sua totalidade.  

O CD e DVD MTV Apesenta Cordel do Fogo Encantado foi gravado em São 

Paulo no ano de 2005 num show intitulado “A Trajetória da Terra”. Foi o terceiro CD e o 

único DVD do grupo, composto por canções dos CDs anteriores. No show 1500 pessoas 

formaram um coro para entoar 25 das canções do quinteto, entre elas Morte e Vida Stanley 

que mesmo inédita já era conhecida pela plateia que cantou junto com os arcoverdenses.  

A capa, predominantemente vermelha assim como o primeiro CD representa a 

quentura do sertão e o fogo; nela é possível ver a mão de Lirinha empunhando um candeeiro 

em cena emblemática do show, na qual ele canta Louco de Deus, tendo os olhos em transe 

enquanto a plateia assiste absorta ao movimento do candeeiro e à performance do grupo. É 

Figura 1: Capa do 3º CD – 
MTV Apresenta Cordel do Fogo Encantado 
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possível ver também o símbolo do fogo, criado no primeiro CD e que compõe o cenário do 

show, assim como o público com as mãos para o alto interagindo com os arcoverdenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Profecia (Ou Testamento da Ira) 

 

A canção Profecia (Ou Testamento da Ira) é a primeira música do CD homônimo 

do Cordel do Fogo Encantado que foi o primeiro do grupo. A capa, na qual a cor vermelha 

Figura 2: Capa do DVD – MTV Apresenta Cordel do Fogo Encantado 
 

Encantado 

 

 

Figura 3: Lirinha em performance cantando Louco de Deus 
 
 

Figura 2: Capa do DVD – 
MTV Apresenta Cordel do Fogo Encantado 
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prevalece é possível ver um homem com os olhos em chamas, o fogo encantado que permeia 

as composições e também estampa o CD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A topografia simples, na cor branca, se destaca no vermelho e chama a atenção 

para o nome do grupo que nesse momento se lançava no mercado fonográfico. Foi um CD 

concebido no palco, quando o grupo ainda apresentava um espetáculo teatral e as canções 

parecem atos de uma mesma peça. 

Em Profecia (Ou Testamento da Ira) se mesclam os vaticínios de dois profetas 

representativos do universo sertanejo, junto a mitos e lendas que povoam o imaginário 

nordestino com suas visões apocalípticas sempre relacionadas aos problemas da seca, da 

escassez de alimentos e da luta pela terra que sempre envolveram a história do sertão. 

 
Profecia (Ou Testamento da Ira) 
 
Salve o povo Xucuru 
 
Na cumeeira da serra Ororubá o velho profeta já dizia 
Uma nova era se abre com duas vibras trançadas 
Seca e sangue 
Seca e sangue  
 
Herdeiros do novo milênio 
Ninguém tem mais dúvidas 
O sertão vai virar mar 
E o mar sim 
Depois de encharcar as mais estreitas veredas 

Figura 4: 1º CD – Cordel do Fogo Encantado 
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Virará sertão 
 
Antôe tinha razão rebanho da fé 
 
A terra é de todos a terra é de ninguém 
Pisarão na terra dele todos os seus 
E os documentos dos homens incrédulos 
Não resistirão a Sua ira 
 
Filhos do caldeirão 
Herdeiros do fim do mundo 
Queimai vossa história tão mal contada 
Ah! Joana Imaginária 
Permita que o Conselheiro 
Encoste sua cabeleira 
No teu colo de oratórios 
Tua saia de rosários 
Teu beijo de cera quente 
 
E assim na derradeira lua branca 
Quando todos os rios virarem leite 
E as barrancas cuscuz de milho 
E as estrelas tocadeiras de viola 
Caírem uma por uma 
Os soldados do rei D. Sebastião 
Mostrarão o caminho 
 
(LIRA, 2000) 
 

A canção tem início com a saudação feita por Lirinha “Salve o povo Xucuru” cuja 

tribo se localiza na região onde nasceu o Cordel do Fogo Encantado, o sertão de Pernambuco 

e que desde a década de 1980 vem lutando para reaver suas terras, como vimos no capítulo 

anterior. Na canção em destaque o Cordel do Fogo Encantado defende a legitimidade do 

discurso Xucuru que deve ser respeitado e para tanto os toques do toré serão a base rítmica 

desta composição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A saudação é respondida em coro pelos outros integrantes do grupo “Salve” e pelo 

público em forma de aplausos e gritos. Após a saudação o barulho da maraca, instrumento que 

Figura 5: Lirinha saúda o povo Xucuru  
Performance em Campinas – agosto de 2008 
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marca o ritmo do toré, sacudida por Lirinha, imita o som do chocalho das  serpentes e anuncia 

as palavras do Pajé Cauã do Ororubá “Na cumeeira da serra Ororubá  o velho profeta já dizia 

/ Uma nova era se abre com duas vibras trançadas / Seca e sangue / Seca e sangue”. O uso 

da síncope – vibras em lugar de víboras – é uma das estratégias do grupo para aproximar os 

versos da linguagem popular que costuma repelir as proparoxítonas, numa mostra do que 

Zumthor classifica como índice de oralidade. A profecia xucuru se une à fala de Antônio 

Conselheiro “Herdeiros do novo milênio / Ninguém tem mais dúvidas / O sertão vai virar mar 

/ E o mar sim / Depois de encharcar as mais estreitas veredas / Virará sertão”.  

A canção é entoada em forma de declamação, é muito mais teatral do que musical, 

os instrumentos servindo como acompanhamento para marcar o ritmo dos versos. O  vocalista 

acentua as sílabas tônicas e o fonema /r/ é sempre vibrante, o que contribui para a atmosfera 

apocalíptica produzida na performance, na qual o tom profético de Lirinha é enfatizado por 

seus gestos de braços abertos, olhos para o alto, dedo em riste como se proferisse uma 

advertência ao público que se mostra envolvido por suas declarações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As profecias encontradas na canção nos remetem à ideia, muito presente no 

imaginário sertanejo, de que antes de uma era de paz, um tempo de aflição castigará o povo, 

um retrato dos movimentos messiânicos que se desenvolveram no sertão nordestino.  

O messianismo floresceu no sertão em consequência de condições históricas 

especificas nas quais um conflito de classes levava um grupo debilitado a lutar contra a 

condição adversa valendo-se da figura de um líder que representasse os anseios dessa classe e 

defendesse seus direitos. Assim, “o líder responderia, através desta missão, às necessidades de 

Figura 6: Lirinha em performance 
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soluções não encontradas na ordem tradicional vivida pelo grupo em questão” (ALVIM, 

1971, p. 69). Desta forma, “para que haja alguma emissão da mensagem “salvadora” 

“messiânica” por parte de um “messias”, é necessário que a realidade social apresente algum 

grupo a ser “salvo”” (ALVIM, 1971, p. 69-70). Logo, Antônio Conselheiro se tornou um 

“messias” a fim de salvar o povo sertanejo do interior da Bahia que acabou subjugado pelo 

governo como vimos no capítulo precedente. 

Para Nísia Trindade (1999) os movimentos messiânicos surgiram como uma 

forma de moralização, de por ordem à anarquia encontrada no sertão, constantemente descrito 

como terra sem lei. Segundo ela os líderes messiânicos “aparecem, via de regra, como 

restauradores de padrões e valores sociais, como instituidores de organização social” (LIMA, 

1999, p. 188). A imagem de Conselheiro adquiriu diversos significados no pensamento 

sertanejo cuja “fascinação por este líder é manifestada na multiplicidade de formas em que ele 

é relembrado, seja como poeta, como construtor de igrejas e cemitérios ou ainda como líder 

religioso” (SÁ, 2007, p. 54). 

Portanto, ao proferir que “Antôe tinha razão rebanho da fé”, o Cordel do Fogo 

Encantado reafirma a autoridade deste líder messiânico como fizera com o Pajé xucuru. E 

mais uma vez a queda de uma sílaba pode ser observada para marcar a oralidade da canção. 

As luzes do show estão voltadas para Lirinha cuja figura se destaca em suas roupas simples e 

sua barba grande que nos remete aos profetas populares. A música segue com as palavras de 

Conselheiro “A terra é de todos a terra é de ninguém”, repetida com ênfase pelo vocalista “A 

terra é de todos”. em defesa da divisão justa da terra, um problema que ainda hoje aflige o 

sertão, desde os agricultores que formaram o Movimento Sem Terra (MST) até os índios que 

lutam para reaver suas terras como o caso xucuru anteriormente tratado. A questão agrária no 

sertão será melhor abordada quando tratarmos da canção Pedra e Bala  na qual o quinteto 

arcoverdense aborda com mais profundidade este assunto.  

Os versos “Filhos do caldeirão / Herdeiros do fim do mundo / Queimai vossa 

história tão mal contada” retomam a história de um massacre acontecido no Nordeste, no 

Caldeirão cearense, em que tropas militares dizimaram beatos que viviam num sistema 

socialista. Pouco tratado na história nacional, mas vivo na memória sertaneja, este massacre, 

semelhante ao de Canudos, embora em menores proporções, também retrata a questão da 

divisão da terra. No massacre do Caldeirão, centenas de camponeses foram mortos em 

confronto com o estado que via no estilo de vida utópico socialista daqueles homens rudes 

guiados pelo beato José Lourenço, no sertão do Cariri, uma ameaça à soberania nacional. 
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A canção passa então a tratar de Joana Imaginária, com quem o Conselheiro teria 

vivido um romance e que seria capaz de apaziguar o sofrimento deste em meio à guerra “Ah, 

Joana Imaginária / Permita que o Conselheiro / Encoste sua cabeleira / No teu colo de 

oratórios / Tua saia de rosários / Teu beijo de cera quente”. 

Na obra poética aqui analisada também é visível a presença do mito da Idade do 

Ouro, conhecido desde a antiguidade clássica, que trata de uma época em que a humanidade 

viverá grande fartura de alimentos, sem sofrimento ou morte e é uma constante na poesia oral 

nordestina que o reinventou atribuindo-lhe a cor local. Este mito se adequa à ideia de que o 

sertão passa por um período de sofrimento à espera de uma nova era, pois “esses mitos do fim 

do mundo que implicam a recriação de um novo universo exprimem a mesma ideia arcaica e 

muito difundida de “degradação” progressiva do cosmos, e da sua consequente destruição e 

recriação periódicas” (RIBEIRO, 1985, p.20). A ideia da idade do Ouro, de um paraíso 

terrestre que se degrada, é destruído e recriado está presente na mitologia grega, babilônica, 

hebreia e pode ser encontrado na Bíblia.  

 

E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra 
passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que 
de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E 
ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os 
homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com 
eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá 
mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são 
passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as 
coisas.  (Apocalipse 21:1-5) 

 

E é nos versos “E assim na derradeira lua branca [...]  E as estrelas tocadeiras de 

viola / Caírem uma por uma” onde encontramos uma visão do apocalipse que precede o 

paraíso terrestre como apontado no texto bíblico.  

 

E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra; e o 
sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue; 
E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus 
figos verdes, abalada por um vento forte  (Apocalipse 6:12-13). 
 

Na literatura de Cordel o mito da Idade do Ouro se transformou na lenda de São 

Saruê, uma terra em que os alimentos brotam espontaneamente da terra e o homem vive em 

constante lazer (RIBEIRO, 1985). E embora seja muito conhecido entre a população sertaneja 

poucos são os folhetos que versam sobre o assunto. Ribeiro nos apresenta três que segundo 

ela, são os únicos de que se tem notícia. “O mais conhecido é o de Manoel Camilo dos 

Santos, Viagem a São Saruê, mas há ainda Um Passeio a São Saruê, de José Costa Leite, e As 
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Terras de São Suruê, de autor ignorado, que Minelvino Francisco Silva ampliou e publicou” 

(RIBEIRO, 1985, p.119). 

A presença desse mito na composição ora em análise também é encontrada nos 

versos “Quando todos os rios virarem leite / E as barrancas cuscuz de milho”, segundo os 

quais a conhecida fartura propiciada na Idade de Ouro se tornará a realidade sertaneja e esse 

povo, cuja escassez de alimentos foi sempre retratada na história do país, viverá sem medo da 

fome. Estes versos podem ser encontrados em Hesíodo em Os Trabalhos e os Dias ao tratar 

da raça de outo e em Ovídio no livro Metamorfoses que diz: “e o campo branquejava de 

espigas pesadas; ora corriam rios de leite ou de néctar e do verde azinheiro o louro mel 

brotava” (METAMORFOSES, I, 10-2), assim como nas obras de cordel aqui apresentadas: 

“Lé eu vi rios de leite / barreiras de carne assada / lagoas de mel de abelhas / até leiros de 

coalhada” (SANTOS, 1965). 

Essa importância dada ao alimento se deve exatamente à constante falta dele 

devido às injustiças sociais e às intempéries da natureza. Para Antonio Candido, “é o 

problema da sacralização do alimento, isto é, a formação de representações mentais e de 

práticas que tendem a conferir à comida, à sua busca e à sua ingestão, um caráter mágico, 

ritual ou poético” (MELO E SOUZA, 2000, p.50). Talvez isto se dê porque “na cultura 

popular não há uma separação entre uma esfera puramente material da existência e uma esfera 

espiritual ou simbólica” (BOSI, 1992, p. 324). A cultura popular está imbuída do cotidiano de 

seus indivíduos desde atividades práticas como dançar e caçar até as relações pessoais, o que 

mostra a “indivisibilidade, no cotidiano do homem rústico, de corpo e alma, necessidades 

orgânicas e necessidades morais” (BOSI, 1992, p.324). 

Para Bosi, essa fusão entre vida prática e crenças religiosas da cultura popular é o 

que se pode classificar de materialismo animista. Materialismo que se deve às obrigações 

cotidianas que são o meio de sobrevivência, numa luta constante contra o ambiente adverso, 

mas esse contexto atribulado, não deixa de apresentar encantamento aos olhos do homem 

rústico sua conexão com uma força superior que o liga a um universo mágico. 

 

O materialismo animista (fundado, como a própria análise semântica da expressão 
nos ensina, na junção dos opostos corpo/alma) transmitiu-se por séculos e séculos de 
vida predominantemente rural. Por isso, é muito respeitoso dos ciclos da natureza, 
separando bem as fases do ano, as idas e vindas da seca e da chuva, os fluxos e 
refluxos das marés, as fases da lua, as partes do dia, os ciclos biológicos da mulher, 
as idades da vida humana, dando a todos um peso, uma qualidade, um significado, 
cujo conhecimento é parte integrante da sabedoria popular em toda parte do mundo 
(BOSI, 1992, p.325). 
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Estabelecendo um diálogo com o mito da Idade de Ouro, há também na canção a 

presença do sebastianismo, tema recorrente da poesia oral nordestina que influenciou os 

movimentos messiânicos sertanejos. Nos versos “Os soldados do rei D. Sebastião / 

Mostrarão o caminho”, mais uma vez encontramos a esperança do sertanejo por dias 

melhores, guiados pelo herói D. Sebastião que acabará com a fome e trará abundância à 

comunidade sertaneja. Nesse momento o palco é tomado por fumaça e o vocalista está envolto 

por luzes e fumaça enquanto a percussão constrói uma melodia constante cujo papel é 

acentuar as tônicas dando à declamação de Lirinha o tom apocalíptico produzido na letra da 

composição, intensificado pelos movimentos corporais do performer que se move de forma 

desconexa, como se estivesse aterrorizado pelas palavras que acaba de proferir, enquanto a 

plateia responde aos gritos. A poesia gritada e a base percussiva aumentam o aspecto teatral 

da performance do grupo ao retratar os mitos que povoam o imaginário popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mito sebastianista que chegou ao Brasil com os portugueses narra a história do 

rei D. Sebastião que desapareceu na batalha contra os mouros em Alcácer-Quibir no ano de 

1578. O sebastianismo teve muitos adeptos no Brasil que desejavam a restauração da 

monarquia.  

 

A presença mítica e histórica do rei português D. Sebastião, desde Portugal até o 
Brasil, oferece indícios de um complexo histórico-cultural de concepções místico-
utópicas, eivadas de messianismo judaico-cristão, que viaja no espaço/tempo, sendo 
constantemente reelaborada de acordo com as manifestações sociais, culturais e 
religiosas (SÁ, 2007, p.52). 
 

Figura 7: Cordel do Fogo Encantado em Campinas – agosto de 2008 
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Segundo a crença, todo sofrimento do povo sertanejo chegará ao fim com a 

recuperação do Reino Perdido, porém esse retorno à era paradisíaca seria antecedido de 

adversidades, bem ao gosto das doutrinas milenaristas retratadas acima. Esse mito é muito 

presente na literatura nacional e um poema de Ferreira Gullar nos interessa sobremaneira pois 

desmitifica a fantasia apresentada na canção para revelar a ideia de que os sertanejos devem 

se tornar protagonistas de sua história. 

 

O rei que mora no mar 
 
Diz a lenda que na praia 
dos Lençóis no Maranhão 
há um touro negro encantado 
e que esse touro é Dom Sebastião. 
 
Dizem que, se a noite é feia, 
qualquer um pode escutar 
o touro a correr na areia 
até se perder no mar 
 
onde vive num palácio 
feito de seda e de ouro. 
 
Mas todo encanto se acaba 
Se alguém enfrentar o touro. 
 
Isso é o que diz a lenda. 
Mas eu digo muito mais: 
 
Se o povo matar o touro, 
a encantação se desfaz. 
 
Mas não é o rei, é o povo 
que afinal desencanta. 
 
Não é o rei, é o povo 
que se liberta e levanta 
como seu próprio senhor: 
 
Que o povo é o rei encantado 
no touro que ele inventou.  
 
(GULLAR, 2001) 
  

Desta forma, observamos na canção a recorrência dos temas que floresceram na 

literatura acerca do sertão e as profecias que compõem o imaginário desta região, num retrato 

da poesia oral que parece “aderir ao que a existência coletiva comporta de mais repetitivo em 

nível profundo; daí a redundância particular e uma variedade mínima dos temas” 

(ZUMTHOR, 2010, p. 47). Além disso, a composição aqui discutida se assemelha a uma 

narrativa literária pela presença “da complicação, da dissonância não resolvida, que, 
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impedindo o descanso, mantém o interesse, que se extingue com a solução do conflito” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 73). 

Nesta composição, o Cordel do Fogo Encantado aborda um problema tão 

arraigado na memória sertaneja que para suportá-lo, os habitantes da região se valem de 

lendas e mitos que amenizem as injustiças sociais por meio da fantasia, da fuga pela 

imaginação, mas não apenas isso, o quinteto também incentiva os sertanejos a transformarem 

a realidade através da ação, numa obra em que a literatura e música se misturam expondo a 

intricada rede de crenças que permeiam o homem sertanejo e sua cultura híbrida. 

A música que serve de base à canção em tela é o retrato de um sertão mestiço cuja 

presença dos não-brancos é evidente. Nela, os toques africanos e indígenas do sertão do 

Moxotó guiam a composição do grupo. Aliados à letra, os tambores também são linguagem 

poética, carregada de significados, aumentando a dimensão apocalíptica dos versos que nos 

envolvem em sua atmosfera mística. 

 

Fonte e modelo mítico dos discursos humanos, a batida do tambor acompanha em 
contraponto a voz que pronuncia frases, sustentando-lhe a existência. O tambor 
marca o ritmo básico da voz, mantém-lhe o movimento das síncopes, dos 
contratempos, provocando e regrando as palmas, os passos de dança, o jogo gestual, 
suscitando figuras recorrentes de linguagem: por tudo isso ele é parte constitutiva do 
“monumento” poético oral. Auditivamente, a percussão, apta a marcar com sutilezas 
as diferenças tonais, opera sobre o acontecimento chave da língua. As mensagens 
que ela transmite não são traduzidas em código morse. Imediatamente inteligíveis, 
são “ditos” pelo tambor num registro que é a linguagem de articulação única, 
retendo, dos diversos níveis linguísticos, um único nível tonal (...) Assim praticada, 
a percussão constitui, estruturalmente, uma linguagem poética (ZUMTHOR, 2010, 
p. 188-189). 
 

Unindo a percussão do toré aos batuques afro-brasileiros junto às profecias do 

imaginário sertanejo e as crenças católicas e indígenas, o Cordel do Fogo Encantado retrata 

um sertão em que os não-brancos tem voz ativa, lutam por seus direitos, pela manutenção de 

suas terras e pela valorização de sua cultura. A canção desafia o status quo para “queimar uma 

história tão mal contada”, a fim de que o sertanejo possa viver a sua Idade do Ouro, abrindo 

seus próprios caminhos como “Os soldados do Rei D. Sebastião”.  

A canção de que trataremos agora é também uma profecia, mas seu tom 

apocalíptico é ainda mais intenso, pois trata-se da “profecia final”. 

 

1.2. Profecia Final (Ou No Mais Profundo) 
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Esta é a 16ª canção do primeiro CD do quinteto e nelas encontramos temas 

recorrentes na literatura do decênio de 1930. O “romance de trinta” aborda os temas regionais, 

mas o tema da seca se destaca, pois a partir dele se buscava naturalizar a origem da região. 

Afinal, se a seca existia e era uma constante naquele espaço, o nordeste também existia, era 

nele que esse fenômeno se apresentava.  

Embasada na seca, a literatura regionalista criou imagens que se tornaram 

estereótipos acerca da região e que até hoje estão ligados ao nordeste sempre condenado à 

inclemência do sol. O romance seria utilizado para denunciar esta situação crítica em que 

viviam os nordestinos, habitantes do sertão. Logo, o sertão do “romance de trinta” nada tem a 

ver com o paraíso idílico retratado pelos românticos do século XIX; pelo contrário, a literatura 

de trinta aborda um nordeste decadente, cujo sertão era palco de injustiças sociais e 

intempéries naturais que castigavam seu povo cuja mudança ainda parece distante.  

Para a literatura, a seca era responsável por mudanças radicais na vida dos 

habitantes da região e suas consequências eram a desordem social causada pela violência do 

cangaço e a proliferação de beatos que eram admirados pelos sertanejos esperançosos por 

melhores condições de vida, todos retratados na canção em tela. 

  

Profecia Final (Ou No Mais Profundo) 
 
Adeus povo, adeus árvores, adeus campo  
Aceitai minha despedida  
Fico governando essa zona de cá por inteiro até  
a ponta dos trilhos em Rio Branco  
e o senhor por sua vez governa 
do Rio Branco até a pancada do mar 
Espinhos soltos no chão  
Mistérios presos no ar  
Não desejei carregar esse cajado infinito  
Anuncio a tua vinda  
No silêncio dos cocões  
Já vou meu primeiro trago  
Longe da terra primeira  
A nitidez se acentua  
O nevoeiro se engole  
Minhas raízes caminham  
 
Herdeiros do fim do mundo  
Queimai vossa história tão mal contada  
 
No mais profundo riacho seco  
Na mais alta casa do mundo  
Na vastidão do teu olho  
Na pancada do segundo  
Suor de santa vela acesa  
A língua hóstia consagrada  
Sangue vinho do meu peito  
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Pés andor da dor cansada³ 
 
(LIRA, 2000) 

 

A canção tem início com a fala atribuída a Antônio Conselheiro “Adeus povo, 

adeus árvores, adeus campo / Aceitai minha despedida” conferindo o tom profético da 

composição de caráter apocalíptico como a canção anteriormente tratada. Depois o que se vê é 

um trecho da carta enviada por Lampião ao governador de Pernambuco “Fico governando 

essa zona de cá por inteiro até / a ponta dos trilhos em Rio Branco / e o senhor por sua vez 

governa / do Rio Branco até a pancada do mar”, as falas destes personagens sertanejos é 

declamada por Lirinha enquanto se ouve ao fundo o som distorcido do violão. A canção toma 

a forma de uma ladainha a partir da declamação dos versos “Espinhos soltos no chão / 

Mistérios presos no ar / Não desejei carregar esse cajado infinito” que são respondidos por 

um coro “Anuncio a tua vinda / No silêncio dos cocões”, o caráter de ladainha também fica 

claro pelo percurso melódico contínuo da composição, na qual o início dos versos em tons 

agudos acaba por tocar a tônica no final, por vezes conferindo um tom desafinado 

característico das velhinhas nas igrejas do interior que emocionadas, não alcançam as notas 

pretendidas, o que acaba por tornar o canto ainda mais melancólico. 

 

 

 

 

 

 

 

E melancólica é a profecia final que trata da chegada de uma era de sofrimento 

representada pela seca e pela necessidade do êxodo rural presente nos versos declamados por 

Lirinha “Já vou meu primeiro trago / Longe da terra primeira / A nitidez se acentua / O 

nevoeiro se engole / Minhas raízes caminham” e novamente a referência aos massacres do 

sertão, sinais de que a profecia se concretizará “Herdeiros do fim do mundo / Queimai vossa 

história tão mal contada”. 

A seguir a canção adquire novamente o tom de ladainha, sendo cantada em coro 

pelo grupo enquanto ao fundo se ouvem várias risadas sarcásticas, como se o mal rondasse os 

Figura 8: Cordel do Fogo Encantado em Salvador – fevereiro de 2009 
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romeiros que cantam para afastá-lo com o poder da voz “No mais profundo riacho seco / Na 

mais alta casa do mundo / Na vastidão do teu olho / Na pancada do segundo / Suor de santa 

vela acesa / A língua hóstia consagrada / Sangue vinho do meu peito / Pés andor da dor 

cansada”.  

A percussão que surge ao fim da canção, aliada ao canto melancólico do grupo e 

às risadas que se ouvem ao fundo intensifica a atmosfera de catástrofe presente nesta obra na 

qual é possível encontrar os dramas sertanejos: o medo do cangaço, o temor das profecias, a 

fome causada pela seca, a necessidade de deixar a terra. Como no livro do apocalipse também 

retratado em Profecia (Ou Testamento da Ira), bem como nos mitos populares sebastianistas, 

esta era de sofrimento é o prenúncio de uma felicidade vindoura alicerçada na fé dos 

habitantes do sertão. 

 

1.3. Chover (Ou Invocação Para um Dia Líquido) 

 

Esta é sexta música do primeiro CD do quinteto arcoverdense e foge à tradição 

sertaneja que geralmente tem a seca como tema. Na canção Chover (Ou Invocação Para um 

Dia Líquido) o que vemos é o pedido de chuva e a celebração da chegada desse fenômeno 

poucas vezes associado ao sertão nordestino, aqui retratado de maneira que podemos 

visualizar os efeitos que ele provoca não apenas na natureza física, mas principalmente na 

humana. O som da chuva é produzido pelos tambores da percussão que simulam os trovões e 

poderíamos tomá-la como uma inversão da clássica composição de Luiz Gonzaga e Humberto 

Teixeira conhecida como hino do sertão, a Asa Branca.  

Estes compositores são responsáveis pela presença do Nordeste na música de 

mercado que teve início com o baião desenvolvido por Gonzaga a partir da tradicional dança 

de umbigada junto à toada sentimental dos sertanejos. Com Teixeira ele recobriu a nostalgia 

da toada com a paixão. Em Asa Branca  o canto parece lamentar a triste saga descrita pela 

letra. (TATIT, 1996).  

Em nossos quadros comparativos podemos perceber como se constrói o processo 

de inversão em Chover no qual a chuva passa a representar o sertão, num retrato da opinião 

do grupo expressa em uma de suas entrevistas. 

 

O que a gente mais escuta é que “Asa branca” é o hino do Nordeste, agora veja bem, 
você submeter uma população, se a gente adota isso como hino – e hino é uma coisa 
que você canta, representativa de sua história –, imagina você ficar cantando, a 
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juventude ter que repetir por gerações e gerações “que braseiro, que fornalha, nem 
um pé de plantação”. Nem um pé de plantação? [...] “Asa branca” tem que ser 
destruída como hino, acho que tem que ser aceita como uma belíssima música... 
você congela uma situação, e a gente luta justamente pelo contrário, por uma 
democratização do processo de irrigação, por aquilo dar certo como dá em Israel, 
com aquele deserto, por ter vários pés de plantação, e não “que braseiro, que 
fornalha” (Lira, 28/10/2006). 
 

 
Em Chover (Ou Invocação Para um Dia Líquido) encontramos a performance que 

mais desperta emoção no público. É de fato impressionante observar a reação da plateia ao 

declamar o início da canção, bem como o refrão “Chover, chover”. É tamanha a comoção 

provocada no próprio grupo que Lirinha chega a se emocionar apontando o público que canta 

e dança freneticamente.  

 

 

 Chover (ou Invocação Para um Dia Líquido) 

(LIRA, 2000) 

Asa Branca 

(GONZAGA E TEIXEIRA, 1974) 

O pássaro como 

mensageiro:  

Boa nova / Sofrimento 

O sabiá no sertão   
Quando canta me comove  
Passa três meses cantando  
E sem cantar passa nove    
Porque tem a obrigação   
De só cantar quando chove 

Até mesmo a asa branca  
Bateu asas do sertão 

 

A canção tem início por meio da declamação que Lirinha faz do poema atribuído 

a Zé Bernardinho acompanhado pelo público que pronuncia as sílabas tônicas quase gritadas 

assim como o vocalista para acentuar o tom dramático dos versos. Logo depois a entrada da 

percussão simulando a queda dos pingos de chuva em meio ao barulho do coro produzido 

pelo grupo que grita de felicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Cordel do Fogo Encantado em performance  – 
 DVD MTV Apresenta Cordel do Fogo Encantado 
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Enquanto na canção de Gonzaga a partida da asa branca simboliza a chegada da 

seca que castiga o sertão, criando um “braseiro” que destrói a plantação e leva os animais à 

morte obrigando o sertanejo a partir, na música do Cordel o sabiá canta para anunciar a chuva 

que traz esperança, que possibilita a todos encher o “bucho” enquanto o gado se atola no pasto 

alagado. 

 

 

 Chover (ou Invocação Para um Dia Líquido) Asa Branca 

 

Fé / Dúvida 

 

Chover chover   
Valei-me Ciço o que posso fazer   
Chover chover    
Um terço pesado pra chuva descer 
Chover chover 
  

Quando olhei a terra ardendo 
Qual fogueira de São João 
Eu perguntei a Deus do céu, ai    
Por que tamanha judiação 

 

 

Em Chover, a alegria propiciada pela chuva se une a um respeito temeroso que 

este fenômeno provoca nos habitantes do sertão que rezam o terço ao Padre Cícero numa 

mostra de esperança e fé enquanto em Asa Branca a vontade de Deus parece colocada em 

questão. Personagem singular da história nordestina o Padre Cícero Romão Batista assumiu a 

paróquia de Juazeiro em 1872, numa época em que o sistema socioeconômico não favorecia o 

desenvolvimento trabalhista e os coronéis que detinham a maior parte das terras contribuíam 

para o estado de crise agravado pela seca de 1877. O padre Cícero foi o quarto capelão da 

cidade que segundo a literatura sobre o tema perdeu os três anteriores por conta do 

comportamento desregrado de seus habitantes que foi modificado com a chegada de 

“padrinho Cicero” (ALVIM, 1971). 

O que existia em Juazeiro era o mesmo contexto sócio-histórico propício ao 

movimento social messiânico como visto em Canudos e o Padre Cícero foi o escolhido pelo 

povo a fim de representá-lo como mais tarde aconteceu com Antônio Conselheiro na Bahia. O 

fato de o padre não cobrar os serviços religiosos, sua linguagem próxima à linguagem popular 

e suas habilidades como médico, conselheiro e rezador ajudaram a construir sua figura de 

homem santo que conseguia chegar às classes mais pobres e tinha contato direto com o povo e 

visto que “a ordem tradicional apresentava todo um caráter de insegurança social, a 

modificação nela introduzida, ainda que restrita ao nível religioso, adquiriu um significado de 

excepcionalidade para a população atingida pela insegurança social” (ALVIM, 1971, p.77). 

Durante a o período da seca, os serviços do Padre Cícero distribuindo trabalhos e 

organizando a população para evitar a fome dos flagelados fez aumentar a sua fama pelo 
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Nordeste e sua imagem de padrinho e santo dos pobres só se propagou. Além disso, “o 

ambiente místico existente na cidade, a situação da carência econômica que envolvia a força 

de trabalho do Nordeste, a radicalização desta situação em virtude da seca, constituíram o 

background ideal para o surgimento de “milagres”” (ALVIM, 1971, p.80). 

E ele surgiu na forma de uma hóstia transformada em sangue na boca de uma 

beata durante a comunhão. Maria Araújo fazia parte da Casa de Caridade do Crato e 

transformou a vida da cidade de Juazeiro no ano de 1885. O “milagre”, que já vinha 

acontecendo mas sendo mantido em segredo por Padre Cícero, fez afluir à cidade as romarias 

que até hoje são uma das bases econômicas da região. Mas foi por conta deste “milagre do 

Sangue de Cristo” como ficou conhecido que começaram os conflitos do padre Cícero com o 

bispo do Ceará que viu nisso um embuste. Duas comissões foram criadas para analisar o caso 

e a segunda acabou por julgá-lo um ardil; em consequência o Padre Cícero foi enviado a 

Roma para se defender perante o Tribunal do Santo Ofício e lá passou o ano de 1894 e parte 

de 1895 quando foi absolvido e voltou à Juazeiro (ALVIM, 1971). 

No entanto, ao contrário do que desejava a igreja, a população não esquecera o 

milagre, mas ao contrário, o reafirmava ainda mais depois das provações infligidas ao padre, 

cujo prestígio se tornou cada vez maior ao longo do tempo, e é considerado santo pelo povo 

sertanejo que todos os anos visita Juazeiro para pedir graças ou agradecer as dádivas 

recebidas.  

Na performance, quando o grupo canta os versos “Chover, chover” o público se 

agita, pulando e cantando como se também pedisse a chegada da chuva no sertão, ou se 

pudesse sentir a alegria do sertanejo diante deste fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: O público canta junto com o grupo – 
 DVD MTV Apresenta Cordel do Fogo Encantado 
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 Chover (ou Invocação Para um Dia Líquido) Asa Branca 

 

 

Consequências  

Chuva / Seca 

 

Chover chover    
Cego Aderaldo peleja pra ver  
Chover chover     
Já que meu olho cansou de chover  
Chover chover  
Até Maria deixou de moer   
[...] 
Choveu choveu 
Lula Calixto virando Mateus 
Chover chover 
O bucho cheio de tudo que deu 
Chover chover 
suor e canseira depois que comeu 
Chover chover 
Zabumba zunindo no colo de Deus  

Que braseiro, que fornalha  
Nem um pé de plantação 
Por falta d’água perdi meu 
gado 
Morreu de sede meu alazão 

 

 O espetáculo da chuva contrasta com o cenário de morte desenhado pela seca e de 

tão bonito até “Cego Aderaldo peleja pra ver”. Uma lenda da cantoria nordestina, Aderaldo 

Ferreira de Araújo nasceu na cidade do Crato em 1878, mas logo se mudou para Quixadá, 

também no Ceará. Se tornou poeta depois de ficar cego aos 18 anos de idade e ter um sonho 

em verso. Aprendeu a tocar viola e rabeca e percorria o sertão cantando e recebendo por isto 

(QUEIROZ, 1994). Suas pelejas são famosas e sabe-se que era um artista inovador que se 

tornou um símbolo da poesia improvisada nacional. Na década de 1930 fazia exibições de 

cinema no interior e divulgava a cantoria nas capitais, onde era homem digno de fama 

semelhante a Padre Cícero e Lampião. Seu legado musical influenciou a música popular nas 

décadas de 1950 e 1960 tornando-o um verdadeiro mito. Retrato do cego de feira que floresce 

nas histórias de folclore ele obteve a glória e apesar de nunca ter se casado criou sozinho 26 

filhos dando a todos educação e trabalho.  

É tanta alegria que o sertanejo comemora com seus folguedos e por isso “Lula 

Calixto virando Mateus”, numa alusão ao personagem do Reisado que será interpretado pelo 

mestre coquista de Arcoverde enquanto se vê “Zabumba zunindo no colo de Deus”. Os 

trovões seriam assim, Deus tocando percussão numa festa celeste enquanto os poetas na terra 

declamam seus versos para celebrar a chuva que devolveu a “Água dos olhos que a seca 

bebeu”, pondo fim à tristeza do sertanejo. Os versos “Inácio e Romano meu verso e o teu” 

retomam a lendária peleja entre Inácio da Catingueira e Romano da Mãe D’água que teria 

dado origem ao gênero. O desafio se deu na Vila de Patos na Paraíba em 1870, mas nada foi 

escrito pelos cantadores. Os versos que hoje compõem este desafio foram anotados por outros 

poetas. Neles é possível notar o tratamento destinado a Inácio por Romano que o chama 

constantemente de escravo embora os dois estejam no mesmo papel de cantadores, um retrato 
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do que se via na cantoria da época. Como homem branco, dono de pequena propriedade e um 

escravo, Romano se vê em posição superior. 

 

I – Me tirem de um engano: 
Me apontem com o dedo 
Quem é Francisco Romano,  
Pois eu ando no seu piso 
Já não sei há quantos anos. 
 
R – Negro, me diga seu nome 
Que eu quero ser sabedor, 
Se é solteiro ou casado, 
Aonde é morador 
Se acaso for cativo, 
Diga quem é seu senhor. 
 
I – Eu sou muito conhecido 
Aqui nesta ribeira, 
Este é o seu criado 
da Catingueira. 
Dentro da Vila de Patos, 
Compro, vendo e faço feira. 
 
R – Negro, vieste a Patos 
Procurando quem te forre 
Volta pra trás, meu neguinho 
Que aqui ninguém te socorre; 
E quem cai nas minhas unhas 
Apanha, deserta ou morre.  
[...] 
 
(BARROS, 1910) 

 

Segundo o mito popular esta peleja teria durado 8 dias e 8 noites e foi vencida por 

Romano que se valeu da ciência aprendida na escola formal, derrotando Inácio que apesar de 

extremamente habilidoso, era analfabeto . Sabe-se hoje que o desafio não teve tão extensa 

duração e há mesmo os que afirmem que ele nunca existiu, mas as versões ou fragmentos do 

acontecimento foram produzidos por poetas famosos, pioneiros na arte do cordel, como 

Leandro Gomes de Barros, João Martins de Athayde e Francisco das Chagas Batista 

(CURRAN, 2011, p. 172). 

 

 Chover (ou Invocação Para um Dia Líquido) Asa Branca 

 

 

Permanência / Partida 

 

Meu povo não vá simbora  
Pela Itapemirim  
Pois mesmo perto do fim   
Nosso sertão tem melhora    
O céu tá calado agora   
Mais vai dar cada trovão    
De escapulir torrão 
De paredão de tapera 

Então eu disse adeus Rosinha 
Guarda contigo meu coração 
[...] 
Hoje longe muitas léguas  
Numa triste solidão 
Espero a chuva cair de  novo 
Para eu voltar pro meu sertão 
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A canção segue com o pedido de que o sertanejo não abandone sua terra e  neste 

momento Lirinha estende a mão fazendo um apelo ao público como se falasse com os 

sertanejos dizendo que a chuva chegará e com ela o povo ficará com “O bucho cheio de tudo 

que deu [...]  suor e canseira depois que comeu”, já que“a fartura esconde o saco / Que a 

fome pedia esmola”.  

Em Asa Branca o êxodo do sertanejo provocado pela seca o obriga a viver longe 

na esperança de um dia voltar à sua terra para saudar a amada e a chuva “Quando o verde dos 

teus olhos / Se espalhar na plantação / Eu te asseguro não chores não, viu / Que eu voltarei, 

viu / Meu coração”.  

A comemoração descrita em Chover é encerrada com um toque de boiadeiro que 

retrata os efeitos da chuva sob os batuques da percussão da umbanda “Seu boiadeiro por aqui 

choveu / Seu boiadeiro por aqui choveu / Choveu que amarrotou / Foi tanta água que meu 

boi nadou”. Os boiadeiros são espíritos de pessoas que em vida lidavam com o gado e na 

Umbanda trabalham de forma parecida com os Caboclos que apresentamos no capítulo 

anterior, guiando as pessoas em seus trabalhos para que consigam uma vida farta. Nas sessões 

entoam cantos como este assimilado pelo Cordel do Fogo Encantado e são representados 

como tendo uma pele queimada pelo sol, tocando berrante enquanto guiam o gado nas 

fazendas. Para acompanhar o toque com a precisão dos terreiros, o violonista Clayton Barros 

passa a tocar o vilão usando uma baquete, reproduzindo assim o som metálico do berimbau, o 

que confere autenticidade aos versos. 

O toque pode sofrer variações como esta: “Seu boiadeiro cadê sua boiada? / Sua 

boiada ficou em Belém / Chapéu de couro ficou lá também / Chapéu de couro ficou lá 

também”, ou ainda : “Seu Boiadeiro / Cadê sua boiada? / Seu boiadeiro / Cade sua boiada? / 

Seu boiadeiro na Jurema é nosso pai / É nosso camarada / Seu boiadeiro na Jurema é nosso 

pai / É nosso camarada” (BOEING, 2008). 

O que pudemos observar na canção do Cordel do Fogo Encantado é a 

transformação da inversão em símbolo. A seca deixa de ser a representante do sertão para dar 

lugar a chuva que promove a celebração da natureza, a transfiguração que permite ao 

sertanejo permanecer em seu lar. Aliando crendices populares a vozes de poetas renomados 

junto a toques de umbanda, a canção é mais uma prova do hibridismo proposto pelo grupo 

que ao toque dos tambores recria o barulho da chuva e faz dela uma das faces do sertão. 
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1.4. A Matadeira (Ou no Balanço da Justiça) 

 

A próxima canção que será objeto de análise é a 11ª faixa do segundo CD do 

quinteto que se intitula O Palhaço do Circo Sem Futuro. É um trabalho que tem estreita 

ligação com o primeiro (a última canção se chama O fim do segundo ato numa indicação da 

continuação entre as obras) embora represente uma fase distinta da carreira do grupo, sua 

partida de Arcoverde e sua chegada em São Paulo, com todas as mudanças sofridas que se 

expressam no desassossego das composições deste CD inquieto, barulhento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na capa um palhaço que longe da alegria representada por este personagem 

apresenta um semblante de angústia num cenário caótico que em nada lembra a alegria do 

circo. Há no CD uma canção homônima que retrata os conflitos expressos na capa “E essa 

tragédia que é viver / E essa tragédia / Tanto amor que fere e cansa”. O palhaço e o circo, 

representam o nômade, o trânsito, a música na estrada, ou o próprio grupo arcoverdense. No 

CD o quinteto está estampado em preto e branco e seus membros parecem perdidos, olhando 

para o alto e para os lados em busca de uma direção. A tipografia assim como no primeiro 

trabalho é simples e se destaca pela cor amarela que contrasta com a cor do terreiro no qual o 

palhaço está ajoelhado. 

Figura 11: 2º CD – O Palhaço do Circo Sem Futuro 
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A canção A Matadeira (Ou no Balanço da Justiça) retrata esta aflição presente no 

CD e dialoga com a obra que narra a tragédia que mais profundamente marcou a história do 

Nordeste, Os Sertões de Euclides da Cunha. A performance desta canção é uma das mais 

cênicas do grupo que parece recriar o cenário da chegada da matadeira no sertão e o medo dos 

sertanejos. Lirinha começa com o pedido de silêncio para que todos escutem a chegada do 

canhão. A seguir o barulho da guerra toma conta do espetáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Matadeira (ou No Balanço da Justiça)  
 
Vê 
A matadeira vem chegando 
No alto da favela  
No balanço da justiça  
Do seu criador 
Matadeira vem chegando  
No alto da favela  
No balanço da justiça 
Salitre pólvora enxofre chumbo 
O banquete da Terra  
O Teatro do céu 
Diz aí quem vem lá  
O velho soldado  
O que traz no seu peito  
A Vida e a Morte  
O que traz na cabeça  
A matadeira  
E o que veio falar  
Fogo 
 
(LIRA, 2003) 

 

Na canção A Matadeira (Ou no Balanço da Justiça) o Cordel reconta a história do 

canhão Whitworth 32 que foi comprado na Inglaterra pelo governo brasileiro e levado até a 

Figura 12: Lirinha pede silêncio para que todos escutem a matadeira que vem chegando – 
 DVD MTV Apresenta Cordel do Fogo Encantado 
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região do conflito em Canudos, interior da Bahia onde um grande número de camponeses foi 

massacrado pelo Estado. Lá, a arma foi batizada pelos sertanejos de “a matadeira”. 

 

A tremenda máquina, feita para a quietude das fortalezas costeiras – era o 
entupimento dos caminhos, a redução da marcha, a perturbação das viaturas, um 
trambolho a qualquer deslocação vertiginosa de manobras. Era, porém, preciso 
assustar os sertões com o monstruoso espantalho de aço, ainda que se pusessem de 
parte medidas imprescindíveis (CUNHA, 2001, p.98).  

 

Esse “espantalho de aço” que pesava 1700 quilos assombrava os sertanejos. Na 

canção os versos “A matadeira vem chegando / No alto da favela” gritados no início da 

composição nos tomam de assalto e nos levam a imaginar o horror porque passaram os 

camponeses de Belo Monte, aterrorizados por esta máquina da morte, principalmente quando 

de sua chegada ao alto da favela, um lugar que despertava respeito e admiração nos sertanejos 

crentes de que “ali era o céu...” (CUNHA, 2001, p. 98).  

Num dos trechos do livro Euclides relata a coragem dos sertanejos dispostos a 

destruir a arma que a todos assombrava, mas a epopeia tem um fim trágico e apenas um dos 

onze que se aventuraram a tal façanha sobreviveu. 

 

O ódio voltado contra os canhões, que dia a dia lhes demoliam os templos, 
arrebatara-os à façanha inverossímil, visando a captura ou a destruição do maior 
deles, o Whitworth 32, a matadeira , conforme o apelidaram. Foram poucos, porém, 
os que se abalançaram à empresa. Onze apenas, guiados por Joaquim Macambira, 
filho do velho cabecilha de igual nome. Mas ante o grupo diminuto formaram-se 
batalhões inteiros. Deram-se cargas cerradas de baionetas a toques de corneta, como 
se fosse uma legião; até que baqueassem todos, salvo um único, que escapou 
miraculosamente, varando pelas fileiras agitadas (CUNHA, 2001, p.587). 

 

A canção que nos transporta a um ambiente de guerra, onde nos sentimos 

sufocados tentando fugir da “matadeira” também desperta no grupo a agonia liberada ao 

entoar dessa canção.  

 

Tem uma música nova que se chama "A matadeira", que vai estar no segundo disco. 
É sobre aquele canhão dos canhões, da Alemanha [n.e. Canhão Withworth 32].  
[...] Usado em Canudos. Tem até um curta do Jorge Furtado, que eu não conhecia, 
chamado A matadeira. [risos] Então, com essa música nova, "A matadeira", a gente 
tinha intenção de passar uma agonia. O lugar de Canudos era o Alto da Favela. A 
palavra favela vem de Canudos, das reportagens de Euclides da Cunha. Favela tinha 
dois significados: tanto o nome da região, como de uma vegetação que é muito 
emaranhada, vegetação de favela. Então, logo após Canudos, surgiram as primeiras 
favelas. E muito parecido com Canudos, sem linha reta. [...] Então, essa música nova 
diz assim: "A matadeira vem chegando / Lá no Alto da Favela / No balanço da 
Justiça / Do seu fundidor e pai / Salitre, pólvora, enxofre, chumbo / O banquete da 
terra / O teatro do céu / O banquete da terra / O teatro do céu / Olha aí, quem vem 
lá? / Caravana do velho soldado / E o que traz no seu peito? / Juízo da vida e da 
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morte / E o que traz na cabeça? / A matadeira / E o que veio falar? / Fogo". E 
quando a gente começou a fazer essa música, dizíamos assim: "É uma música 
agoniada". Aí tem uns tiros, prrrrrrá, prrrrrrá. Começar bonito. E as pessoas 
chegavam para a gente e diziam "Eu não gostei dessa música, não! Ela é muito 
agoniada!"[...] "Ela dá um negócio de morte. Eu não gosto dessa energia” (LIRA, 
06/05/2002). 

  

Podemos observar que a letra final difere da acima descrita por Lirinha que 

acabou por “limpar” a composição, tornando-a mais seca, de forma que recebemos mais 

diretamente a mensagem de morte carregada nesta canção.  

A composição segue com os versos “No balanço da justiça / Do seu criador”, seu 

criador, que aqui pode ser representado por seu comprador, será o responsável por julgar os 

sertanejos e o exército é quem “traz no seu peito / A Vida e a Morte / O que traz na cabeça / 

A matadeira”, cabendo ao Estado decidir se utiliza ou não o “Fogo”. Nesse momento Lirinha 

faz gestos que corporificam os versos acima relatados enquanto a plateia corresponde 

cantando os versos e pulando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A decisão do Estado todos sabemos qual foi e quais as consequências que dela 

advieram. Canudos se tornou um símbolo de vergonha nacional retratado por diferentes 

formas de arte ao longo da história para que a tragédia não seja esquecida e muito menos 

repetida. Neste momento da performance Lirinha parece ter uma convulsão, como se fosse 

atingido por uma saraivada de balas, ao som de tiros de diferentes armas aliados ao som da 

percussão recriando o ambiente caótico da guerra que toma conta do show. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Lirinha em performance – 
 DVD MTV Apresenta Cordel do Fogo Encantado 

Figura 14: Lirinha em performance – 
 DVD MTV Apresenta Cordel do Fogo Encantado 
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Além da canção A Matadeira (Ou no Balanço da Justiça) e de referências a 

Canudos e Antônio Conselheiro em outras composições o Cordel do Fogo Encantado narra os 

horrores da guerra na canção que abordaremos a seguir.  

  

1.5. Pedra e Bala (Ou Os Sertões) 
 

A canção Pedra e Bala (Ou Os Sertões) é a 6ª faixa do quarto CD do Cordel do 

Fogo Encantado, intitulado Transfiguração. Comparando os trabalhos do grupo podemos 

observar uma linha temática relativa ao sertão que está presente em todos os CDs, embora ela 

diminua na passagem de um trabalho para o outro em consequência da vivencia citadina que 

os arcoverdenses experimentam em São Paulo, onde se aventuraram a novas sonoridades 

como a mistura da percussão afro-indígena sertaneja com o rap da metrópole. A capa é o 

retrato dessa transfiguração sofrida pelo grupo ao partir do sertão e no CD é possível ver uma 

lagarta que se transforma em borboleta para retratar essa transfiguração do quinteto. Ao 

contrário dos CDs anteriores, Transfiguração não é o registro de áudio de um espetáculo, mas 

sim fruto de um processo de gravação em estúdio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A canção de que trataremos agora é uma reprodução da Guerra de Canudos e os 

problemas que acabaram por deflagrá-la, as disputas por terra no sertão, as injustiças 

Figura 15: 4º CD – Transfiguração 



96 

 

imputadas aos sertanejos pelos coronéis proprietários de latifúndios e a organização social dos 

camponeses que era vista como ameaça pelo Estado. 

O compasso dessa música de dois por quatro (uma batida forte e outra fraca) é 

semelhante ao andamento da marcha militar que guia a velocidade das tropas marchando para 

a batalha. Os tambores marcam o tempo assim como o violão. O canto dos intérpretes tem voz 

firme, voz de comando, com sílabas tônicas potentes e o fonema /r/ vibrante, o que acentua a 

força dos versos. 

 

Pedra e Bala (Ou Os Sertões) 
 
Juntem as forças pra seguir nessa jornada 
Busquem as forças pra lutar na sua própria batalha 
A poeira subiu de ambos os lados 
Arames farpados olhos e punhos fechados cerrados 
A face marcada pela mesma vida seca como a terra rachada 
Uma sombra densa e pesada eclipsando o que há de melhor na sua alma 
O verdadeiro terror mais sufocante que o calor 
Essa é a sua jaula 
Os desertos se encontram de várias formas 
Seja no espírito no solo ou na mente através de ideias tortas 
Que produzem gente morta em escala industrial 
 
Guerra pela terra 
A pedra contra o tanque 
Guerra altera a terra nada será como antes 
 
Na inversão dos papéis do pequeno Davi contra Golias o gigante 
Como os barões das mega corporações 
Gigante como o coronelado dos grandes e pequenos sertões 
Como vários e vários e vários Ubiratans 
Com seus sanguinários batalhões 
Que na sua prepotência e ignorância bélica 
Não conseguirão perceber a força e a chegada certeira daquela pedra 
 
Juntem as forças pra seguir nessa jornada 
Busquem as forças pra lutar na sua própria batalha 
 
Um beijo seco no portão do teu ouvido 
Quebrando cercas pra chegar na nossa mira 
A pedra curte a bala corre e voa 
A pedra fura bala transpassa 
A bala é quente e a pedra é pura como um gole de cachaça 
Velho como teu projeto louco 
Forte como quem chora de medo 
 
Guerra pela terra 
A pedra contra o tanque 
Guerra altera a terra nada será como antes 
 
Escuto em alto-falantes aquele som de cimento dessa muralha sem fim 
E o desejo a pedra e a bala 
A santa paz fora do jogo 
Pois o que fala alto é pedra e bala 
Naquela praça onde as crianças brincam 
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Naquele prédio perto das estrelas 
Naquele circo no qual quando chove não há espetáculo. 
 
(BNEGÃO E LIRA, 2006) 

 
 

A canção foi escrita por Lirinha em parceria com o rapper carioca BNegão numa 

mostra do hibridismo buscado pelo Cordel do Fogo Encantado preocupado em mesclar 

diferentes sonoridades.  Aqui, o barulho da poesia de base percussiva dos arcoverdenses se 

mistura ao rap de BNegão para narrar a guerra da “pedra contra o tanque” denunciando a 

covardia e a persistência de problemas sociais que o Estado teima em não solucionar. 

 
Essa música surgiu com o B Negão, que é meu parceiro, e a gente queria falar dessa 
intifada que o povo enfrenta hoje em dia. A ‘pedra contra o tanque’ é como remar 
contra a maré. Na década de 70 havia um forte movimento nesse sentido, com letras 
politizadas, mas de lá pra cá, pouca coisa mudou socialmente para o povo, então a 
gente acha que é legal a poesia social, já que faz o povo escutar a música e ter uma 
identificação enquanto classe, mas a gente acha que também tem que ter uma ação 
concreta para que essas coisas mudem [...] O tema da terra é muito presente no 
nosso trabalho, porque nele está embutida a grande solução para os problemas do 
nosso país. Acho que muita coisa vai mudar quando a gente encarar com mais 
seriedade o problema agrário no Brasil. Eu acredito em uma nova condição e em um 
novo homem, porque para se haver um novo mundo, um novo homem deve surgir, 
processo do qual nós queremos fazer parte, dando condição para que o homem mude 
e em seguida mude a sua condição. Eu não acredito na transformação do mundo sem 
que isso passe pelas pessoas (LIRA, 06/05/2002). 

 

A performance desta obra é marcada pela concentração de BNegão descrevendo a 

favela da cidade e a movimentação característica de Lirinha ao tratar da favela do sertão. A 

primeira representada na batida do rap, a segunda no batuque da percussão. Podemos observar 

os passos de Lirinha no palco, como se fugisse, se temesse ser atacado, atingido pela “bala”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
O problema da concentração de terras nas mãos do latifundiários presente nos 

versos “Arames farpados olhos e punhos fechados cerrados / A face marcada pela mesma 

Figura 16: Lirinha e BNegão em performance –  
Show em Campinas – agosto de 2008 
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vida seca como a terra rachada / Uma sombra densa e pesada eclipsando o que há de melhor 

na sua alma / O verdadeiro terror mais sufocante que o calor / Essa é a sua jaula”  não foi 

exclusividade de Canudos, mas é uma triste realidade em nosso país desde que os camponeses 

passaram a lutar pela terra, sendo sempre rechaçados com violência, tratados como um 

entrave para a democracia.  

Desses movimentos Canudos foi talvez o que mais profundamente marcou a 

história nacional. Uma sociedade camponesa que sob a égide da religião teve como projeto a 

reinvenção do sertão através de uma forma de governo peculiar, cujo trabalho e ganhos eram 

coletivos, além da integração entre aspectos sociais e espirituais da vida em comunidade foi 

encarada como ameaça à ordem republicana que há pouco fora implantada, o que causou o 

massacre do arraial do Bello Monte que em quatro anos de existência teve um crescimento 

populacional de 10,335% (MARTINS; LAGE, 2004, P.02), chegando ao fim numa luta da 

“pedra contra a bala”. 

Mesmo tendo sido destruído, as palavras de Euclides descrevem o que de fato 

aconteceu “Canudos não se rendeu” e sua chama socialista foi a semente de outros 

movimentos ao longo da história do país em que os sertanejos tem “A face marcada pela 

mesma vida seca como a terra rachada / Uma sombra densa e pesada eclipsando o que há de 

melhor na sua alma”. O Contestado (1912-1916) que definiu os territórios de Santa Catarina e 

do Paraná ao custo de 20 mil mortos foi um exemplo de levante do homem do campo. Assim 

como as Ligas Camponesas que surgiram na década de 1950 e que deram origem ao 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

As Ligas Camponesas surgiram em Vitória do Santo Antão. Pernambuco, quando 

foreiros criaram uma associação para ajuda mútua em caso de necessidade. Nesta época, a 

sindicalização rural era prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas de acordo com a 

Constituição de 1946, mas eram barradas por pressão do bloco agrário. Assim, por mais que 

os trabalhadores se organizassem e encaminhassem a carta de sindicalização ao Ministério, 

esta não era autorizada por ordem dos proprietários de terras com base na Confederação Rural 

Brasileira (MONTENEGRO, 2008, p.13). 

Para solucionar este impasse os trabalhadores da fazenda Galiléia, em Vitória do 

Santo Antão buscaram ajuda do advogado e deputado Francisco Julião, membro do Partido 

Socialista Brasileiro que assumiu o caso e o tornou conhecido nacionalmente no período de 

1955-1964, transformando o movimento dos camponeses pernambucanos num “símbolo de 

resistência para uma parcela da sociedade, enquanto para outros representava o avanço do 

comunismo e a ruptura da pax agraria” (MONTENEGRO, 2008, p.18). 



99 

 

As Ligas causaram preocupação ao Estado que via nelas um ameaça à lei e a 

ordem, enquanto os camponeses lutavam pela “reforma agrária, na lei ou na marra”. Para isso 

eles invadiam propriedades e lá se instalavam até a resolução do conflito. As vitórias do 

movimento foram muitas, como a extinção do cambão, do foro e o pagamento de 

indenizações a camponeses expulsos de suas terras. 

Por sua crescente atuação no cenário nacional as Ligas passaram a ser cada vez 

mais reprimidas, visto que a política nacional era dominada por latifundiários sob a desculpa 

de que o país poderia se tornar socialista se a ameaça que as Ligas representavam não fosse 

combatida. Com o golpe militar de 1964 muitos líderes camponeses foram perseguidos e 

mortos o que enfraqueceu o movimento que acabou por desfazer-se. Sua força era tamanha 

que as Ligas foram classificadas como ilegais antes da UNE, dos sindicatos e da CGT. 

Com o fim das Ligas o problema da reforma agrária não acabou no país e parece 

não estar próximo de uma solução. Na década de 1980, o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) surgiu em defesa de uma nova sociedade na qual a reforma agrária 

se faça valer e o latifúndio seja abolido. Suas semelhanças com Canudos nos chamam 

atenção, pois assim “como Canudos, o MST luta por um novo projeto de sociedade, onde haja 

inclusão, formas mais democráticas de produção e de acesso aos direitos, distribuição mais 

justa dos recursos, cidadania e dignidade” (MARTINS; LAGE, 2004, p.03).  

Chama-nos a atenção o fato de que mais de cem anos depois de Canudos, os 

trabalhadores rurais do país ainda sofram com a concentração de terras nas mãos dos 

latifundiários e ainda sejam tratados como marginais pela imprensa em geral, ou sofram 

violência por parte do Estado, embora hoje tal violência aconteça em menores proporções, 

talvez pela organização do movimento que abrange todo território nacional. 

Além da manobra retórica, sempre existiu um massacre no plano real. Os quilombos 
eram dizimados; no Contestado, bombardearam os núcleos caboclos com avião 
italiano; em Canudos, todos foram degolados, os líderes das Ligas foram presos. 
Sempre houve uma reação bélica, militar, coercitiva, muito mais efetiva no passado. 
É verdade que aconteceram massacres como Eldorado dos Carajás, Corumbiara e 
outros, mas trata-se de outra escala (ROMÃO, 2002). 
 

O movimento dos trabalhadores rurais é muito semelhante à luta que os índios 

vêm travando ao longo da história para reaver seu território, como o povo Xucuru de que já 

tratamos aqui. E mais do que o desejo de possuir a sua terra, em comum entre eles 

encontramos a violência com que são reprimidos.  
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A canção do Cordel do Fogo Encantado ao narrar a batalha de Canudos a 

reatualiza, contribuindo para o debate ainda atual da questão agrária no Brasil e do trabalho 

dos Movimentos sociais que a mídia teima em desclassificar. Desta forma, a composição está 

em harmonia com os ideais do MST . 

 

Não pretende ser exclusivamente camponês, por isso amplia sua base social ao 
incorporar outros segmentos de trabalhadores. Para o MST, seriam Sem-Terra: 
assalariados que desejam mais do que os benefícios trabalhistas; parceiros, meeiros e 
arrendatários; boias-frias; proprietários rurais com até 5ha. e filhos de proprietários 
cujas famílias tenham até 3ha. (CÂMARA, p. 04). 

  

A indústria da seca que lucra criando desertos, “Os desertos se encontram de 

várias formas / Seja no espírito no solo ou na mente através de ideias tortas / Que produzem 

gente morta em escala industrial”. Se contarmos o assombroso número de vítimas nos 

Movimentos sociais aqui citados, o que vemos sem dúvida é a morte como ferramenta do 

lucro e a luta dos pequenos produtores rurais contra todo um sistema que os persegue, mas 

que desde Canudos tem lutado com homens cada vez mais conscientes, pois a “Guerra altera 

a terra nada será como antes / Na inversão dos papéis do pequeno Davi contra Golias o 

gigante”.  

Os versos seguem “Gigante como o coronelado dos grandes e pequenos sertões / 

Como vários e vários e vários Ubiratans / Com seus sanguinários batalhões / Que na sua 

prepotência e ignorância bélica / Não conseguirão perceber a força e a chegada certeira 

daquela pedra”e retratam os coronéis, não apenas os do sertão que comandam os latifúndios, 

mas os do exército, especificamente aquele que comandou o massacre do Carandiru no qual 

111 detentos foram assassinados em 2 de outubro de 1992 na zona norte de São Paulo. A casa 

de detenção, onde mais de 7000 presos estavam encarcerados, foi desativada em 2002 e em 

seu lugar um parque foi construído, mas as lembranças da tragédia permanecem na memória 

nacional. 

A rebelião que resultou em catástrofe teve início numa briga entre dois presos que 

acabou por se generalizar causando incêndios e barricadas para impedir o acesso da polícia. 

Em retaliação o coronel Ubiratan Guimarães que passou a comandar a operação enviou a 

polícia militar que invadiu o presídio a fim de pôr fim ao tumulto. Com o insucesso da PM a 

Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) passou a agir e invadindo o primeiro andar da casa 

de detenção acabam por assassinar todos os presos, 60% dos que se encontravam no segundo 

andar também foram mortos, num cenário de guerra. 
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Dentro das celas, cadáveres estilhaçados, que, logo depois, são levados pelos 
sobreviventes até o pátio. Alguns presos se misturaram aos corpos para fingir que 
estavam mortos e tentar sobreviver. Quase a metade dos mortos – 51 presos – tinha 
menos de 25 anos e 35 presos tinha entre 29 e 30 anos. A maioria era de réus 
primários. Dos 111 mortos, 84 esperavam julgamento e, segundo a Constituição 
brasileira, deveriam estar fora do presídio no momento da chacina por serem réus 
primários (LEITE, 2009, p.10) 

 

Assim, a ligação entre o sertão e a cidade na canção Pedra e Bala (Ou Os Sertões) 

não se manifesta apenas pela conexão entre o rap e a percussão afro-indígena do Cordel do 

Fogo Encantado, mas pela denúncia das injustiças sociais e violências que atravessam os 

desvalidos em ambos os lugares, numa luta injusta da “pedra contra o tanque” com “A santa 

paz fora do jogo”.  

 As tragédias de Canudos e do Carandiru nos ensinaram uma lição presente na 

música, segundo a qual é preciso lutar, ou seguindo a canção “Juntem as forças pra seguir 

nessa jornada / Busquem as forças pra lutar na sua própria batalha”. 

 

1.6. Vou saquear a tua feira 

 

A canção que agora será objeto de análise é a décima sexta canção do CD O 

Palhaço do Circo Sem Futuro e tem por tema os saques comuns nos sertões na época das 

grandes secas, acompanhados de violência e revolta contra o Estado que ainda hoje parece 

não se interessar em resolver o problema, mas apenas utilizar paliativos que acalmem os 

ânimos da população como os programas sociais que distribuem bolsas aos mais pobres sem, 

contudo, inserí-los no sistema educacional ou no mercado de trabalho. Além disso, o 

problema latifundiário do país é mais uma vez retomado para discutir a situação de carência 

do sertão que teima em persistir. 

 É uma música na qual a percussão exerce o papel de recriar o tumulto e a 

multidão que age por instinto em busca de alimento em consequência da fome causada pela 

seca, sua melodia semelhante ao reisado possibilita ao grupo recriar os passos dessa dança em 

sua performance. 

 

Vou saquear a tua feira 

 
Vou saquear a tua feira 
Rasgar a capa do teu peito  
Cercar de arame a tua boca  
Botar garrancho no teu pé 
Ah Sertão 
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Sesmaria sem dono  
Bandeira vereda calor  
Mar  
A terra seca mergulhou nas águas 
Salvação  
Ave-bala sem dono  
Bandeira vereda calor  
Queima  
As cercas velhas de arame novo 
 

  (LIRA et al, 2003) 

 

A música tem início com o barulho de uma multidão, objetos quebrados, gritos, 

um turbilhão movido pela fome e pela violência que grita “Vou saquear a tua feira / Rasgar a 

capa do teu peito / Cercar de arame a tua boca / Botar garrancho no teu pé”. Na segunda 

parte da canção estes versos são repetidos, mas a voz do líder do grupo parece sofre uma 

distorção como se saísse de um alto-falante, lembrando os vendedores na feira para chamar a 

atenção do público, possibilitando a união do gesto com a voz que caracteriza a performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois o ritmo da canção perde a velocidade que simula o movimento da turba e a 

confusão dos saques e adquire uma melodia mais calma para refletir sobre este lugar 

castigado por injustiças sociais disfarçadas de intempéries naturais “Ah sertão / Sesmaria sem 

dono / Bandeira vereda calor”. 

As sesmarias eram as terras doadas pela coroa portuguesa aos colonos que se 

dispunham a cultivá-las, com o intuito de povoar e desenvolver a colônia. Os donatários eram 

geralmente fidalgos, militares, funcionários burocratas e homens de negócio, além de 

banqueiros, escudeiros e tesoureiros reais. As terras doadas serviriam como base militar e 

econômica da colônia a fim de estimular o comércio de Portugal e em principio só aqueles 

Figura 17: Lirinha –  
Carnaval de Pernambuco – fevereiro de 2010 
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que fossem cristãos poderiam receber a terra, regra que perdeu sua validade ao longo do 

tempo, pois todo aquele que se dispusesse a cultivar a terra poderia recebê-la, mostrando a 

fragilidade na regulamentação do sistema sesmeiro português. 

Após 1548 ficou permitido que se doassem sesmarias de tamanho superior aquele 

que o donatário pudesse cultivar no tempo estipulado, em mais uma mudança nas regras do 

sistema; assim, o governador consentiu que as terras das ribeiras próximas aos donatários com 

poder suficiente para construção de engenhos e outros estabelecimentos fossem doadas 

adicionalmente como sesmarias desde que os beneficiados se comprometessem a construir 

casas fortes que seriam utilizadas nas batalhas contra os gentios. E foi assim que surgiu o 

“cerne da transformação do regime sesmarial, sua adaptação às condições do vasto território 

colonial e que marcaria definitivamente sua estrutura fundiária: um princípio novo veio a 

vigorar, trazendo-lhe o prestígio da lei escrita, o espírito do latifúndio” (NOZOE, 2006, p. 

591).  

Ao chamar o sertão de “Sesmaria sem dono” o grupo arcoverdense põe em xeque 

a legitimidade dos proprietários de terras que delas se apossaram ao custo da expulsão 

indígena e da produção da desigualdade social. 

Os versos que seguem “Bandeira vereda calor” também remetem à exploração do 

sertão, mas agora pelos bandeirantes cuja descrição encontramos em Capistrano de Abreu. 

 

Bandeiras eram partidas de homens empregados em prender e escravizar o gentio 
indígena. O nome provém talvez do costume tupiniquim, referido por Anchieta, de 
levantar-se uma bandeira em sinal de guerra. Dirigia a expedição um chefe supremo, 
com os mais amplos poderes, senhor da vida e morte de seus subordinados. Abaixo 
dele com certa graduação marchavam pessoas que concorriam para as despesas ou 
davam gente (ABREU, 2006, p.148) 

 

A violência infligida aos índios por partes das Bandeiras é narrada por Capistrano 

que enumera tribos indígenas que foram exterminadas com armas de fogo enquanto se 

defendiam com arco e flecha. Os horrores das Bandeiras em seu desbravamento dos sertões 

era tamanho que suscitou a célebre frase de Capistrano: “Compensará tais horrores a 

consideração de que por favor dos bandeirantes pertencem agora ao Brasil as terras 

devastadas?” (ABREU, 2006, p.152). 

E novamente a retomada da questão da terra que tantas vidas destruiu na história 

do sertão em mais um diálogo literário, dessa vez com João Cabral de Melo Neto e seu poema 

Morte e Vida Severina  e a “Ave-bala sem dono” numa descrição da violência praticada contra 

o sertanejo sem que seus algozes sejam jamais incriminados. 
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— A quem estais carregando, 
irmãos das almas, 
embrulhado nessa rede? 
dizei que eu saiba. 

 
— A um defunto de nada, 
irmão das almas, 
que há muitas horas viaja 
à sua morada. 
 
— E sabeis quem era ele, 
irmãos das almas, 
sabeis como ele se chama 
ou se chamava? 

 
— Severino Lavrador, 
irmão das almas, 
Severino Lavrador, 
mas já não lavra. 

 
— E de onde que o estais trazendo, 
irmãos das almas, 
onde foi que começou 
vossa jornada? 
 
— Onde a caatinga é mais seca, 
irmão das almas, 
onde uma terra que não dá 
nem planta brava. 

 
— E foi morrida essa morte, 
irmãos das almas, 
essa foi morte morrida 
ou foi matada? 

 
— Até que não foi morrida, 
irmão das almas, 
esta foi morte matada, 
numa emboscada. 

 
— E o que guardava a emboscada, 
irmão das almas 
e com que foi que o mataram, 
com faca ou bala? 

 
— Este foi morto de bala, 
irmão das almas, 
mas garantido é de bala, 
mais longe vara. 

 
— E quem foi que o emboscou, 
irmãos das almas, 
quem contra ele soltou 
essa ave-bala? 

 
— Ali é difícil dizer, 
irmão das almas, 
sempre há uma bala voando 
desocupada. 
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— E o que havia ele feito 
irmãos das almas, 
e o que havia ele feito 
contra a tal pássara? 

 
— Ter um hectares de terra, 
irmão das almas, 
de pedra e areia lavada 
que cultivava.  

 
(MELO NETO, 2000, p. 47-48) 

 
 

Por fim há um pedido de mudança e a triste constatação de que o problema se 

renova com a passagem das gerações “Queima / As cercas velhas de arame novo”. Em Vou 

saquear a tua feira  o Cordel do Fogo Encantado mantém a sua perspectiva de mesclar música 

e literatura para tratar de conflitos históricos do sertão que ainda nos são contemporâneos, 

criando obras de denúncia social que vão além da mera reprodução do folclore popular para 

problematizar as tradições. 

O diálogo com João Cabral de Melo Neto não se restringe à canção acima 

retratada como já visto nos capítulos anteriores deste estudo. Na composição a seguir a 

influência do poeta pernambucano é ainda mais evidente.  

 

1.7. Morte e Vida Stanley 
 

A canção Morte e Vida Stanley é uma releitura do poema há pouco citado de João 

Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina . 

 

Morte e Vida Stanley 
 
Na madrugada de vento seco 
No clarão da grande lua prateada 
No recôncavo do sol 
Na montanha mais longe do mar 
Numa serra talhada espinho fechado coivara caieira vereda 
Distancia da rua  
Mato cerca pedra fogo faca lenha 
Cerca bote bala bote bala bote senha 
Tabuleiro tabuleiro em pó 
Na pedra dos gaviões  
Uma mulher deitada 
O nome é Maria 
A dor conduzindo o filho terceiro 
Nas garras do mundo sem guia 
Vai nascer outro homem  
Ouviram 
Vai nascer outro homem 
Outro homem 
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O seu nome é Stanley 
Mais um filho da pedra dos gaviões 
Da montanha 
Do recôncavo do sol 
E eu aqui vou cantar  
Sua morte sua vida 
Seu retrato sem cor 
Seu recado sem voz 
 
Morte e vida Stanley 
Morte e vida Stanley 
Morte e vida Stanley 
Morte e vida 
 
Outro homem 
 
O seu nome é Stanley  
Mais um filho da pedra dos gaviões 
Mais um homem pra trabalhar 
Na cidade sem sol 
E eu aqui vou cantar 
Sua morte sua vida 
Seu retrato sem cor 
Seu recado sem voz 
 
(LIRA, 2006) 

 

Assim como o poema a canção narra a vida e a morte de um sertanejo que migra 

do sertão em busca de melhores condições de vida na cidade grande, mas acaba por encontrar 

lá a mesma exploração de que era vítima em sua terra. Nessa jornada, o sertanejo acaba por 

compreender que sua condição de oprimido abarca dimensões maiores que o meio físico e a 

situação climática, pois está pautada na exploração do homem pelo homem.  

A performance dessa canção carrega a força de seus versos que são cantados pelo 

público em meio a gritos de euforia. O vocalista recria as ações narradas na música e parece 

sentir a dor do nascimento de Stanley da Pedra dos gaviões, o nascimento de um homem que 

ele saúda de braços abertos. 

 

 

 

 

 

 

É interessante notar o nome do sujeito escolhido para recontar a história de 

Severino. Stanley que etimologicamente quer dizer “aquele que remove pedras”, não é um 

nome comum no sertão, mas com a globalização e o consequente avanço dos meios de 

Figura 18: Cordel do Fogo Encantado – Performance em São Paulo – maio de 2008  
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comunicação de massa, batizar o filho de Severino talvez já não seja tão frequente como era 

no passado. Além do mais, o nome da canção é uma homenagem a Stanley, um rapaz que os 

membros do quinteto arcoverdense conheceram em São Paulo, saído de Serra Talhada em 

Pernambuco para trabalhar na construção civil, como mais um “Severino de Maria”. Os 

tempos são outros. Por que os problemas são os mesmos? 

Embora o Cordel do Fogo Encantado reescreva a saga de Severino e sua 

exploração, podemos encontrar diferenças entre o poema e a canção no tratamento dispensado 

ao nascimento do sertanejo. 

O poema Morte e Vida Severina  é um auto natalino escrito em rimas toantes cujo 

tom é geralmente escolhido para expressar tristeza numa melodia. O poema nos comove ao 

retratar a dor de uma vida que se concebe e se desenvolve na miséria e a rima e o ritmo do 

texto contribuirão para os sentimentos que serão em nós despertados (MUZART, 1981, p.34). 

Nisto o poema difere da canção composta pelo quinteto arcoverdense. Em Morte e 

Vida Stanley, longe da tristeza despertada pelo ritmo do poema o que se vê é a alegria do 

nascimento de um HOMEM. O ritmo criado pelas cordas do violão e os batuques da 

percussão anunciam a chegada de um sertanejo que virá “Na madrugada de vento seco / No 

clarão da grande lua prateada / No recôncavo do sol / Numa serra talhada espinho fechado 

coivara caieira vereda” [...]  “Na pedra dos gaviões”. Não há tristeza nesse momento, mesmo 

que haja a consciência de que ele é “Mais um homem pra trabalhar / Na cidade sem sol”. 

 O compasso quatro por quatro (4 batidas)  implica em frases longas com um 

período inicial monótono, quase sem variação tonal, como quem descreve um cenário comum,  

como quem usa a fala cotidiana. Mas ao se aproximar do clímax “Uma mulher deitada / O 

nome é Maria / A dor conduzindo o filho terceiro / Nas garras do mundo sem guia”, há uma 

queda no tom de voz, o vocalista baixa o tom, sua voz fica grave com se tomado pela tensão 

da cena que narra a dor de quem conduz um filho às garras do mundo. Então a voz de Lirinha 

cresce até alcançar o auge para bradar o nascimento de outro homem. 

Enquanto no poema o nascimento de outro Severino é retratado com uma alegria 

contida, por tratar-se de mais uma vida Severina, “em nova vida explodida / mesmo quando é 

assim pequena / a explosão, como a ocorrida / como a de há pouco, franzina / mesmo quando 

é a explosão / de uma vida severina”, o que se vê em Morte e Vida Stanley é uma explosão 

plena de felicidade, pois “Vai nascer outro homem / Ouviram / Vai nascer outro homem / 

Outro homem / O seu nome é Stanley”. São brados repetitivos que clamam atenção à vida que 

vai nascer e que junto ao ritmo frenético constituem  
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a força magnética do poema. Por suas repetições, a voz sistematiza uma obsessão; 
pela sincope, ela faz explodir os signos em uma simbolização virtualmente histérica: 
transmite-se assim um comhecimento liberto de temporalidade, identificado com a 
própria vida, palpitação imemorial” (ZUMTHOR, 2010, p.185). 

 

 Então a melodia volta a entristecer de novo em “E eu aqui vou cantar / Sua morte 

sua vida / Seu retrato sem cor / Seu recado sem voz”. Essas sensações são provocadas pela 

variação da força e entonação do canto durante os momentos da canção e acentuadas pelo 

coro ao fundo formado pelo restante do grupo que é entoado como um lamento profundo. 

Neste momento da performance Lirinha recita passagens de Morte e Vida  Severina de João 

Cabral de Melo Neto e completa os versos da canção dizendo “Seu retrato seu cor, a gente 

pinta; seu recado sem voz, a gente dá”, mostrando que o desejo do Cordel do Fogo 

Encantado é legitimar o sertanejo como sujeito. A força rítmica da canção é de tal forma 

absorvida pelo vocalista Lirinha que que seu corpo parece se movimentar de acordo com as 

batidas do tambor e os acordes do violão, transformando-se numa espécie de instrumento 

mímico que traduz a composição musical.  

 

 

 

 

 

 

 

Na canção, Stanley não é mais um Severino, seu nome não é idêntico aos demais, 

ele não é um homem idêntico aos demais, embora seja assim tratado pela “cidade sem sol” 

numa tentativa de anulá-lo como sujeito, impossibilitando-o de ter voz ativa em seu próprio 

destino. Stanley, como Severino, foge da exploração latifundiária de um sertão de “Mato 

cerca pedra fogo faca lenha / Cerca bote bala bote bala bote senha” para encontrar a 

exploração da cidade grande “que é a vida do homem de ofício”. 

Ao contrário do poema que acaba por nivelar todos os Severinos ao mesmo 

sujeito que morre “de morte igual / mesma morte Severina”, a canção teima em que se faça 

enxergar a identidade de Stanley, um sertanejo que assim como no relato de Euclides é “antes 

de tudo um forte” cuja voz deve se fazer ouvir. 

 

Figura 19: Lirinha – Performance no Pará – dezembro de 2009  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar. 

(Siba) 

 

No intuito de compreender um sertão globalizado, longe da ideia romântica que 

guardara em minhas lembranças decidi analisar o trabalho do Cordel do Fogo Encantado. Para 

tanto considerei pertinente desvendar seu contexto de origem e suas influências culturais. 

Assim, descobri um sertão multicultural em que as artes mantêm conexões que acabam por 

criar novos olhares sobre as tradições questionando a fixidez a elas atribuída. 

Num percurso de 14 anos o Cordel do Fogo Encantado, que surgiu no teatro, se 

enamorou da música e da literatura para produzir uma obra poética inovadora por seu 

hibridismo cultural. Nela, a relação que se estabelece entre literatura e música é um retrato da 

dinâmica do sertão arcoverdense, uma zona de fronteira de efervescentes trocas culturais cada 

vez mais rápidas devido aos avanços da tecnologia de massa. É nessa tensão entre tradição e 

modernidade que se desenvolveu o Cordel do Fogo Encantado, num diálogo entre diferentes 

artes, de diferentes épocas que resultou numa obra difícil de classificar, pois as amarras 

regionais não são suficientes para descrevê-la. 

Dispensando o mesmo valor às três etnias que compõem a nação brasileira – 

índios, brancos e negros – o quinteto arcoverdense reescreveu a história do sertão com as 

cores da igualdade racial revelando um sertão negro tantas vezes negado pela história. 

Mesclando toré, cantos de romaria e xangô criou um ritmo hipnótico capaz de envolver os 

adeptos de todas as crenças. Um ritmo em que o corpo tem papel fundamental, pois sua 

reação é parte da obra poética que o grupo buscou construir.  

Uma obra formada na interação entre artistas e público para recontar a história de 

um sertão plural, longe do idealismo romântico da pureza do folclore, mas produtor ativo de 

novas formas de arte. 

 No que tange à literatura, o Cordel se valendo da poesia popular costura a fala de 

diferentes poetas para criar um novo discurso que melhor represente o sertão da pós-

modernidade, as antigas profecias apocalípticas servem agora para desafiar o abandono de que 

o sertão é vítima por parte do Estado e não da providência divina. 

Retomando clássicos, reaviva memórias dolorosas de massacres resultantes da má 

distribuição de terras que ainda persiste num sertão onde os latifundiários massacram 

camponeses, exterminam índios e continuam impunes. Retomar essas memórias é não cair na 
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armadilha do esquecimento, é ter a consciência de que esses horrores não se repetirão 

questionando a permanência da injustiça. 

Da interface entre literatura e música na obra do grupo é possível enxergar a 

recorrência a temas locais e valores universais, numa espécie de folclore cosmopolita 

desenvolvido pelo quinteto, cuja melopoética fugiu das rígidas regras dos poetas cantadores 

do sertão para alcançar a liberdade, mas assim como o Movimento Mangue Beat do qual 

recebeu influência, continuou buscando nesses poetas a matéria de suas composições. 

Desta forma, os poemas cantados pelo Cordel do Fogo Encantado carregam temas 

recorrentes do imaginário sertanejo como o sebastianismo, a religiosidade católica profética e 

apocalíptica, os mitos que florescem na literatura de cordel junto a temas que são problemas 

sociais como o êxodo rural, a seca e a violência para assim denunciar o desprezo a que tem 

sido relegado o sertão, entregue a sua própria sorte. 

É fato que o grupo foi obrigado a sair de seu lugar de origem para alcançar maior 

visibilidade nacional, pois o sertão recebe as informações globais, mas ainda não consegue se 

fazer ouvir pelas metrópoles. Logo, o Cordel do Fogo Encantado teve de partir para Recife e 

mais tarde para São Paulo a fim de que a voz do sertanejo se fizesse ouvir. Aí tiveram que 

rasgar a camisa de força do regionalismo utilizada para classificar a cultura do sertão de forma 

limitada, pois o Cordel trata de temas universais como a própria literatura de cordel que não 

para de se reinventar. 

Liberto dessas amarras, o grupo construiu uma carreira de sucesso e um ritmo 

novo que nem eles conseguem nomear, que a plateia parece não saber bem como dançar, mas 

que provoca as mais inesperadas reações, como os ritos afro-indígenas que levam os 

praticantes ao transe sob a batida do tambor.  

Assim, acredito que este estudo foi satisfatório em seu desejo de retratar o sertão e 

seu hibridismo cultural que reinventa as tradições, bem como no intuito de questionar a 

manutenção dos estereótipos que embaçam uma visão realista deste lugar ainda cercado de 

desigualdades sociais que remontam à colonização. 

 Além disso, espero que ao compreender a criação de um trabalho melopoético 

nós consigamos compreender a dinâmica da sociedade pós-moderna e sua circularidade 

cultural que produz novas formas de arte. 

Por fim, acredito que ao romper as amarras de meu sertão romântico pude 

finalmente compreender que “minhas raízes caminham” e espero que assim como o sertão 

está em mim com ainda mais força depois destes dois anos de estudo, ele esteja agora no 

leitor desta pesquisa. 
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do Fogo Encantado. Produção: Naná Vasconcelos. Recife: Fábrica Estúdios, 2000. 1 CD (49 
min). Faixa 7 (2 min 26 s). 

LIRA, José Paes de. Pedra e Bala (Ou Os Sertões). Intérprete: Cordel do Fogo Encantado. In: 
Transfiguração. Produção: Carlos Eduardo Miranda e Gustavo Lenza. Recife: RecBeat, 
2006. 1 CD (37 min 35s). Faixa 6 (3 min 50 s). 

LIRA, José Paes de. Profecia. Intérprete: Cordel do Fogo Encantado. In: Cordel do Fogo 
Encantado. Produção: Naná Vasconcelos. Recife: Fábrica Estúdios, 2000. 1 CD (49 min). 
Faixa 3 (2 min 11 s). 

LIRA, José Paes de. Profecia Final (Ou No Mais Profundo). Intérprete: Cordel do Fogo 
Encantado. In: Cordel do Fogo Encantado. Produção: Naná Vasconcelos. Recife: Fábrica 
Estúdios, 2000. 1 CD (49 min). Faixa 16 (2 min 49 s). 

LIRA, José Paes de. Toada Velha Cansada. Intérprete: Cordel do Fogo Encantado. In: Cordel 
do Fogo Encantado. Produção: Naná Vasconcelos. Recife: Fábrica Estúdios, 2000. 1 CD (49 
min). Faixa 10 (4 min 13 s). 

LIRA, José Paes de et al. Vou saquear a tua feira. Intérprete: Cordel do Fogo Encantado. In: 
O palhaço do Circo Sem Futuro. Produção: Cordel do Fogo Encantado, Ricardo Bologmini 
e Buguinha Dub. Recife: RecBeat, 2003. 1 CD (39 min 49 s). Faixa 16 (3 min 20 s). 

SILVA, João; GONZAGA, Luiz. Arcoverde Meu. Intérprete: Luiz Gonzaga. In: LUIZ 
GONZAGA, Vou te Matar de Cheiro. Emi-Odeon Brasil, 1989. 1 disco sonoro. Lado A, 
faixa 4 (3 min 33s). 

ZERO QUATRO, Fred. O outro mundo de Xicão Xucuru. Intérprete: Mundo Livre S/A. In: O 
Outro Mundo de Manuela Rosário. Recife: Candeeiro Records, 2003. 1 CD. Faixa 9 (6 
min). 

 

 
 
 


