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RESUMO 

 

A cidade de Mossoró/RN tem se destacado no Estado do Rio Grande do Norte como uma 

“capital cultural” a partir de uma política de eventos que trabalha a imagem de fatos históricos 

ocorridos na região, suscitando pesquisas sobre a construção de uma identidade mossoroense 

e atraindo muitos turistas que movimentam a economia local. Considerando isso, esse 

trabalho busca compreender a inserção de poetas nesse contexto cultural, analisando as 

performances culturais das quais participam e narrativas pessoais. Para tanto, utilizou-se 

entrevistas semiestruturadas e a observação participante, nas ocasiões formais de entrevistas e 

em eventos culturais, privilegiando-se a observação de poetas populares, cujas apresentações 

são mais frequentes. Esse recorte levou à aproximação com duas associações de artistas, a 

partir das quais foram selecionados os poetas a serem entrevistados: a POEMA – Associação 

de Poetas e Prosadores de Mossoró e a Casa do Cantador. As relações observadas entre os 

artistas dessas instituições – escritores, repentistas, cordelistas, músicos e emboladores de 

coco – levantaram questões sobre a complexidade da cultura popular e das relações sociais 

entre os artistas da cidade, trabalhadas nesse estudo. 

Palavras-chave: Poetas; Cultura popular; Performance; Mossoró/RN. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The city of Mossoro/RN has showed up as a “cultural capital” in the state of Rio Grande do 

Norte due to a politic of events that enhance historical facts occurred in that region. These 

actions evoke researches about a construction of a self-identity of the city and attract many 

tourists that provides a boost to local economy. Considering this, this paper aims to 

understand the insertion of poets in this cultural context, analyzing the cultural performances 

that they participate and their personal narratives. Semi-structured interviews and participant 

observation in cultural events were employed to get this aim, privileging the observation of 

popular poets, whose presentations are more frequent.  This overview took to the 

approximation with two artists associations, of which the interviewed poets were selected: 

“POEMA – Associação de Poetas e Prosadores de Mossoró” and “Casa do Cantador”. The 

relationship observed among the artists of these institutions – writers, improvisers, cordel 

makers, musicians and “emboladores de coco” – raised questions about the complexity of 

popular culture and the social connections among the artists of the city, discussed in this 

study. 

Key-words: poets, popular culture, performance, Mossoro/RN. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação tem como objetivo analisar as trajetórias e as narrativas dos poetas 

que atuam na cidade de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte, apresentadas em 

ocasiões formais e informais, como festas e entrevistas por mim realizadas. A partir do 

registro dessas narrativas e dos eventos nos quais elas são produzidas, procuramos refletir 

sobre a cultura em Mossoró, transmitida e simultaneamente transformada cotidianamente 

pelos poetas na cidade. 

Por um lado, as narrativas são tomadas aqui como expressões das experiências desses 

poetas e do meio cultural em que eles se inserem. Os temas tratados pelos poetas são diversos, 

trazendo especificidades da região articuladas a temas de caráter nacional ou mundial: fatos 

históricos da cidade (principalmente o ataque do bando de Lampião1), o sertão e o sertanejo, a 

relação entre tradição e modernidade, a preservação do meio ambiente, etc. Assim, a análise 

dessas narrativas contribui para a compreensão do contexto cultural em que são produzidas, 

no caso, a cidade de Mossoró e os fluxos culturais que a envolvem. 

Por outro lado, nas apresentações, os artistas rememoram tradições culturais locais, 

reelaboram suas práticas e as relações de sentido que estabelecem com a cultura, com a 

sociedade mossoroense e constroem suas identidades, participando também da construção de 

uma identidade local. Essas narrativas em performance são, então, construtoras de sentidos, à 

medida que por meio delas os artistas organizam, dão significado a suas experiências e 

(re)elaboram identidades, ora em sua relação com o mundo, ora em sua relação com a cidade 

de Mossoró. 

Antes de dar seguimento à discussão, apresentamos os caminhos percorridos para a 

construção da problemática de pesquisa, a fim de esclarecer melhor o problema discutido e 

situá-lo em relação à literatura acadêmica. A opção por fazê-lo relacionando à vida e ao 

interesse pessoal da pesquisadora deriva da compreensão de que o lugar do qual falamos, 

enquanto antropólogos, e a nossa subjetividade são aspectos importantes na construção da 

etnografia. 

 

 

 

 

                                                
1 Faz referência à fracassada tentativa de invasão da cidade de Mossoró/RN pelo bando do cangaceiro Lampião 
em 1927. Falaremos mais sobre isso no capítulo 1. 
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TRAJETÓRIA E CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Assim como descreveram os poetas entrevistados nesse trabalho, o meu interesse pela 

temática da poesia e da cultura popular tem raízes na minha infância, pois cresci em um 

ambiente riquíssimo no que se refere à cultura local, já que meus pais conviviam com os 

poetas da cidade. 

Quando tive contato, ainda na Educação Básica, com os discursos que alardeavam o 

fim da cultura popular, esse mundo da minha infância já estava distante, pois a minha família 

havia se mudado para a capital. De qualquer maneira, o “folclore” (que era a expressão que 

me chegava) parecia algo muito distante, de comunidades tradicionais isoladas, que já não 

existiam, de pessoas que viviam em algum lugar nas serras ou nos matos, ou, mais frequente 

ainda, no passado. Assim, eu não relacionava os discursos sobre cultura popular às cantorias 

de viola que eu via em festas de aniversário quando era criança, ou aos versos que ouvia 

parentes criar e recitar nos momentos mais inesperados. 

O meu interesse acadêmico pelo tema se iniciou quando, na graduação, tive contato 

com a literatura que problematizava a ideia de cultura, questionando a existência de costumes 

e tradições imóveis, genuínas e absolutamente harmônicas. A dinamicidade da cultura 

popular, o seu caráter de resistência diante de relações de poder e a possibilidade da sua 

continuidade foram os aspectos que me fascinaram. 

A definição de trabalhar com poetas populares na cidade de Mossoró/RN se deu, 

então, por esse deslumbramento pela cultura popular, aliado novamente a uma mudança 

pessoal, pois eu voltara a morar na cidade de Mossoró e buscava resgatar aquele passado. 

Para a delimitação da problemática, foi fundamental a sugestão de leitura feita pela 

orientadora dessa pesquisa – a professora Rita Neves – de um trabalho desenvolvido na área 

de performance, na região de fronteira no sul do país. Com o título “Aqui nessa fronteira onde 

tu vê beira de linha tu vai ver cuento...”, Luciana Hartmann (2004) analisou as tradições orais 

na fronteira entre Argentina, Brasil e Uruguai a partir das performances narrativas realizadas 

pelos contadores de causos da região. Não seriam também os poetas mossoroenses narradores 

tradicionais? Seria possível analisar a constituição de uma rede de poetas e seus modos de 

narrar a partir de suas performances? 

Os primeiros contatos com o campo e o aprofundamento das leituras sobre narrativas, 

experiência e performance foram ampliando o campo e delimitando a abordagem 

metodológica da pesquisa, construindo a problemática. Eu não encontrei, como esperava, uma 

rede de poetas populares na cidade, mas sim uma rede de poetas, que não necessariamente se 
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identificavam com a cultura popular, mas que se identificavam, em certa medida, uns com os 

outros. Por outro lado, as indicações de colegas e familiares me levaram a acompanhar mais 

especificamente duas associações de poetas: a POEMA – Poetas e Prosadores de Mossoró e a 

Casa do Cantador do Oeste Potiguar. 

Nesse sentido, a pesquisa foi direcionada para compreender como esses poetas se 

organizavam e como atuavam na cidade por meio de suas performances artísticas.  

Analisando suas narrativas pessoais, buscamos também identificar como se deu a construção 

desses sujeitos por meio das suas trajetórias, as ideias que construíram sobre seu saber-fazer e 

sua inserção no seu meio social e na cidade de Mossoró. 

Com esses objetivos, começamos a trilhar o caminho da Antropologia da Performance 

e da Antropologia da Experiência, ainda que timidamente, seguindo os trabalhos de Victor 

Turner (1988; 1986) e de outros teóricos, que se relacionam com esse campo de trabalho, 

como discutiremos mais à frente. 

 

MOSSORÓ – CAPITAL CULTURAL POTIGUAR 

 

 
Imagem 1 – Cidade de Mossoró/RN 

Fonte: 

http://www2.ufersa.edu.br/posgraduacao/mcc2/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8 

 

Para compreender as narrativas poéticas desses artistas que transitam em Mossoró, 

apresentarei uma breve descrição dessa cidade, no contexto do Estado do Rio Grande do 

Norte.  

Criada em 1852, a partir do desmembramento da cidade de Assú, Mossoró é a segunda 

maior cidade do Estado do Rio Grande do Norte. Segundo dados do IBGE (2010) e do site da 

Prefeitura Municipal de Mossoró (MOSSORÓ, 2015), nos últimos 15 a 20 anos, houve um 
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crescimento populacional acima da média do estado: de 1991 a 2000 a taxa de crescimento 

populacional foi de 1,19% enquanto no estado foi de 1,02%; de 2000 a 2010 foi de 1,97% 

contra 1,01%. De acordo com o último censo demográfico, realizado pelo IBGE, Mossoró 

possui uma população de cerca de 260 mil habitantes, com pouco mais de 22 mil na zona 

rural. A distribuição da população é de cerca de 145 mil pessoas na faixa de 20 aos 60 anos, 

pouco mais de 85 mil crianças e adolescentes e aproximadamente 30 mil idosos . 

Está localizada no semiárido nordestino, com características geográficas típicas do 

sertão, e se constitui como centro político e econômico da mesorregião do Oeste Potiguar. As 

principais atividades produtivas na região são a extração de petróleo (motivadora da 

urbanização do município nos últimos trinta anos), a extração salineira e a fruticultura 

irrigada, principalmente melão (AMARAL, 2008). 

Junto com o aumento populacional, Mossoró também experimentou um início de 

verticalização e um enorme aquecimento do setor de construção civil. Com a construção de 

um novo shopping center na cidade em 2007 vieram grupos comerciais, como Lojas 

Americanas, Riachuelo e Pitts Burg, além de cinco salas de cinema. Pouco depois, chegaram 

as multinacionais SubWay (2010), Bobs (2010), Le Biscuit (2013), Mac Donalds (2013), bem 

como grifes de roupas como Carmen Steffens (2010) e a Sant´apollinaire (2013). Várias 

dessas lojas abriram filiais em outros pontos da cidade após o sucesso dentro do shopping. 

Além disso, nessa última década também chegaram à cidade uma série de franquias de grupos 

comerciais, tais como Atacadão Auto Serviço (2008) e Supermercado Hiper Bom Preço 

(2009)2. A chegada da instituição privada de ensino superior Universidade Potiguar (UnP) no 

ano de 2007, mesmo já havendo duas universidades públicas (UERN e UFERSA) e um 

Instituto Federal com ensino superior, também demonstra a existência de novas demandas na 

cidade. 

No entanto, os ares de “cidade grande” que Mossoró vem experimentando nos últimos 

vinte anos param por aí, pois enquanto os moradores de bairros nobres tem essa série de 

aparelhos à disposição do seu consumo, os de bairros mais periféricos não tem sequer um 

sistema de ônibus que lhes permitam transitar adequadamente pela cidade. Essa série de 

crescimentos, atrelados a pouco planejamento e deficiências nas políticas públicas vem 

gerando uma enorme desigualdade social, que junto com o crescimento do tráfico de drogas 

vem causando um aumento absurdo nos números da violência urbana. Segundo o ITEP-RN, 

                                                
2 Essas informações estão disponíveis em diversos sítios da rede mundial de computadores, tais como a Coluna 
do Herzog (SANTO, 2011), Karenine Fernandes (FERNANDES, 2010) e Tribuna do Norte (MOSSORÓ..., 
2007). 
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até o mês de novembro de 2014 foram 161 homicídios, quase metade dos registrados fora da 

capital e região metropolitana. Os casos de pequenos furtos, assaltos a mão armada e 

arrombamento de carros são incontáveis. (RIO, 2014) 

Nesse cenário, é possível afirmar que Mossoró possui algumas características das 

grandes cidades, inclusive seus problemas. Contudo, costumes do passado ainda continuam, 

como pessoas conversando nas calçadas no fim de tarde nos bairros mais antigos da cidade, a 

maior parte da frota de automóveis ainda é de motocicletas e motonetas, e ir ao mercado 

público e comprar alimentos na “Cobal” ainda é uma prática de muitos moradores. 

Numa complexa relação entre a oligarquia local, as políticas identitárias, urbanização 

e turismo, Mossoró vivenciou nos últimos quinze anos uma intensificação das atividades 

culturais, que tem projetado para os turistas3 a imagem da cidade como “capital cultural do 

Estado” (AMARAL, 2008). 

Limitando-se ao norte com o Ceará e distando apenas 245 Km de Fortaleza (enquanto 

a distância para a capital Natal é de 278 Km), a cidade também recebe muita influência 

cultural desse Estado. Em 2007, concorreu para Capital Brasileira de Cultura4 e tem 

continuamente fomentado o turismo cultural no Estado e nas regiões vizinhas (AMARAL, 

2008). 

Isso vem acontecendo principalmente a partir da realização de três grandes festas na 

cidade – Mossoró Cidade Junina; Auto da Liberdade e Festa de Santa Luzia, sendo as duas 

primeiras as principais responsáveis por sustentar o epíteto de “Terra da Liberdade”5 e 

colocando em evidência na cidade os grupos de teatro que protagonizam esses eventos. 

Outros artistas locais, como poetas e músicos, no entanto, constituem-se como 

referências culturais de uma identidade local, ocupando espaços oficialmente instituídos, mas 

também criando seus próprios espaços, em eventos informais – como reuniões particulares e 

festas de aniversários. O principal exemplo é o cordelista Antônio Francisco Teixeira de 

Melo, conhecido como Antônio Francisco, que é reconhecido nacionalmente e hoje é membro 

da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. 

                                                
3 Um estudo realizado pela START Pesquisa em 2006 indicou que mais de 50% dos turistas que visitam a cidade 
de Mossoró residem no Estado do Rio Grande do Norte. 
4 O Projeto Capital Brasileira de Cultura foi implementado no Brasil em 2006 e faz parte das ações do Bureau 
International de Capitais Culturais, que criou também a Capital Americana de Cultura, a Capital da Cultura 
Catalã, e a US Capital of Culture, com o objetivo de valorizar e promover a cultura por meio da eleição anual de 
uma cidade como capital cultural. Cf. http://www.ibocc.org/home.php. 
5 Trataremos da construção desse epíteto no capítulo 1, mas adiantamos que se trata do processo de ritualização 
dos episódios que marcam o espetáculo o “Auto da liberdade”: o motim das mulheres em 1875, a abolição dos 
escravos em 1883, o alistamento eleitoral da primeira mulher brasileira em 1927 e a resistência ao bando de 
Lampião em 1927. 
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Por tudo isso, fortalece-se a imagem do município como “Capital Cultural do Estado”, 

à medida que a cidade se apresenta como baluarte de uma manifestação consagrada da cultura 

popular – a literatura de cordel. Além disso, a cantoria de viola também aparece como uma 

manifestação muito presente e valorizada pelos artistas da cidade. 

Essa valorização do popular na construção de uma “cultura mossoroense” é 

evidenciada também na visibilidade dos poetas da região. Por esse motivo procuramos 

realizar o trabalho de campo em espaços e associações de poetas na cidade, identificadas a 

partir de conversas informais e pesquisas em blogs e jornais digitais, que apontaram 

principalmente duas instituições como agregadoras dos artistas da cidade: a POEMA e a Casa 

do Cantador do Oeste Potiguar. Dada a definição desse recorte, não houve acompanhamento 

sistemático a instituições como a Academia Mossoroense de Letras (AMOL), Instituto 

Cultural do Oeste Potiguar (ICOP) e Academia Feminina de Letras e Artes Mossoroense 

(AFLAM). 

 

SOBRE POESIA E POETAS 

 

Diante do que foi exposto, o ponto de partida para o trabalho de campo foi o contato 

com os representantes da POEMA e da Casa do Cantador – Caio César Muniz e Eleni Lima, 

respectivamente. Ambos foram bastante solícitos e indicaram de imediato alguns nomes para 

entrevistas e eventos que eu poderia assistir. A partir dessas indicações e da observação de 

eventos, foram se redefinindo as noções de “poeta” e “poesia” que são utilizadas nesse 

trabalho. 

Inicialmente, poesia remete à ideia do poema estruturado em versos e estrofes, com 

alguns elementos literários característicos, como métrica e rima. Para Tavares (2005), esse 

gênero literário reúne três elementos: música, imagem e ideia. 

 
“... o poeta norte-americano Ezra Pound sugere que poesia é, apenas, ‘linguagem 
carregada de significado’. (...) A poesia procura usar a sonoridade das palavras e o 
ritmo das frases para criar uma impressão de música; procura sugerir imagens 
através de palavras que estimulem indiretamente os nossos cinco sentidos; e procura 
evocar ideias através de palavras que traduzam noções abstratas.” (TAVARES, 
2005, p.18) 

 

Sem negar essa definição, mas ampliando-a, há diversos trabalhos que expandem a 

noção de poesia, principalmente quando esta é pensada para além da literatura escrita, 
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focando na poesia sonora, verbal, visual e na interação entre a linguagem poética e 

tecnologias digitais. Por exemplo, para Carvalho , 

 
Tentativas de conceituação de poesia, precisamente, insistem contra a contínua 
fluidez da compreensão, vivência e estatuto deste gênero muito específico do 
discurso. As dificuldades mais incidentes giram em torno dos seguintes fatos: trata-
se de um termo simples, mas que abriga um conceito complexo; trata-se de certa 
prática letrada ou oral observada em todas as culturas de que se tem notícia e, por 
fim, poesia é conceito que varia com os lugares e os tempos. (CARVALHO, 2011, 
p.1) 

 

Sendo o poeta aquele que faz poesia, a caracterização desse tipo de artista também se 

apresenta como bastante complexa. Nesse sentido, o trabalho foi norteado pela perspectiva de 

inclusão de todos os artistas que eram indicados e reconhecidos no grupo – ou pelo menos por 

parte dele – como poeta. 

Dessa forma, os entrevistados são cordelistas, cantadores de viola, sonetistas, 

emboladores de coco, músicos, enfim, poetas, que se reconhecem e se identificam como tal 

participando das associações e dos eventos que reúnem esses artistas na cidade de Mossoró. 

Essa questão será retomada no capítulo 4, a partir da discussão sobre a compreensão que eles 

mesmos têm do que é ser poeta. 

Entretanto, independente da classificação que se dê ao artista – se poeta popular, 

erudito, cordelista ou sonetista – é importante ressaltar que eles são agentes em um processo 

de construção identitária e que não só expressam, mas também produzem e organizam 

tradições culturais. 

Essa ação ocorre não apenas no momento de criação do verso ou da composição da 

música. Cada vez que o poeta recita ou canta sua arte, há uma dramatização que a recria, 

principalmente se considerarmos a interação com o público. Não por acaso, a palavra “poesia” 

deriva do verbo grego poein, que significa fazer ou criar. 

 
Para Aristóteles no século IV a.C., segundo a Poética, aquele que compõe o mythos 
é o poeta, ou seja, aquele que enreda ações humanas. (...) Por isso é que o poeta é 
mais fabricante de enredos do que fabricante de versos, pois ele é dito poeta porque 
representa ações e não meramente porque faz versos. (CARVALHO, 2011, p.2) 

 

A partir dessa definição, assumimos o termo  “poeta” simultaneamente como criador e 

intérprete de sua realidade social, produzindo intersubjetividades durante suas narrativas orais 

ou escritas. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia da pesquisa baseou-se no trabalho com narrativas orais em dois 

momentos distintos: na realização de entrevistas com foco na trajetória de vida dos poetas; e 

na observação participante, especialmente nas cantorias de viola e nos recitais, eventos 

artísticos nos quais esses poetas praticam sua arte. 

 

Entrevistas 

 

A realização de entrevistas com os artistas indicados pela POEMA e pela Casa do 

Cantador se constituiu no principal método utilizado para a coleta de dados, estabelecendo-se 

como momentos formais de pesquisa durante o trabalho de campo. Foram 13 entrevistas, 

realizadas entre 07/12/2012 e 30/05/2014, com os seguintes poetas: 

 

Nome do entrevistado Nome artístico Idade6 Especialidade 

Ângela Maria Rodrigues de 

Oliveira Pereira Gurgel 

Ângela Rodrigues 

Gurgel 
51 anos Poetisa 

Antônio Francisco Teixeira de 

Melo 
Antônio Francisco 65 anos 

Poeta 

cordelista 

Caio César Urbano Muniz Caio Muniz 40 anos Poeta 

Dulcinéa Aguiar Cavalcante e 

Silva 
Dulce Cavalcante 73 anos Poetisa 

Francisco Nolasco das Chagas Francisco Nolasco 48 anos Poeta 

Genildo Costa Silva Genildo Costa 52 anos Músico 

Geraldo Amâncio Pereira Geraldo Amâncio 66 anos 
Poeta 

repentista 

José Antônio da Silva Nildo da Pedra Branca 41 anos 
Poeta 

cordelista 

Mário Gerson Fernandes de 

Oliveira 
Mário Gerson 31 anos Poeta 

Maurílio Fernandes dos Santos Maurílio Santos 53 anos Músico 

Moacir Cosme de Lima Moacir Laurentino 67 anos Poeta 

                                                
6 A idade apresentada nesse quadro tem como referência a data da entrevista realizada. 
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repentista 

Valdir Rodrigues Teles Valdir Teles 57 anos 
Poeta 

repentista 

Joaquim Crispiniano Neto Crispiniano Neto 58 anos 
Poeta 
cordelista e 
violeiro 

  

Além dos poetas acima citados foram ouvidos também três apologistas: Maria Eleni de 

Lima, presidente da Casa do Cantador do Oeste Potiguar; Francisco Celeste Guimarães; e 

uma depoente que preferiu não se identificar. 

As entrevistas foram semiestruturadas, com foco na trajetória de vida dos poetas, 

registradas a partir de um gravador de áudio, posteriormente transcritas e tratadas através da 

análise temática de conteúdo (BARDIN, 2009), porém considerando além do texto o contexto, 

o que possibilita ampliar a análise a partir das observações e vivências em campo. A opção 

por esse tipo de entrevista, partindo de um roteiro estabelecido anteriormente – porém sem 

nos reduzirmos a ele – ocorreu para dar ao entrevistado liberdade de relatar o que considera 

mais importante, reelaborando os sentidos sobre suas experiências, sendo possível traçar 

paralelos e distinções entre os temas levantados pelos diferentes artistas. Também por isso, 

optamos por nos referir aos poetas pelo seu nome artístico, a partir do qual constroem uma 

imagem para si e para os outros. 

O estudo de entrevistas sobre histórias de vida requer uma atenção especial na forma 

como os relatos são organizados e ressignificados, considerando os silêncios e os paralelos 

estabelecidos pelo depoente. O entrevistado relata suas memórias selecionando, ordenando e 

construindo relações que são estabelecidas a posteriori, traçando um caminho percorrido que 

não o foi necessariamente de forma consciente, ou que poderia ter sido de muitas maneiras 

diferentes, mas a sequência do relato frequentemente o mostra como o desencadeamento 

lógico, quando não o único possível. Dessa forma, consideramos ter acesso não a todos os 

fatos da vida do narrador, mas à trajetória que ele constrói. 

Assim, é imprescindível contextualizar as narrativas autobiográficas em seus meios 

sociais, descrever o espaço de atuação do sujeito e de suas memórias, para melhor analisá-las. 

Nesse sentido, Pierre Bourdieu afirma: 

 
A análise crítica dos processos sociais mal analisados e mal dominados que atuam, 
sem o conhecimento do pesquisador e com sua cumplicidade, na construção dessa 
espécie de artefato socialmente irrepreensível que é a “história de vida” e, em 
particular, no privilégio concedido à sucessão longitudinal dos acontecimentos 
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constitutivos da vida considerada como história em relação ao espaço social no qual 
eles se realizam não é em si mesma um fim. Ela conduz à construção da noção de 
trajetória como série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente 
(ou um mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a 
incessantes transformações. (BOURDIEU, 2006, p. 189) 

 

Sobre as características da memória, a partir da qual se constituem tais relatos, 

Michael Pollak (1992) enfatiza o seu caráter seletivo. Tal seleção, seja na memória coletiva 

ou na individual, pode se dar de forma inconsciente, mas também de forma intencional e 

organizada, estabelecendo um trabalho de enquadramento da memória. Por meio da memória 

de um grupo social, podemos compreender o que será de importância e referência para uma 

determinada manifestação e para a identidade daquele grupo. Estes dois conceitos (memória e 

identidade) estão, portanto, intrinsecamente relacionados. 

Outra perspectiva adotada aqui é a de que as narrativas pessoais são expressões de 

experiências vivenciadas pelos sujeitos entrevistados, por meio das quais eles atribuem 

significados às suas trajetórias. A experiência não é assim apenas o fato acontecido, mas a 

percepção que se tem do fato – com memória, sentimentos, emoções e significados – e assim 

motiva as (re)ações dos indivíduos: 

 
Individual experience themselves – they experience their experience and reflection it 
– both from their own standpoint and from the standpoint of others within their 
culture. This is what give to the practical activity of everyday life some of its 
movement and process. (KAPFERER, 1986, p. 189) 

 

É necessário ainda considerar as entrevistas numa perspectiva dialógica, na qual a 

atuação do pesquisador também interfere na produção de sentidos. É um momento de 

construção, mais do que de coleta de informações já prontas, por meio do qual os depoentes 

expressam uma memória e formulam ideias sobre seu meio cultural e sua trajetória. 

O uso da entrevista levanta também a questão da ética na pesquisa social, já que há a 

exposição de memórias pessoais dos entrevistados. Para tanto, os poetas assinaram um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, depois de explicados os objetivos da pesquisa. 

 

Observação participante 

 

Além das entrevistas, outro método de investigação utilizado foi a observação 

participante – já consagrada no fazer antropológico. Diferente da entrevista, não há um 

momento formalmente instituído para a observação, mas isso não a torna menos importante 

no processo investigativo. 
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Para Malinowski, o principal formulador desse método entre os clássicos, 

  
Se todas as conclusões forem baseadas única e exclusivamente no relato de 
informantes ou, então, inferidas de documentos objetivos, será logicamente 
impossível suplementá-las com dados de comportamento real. [...] Vivendo na 
aldeia, sem quaisquer responsabilidades que não a de observar a vida nativa, o 
etnógrafo vê os costumes, cerimônias, transações, etc., muitas e muitas vezes; obtém 
exemplos de suas crenças, tais como os nativos realmente as vivem. Então, a carne e 
o sangue da vida real preenchem o esqueleto vazio das construções abstratas. [...] em 
outras palavras, há uma série de fenômenos de suma importância que de forma 
alguma podem ser registrados apenas com o auxílio de questionários ou documentos 
estatísticos, mas devem ser observados em sua plena realidade. A esses fenômenos 
podemos dar o nome de os imponderáveis da vida real. (MALINOWSKI, 1978, 
p.29. Grifos no original.) 

 

Dessa forma, a observação participante tem a função de captar o não-dito e o que é 

subjacente aos depoimentos formais. Ela ocorre, então, em todos os momentos de interação 

com o grupo pesquisado, inclusive durante as entrevistas, mas também nas conversas 

informais e nos eventos culturais em que os artistas se apresentam. 

Há, entretanto, uma diferença fundamental entre o trabalho de campo por mim 

realizado e os clássicos, como Malinowski. O referido autor, na citação acima, fala da 

necessidade de viver na aldeia “sem quaisquer responsabilidades que não a de observar a vida 

nativa”. Dessa forma, o pesquisador mergulha no trabalho de campo por um longo período, de 

forma a captar melhor o modo de vida do grupo pesquisado, participando de sua vida 

cotidiana. 

O fato de pesquisador e pesquisados pertencerem ao mesmo contexto cultural, por um 

lado, diminui a necessidade desse acompanhamento intenso – não há que se aprender uma 

nova língua ou compreender todo um conjunto de comportamentos e rituais absolutamente 

estranhos à nossa cultura. Além disso, o trabalho de campo não me obrigou ao isolamento, 

visto que ocorreu na mesma cidade em que resido, em ambientes próximos. 

Por outro lado, essa proximidade entre os universos culturais gera outro problema: 

torna difícil estranhar o que me é comum e, portanto, problematizar a vida e as representações 

dos poetas pesquisados. As questões metodológicas referentes a essa familiaridade e 

estranhamento não são novas na antropologia e estão muito presentes nos estudos realizados 

em meios urbanos. Para Gilberto Velho, esses estudos trazem uma importante discussão sobre 

indivíduo e sociedade, de forma a perceber o indivíduo como sujeito inserido em uma rede de 

relações e significados. Referindo-se à sua tese de doutorado, esse autor expõe: 

 
Foi importante e crucial o movimento de estranhar o familiar – tarefa nada trivial e, 
com certeza, nem sempre bem-sucedida. Felizmente, creio que nunca tive ideias 
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onipotentes e equivocadas de estudar amigos e conhecidos como se fossem 
formigas. Havia uma consciência da dificuldade de desnaturalizar noções, 
impressões, categorias, classificações, que constituíam minha visão de mundo. 
(VELHO, 2003, p. 15). 

 

Para promover esse estranhamento, a elaboração de um diário de campo é essencial. 

Nele foi possível não apenas registrar e fazer o controle das impressões, mas descrever o 

ambiente, o público, a interação entre os artistas, a caracterização destes e as apresentações, 

de forma a permitir uma posterior reflexão articulada com os pressupostos teóricos que 

possibilitaram certo distanciamento e problematização do objeto investigado. 

Ainda tratando da diferença em relação à pesquisa de campo realizada pelos primeiros 

antropólogos, é necessário esclarecer em que nível se dá a “participação” a que se refere o 

método. Não havendo a participação nas atividades cotidianas dos poetas, o termo se refere 

aqui principalmente à interação que ocorre entre pesquisador e pesquisado. Considera-se aqui 

que a minha presença, enquanto pesquisadora, altera a dinâmica do grupo e também produz a 

realidade observada. 

Também é importante evidenciar que não houve intenção aqui de se passar por um 

membro do grupo. No entanto, se considerarmos o grupo de maneira ampla, ele é composto 

não apenas por poetas, mas também por simpatizantes da arte e pessoas engajadas em 

valorizá-la e divulgá-la. Nesse sentido, por vezes, foi possível integrar a equipe, divulgando 

os eventos e principalmente atuando como plateia dos artistas. 

Essa aproximação, entretanto, não significa ser de fato um membro. É preciso estar 

ciente de que o papel de pesquisadora provoca uma diferenciação, esperada inclusive pelos 

próprios pesquisados, considerando que eles criam impressões e expectativas – positivas ou 

negativas – em relação à pesquisa. 

No caso dos poetas, de maneira geral, houve diversas manifestações de interesse na 

pesquisa. Nenhum deles demonstrou qualquer timidez ou constrangimento em ser pesquisado, 

talvez, por estarem acostumados à exposição enquanto artistas. Por outro lado, a pesquisa 

pode ser vista como uma forma de divulgar e valorizar o trabalho deles. Logo, identificamos 

no campo o mesmo que Maluf (1999) observou, em seu estudo sobre narrativas terapêuticas: 

 
...o fato de terem sido escolhidos como tema de estudo significava para eles uma 
valorização de seu trabalho. Mas mostra também que eles valorizam o discurso 
acadêmico e universitário: nesse sentido, tornar-se objeto desse discurso os valoriza. 
[...] As narrativas ouvidas pela antropóloga se inscreve em um quadro social que 
valoriza a expressão pública, ou coletiva, das experiências íntimas e privadas dos 
sujeitos. Pode-se dizer que existe, no interior dos segmentos sociais pesquisados, 
uma postura autobiográfica previamente interiorizada. (MALUF, 1999, p. 80) 
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Assim, Caio Muniz me apresentou a seus colegas da POEMA com muita empolgação, 

falando da pesquisa como um projeto de muita importância. Inclusive, os artistas citaram 

publicamente minha presença nos eventos em diversos momentos. 

 

Transcrição e entextualização 

 

Quanto ao registro das narrativas produzidas nos eventos culturais pelos poetas 

investigados, alguns cuidados devem ser observados. A prática de registro e estudo de textos 

orais não é nova na Antropologia, no entanto, a especificidade que a oralidade atribui às 

narrativas nem sempre é considerada, de forma que muitas vezes eles são tratados como 

textos fixos, em um tratamento similar ao que se dá ao texto escrito.  

Esther Jean Langdon chama atenção que  

 
“a maior parte dos estudos de narrativa tem tratado os textos como fixos, ignorando 
a contextualização de sua produção, ou seja, ignorando que a narrativa é o resultado 
do evento de sua narração num contexto cultural particular e as implicações deste 
evento para o texto” (LANGDON, 1999, p. 15).  

 

Sem a presença dos mecanismos poéticos que marcaram a narração oral nas 

transcrições, o texto perde parte de seu sentido. 

Bauman e Briggs (2008) trazem uma importante discussão sobre esse tema, 

evidenciando a necessidade do processo de entextualização – a transformações do discurso 

em texto, incorporando aspectos do contexto. Para eles: 

 
contextos comunicativos não são ditados pelo cenário social e físico, mas emergem 
de negociações entre os participantes das interações sociais. O processo contínuo de 
contextualização pode ser percebido ao atentarmos para os “indicadores de 
contextualização” que sinalizam quais elementos do cenário são usados pelos 
participantes na interação para produzir os enquadres interpretativos. (BAUMAN; 
BRIGGS, 2008) 

 

Dessa forma, no evento performático considera-se não apenas o texto narrado em si, 

mas todos os elementos utilizados pelos narradores para causar algum efeito na sua plateia. A 

performance é única e irreprodutível, o que coloca muitas questões para os antropólogos sobre 

a possibilidade de apreender e registar a performance em sua totalidade. Edil Costa (2001) 

cita um relato de Zumthor que ilustra um pouco dessa discussão: 

 
Zumthor nos leva à Paris dos anos trinta, com seus cantores de rua que executavam e 
vendiam suas canções tão simples como tocantes. Ele e seus amigos de escola 
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ouviam e cantavam em coro ao redor do camelô, na volta para casa. A percepção do 
crítico entraria em cena muitos anos depois quando ele tentava recuperar a emoção 
daquele momento, comprando uma das canções em folhas-volantes e tentando 
ressuscitar o texto, primeiro lendo, depois cantando. Mas nem de longe essa 
operação trazia de volta o que se sentia naquele momento, pois já não “havia o 
grupo, o riso das meninas, [...] os barulhos do mundo e, por cima, o céu de Paris 
que, no começo do inverno, sob as nuvens de neve, tornava-se violeta”. Constata-se 
assim que o texto é muito mais que seu suporte verbal ou vocal, mas todos esses 
aspectos que estão no seu exterior, e que “compõem a canção”. (COSTA, 2001, p. 
252) 

 

A entextualização seria uma maneira de registrar o contexto na medida do possível 

junto com o texto, ampliando a compreensão do evento narrativo observado. Assim, é uma 

metodologia de registro de narrativas que busca considerar a especificidade da oralidade, 

enriquecendo a etnografia. 

Buscamos registrar e considerar elementos performáticos nos eventos observados, 

considerando-os essenciais para uma análise mais global do texto narrativo. Para tanto, 

utilizamos colchetes na transcrição de elementos do contexto, ou para destacar os recursos 

utilizados pelos artistas. Para o prolongamento de sons, repetimos as letras; para indicar 

ênfase nas palavras com volume mais alto, utilizamos letras maiúsculas; e colocamos entre as 

aspas os discursos encenados pelo artista. Além disso, procuramos transcrever os sons tais 

como dito pelo poeta, mesmo quando não estava de acordo com a norma culta da Língua 

Portuguesa, procurando se aproximar mais dos efeitos causados pela performance. 

Da mesma forma, é imprescindível observar a reação da plateia à performance, em um 

movimento dialético, de interação, que influi significativamente no resultado. Como bem 

coloca Luciana Hartmann: 

 
Essa “forma” [narrativa], entretanto, envolve tanto a colocação de palavras em 
estruturas inteligíveis de significado quanto a organização de uma série de códigos e 
dispositivos culturais que permitem que a narrativa seja compreendida. Estes 
últimos serão mais ricos e informarão mais a respeito da cultura em questão à 
medida que estiverem sendo observados num “evento” onde os significados são 
negociados e atualizados no ato mesmo de sua produção. Em outras palavras, ao 
contrário do que ocorre nas narrativas escritas, nas performances narrativas o tempo 
e o espaço do contador encontram-se com o tempo e o espaço da audiência, 
propiciando uma interação, um diálogo e uma troca de experiências que estão, neste 
“aqui e agora” compartilhado, mostrando a própria cultura em emergência 
(HARTMANN, 2005). 

 

O narrador e a audiência são, portanto, agentes. Eles transformam e se transformam a 

partir do evento performático, construindo relações e um trabalho de imaginação sobre a sua 

realidade. O ato narrativo, na oralidade, longe de ser um instrumento de pura repetição – 



22 
 

como querem aqueles que se agarram à ideia conservadora de tradição no que se refere à 

literatura oral – é um ato de dramatização e transformação da vida social. 

Considerando isso, buscou-se aqui, na medida do possível, realizar esse processo de 

entextualização, ou seja, trazer junto às narrativas transcritas o seu contexto, possibilitando 

uma melhor visualização e reflexão do fenômeno estudado. 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Tão importante quanto como fazer o trabalho de campo é a questão do que fazer com o 

que foi observado e com os dados coletados nesse processo. Por isso, discuto a seguir como e 

a partir de que pressupostos teóricos o trabalho de campo foi analisado. 

Antes de discutir propriamente o método de análise, acredito ser necessário esclarecer 

a compreensão aqui do que fazemos quando fazemos etnografia. Baseio-me, assim, em 

Clifford Geertz, que se destacou na sugestão de uma Teoria Interpretativa da Cultura. 

Baseando-se num conceito semiótico de cultura, ele propunha a interpretação da cultura como 

texto e contexto, diferenciando-se da busca por esquemas lógicos e papéis funcionais nas 

sociedades típica do estrutural-funcionalismo. 

Para Geertz (1973), o que define o antropólogo é a etnografia e esta se caracteriza por 

ser uma “descrição densa”, ou seja, não apenas uma descrição superficial do ato ou do 

movimento (ou de uma piscadela, para citar o exemplo clássico do próprio Geertz), mas as 

intenções, os contextos, as relações, ou seja, a teia de significados na qual o ato está imerso. 

Dessa forma, não há uma busca para entender o que seria, em sua essência, a cultura, mas o 

que interessa é a sua expressão e seus significados. 

 
Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de ‘construir uma leitura de’) um 
manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e 
comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas 
com exemplos transitórios de comportamento modelado (GEERTZ, 1973, p. 20). 

 

O antropólogo deve se esforçar, pois, para entender “o ponto de vista do nativo”, mas 

a sua leitura constitui uma interpretação do que é interpretado pelo nativo estudado 

(piscadelas de piscadelas). O que o antropólogo interpreta, portanto, é o discurso social.  

A partir dessas considerações, podemos afirmar que os poetas que atuam em Mossoró 

fazem leituras de sua realidade social, formulam ideias sobre ela e a expressam de maneira 
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bastante peculiar. O meu trabalho aqui é a de interpretação dessas leituras, dessas expressões 

características do grupo estudado. 

Esse trabalho de interpretação não pode, no entanto, prescindir de dados empíricos 

ricos em detalhes e contextualizações que garantam uma descrição densa. Como afirma 

Geertz (1973, p. 38), “o objetivo é tirar grandes conclusões a partir de fatos pequenos, mas 

densamente entrelaçados; apoiar amplas afirmativas sobre o papel da cultura na construção da 

vida coletiva empenhando-as exatamente especificações complexas”. 

A teoria interpretativa de Geertz pode ser ilustrada no seu trabalho etnográfico sobre a 

briga de galos em Bali, sobre a qual faz o seguinte comentário: 

 
“A poesia nada faz acontecer", diz Auden em sua elegia a Yeats, "ela sobrevive no 
vale de suas palavras... na forma de acontecer, numa boca." A briga de galos 
também, neste sentido coloquial, nada faz acontecer. [...] Como qualquer forma de 
arte — e é justamente com isso que estamos lidando, afinal de contas — a briga de 
galos torna compreensível a experiência comum, cotidiana, apresentando-a em 
termos de atos e objetos dos quais foram removidas e reduzidas (ou aumentadas, se 
preferirem) as consequências práticas ao nível da simples aparência, onde seu 
significado pode ser articulado de forma mais poderosa e percebido com mais 
exatidão.  (...) Uma imagem, uma ficção um modelo, uma metáfora, a briga de galos 
é um meio de expressão; sua função não é nem aliviar as paixões sociais nem 
exacerbá-las (embora, em sua forma de brincar-com-fogo ela faça um pouco de cada 
cosia) mas exibi-las em meio às penas, ao sangue, às multidões e ao dinheiro. 
(GEERTZ, 1973., p. 206). 

 

Assim, a briga de galos não tem uma função na sociedade balinesa, como também não 

é um fato social total capaz de reunir e expressar todas as características daquela sociedade, é 

antes, como insiste Geertz, uma forma de dizer algo sobre alguma coisa, “uma leitura balinesa 

da experiência balinesa, uma estória sobre eles que contam a si mesmos” (GEERTZ, 1973, p. 

209). 

Da mesma forma, podemos interpretar os recitais de poesia e as cantorias de viola 

realizadas em Mossoró como leituras possíveis da sociedade, seja na sua face local, seja de 

maneira mais global. Não há, pois, o objetivo de compreender a função que essa poesia tem 

na sociedade, ou a busca por todos os aspectos do contexto cultural estudado nessas 

narrativas. O que fica evidente também a partir desta teoria é que o resultado apresentado aqui 

é uma interpretação – e não as representações dos artistas em sua integralidade. 

Contudo, apesar de partirmos da teoria proposta por Geertz, gostaríamos de ir um 

pouco além, trazendo um autor importante para a compreensão de performances em 

Antropologia – Victor Turner. Se consideramos, por um lado, que os eventos expressam 

leituras da sociedade; por outro, não concordamos que “a poesia nada faz acontecer”. 
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Turner (2008) utiliza o conceito de “drama social” para mostrar como o processo 

social é marcado ao mesmo tempo por elementos estruturais (de reprodução das relações 

existentes) e anti-estruturais (de tensão e mudança). Esse drama é composto por quatro fases: 

a ocorrência de ruptura de relações sociais formais; agravamento e expansão da crise; a ação 

corretiva ou reparadora; o desfecho – a reintegração ou separação legitimada do grupo. 

O ritual, para Turner, consiste principalmente no momento da terceira fase, da 

reparação. Entretanto, a possibilidade de reintegração não significa a volta a um estado 

anterior. A liminaridade e o estado de communitas que ocorrem durante o ritual provocam 

transformações nos indivíduos e mudança social. É exatamente essa fase do drama social que 

está mais diretamente relacionada às transformações dos comportamentos (ou performances) 

em Turner: 

 
Let me make the simple point again that I regard the “social drama” as the empirical 
unit of social process from which has been derived, and is constantly being derived, 
the various genres of cultural performance. One phase of the social drama in 
particular deserves attention as a generative source of cultural performances. This is 
the redressive phase, which, as we have seen, inevitably involves a scanning of and 
reflection upon the previous events leading up to the crisis that has now to be dealt 
with. (TURNER, 1988, p. 93) 

 

Nas sociedades pós-industriais (diferente do que ocorre em comunidades como a dos 

Ndembu, analisada por Turner), essa fase corresponde ao que Turner chamou de “liminóide”. 

As ações liminóides são atividades de lazer ou entretenimento que possuem funções 

semelhante às fases liminares do ritual nas sociedades tradicionais (SCHECHNER, 2012)7. 

Por tratar de processos sociais ritualizados, Schechner comparou o trabalho de Turner ao de 

Erving Goffman, pois ambos tratavam de situações dramáticas, nas quais o indivíduo atua 

para o outro. Entretanto, Turner diferencia-se de Goffman por selecionar ações 

extraordinárias, ou seja, que rompem explicitamente com a vida cotidiana, um meta-teatro da 

vida social: “Thus of daily living is a kind of theatre, social drama is a kind of metatheatre, 

that is, a dramaturgical language about the language of ordinary role-playing and status 

maintenance which constitutes communication in the quotidian social process.” (TURNER, 

1988, p. 76) 

                                                
7 Segundo Schechner (2012, p. 59), “Victor Turner usou o termo ‘liminóide’ para descrever tipos de ações 
simbólicas ou atividades de lazer que ocorrem nas sociedades contemporâneas que servem a uma função similar 
aos rituais nas sociedades pré-modernas ou tradicionais. Em geral, atividades liminóides são voluntárias, 
enquanto atividades liminares são atividades requeridas”. 
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É nesse aspecto que discordamos da frase citada por Geertz comentada anteriormente, 

pois, como um meta-teatro da vida social, os recitais de poesia podem provocar mudanças, 

influenciando os rumos do processo social. Mas, ainda assim, podemos encontrar 

aproximações nas obras dos dois autores: 

 
Ao passo, porém, que Goffman (1959) procura analisar o teatro da vida cotidiana, 
Turner se interessa pelo teatro desse teatro, ou metateatro da vida social. O olhar de 
Turner dirige-se para os momentos de suspensão de papéis. Na medida em que 
Geertz encontra na cultura as histórias que pessoas contam sobre si para elas 
mesmas, sua abordagem aproxima-se à de Turner. Ambos se interessam pelas 
dimensões extraordinárias do cotidiano e pelos modos como as pessoas significam 
os seus mundos. (DAWSEY, 2009, p.350) 

 

Nesse mesmo sentido, segundo Hartmann (2004), Sullivan8 considera a performance 

também uma forma de hermenêutica por ela ter como principal constituinte de sua ação a 

reflexividade – “a performance tanto dá forma quanto é formada pela experiência” 

(HARTMANN, 2004, p. 245). Kapferer (1986) afirma algo similiar tratando das relações 

entre performance, experiência e significado: 

 
If there is one general point underlying my argument it is the critical importance of 
performance in the analysis of meaning and experience. Performance as the unity of 
text and enactement is realized in a variety of forms, aesthetic and otherwise, which 
carry with them, as a potencial of their structure, their own possibilities for the 
realization of meaning and experience. They are not necessarily reducible one to the 
other. (KAPFERER, 1986, p. 202) 

 

Outra questão que se destaca dessas teorias é a ação individual do sujeito no seu meio 

social. Quanto a isso, queremos destacar o uso da noção de “agente”, compreendendo que, 

apesar de inserido em grupos e teias de relações sociais, o indivíduo possui ação. 

Bourdieu também faz uso do conceito de agente, em uma concepção que apresenta 

uma perspectiva de superação de sujeito. Para esse autor, agente é o ser que age e luta dentro 

do campo de interesses. Segundo Brandão (2014), a teoria apresentada por Bourdieu é uma 

tentativa de conciliar agência e estrutura, reforçando que “Ela mostra-nos que a escolha é 

produzida dentro de certos limites e está dependente dos recursos que podemos acender que 

são, eles próprios, socialmente limitados (BRANDÃO, 2014, p.11)”. Ortner (2007-a), 

entretanto, destaca que essa noção de Bourdieu privilegia a análise da reprodução social, mais 

do que da mudança. 

                                                
8 Hartmann (2004) faz referência à obra: SULLIVAN, Lawrence E. Sound and Senses: Toward a Hermeneutics 
of Performance. History of Religions, v. 26, v. 1. 1986. 
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Acreditamos que a teoria da prática, como defendida por Sherry Ortner, pode ser 

bastante adequada para tratar das ações de grupos não-hegemônicos, permitindo observar suas 

práticas e sua voz em meio a modos de dominação coercitivos.  

Ortner (2007-a, p. 20) descreve o surgimento de uma teoria da prática que surge diante 

de teorias da “coerção”, segundo as quais “o comportamento humano era plasmado, moldado, 

ordenado, definido, etc., por forças e por formações sociais e culturais externas: cultura, 

estrutura mental, capitalismo”. No final da década de 1970, uma alternativa a isso era o 

interacionismo de Erving Goffman que, no entanto, deixava de lado praticamente todas as 

coerções estruturais, detendo-se na micro-sociologia. 

A teoria da prática teria superado essa oposição, permitindo ao mesmo tempo tratar de 

estruturas de dominação (com a utilização de conceitos marxistas e weberianos que abriram 

espaço para as questões de poder e desigualdade) e das práticas de atores sociais que ocorrem 

na vida concreta. Tratando das obras de Pierre Bourdieu, Marshall Sahlins e Anthony 

Giddens, que teriam inaugurado essa teoria, a autora comenta: 

 
Cada um, a seu modo, conceitualizou as articulações entre as práticas de atores 
sociais “na vida concreta” (“on the ground”) e as grandes “estruturas” e “sistemas” 
que exercem coerção sobre essas práticas e que, ao mesmo tempo e em última 
instância, podem ser transformadas por elas. Esses autores fizeram isso 
argumentando, de diferentes maneiras, a favor das relações dialéticas e não de 
oposição entre, por uma lado, as coerções estruturais da sociedade e da cultura e, por 
outro lado, as “práticas” – o novo termo era importante – dos atores sociais. 
(ORTNER, 2007-a, p. 20-21). 

 

Mas Ortner se destaca ainda por fazer uma “atualização” dessa teoria a partir do que 

chamou de guinada histórica, mudança de poder e reinterpretações da cultura. Esses dois 

últimos nos interessam particularmente aqui. Quanto à mudança de poder, a autora se baseia 

principalmente em Raymond Williams e na retomada do argumento gramsciniano de que as 

hegemonias nunca são totais e absolutas. Dessa forma, considera-se a reprodução social, mas 

ao mesmo tempo uma instabilidade provocada pela desigualdade de poder; há espaço, pois, 

para a resistência. 

No que se refere às reinterpretações da cultura, Ortner analisa um sentido novo e um 

sentido que chamou de novo-antigo da cultura. O primeiro refere-se a uma concepção menos 

essencializada e mais móvel, pública, viajante (nas palavras de James Clifford) da cultura, que 

remete a ideia de fluxos culturais. O sentido novo-antigo, no entanto, preserva a noção de 

cultura como um esquema por meio do qual as pessoas veem o mundo, que tanto pode 

facilitar a compreensão e imaginação de algumas coisas como exercer coerção, impedindo os 
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sujeitos de compreenderem/sentirem outras coisas. No entanto, essa noção antiga pode ter 

usos novos se relacionadas a discussões sobre poder e desigualdade, que considera tanto 

micro poderes como práticas de resistência. 

O que toda essa teoria implica é a elaboração da noção de agência. A princípio 

definida como uma propriedade dos sujeitos, Ortner mostra como essa propriedade é 

culturalmente construída, pois os sujeitos empoderados – agentes – atuam dentro de teias de 

relações sociais. É importante ainda identificar dois fenômenos diferentes – a agência de 

poder e a agência de projetos. Enquanto a primeira é definida basicamente pela dialética 

dominação-resistência, a segunda se mostra mais complexa, ocorrendo mais à margem dos 

esquemas usuais de dominação, a partir dos valores e ideais dos agentes. 

Do ponto de vista do sujeito, esta disposição para a realização de projetos parece 

provir dos desejos de cada um: “quero...”. Mas, do ponto de vista do analista cultural, são os 

projetos que definem os desejos. Assim, Antropologia da “agência” não tem só a ver com a 

maneira como sujeitos sociais, como atores empoderados ou desempoderados, jogam os jogos 

de sua cultura, mas também com o fato de desnudar o que são esses jogos culturais, a 

ideologia subjacente a eles, e também com o fato de que jogar o jogo os reproduz e os 

transforma. (ORTNER, 2007-b, p. 75) 

Isso posto, coloca-se a questão de como interpretar o que foi observado. Para isso, 

utilizei a análise de conteúdo temática, de forma a interpretar qualitativamente os dados 

coletados. Por esse método, segundo Minayo, 

 
Os pesquisadores que buscam a compreensão dos significados no contexto da fala, 
em geral, negam e criticam a análise de frequências das falas e palavras como 
critério de objetividade e cientificidade e tentam ultrapassar o alcance meramente 
descritivo da mensagem, para atingir, mediante inferência, uma interpretação mais 
profunda. (MINAYO apud GOMES, 2012, p. 84) 

 

Assim, o material das entrevistas e das observações dos eventos, transcrito por meio 

da entextualização, foi analisado tematicamente, porém extrapolando uma análise de discurso 

clássica, em que o contexto e o texto se apresentam separadamente, como proposta por Bardin 

(2009), no presente trabalho, a análise do texto e do contexto se fizeram conjuntamente, de 

maneira a destacar a partir da fala dos entrevistados e dos acontecimentos observados os 

temas mais frequentes e relevantes para alcançar os objetivos da pesquisa. 

Os dados descritos e analisados tematicamente foram, portanto, relacionados com as 

impressões registradas no diário de campo e interpretados à luz dos pressupostos teóricos aqui 
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expostos, bem como com as concepções de cultura, narrativa e oralidade que serão discutidas 

adiante. 

Por meio dessa trajetória de análise e interpretação, busca-se garantir a objetividade 

necessária à pesquisa social, sem negar a subjetividade inerente e também indispensável. 

Dessa forma, ao longo do texto, buscarei articular a discussão teórica, os registros do trabalho 

de campo e as (des)construções das minhas impressões pessoais sobre o tema. 

No capítulo 1, “Cenários de Festas”, busco refletir sobre e sintetizar a partir de outras 

produções acadêmicas o contexto cultural no qual se desenvolveu a pesquisa, tratando 

principalmente dos eventos culturais realizados em Mossoró pela prefeitura municipal e da 

opinião dos artistas entrevistados sobre eles. 

Em “Culturas em movimento”, busco desconstruir concepções ainda cristalizadas no 

senso comum sobre cultura, identidade e oralidade, trazendo algumas reflexões teóricas 

articuladas aos dados de pesquisa coletados. Inicio com uma discussão sobre a cultura 

popular, trabalhando diferentes noções sobre o tema e mostrando como esse popular aparece 

entre os poetas mossoroenses. Privilegio a relação entre os diversos tipos de poetas e sua 

interação com o meio e com o mundo, utilizando o conceito de fluxos culturais. Trabalho 

também com a noção de subalternidade e as formas de resistência que aparecem nas práticas 

culturais dos poetas. Além disso, considerando a análise dos eventos narrativos, faço uma 

discussão sobre a especificidade da “literatura” oral, em sua relação com a literatura escrita. 

No terceiro capítulo, “Espaços de poesia, espaços de poetas”, apresento as duas 

instituições com as quais trabalhei durante a pesquisa – a POEMA e a Casa do Cantador – 

inseridas no contexto cultural da cidade, buscando compreender como os poetas se organizam 

e utilizam esses espaços. Analiso também os principais eventos pesquisados, fazendo um 

registro de algumas performances realizadas pelos artistas. 

No quarto capítulo – “Ser Poeta em Mossoró” – apresento os artistas entrevistados 

durante as pesquisas e analiso diversas temáticas que permearam os seus depoimentos, na 

perspectiva da experiência, relacionando suas trajetórias, suas narrativas poéticas e as práticas 

culturais em Mossoró. 

  



29 
 

1 CENÁRIOS DE FESTAS: políticas culturais em Mossoró 

 

 
 

 

“Capital Cultural Potiguar”, “Terra da Liberdade”, “País de Mossoró” – são muitos os 

epítetos sustentados para a cidade de Mossoró/RN, todos evocados e ressignificados 

continuamente nos eventos culturais promovidos pelos poderes públicos e fundações culturais 

do município. Esse capítulo busca compreender o cenário político e cultural da cidade, a 

primazia dos eventos por meio dos quais se processa a (re) atualização e ritualização de 

valores culturais e as insatisfações e tensões geradas, situando os poetas de Mossoró nesse 

contexto. 

A temática dos eventos culturais foi recentemente alvo de discussão entre artistas e o 

poder público municipal. Em 20 de julho de 2012, um manifesto de artistas de Mossoró, 

publicado na rede mundial de computadores, decretou “estado de calamidade pública da 

cultura mossoroense”, resultando no movimento Ventania de Mossoró, também conhecido 

como Cultura não évento. O manifesto, assinado principalmente por companhias de teatro da 

região, criticava a política de eventos da prefeitura municipal, a falta de apoio aos artistas 

locais e exigia a democratização da participação nos eventos públicos com a abertura de 

editais e concursos. 

 

Imagem 2 – Foto do protesto “O Uivo dos Aluados”, no início do cortejo fúnebre. 
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Queremos, oficialmente, decretar, a partir desta data, 20 de julho de 2012, “estado 
de calamidade pública da cultura mossoroense” e do “Estado do Rio Grande do 
Norte.” Gritamos para os mossoroenses, potiguares e para as demais tribos 
brasileiras, que a atual situação de nossa cultura é vexatória, humilhante, 
desprezível, cruel e discriminatória. Os fazedores de cultura de Mossoró-RN estão 
sendo mal tratados pelos poderes públicos municipal e estadual. O poder público de 
Mossoró vem tentando fazer a população mossoroense e até mesmo os próprios 
artistas acreditarem que vivemos numa cidade que respira arte, e que temos um 
movimento cultural apoiado pela Prefeitura. Nós estamos aqui para contestar, 
protestar e dizer que todo este alarde não passa de uma grande MENTIRA. Mossoró 
hoje possui apenas uma política de eventos. Caracterizada pelos grandes espetáculos 
ao ar livre e pelo total desprezo aos que fazem espetáculos de teatro, de dança, de 
música, publicam livros, dançam quadrilhas juninas, os povos de terreiros, os 
capoeiristas, os das artes plásticas e visuais, que de forma independente realizam 
seus trabalhos dentro de seus grupos artísticos, e até mesmo os que trabalham 
individualmente. O acesso aos eventos como “Chuva de Bala no País de Mossoró” e 
“Auto da Liberdade” se dão apenas mediante a preferência e gosto pessoais dos que 
comandam politicamente a cidade. (MANIFESTO, 2012) 

 

O movimento protestava ainda contra a situação de abandono de alguns 

estabelecimentos culturais (como os teatros, a biblioteca municipal e a Escola de Artes), o 

formato atual de editais de fomento e a falta de pagamento por ações já realizadas. 

Ainda no mesmo ano, houve dois atos públicos, além da participação no cortejo do 

Grito dos Excluídos9 (também signatário do manifesto), chamando atenção da população e da 

mídia. O primeiro ato lançou o movimento, ocorrendo no mesmo dia de publicação do 

manifesto, e consistiu no enterro simbólico do Museu Municipal Lauro da Escóssia e do 

Teatro Estadual Lauro Monte Filho. No dia 31 de agosto, ocorreu o segundo ato que se 

chamou “O Uivo dos Aluados” – um cortejo fúnebre no Corredor Cultural de Mossoró, no 

qual os artistas carregavam tochas e entoavam canções e gritos de guerra. Em ambos, os 

artistas utilizaram roupas pretas, de luto pelo estado de calamidade em que supostamente se 

encontra a cultura mossoroense. 

Os jornais locais noticiaram os protestos, alguns de maneira positiva e outros não. Foi 

acusado pelo jornal Correio da Tarde10 de ser “um movimento politiqueiro”, sem consistência, 

que visava apenas prejudicar a candidata da situação nas eleições que estavam por vir. No 

entanto, independente de intenções ocultas que possam ter motivado o movimento, ele 

evidenciou um embate existente entre um grupo de artistas e o poder público municipal. 

Esse embate se dá em torno de uma imagem que é construída da cidade, “que respira 

arte” como expresso no manifesto, em contradição com a falta de apoio que os grupos 

                                                
9 O Grito dos Excluídos é uma manifestação popular carregada de simbolismo, é um espaço de animação, aberto 
e plural, de pessoas, grupos, entidades, igrejas e movimentos sociais comprometidos com as causas dos 
“excluídos”. É realizado no dia 7 de setembro, desde 1995. 
10 Cf. GRUPO de artistas faz movimento politiqueiro e atinge cultura. Jornal Correio da Tarde, n. 1.951, a. 7, 
Natal/Mossoró, 20 jul. 2012. 
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artísticos recebem do poder público. Foi assim que, em seu discurso no enterro simbólico do 

Teatro Estadual Lauro Monte Filho, o poeta Rogério Dias, co-fundador da POEMA, afirmou 

que “Mossoró é a terra das falsas liberdades”. 

Trilhamos um pouco a história local e lançamos um olhar para o passado na busca de 

perceber qual tem sido historicamente o papel da cultura de eventos na dinâmica 

socioeconômica da cidade de Mossoró e no processo de demarcação das diferenças locais. 

Nesse sentido, as cenas, as paisagens e os cenários são registrados como forma de 

compreender as ações coletivas protagonizadas pelos sujeitos sociopolíticos e culturais 

presentes na memória coletiva e como ao longo dos anos, fatos históricos desarticulados entre 

si foram pautando a temática da cultura e da identidade dos mossoroenses.   

 

1.1 AS ORIGENS DO “PAÍS DE MOSSORÓ” 

 

 
 

No final da década de 1940, o prefeito da cidade de Mossoró – Jerônimo Dix-Sept 

Rosado Maia (o Dix-Sept Rosado) – iniciou uma série de ações para a valorização da cultura 

e construção de uma memória e de uma identidade mossoroense, fato que ficaria conhecido 

como “Batalha da Cultura”, como abordaremos mais adiante. 

Algumas produções acadêmicas11, desde o final da década de 1990, buscaram abordar 

essa temática, percebendo a construção de uma imagem para a cidade a partir de então, 

fundada no ideal de liberdade, que estaria atrelada à dominação política da família Rosado na 

cidade. Essa relação – entre a política cultural da cidade e a dominação da oligarquia Rosado 

                                                
11 Cf. AMARAL, 2008; CARVALHO, 2012; COSTA, 2011; FELIPE, 2001; NÓBREGA, 2007; PAIVA NETO, 
1997. 

Imagem 3 – Foto do espetáculo Chuva de Balas no País de Mossoró. 
Fonte: www.prefeiturademossoro.com.br 
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– esteve no centro da maior parte dessas produções, sendo fundamental para a compreensão 

do cenário mossoroense, como afirma Costa (2011): 

 
Adiantando nossa análise, gostaríamos de enunciar que não dá para se fazer 
uma história da política cultural em Mossoró, no recorte temporal referido, 
sem trazer os Rosados para a cena. Historicizar a temática sem elucidar o 
papel da família Rosado, seria correr um risco semelhante, guardada as 
devidas proporções, de um historiador ou outro estudioso que analisasse a 
política cultural do Brasil dos anos trinta e quarenta e não mencionasse 
Vargas. (COSTA, 2011, p. 25) 

 

Assim, buscando caracterizar o contexto sociocultural no qual os poetas mossoroenses 

vivem, atuam, relacionam-se e muitas vezes ajudam a construir, é que se traz aqui uma 

revisão bibliográfica sobre os processos de produção do “país de Mossoró”, da construção de 

uma identidade mossoroense e das políticas culturais (“ou de eventos”) do poder público 

municipal. 

Para José Lacerda Alves Felipe (2001), o ideal de liberdade surge como sustentáculo 

às ações da elite mossoroense ainda no século XIX. Os comerciantes estrangeiros que se 

estabeleceram na antiga vila de Santa Luzia eram da maçonaria e, ligados às novas forças 

produtivas, buscavam desenvolver o liberalismo econômico. Dessa forma, havia a promoção 

de valores burgueses, que estimulou a luta pela libertação dos escravos, ocorrida em 30 de 

setembro de 1883, quase cinco anos antes da abolição da escravidão no país com a Lei Áurea. 

No início do período republicano, a elite econômica vai retomar as ações desses estrangeiros, 

especialmente o projeto da Estrada de Ferro Johan Ulrich Graf, como o “sonho econômico” 

dos nossos “heróis-civilizadores”, que transformam a “mata em civilização”. Insistia-se na 

ideia de um grande destino para a cidade, marcada por esse ideal de liberdade e, mais tarde, 

com o episódio da expulsão do bando de Lampião, de bravura. (FELIPE, 2001). 

Esse “passado heroico” é retomado pelo grupo familiar dos Rosados que ocupa, desde 

a década de 1940, cargos políticos importantes na estrutura de governo e nas principais 

instituições da cidade. Eles se apropriam da memória local, promovendo uma identificação 

entre a cidade e a família, construindo uma relação específica entre o passado e o presente, 

que os legitima no poder. A atuação do grupo se destaca, inclusive, no cenário nacional, como 

podemos observar no depoimento de Iná Elias de Castro: 

 
A segunda [ocasião em que o nome de Mossoró impôs-se a minha 
imaginação], no final da década de 80, quando analisando os discursos 
parlamentares nos Anais do Congresso Nacional percebi uma forte diferença 
entre os deputados do Rio Grande do Norte, de nomes com números em 
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francês e de sobrenome Rosado, e de todos os outros representantes 
nordestinos que eu pesquisava. Os Rosados faziam de Mossoró o centro de 
seus discursos no Congresso Nacional. Da minha amostra, de 
aproximadamente 100 representantes nordestinos no Congresso Nacional, 
entre 1945 e 1987, a coerência dos Rosado com seu município era única. O 
que, aliás, mereceu meu olhar crítico, pois o esperado de um parlamentar é 
que ele representa as aspirações da sociedade da sua unidade da federação no 
contexto do conjunto da sociedade brasileira. (...) Se fosse fazer aquela 
pesquisa hoje, certamente eu teria um olhar mais generoso para aqueles 
representantes e buscaria outro significado no que considerei um exagerado 
provincianismo.” (FELIPE, 2001, p.10) 

 

O patriarca da família, Jerônimo Ribeiro Rosado (1861-1930) – o “Seu Rosado”, 

instalou-se em Mossoró em 1890, montando uma farmácia com seu amigo e líder político 

Almeida Castro. Foi membro da Intendência nos triênios 1908-1910 e 1920-1922 e presidente 

da mesma em 1917-1919. Além disso, de 1911 a 1913, ocupou o cargo de Juiz Distrital (no 

governo de Alberto Maranhão); de 1922 a 1930, foi responsável pelas funções de coletor de 

rendas federais. Assumiu o “sonho econômico”, buscando concretizar a estrada de ferro e 

iniciando uma nova “batalha”: resolver o problema de água em Mossoró. 

 
Jerônimo Rosado, portanto, se ‘nacionaliza mossoroense’ quando percebe 
que a história da cidade contém forças que vão condicionar o presente e o 
futuro dessa sociedade. Da mesma forma, absorve o ‘sonho econômico’ e 
sua mitologia progressista, juntamente com todos os valores que marcaram o 
pensamento burguês: trabalho, progresso e produtivismo (FELIPE, 2001, p. 
76). 

 

Jerônimo Rosado já utilizava símbolos que consolidassem sua imagem como uma 

personalidade diferenciada na cidade, como um vestuário atípico12 e o hábito de nomear os 

filhos por numerais latins e franceses13. Mas são seus filhos, com o fim do Estado Novo em 

1945, que iniciam a construção da imagem de Mossoró como capital cultural. Eles assumem 

as tarefas políticas como uma herança e uma missão, pois segundo eles o pai “dizia como uma 

espécie de visão premonitória: que o que ele não pudesse fazer da programação que ele 

imaginava, um filho dele o faria” (FELIPE, 2001, p. 84). 

                                                
12 Sobre a forma de se vestir de Jerônimo Rosado, Felipe (2001, p. 73-74) escreve: “Eram inconfundíveis o 
chapéu, a gravatinha borboleta preta, só retirada do colarinho para ser trocada por outra, o colete abotoado, a 
fisionomia austera que dizia com o olhar o que normalmente se diz com as palavras”. 
13 Seus filhos tinham os seguintes nomes, do mais velho para o mais novo: Jerônimo Rosado Filho, Laurentino 
Rosado Maia, Jerônimo Tércio Rosado Maia, Isaura Quarta Rosado Maia, Jerônimo Quinto Rosado Maia, Isaura 
Sexta Rosado Maia, Jerônima Sétima Rosado Maia, Maria Amélia Oitava Rosado Maia, Isauro Nono Rosado 
Maia, Vicência Décima Rosado Maia, Laurentina Onzième Rosado Maia, Laurentino Duodécimo Rosado Maia, 
Isaura Treizième Rosado Maia, Isaura Quatorzième Rosado Maia, Jerônimo Quinzième Rosado Maia, Isaura 
Seize Rosado Maia, Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia, Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia, Jerônimo Dix-Neuf 
Rosado Maia, Jerônimo Vingt Rosado Maia e Jerônimo Vingt-un Rosado Maia. 
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“A partir da atuação administrativa de Dix-Sept na prefeitura de Mossoró, os 
Rosado firmam um papel de atores políticos, os quais convocam uma 
sociedade específica para participar do jogo social. Para tanto, moldam essa 
potência social, no instinto do coletivo, de um destino comum a todos, um 
presente elaborado no passado por heróis e seus atos fantásticos”. (FELIPE, 
2001, p. 92) 

  

Dix-Sept Rosado assumiu a prefeitura de Mossoró em 1948, iniciando um programa 

que ficou conhecido como “Batalha da Cultura”: criou a Biblioteca Pública Municipal de 

Mossoró, o Museu Municipal e o Boletim Bibliográfico (embrião da Coleção Mossoroense). 

O uso do termo “batalha” fora utilizado pela família em outras questões, como na mesma 

gestão de Dix-Sept Rosado se empreendeu também a “Batalha da água”. Isso fez parte de uma 

estratégia de identificação das ações dos políticos com grandes “sagas” e sacrifícios em nome 

da cidade. 

 
A utilização do termo ‘batalha’, nesse período, esteve ligada ao imaginário 
do mundo pós-segunda guerra mundial. A guerra ainda estava nas cabeças. 
No entanto, o sentido que a palavra ‘batalha’ ganha nesse contexto não está 
se referindo a luta contra alguém ou algo, está designando o esforço e o 
empenho do governo local e da sociedade na tentativa de congregar forças 
municipais e estaduais a fim de pressionar os órgãos federais para 
solucionarem a falta de água em Mossoró. Vale registrar que a Batalha da 
água não contou somente com a mobilização da sociedade mossoroense. 
(COSTA, 2011, p.34) 

 

Nesse sentido, a batalha era coletiva, incluindo até mesmo os políticos da oposição. 

Dix-Sept Rosado, no papel de prefeito, não associa essas realizações somente à sua pessoa, 

mas a uma coletividade; por outro lado, ele lidera a sociedade mossoroense nessa peleja, guia 

o povo para essa conquista. 

Nessa época, seus irmãos Dix-huit Rosado e Vingt Rosado eram respectivamente 

deputado estadual e vereador. Coube ao irmão mais novo, Vingt-un Rosado coordenar o 

programa cultural. Assim, “sob a liderança de Dix-Sept, criam a ‘equipe funcional’, uma 

divisão do trabalho político entre os irmãos, fortalecendo essa estrutura de base que é a 

família” (FELIPE, 2001, p. 93). 

Vingt-un torna-se então responsável pela produção discursiva e imagética do espaço 

mossoroense: 
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A biblioteca e o museu espacializariam a cultura da cidade. A cultura teria um 
espaço fixo, imóvel, pronto a ser consumida pela sociedade mossoroense, tanto do 
presente como do futuro. 
No presente, as referidas instituições se encarregariam de guardar a memória da 
cidade e, por conseguinte, construir a própria identidade para o espaço mossoroense. 
A biblioteca e o museu de Mossoró funcionariam, desta maneira, como “lugares de 
memória”, na medida em que foram orientados para a preservação do que seria 
definido como patrimônio material e intelectual da cidade. Não é a toa que o Museu 
Municipal contava, inicialmente, com seções de: arqueologia, paleontologia, 
fotografia, etnografia, arquivo, geologia, numismática e história, elementos, tanto da 
cultura material como da imaterial, essenciais para a produção de uma memória para 
a cidade. Seriam também os lugares em que a memória coletiva dos mossoroenses se 
expressaria em seu potencial. Daí a importância política e cultural dessas instituições 
para a ‘batalha’, pois a memória coletiva, construída e cristalizada nelas, funcionaria 
como instrumento e um objeto de poder. A preservação de uma dada memória da 
cidade na biblioteca e no museu serviria como elemento essencial para a construção 
do elo que ligaria os mossoroenses do passado com os do presente. (COSTA, 2011, 
p.42-43). 

 

Era fundamental, para tanto, que se escrevesse a história da cidade sob um 

determinado viés, que ressaltasse um passado glorioso para a cidade e, principalmente, 

vinculasse essas glórias ao papel das elites enquanto condutoras do povo mossoroense. A 

história foi responsável por relacionar a trajetória da família à evolução da cidade, 

confundindo a identidade de uma com a outra. 

É nesse contexto que Vingt-un Rosado convida Luís da Câmara Cascudo para escrever 

a história da cidade e uma biografia do patriarca Jerônimo Rosado. O intelectual potiguar, já 

ilustre professor, teve bastante influência na formação de Vingt-un, pois era uma presença 

frequente no Educandário Diocesano, por meio de palestras e artigos no jornal. 

Assim, Cascudo consagra uma determinada visão da cidade, definindo as datas, os 

acontecimentos e os personagens a serem lembrados, a partir de livros e artigos publicados em 

jornais. Mossoró é representada como uma cidade construída por missões católicas, expansão 

dos currais de gado e pelo olhar do viajante Henry Koster. Ressalta-se a influência católica 

portuguesa na formação do povo como determinante, desprezando-se todas as outras 

possíveis, inclusive a holandesa. Mas talvez a mais marcante contribuição cascudiana para a 

cidade seja a consagração de Mossoró como a “terra da liberdade”: 

  
Para além das múltiplas imagens e textos que Cascudo construiu para o espaço 
mossoroense, esteve o discurso de Mossoró como a cidade da liberdade. Juntamente 
com outras esferas da sociedade, tais como: o jornal O Mossoroense, o Boletim 
Bibliográfico, a Coleção Mossoroense, e outros intelectuais da cidade, Luís da 
Câmara Cascudo contribuiu significativamente para a elaboração dos discursos em 
torno da liberdade abolicionista em Mossoró. Essa construção discursiva serviu para 
interditar a contribuição negra na constituição da sociedade mossoroense, 
eliminando-o a partir de uma narrativa comprometida com as teorias filo-
integralistas de caráter eugenistas e na constatação da inexpressividade dos escravos 
no espaço sertanejo. [...] 
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Para ele, Mossoró é considerada a ‘terra da liberdade’ não pela ação do negro, se 
assim o fosse, Cascudo teria destinado uma narrativa que destacasse o papel do 
escravo na construção da sua própria liberdade. Pelo contrário. A liberdade que 
identifica o espaço mossoroense é outra; é a liberdade concedida e não conquistada. 
(COSTA, 2011, p.175-176). 

 

Esse viés de “liberdade concedida” seria determinante para manter o prestígio das 

elites na história da cidade. A Coleção Mossoroense merece destaque nesse processo por se 

constituir o meio privilegiado pelo qual é contada e divulgada a história de Mossoró. Vingt-un 

Rosado foi o responsável por sua edição e foi autor de muitas obras que a compunham. A 

partir desses livros, ele identificava seus antepassados, seus irmãos e a si mesmo como 

“guerreiros”, “generais” ou “capitães”, que dedicaram a vida às “batalhas” pelo 

desenvolvimento de Mossoró. 

 
Mossoró seria a cidade da liberdade (pioneira na abolição dos escravos), a da 
resistência (sua devoção à liberdade a faz resistir, não se dobra e rechaça a invasão 
da cidade pelo bando de Lampião) e do pioneirismo (primeiro voto feminino). A 
Coleção Mossoroense não constrói simbolicamente apenas esta imagem de Mossoró, 
mas também o faz quanto aos seus personagens. (NÓBREGA, 2007, p. 62) 

 

Dix-Sept Rosado assumiu o governo do Estado em 1951, mas a sua morte precoce, no 

mesmo ano, afasta as pretensões familiares de se tornarem a maior força política do Estado14. 

Sendo assim, as ações da família se concentram no município de Mossoró, transformando-o 

em seu refúgio, em sua fortaleza, em seu “país”. A construção desse lugar se dá de diversas 

formas: 

 
“As armas dos Rosados se definem com o uso da palavra escrita (nos livros da 
Coleção Mossoroense, nos jornais “O Mossoroense” e “Diário de Mossoró”) e 
falada (nas emissoras de rádio, principalmente a Rádio Tapuyo de Mossoró de 
propriedade do grupo familiar e nos palanques das campanhas políticas, nos 
discursos das solenidades cívicas, principalmente nos rituais das comemorações da 
abolição dos escravos da cidade, o 30 de setembro, e o 13 de junho, quando se 
comemora na cidade a expulsão do bando de Lampião).” (FELIPE, 2001, p. 100) 

 

Também faz parte da instituição de um poder simbólico da família a construção de 

estátuas e atribuição de nomes de ruas, avenidas, teatros, escolas, bibliotecas, cinemas, 

bairros, etc. Nesse caso, podemos encontrar homenagens aos próprios membros da família, 

como o bairro “Vingt Rosado”, o “Teatro Dix-huit Rosado”, a “Fundação Vingt-un Rosado”, 

                                                
14 Desde a morte de Dix-Sept Rosado até o ano de 2010, nenhum membro da família ocupara o cargo de 
governador do Estado, havendo demonstrações de interesse e ressentimento por isso, principalmente por parte de 
Dix-huit Rosado (FELIPE, 2001). Apenas em 2010, Rosalba Ciarlini Rosado foi eleita governadora para a gestão 
2011-2014. 
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etc. Mas também referência aos valores maçônicos que caracterizam o passado mítico dos 

primeiros civilizadores, especialmente a ideia de liberdade: 

 
Os discursos de cidade da liberdade são fortalecidos através das comemorações do 
dia da abolição e de vários outros referenciais. Como exemplos de referências à 
ideia de cidade da liberdade, podem-se destacar os bairros Abolição I, Abolição II, o 
bairro Liberdade, a Praça da Redenção e a Estátua da Liberdade. Todas estas 
construções foram realizadas pelo poder público municipal. (LUCENA, 2007, p. 
10.) 

 

Essa construção se faz, portanto, presente no cotidiano da cidade. Mas os eventos 

organizados pelo poder público a reforçam e a atualizam, mantendo viva essa memória. A 

“Batalha da Cultura” foi estendida até a década de 1970, quando se criou a Escola Superior de 

Agronomia de Mossoró – a ESAM15, a qual muito se atribui a Vingt-un Rosado, seu 

administrador durante vários anos. 

Em parceria com a ESAM, a Secretaria de Educação e Cultura do município realizava 

as chamadas “Noites Culturais” – palestras sobre cultura, mas que também continham shows 

artísticos, concursos literários acerca dos eventos históricos da cidade e publicações de livros. 

Entretanto, analisando as políticas culturais do município, mais de 65 anos depois de 

iniciada a “Batalha da Cultura”, estando o “país de Mossoró” relativamente consolidado, a 

preocupação agora parece ser com a sua transformação em bem de consumo. O turismo 

cultural vem despontando como uma das principais atividades econômicas da cidade. Assim, 

as políticas públicas voltadas para a cultura objetivam cada vez mais atender a esse turista, em 

detrimento da população local, como mostra o exemplo do Corredor Cultural. 

O Corredor Cultural possui uma extensão de 10 quilômetros na Avenida Rio Branco, 

centro da cidade, e é constituído pela Praça da Criança, Praça de Eventos, Estação das Artes, 

Teatro Municipal, Memorial da Resistência, Praça da Convivência e Praça dos Esportes. O 

projeto foi elaborado na gestão da prefeita Rosalba Ciarlini (1997-2000/2001-2004), 

retomando a lei municipal nº 148/83, promulgada ainda na gestão de Dix-huit Rosado, 

reunindo recursos do município, do governo do Estado e de setores privados. A inauguração 

ocorreu em maio de 2008, na gestão de Maria de Fátima Rosado (2005-2008/2009-2012), 

representando, segundo Castro (2012, p.18), “um dos maiores expoentes da política urbana 

implementada pelo poder local, tendo como fundamento basilar o modelo de renovação 

urbana calcado no empreendedorismo”. 

                                                
15 A instituição se tornou a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) em 2005. 
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Esse espaço se constitui como um cenário importante de apresentações artístico-

culturais, reivindicado pelos artistas: os grandes shows artísticos são frequentemente 

realizados na Estação das Artes, que também possui auditório para realização de palestras; a 

Praça da Convivência é palco de apresentações de músicos nos finais de semana; no 

Memorial da Resistência, desenvolve-se o projeto Recitando no memorial, que traz 

apresentações de músicos, poetas e companhias de teatro; entre outros exemplos. No entanto, 

o foco dado ao turismo cultural é bastante explícito: 

 
No discurso de inauguração do Corredor Cultural, em maio de 2008, a prefeita 
Maria de Fátima Rosado declara: ‘decididamente a cultura é a vocação turística de 
Mossoró’; e continua sua fala afirmando que o corredor ‘é o palco onde todos os 
nossos artistas poderão brilhar, expondo sua arte e fazendo um pouco da nossa 
história’ (CASTRO, 2012, p.141). 

 

Apesar do discurso da então prefeita de Mossoró, alguns grupos de artistas reclamam 

que a prioridade, nas apresentações, é sempre do “artista de fora”, como é possível perceber 

no movimento Cultura não évento. Na perspectiva mercadológica, busca-se o espetáculo que 

vende mais, excluindo-se tanto os artistas como a população local desses espaços: 

 
Isso se deve ao fato de que o espaço do Corredor Cultural passou a ser apreciado por 
turistas, bem como por segmentos da população que possam pagar para utilizá-lo, 
deixando à margem uma parcela considerável de pessoas que não têm condições 
materiais para consumir o referido espaço, transformando o corredor cultural em um 
espaço privatizado, uma vez que seu acesso é intermediado pelo consumo 
(CASTRO, 2012, p.19). 

 

Nesse sentido, o “país de Mossoró” e a “terra da liberdade” são evidenciados cada vez 

mais como discursos de dominação. Para Felipe (2001), essas construções não possuem mais 

o mesmo efeito que tivera para a equipe funcional de Dix-Sept Rosado, pois os tempos são 

outros, “tempos velozes”, nos quais a memória espacial vem perdendo sentido. O grupo 

familiar se fragmentou, ao mesmo tempo que domina de maneira mais efetiva a cidade, agora 

que são ao mesmo tempo a situação e a oposição16. 

 
O olhar no passado e na sua memória não é mais um discurso de fé, é, no 
máximo, um discurso de ocasião. Um quadro antigo que volta a parede nas 
vezes que visitas importantes estão na sala e se sensibilizam com ele. (FELIPE, 
2001, p. 168) 

 

                                                
16 Desde 1988, quando houve uma ruptura política entre os herdeiros de Dix-Sept Rosado e os de Vingt Rosado, 
até 2012, as eleições municipais foram polarizadas por dois candidatos desse grupo familiar. 
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1.2 A “TERRA DA LIBERDADE” NOS EVENTOS CULTURAIS 

 

Atualmente, a “política de eventos” citada no início desse capítulo refere-se 

principalmente a essa (re)encenação do passado, realizada no Mossoró Cidade Junina17 e no 

Auto da Liberdade, apresentado no mês de Setembro. Além disso, some-se as comemorações 

relacionadas à padroeira da cidade – Santa Luzia – que ocorrem no mês de Dezembro, quando 

se apresenta o Oratório de Santa Luzia, incluindo a religião como importante elemento 

formador dessa identidade. 

 
Mossoró, em tempos de festas, é uma dessas cidades que, uma vez descrita, 
lembraria as cidades visitadas, vividas e contadas por Marco Pólo nas crônicas 
escritas por Ítalo Calvino, pois em Mossoró é possível se deparar com maracatus 
atômicos se intercalando com navios negreiros e, ainda, com uma batalha entre os 
moradores da cidade e o bando de Lampião. Durante essa batalha, uma “chuva de 
balas” é trocada entre os homens da cidade e os cangaceiros que entram no palco 
sobre seus cavalos. Todas estas cenas se misturam num grande espetáculo 
denominado Auto da Liberdade, que ocorre no final do mês de setembro na cidade. 
Além destas imagens, é possível lembrar a Mossoró Cidade Junina, festa que 
ocupa toda a área central da cidade e que nesse período se (re) veste de balões 
coloridos que enfeitam as ruas, as praças e as pontes. Durante esta festa, a Estação 
das Artes, antiga estação de trem de Mossoró, se transforma em cidade cenográfica e 
as fachadas dos bares são revestidas de cores e formas que lembram a Mossoró do 
inicio do século. Neste cenário, a igreja é feita réplica e a imagem de São João é 
colocada em um altar que é visitado pelos freqüentadores. Neste período junino, 
mais uma “chuva de balas” invade Mossoró e a cidade comemora novamente a 
batalha travada contra Lampião por meio de uma teatralização denominada Chuva 
de balas no país de Mossoró, cujo palco é a igreja de São Vicente. Nesta igreja 
ainda estão preservadas as marcas deixadas pelas balas no momento do confronto 
entre a cidade e o bando de Lampião, ocorrido em 1927. [...] Mossoró também se 
enche de festa ao longo do mês de dezembro, período em que é comemorada a festa 
da padroeira. Ao longo dessas comemorações, o centro da cidade se coloca como o 
espaço do encontro, para ele se dirigem todos aqueles que desejam acompanhar as 
novenas e ver os anjos e demônios que povoaram a vida de Santa Luzia. Essa 
historia é contada ao longo de uma peça teatral que tem a igreja central como palco. 
(BEZERRA, 2006, p 15. Grifos no original.) 

 

Com essa descrição dos diferentes cenários de que Mossoró se reveste ao longo do ano 

e da dinâmica festiva que se instalou na cidade, a professora Amélia Cristina Alves Bezerra 

começa a escritura de sua tese de doutorado, cuja pesquisa foi direcionada à 

compreensão/apreensão de quais referenciais do ponto de vista do planejamento têm norteado 

os investimentos na espetacularização das festas e na (re) estruturação da área central em 

Mossoró e os entrelaçamentos entre uma dinâmica mais global de pensar a cidade e os 

                                                
17 Assim nomeia-se as comemorações das festas juninas na cidade, nas quais se inclui a peça teatral “Chuva de 
balas no país de Mossoró”, representando a expulsão do bando de Lampião que teria tentado invadir a cidade em 
13 de junho de 1927. 
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projetos das elites locais. Nesse estudo, a autora destaca que as elites mossoroense desde o 

início da organização da cidade se revelaram como portadoras de uma cultura faustosa, 

refinada. Eram acostumadas a festas suntuosas e aos grandes espetáculos, a exemplo das 

grandes companhias teatrais europeias, dos tenores italianos e dos barítonos que realizaram 

gloriosas temporadas na cidade no final do século XIX e início do século XX.  

 
Essa elite formada inicialmente no âmbito das relações comerciais lançou mão desde 
cedo de um conjunto de representações que contribuíram para o seu processo de 
fortalecimento e legitimação. Essas representações foram sendo apropriadas pelas 
elites que foram se instalando sucessivamente no poder, como é o caso da oligarquia 
Rosado. Dentre essas representações destacam-se a construção da idéia de uma 
sociedade libertária e corajosa. Esses ideais de liberdade e coragem vêm sendo 
historicamente impressos tanto no espaço da cidade, como é caso da toponímia 
atribuída aos vários equipamentos urbanos, quanto nos rituais comemorativos, a 
exemplo da comemoração do dia 30 de setembro que ocorre na cidade desde o final 
do século XIX. Assim, nesse momento histórico em que a cidade precisa se 
diferenciar no mercado regional de cidades, esses referenciais têm sido cada vez 
mais (re) atualizados, (re) afirmados e projetados na dinâmica sócio-espacial da 
cidade, cumprindo o papel tanto de diferenciá-la em relação às demais cidades, 
quanto de legitimar as elites políticas locais. (BEZERRA, 2006, P. 173). Grifos no 
original. 

 

Assim, já na passagem do Século XX para o Século XXI em Mossoró há um processo 

de (re) criação e (re) invenção dos ideais de liberdade e de coragem, no qual, por meio de 

rituais, os administradores públicos disputam representações identitárias e ao mesmo tempo 

fortalecem a perspectiva da cultura na direção da sua mercantilização com a realização de 

megaeventos, com forte empreendimento econômico e comercial.  

Para Bezerra (2006), esse processo de apropriação da cultura como recurso tem 

desencadeado investimentos na organização das festas que têm assumido a característica de 

grandes espetáculos e nas políticas de revitalização de espaços e equipamentos na área central 

da cidade, “reafirmando, desse modo, particularidades/singularidades regionais e locais, o que 

implica em uma (re) elaboração das identidades”. Afirma Bezerra (2006, p. 16), que também 

esclarece:  

 
Concomitante a essa centralidade da festa, a cidade tem vivenciado nos últimos dez 
anos uma estruturação e um embelezamento de alguns espaços e equipamentos 
localizados na área central da cidade e nas suas imediações, a exemplo das praças, dos 
teatros e das antigas edificações, dentre as quais se destaca a estação de trem 
transformada em local de eventos, a antiga cadeia pública, transformada em museu e 
ainda o Prédio da União Caixeral que hoje deu lugar à biblioteca pública. Essa (re) 
estruturação da área central, simultaneamente à (re) invenção das festas, faz parte de um 
mesmo processo, que, na nossa compreensão, converge para a produção de uma 
imagem da cidade. Através dessa imagem aqueles que pensam a cidade tentam projetá-
la no cenário turístico estadual e regional. Para tanto, a cultura e, especialmente, a festa, 
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representam uma das formas tanto de diferenciá-la, como de projetá-la no mercado de 
cidades. (BEZERRA, 2006, p. 16). 

 

A projeção da cultura e a utilização da festa como uma das formas de demarcação das 

diferenças locais necessitaria de um conteúdo que a revestisse de um rito comemorativo capaz 

de celebrar a memória e produzir identidade.  

 Desse modo, o conteúdo central da ritualização que se pretende produtora da 

identidade dos mossoroenses passou a ser o fortalecimento da crença nos ideais de liberdade e 

de coragem do povo de Mossoró.  Assim, alimenta-se uma espécie de mito fundador de um 

imaginário social de força, unidade e confiança, por meio da celebração da memória.  

Canclini (2005) afirma que a identidade é uma construção que se narra, sendo 

estabelecidos a partir de acontecimentos fundadores, quase sempre relacionados à apropriação 

de um território por um povo ou à independência obtida através do enfrentamento dos 

estrangeiros. Nesse processo vão se somando as façanhas em que os habitantes defendem esse 

território, ordenam seus conflitos e estabelecem os modos legítimos de convivência, a fim de 

se diferenciarem dos outros. 

A partir dessas considerações, é possível identificar quais seriam, portanto, os 

acontecimentos fundadores presentes nas narrativas construtoras da ideia de liberdade e da 

coragem que perpassam as representações identitárias e como esses acontecimentos foram (re) 

elaborados como símbolos e tradições que ritualizados são compartilhados e comemorados.  

O Auto da Liberdade é o espetáculo que reúne mais fatos históricos, divulgando-os 

para a população da cidade. No mês de Setembro, a prefeitura municipal organiza as 

comemorações relativas à abolição dos escravos na cidade em 30 de setembro de 1883, quase 

cinco anos antes da Lei Áurea. Sobre a opção por esta data para comemoração escreve 

Câmara Cascudo: (1980, p. 68): 

 
Mossoró já escolheu sua data popular, de indiscutível predileção comprovada. É o 
30 de setembro, rememorando as festas delirantes em que foram libertados os 
últimos escravos do Município. É prioridade no Rio Grande do Norte e uma 
colocação ilustre entre os pioneiros da ab-rogação jurídica desse crime secular. 
Mossoró tem essa alegria. Possui o seu dia, o Dia de suas expansões cívicas. O Dia 
da lembrança, um Memorial Day sem opositores, adversários e restrições. Como 
nenhum outro Município no Estado, Mossoró indica o 30 de setembro e todos os 
seus filhos sabem a significação emocionante. (CASCUDO, 1980, p.68). 

 

Nas palavras de Cascudo, aparece o dia 30 de setembro como fato histórico escolhido 

pelos governantes locais para celebração cívica, constituindo-o como Mito Fundador, 

corroborando essa compreensão encontramos a afirmação de Bezerra (2006):    
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Nessa direção, a libertação dos escravos ocorrida oficialmente em 30 de setembro de 
1883, em Mossoró, destaca-se como o grande feito das elites. Em torno deste fato 
será criado um conjunto de representações que irá constituí-lo como o mito fundador 
da cidade. No processo de construção desse mito serão mobilizados desde a 
linguagem escrita até os rituais comemorativos, como o dia 30 de setembro na 
cidade. Inclusive, data desse período (1883) uma das maiores comemorações que a 
cidade já vivenciou. Desde então estas manifestações passaram a fazer parte do 
calendário festivo da cidade e todos os anos no mês de setembro a idéia de liberdade 
é (re) atualizada. À abolição dos escravos foram se somando outros fatos, que se 
tornaram eventos comemorados, como é o caso do Motim das Mulheres, ocorrido 
em 1885, à vitória da cidade sobre Lampião, em 1927, e ainda o primeiro voto 
feminino, em 1928. Através da representação desses fatos as elites mossoroenses 
foram construindo o ideal de uma sociedade libertária e corajosa. (Bezerra, 2006, p. 
89). 

 

A primeira comemoração do 30 de setembro em Mossoró ocorre em 1883, exatamente 

como celebração da vitória do Ato de proclamação da liberdade dos escravos. As cenas dessa 

primeira comemoração são descritas em versos que compõem os episódios do Auto da 

Liberdade – que é encenado anualmente nos últimos quinze anos.  

 
Grande festa rolou pela cidade 
Quase três mil pessoas nesse dia 
No cortejo da fé na liberdade 
Dando vivas, gritando de alegria, 
Caminhando com festa e passeata 
Para frente da luz, Maçonaria! 
 
Após muitos discursos, versos, vivas, 
Foguetórios, partiu a multidão 
Pelas ruas gritando: “Liberdade” 
Indo até a Praça da Redenção 
Depois para o Consulado Português 
Era festa, era amor, era emoção. 
 
Para a casa de Pedro celestino 
E depois pra Calçada da Matriz 
Eram vivas, discurso, alegorias, 
Quem gritou “liberdade” pediu bis 
Em seguida para a Rua do comércio 
O cortejo partiu muito feliz! 
[...] 
Uns duzentos e cinqüenta ex-escravos 
Onde hoje é a Praça da Rural, 
Cem meninas de 10 a 12 anos 
Desempenharam de forma colossal 
Uma belíssima coreografia 
Preparando o abraço fraternal. 
 
[...] 
 
Mais seis dias de festa Mossoró 
Conseguiu promover alegremente 
Liberdade, carinho, paz e amor 
Era o que desejava aquela gente 
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Mas nem tudo era flores e outras guerras 
Precisavam enfrentar dali pra frente 
(CRISPINIANO NETO, 2005, p. 33- 35). 

 

Os versos do poeta Crispiniano Neto descrevem as cenas que Nonato (1983) registra 

ao descrever aquela noite de 30 de setembro de 1883. A forma como as ruas e praças foram 

tomadas pelas festas e as trilhas seguidas pelas comemorações ao longo dos sete dias na 

cidade, destacando a iluminação da área central.  

 
À noite iluminou-se outra vez toda a cidade, tornando-se notável o Paço da Câmara, 
o Templo da Maçonaria com suas cores vermelhas, contrastando com a brancura das 
casas do arredor! A praça da redenção, o consulado Português [...] A antiga Rua do 
Comércio ostentavam o patriotismo brasileiro, num raio de uma iluminação 
esplêndida! (NONATO apud BEZERRA, 2006). 

 

É nesse contexto que a libertação dos escravos se torna o referencial para a narrativa 

da coragem e da liberdade dos mossoroenses. Desde então, a data vem sendo comemorada a 

cada dia trinta de setembro.  Até a última década do século XX, a comemoração se dava por 

meio de um cortejo, com diversas alas, caracterizando o processo que culminou com o ato 

heroico de libertação dos escravos. Na ocasião, também havia a divulgação dos projetos e 

ações implementadas anualmente pelo poder público.  

Nos últimos anos a comemoração assumiu outro formato. Acontecendo desde 1999, 

inclui discussões acadêmicas sobre o tema – o Seminário Novas Liberdades; o espetáculo 

teatral Auto da Liberdade, baseado no cordel homônimo de Joaquim Crispiniano Neto; e o 

Cortejo da Liberdade, encerrando a programação no dia 30 de setembro. 

Algumas variações no formato ocorreram ao longo dos anos: o cortejo, por exemplo, 

já assumiu tanto o formato de escola de samba como de passeio ciclístico. O cortejo é a forma 

tradicional de comemoração do dia 30 de setembro em Mossoró. Realizado a mais de um 

século, no cortejo desfilam as instituições públicas como escolas, polícia, corpo de bombeiros, 

Maçonaria, entre outras. Há também diversas alas com alegorias alusivas aos episódios da 

liberdade. 

O espetáculo era apresentado durante uma semana em palco aberto na Estação das 

Artes. Ao final de cada encenação havia apresentação de grupos musicais, envolvendo shows 

de grupos locais e nacionais. Nos finais de semana era priorizada a apresentação de bandas 

conhecidas no cenário festivo da região. O Auto passou a ser apresentado no Teatro Dix-huit 

Rosado e no ano de 2014 assumiu um formato descentralizado de apresentações nos bairros 

da cidade. Todas essas mudanças geram discussões na cidade em torno do acesso da 
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população, da democratização da cultura e da manutenção da tradição, evidenciando que a 

população se apropriou do evento, como uma espécie de patrimônio da cidade. 

O Auto da Liberdade traz a encenação de quatro fatos históricos que compõem a 

memória local: o Motim das Mulheres ocorrido em 04 de setembro de 1875, quando mulheres 

da elite mossoroense, lideradas por Ana Floriano, protestaram contra o alistamento militar 

forçado de seus filhos e maridos; a Abolição dos Escravos ocorrida em 1883; o alistamento 

eleitoral que registra a profª Celina Guimarães Viana como a primeira mulher a conquistar o 

título de eleitora e o direito ao voto, em 25 de outubro de 1927; e, por fim, a expulsão do 

Bando de Lampião que pretendia invadir a cidade, liderada pelo prefeito Rodolfo Fernandes, 

em 13 de junho de 1927. 

O espetáculo de teatro foi escrito pelo poeta Crispiniano Neto contemplando diversos 

estilos da cantoria nordestina. A sua apresentação já chegou a envolver 1.500 pessoas em 

palco entre atores, atrizes e figurantes, além de cantadores de viola e emboladores de coco. 

Ao longo dos quinze anos de encenação, tem contado com importantes diretores de teatro18 

reconhecidos profissionalmente no país e até mesmo fora do país, e também com amplo 

investimento de recursos públicos. 

O primeiro episódio relata o Motim das Mulheres, movimento inserido nas lutas 

sociais do fim do império. O Motim envolveu cerca de 300 mulheres contra o alistamento 

militar de jovens, que por meio do Decreto nº 5.881, de 27 de fevereiro de 1885 eram 

recrutados para o Exército e a Armada, que estavam sendo implantados pelo Duque de 

Caxias. “O trauma da Guerra do Paraguai, encerrada há cerca de cinco anos levou trezentas 

mulheres às ruas, rasgando os livros de alistamento e pondo os soldados a correr” 

(CRISPINIANO NETO, 2005, p. 9). Com os versos seguintes começa a narração do 

acontecimento: 

 
 Era o século dezenove, 
Setenta e cinco era o ano; 
Tinha um Brasil monarquista 
E outro republicano; 
Um católico outro maçom,  
Cada qual tinha seu plano! 
 

                                                
18 O primeiro diretor foi Amir Haddad, um dos nomes mais importantes da teatrologia no país. Conhecido por 
premiações importantes como os prêmios Moliére. Foi diretor do Auto da Liberdade nos anos de 1999 e 2000. O 
segundo diretor foi Fernando Bicudo no período de 2001, 2002 e 2004. Em 2003, o espetáculo foi dirigido por 
Gabriel Vilela. Em 2005, Marcelo Flexa assume a direção. Em 2008, a direção passa a ser de João Marcelino e, 
atualmente sob novo formato, o Auto da Liberdade é montado cada episódio por uma companhia de teatro 
selecionada por meio de edital.  
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Ainda existiam escravos, 
Tempo que longe se vai... 
Era recente a ressaca 
Da guerra do Paraguai; 
Mulher vivia debaixo   
Das ordens de esposo e pai! 
 
Ninguém suportava mais 
O império decadente, 
A falta de liberdade, 
Oprimindo a nossa gente 
As revoltas pipocavam 
Desde o nascente ao poente. 
 
Quem estava na disputa  
Precisava ter tutano 
Homem tinha que ser forte, 
Mulher tinha que ter plano 
E em tudo destacava 
Dona Ana Floriano. 
 
Foi ela quem liderou 
Cumprindo todos os misteres 
A revolta feminina 
Contra soldados e alferes. 
Episódio conhecido  
Como MOTIM DAS MULHERES.  
(CRISPINIANO NETO, 2005, p 11-13) 

 

Em outros trechos, além da exaltação da liberdade (“Ninguém suportava mais o 

império decadente, a falta de liberdade, oprimindo a nossa gente” [...]) e da coragem (“Quem 

estava na disputa precisava ter tutano”), ressalta-se o pioneirismo de Mossoró: “Mossoró saiu 

na frente do que eu li, tudo me lembro”. 

 O segundo episódio é a narração da abolição da escravatura antes da Lei Áurea: a 

coragem, a liberdade, o pioneirismo e o heroísmo dos mossoroenses são narrados por meio de 

6 atos. No primeiro, por meio de uma toada de sete linhas, formada por sete versos de sete 

sílabas, apresenta-se a realidade do Brasil e de Mossoró no ano de 1883; em seguida, a vida 

do negro, é apresentada pelo gênero “Brasil de Pai Tomaz”, que é usado na cantoria para 

cantar coisas do passado. Esses Atos têm como título: Vida de negro era dura; Mossoró foi 

diferente no tempo de pai Tomaz Preto Velho e pai Vicente. O terceiro Ato contextualiza 

Mossoró e o processo de organização das lideranças que culminaram com a abolição dos 

escravos. Tem como título: Acabar a escravidão mesmo com a lei nacional em vigor. Um 

atrevimento subversivo que poderia custar caro a Mossoró. No quarto ato relata a 

comemoração que se estendeu por sete dias: Mossoró era uma festa em sete dias de glória. 

No quinto e sexto atos, nominados como Mossoró era liberta, mas o Brasil inda era de Mãe 

Preta e Pai João, E agora, negrada...?, apresenta-se a situação do povo negro no Brasil e a 
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libertação incompleta não garantindo igualdade social. Nos dois últimos atos revela-se uma 

atualização da narrativa: a relação da administração pública atual com a missão de 

continuidade dos feitos heroicos do passado. 

 O terceiro episódio do espetáculo apresenta mais um pioneirismo: a primeira eleitora 

brasileira. Narra a história da professora Celina Guimarães Viana, que em 1927 consegue 

autorização para votar desencadeando um grande movimento nacional que culminou com a 

regulamentação do voto feminino em 1934. O episódio conta com seis atos. O primeiro e o 

segundo ato fazem uma introdução ao contexto político eleitoral de 1927 e a luta das mulheres 

pela emancipação política. O terceiro e quarto apresentam um resgate histórico da luta das 

mulheres e situa a conquista de Celina na continuidade da luta de diversas mulheres na 

história e a necessidade da permanência de tais lutas. Por fim, os dois últimos atos falam das 

outras conquistas que as mulheres tiveram nos demais campos da vida social, após a 

conquista do voto feminino e finaliza falando dos desafios atuais, por meio do mote: O QUE 

É QUE FALTA FAZER MAIS PRA MULHERES E HOMENS SEREM IGUAIS! 

 Por fim, o último episódio do espetáculo trata da resistência ao bando de Lampião. 

Conta com sete atos, por meio dos quais relata a liderança do prefeito Rodolfo Fernandes e a 

decisão de Mossoró em não se submeter aos desejos de Lampião. Os primeiros atos 

contextualizam o que significava o cangaço naquela época, o planejamento da estratégia para 

enfrentar Lampião e os grupos de cangaceiros que se juntaram para invadir Mossoró, sendo 

esses: o grupo de Jararaca, o de Sabino Costa, o de Massilon Leite e segundo a narrativa mais 

22 cangaceiros vindo do Ceará para engrossarem a Marcha de Lampião. Nos últimos atos 

ocorre a preparação das trincheiras, a tensão da espera pelo bando de Lampião, a chegada dos 

cangaceiros e o combate que é finalizado com a morte de Colchete, a prisão de Jararaca e o 

recuo de todo o bando.  Por fim o espetáculo encerra com a seguinte mensagem: 

 
Mossoró registrou em sua história 
Mais um ponto de honra pra cidade 
Sua gente ainda hoje conta a glória 
De não ter se dobrado a crueldade; 
Era um novo capítulo na memória  
De um povo que ama a LIBERDADE! 
 
Porque quem libertou os escravos 
Muito antes das leis dessa nação; 
Que as mulheres rasgaram as leis ridículas 
Que obrigavam a militarização 
Não podia aceitar a lei de morte 
Dos Sem-Lei que seguiam Lampião. 
[...] 
Jararaca, pra o povo virou “santo” 
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Mas é fácil entender esse mistério. 
Porque quem o matou covardemente, 
Indefeso, não foi meu povo sério; 
Foi à própria polícia nas caladas 
Da frieza sem luz do cemitério! 
 
Lampião não foi santo nem herói. 
Foi bandido, cruel e sanguinário; 
Foi algoz e foi vítima do seu tempo 
Onde a lei era o latifundiário, 
O jagunço, o beato e o coronel 
Quem não fosse um dos quatro era otário. 
 
Pois enquanto existir tanta injustiça 
Nessa sociedade de opressão 
Vê-se o ventre da pátria a pari sempre 
Cangaceiro, assaltante e “arrastão” 
Mossoró vai viver eternamente 
Enfrentando algum tipo lampião. 
 
Lampião, minha gente ainda tem 
Invadindo, ou já dentro do setor 
Lampião de gravata e de carrão, 
Lampião com diploma de doutor, 
Lampião “salvador” da nossa pátria, 
Lampião que se diz libertador. 
 
É preciso trincheira das escolas, 
Do emprego, da lei e da verdade, 
A trincheira que dá cidadania 
E os cartuchos da pólvora da igualdade 
Pra poder se escrever dia após dia 
Mossoró, guardiã da liberdade! 
 
Mossoró, liberdade, Mossoró... 
Nenhum tipo, jamais de escravidão; 
Liberdade, igualdade e irmandade, 
Paz, Justiça e direito ao cidadão 
Pra tirarmos de nós, todos fantasmas 
Que restaram da “lei” de lampião. 
(CRISPINIANO NETO, 2005) 

 

Na mensagem final se apresenta a apropriação da memória pelo grupo político que 

domina a cultura do município como cidade libertária, pioneira e da coragem do povo 

mossoroense, como fortalecimento desse grupo no poder. Interessante perceber que a 

mensagem busca também se aproximar das discussões e reflexões que existem sobre o 

cangaço e especificamente sobre Lampião no Nordeste, suas controvérsias e ambiguidades 

que ora o situam como herói, ora como bandido: “Lampião não foi santo nem herói”/“Foi 

algoz e foi vítima do seu tempo”. 

Essa ambiguidade presente, bem como as diferentes interpretações, nos conduz a 

perceber que as representações dos fatos estão sujeitas a apropriações diferenciadas e as 

disputas de significados que perpassam as relações de poder. Nesse sentido convém buscar 
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uma narrativa que não desagrade totalmente os defensores do cangaço e por fim aparece a 

ameaça permanente de um novo ataque a Mossoró e a necessidade da eterna vigilância pelos 

heróis atuais, o grupo político e oligárquico, continuadores dos antepassados: “Pois enquanto 

existir tanta injustiça / Nessa sociedade de opressão / Vê-se o ventre da pátria a pari sempre / 

Cangaceiro, assaltante e “arrastão”/ Mossoró vai viver eternamente / Enfrentando algum tipo 

lampião”.  

É evidente que as construções imagéticas e discursivas organizadas por Vingt-un 

Rosado não construíram o “país de Mossoró” sozinhas. Faz-se mister, no entanto, observar 

que, no controle da máquina pública e dos principais meios de comunicação da região, é uma 

produção efetiva, que alcança, de alguma forma, o “povo mossoroense” e o transforma. 

 

1.3 (RE)APROPRIAÇÕES DA TRADIÇÃO: tensões e reações dos artistas 

 

Contudo, se comentamos até aqui uma produção acadêmica voltada para analisar esse 

discurso produzido pelos Rosados, é importante ressaltar a existência de outros estudos. Por 

um lado, faz-se mister lembrar que, na seletividade da memória dos fatos históricos de 

Mossoró, muitos foram deixados de fora; além disso, a eficácia desse discurso simbólico 

elitista é relativa. 

Quanto à seleção, Lucena (2007), por exemplo, chama atenção que nas comemorações 

do “Setembro da Liberdade”, pouca atenção se dá à questão da escravidão e do racismo. Não 

se discute também na história da cidade a luta dos trabalhadores das salinas na organização do 

seu sindicato, os conflitos, as tensões e a repressão a que foram submetidos: um processo de 

luta e organização política que se tornou conhecido como Sindicato do Garrancho. As lutas 

travadas por meio deste sindicato marcaram profundamente a história das lutas sociais em 

Mossoró, pois durante esse período qualquer tentativa de organização dos trabalhadores era 

respondida com violência. Assim, não foram raras às vezes em que os trabalhadores 

envolvidos com esse sindicato foram perseguidos pelas elites dominantes, as mesmas que 

combateram Lampião.  

Segundo Ferreira (2000), a formação desse sindicato marcaria o início da organização 

não apenas dessa categoria, mas de grande parte da classe trabalhadora mossoroense que 

posteriormente viria a tentar se expandir por toda a região oeste. Desse modo, a luta desses 

trabalhadores, embora calada pelas elites, poderia expressar também uma história de homens 

e mulheres pioneiros e corajosos que ousaram questionar o processo de exploração ao qual 

estavam sendo submetidos; para tanto tinham que se reunir “na calada da noite em casa de 
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seus pares ou nos garranchos dos arredores da cidade adormecida, com o objetivo de traçar 

um ‘plano de ação’ que fosse de encontro à ordem estabelecida pelas elites”. Não seria este 

um ato de pioneirismo, de coragem e liberdade? Questiona Ferreira (2000). 

Refletimos com Bezerra (2006) que aqueles que detêm o direito de falar pela cidade, 

por meio da apropriação da cultura e da tradição, consagram o que deve ser lembrado e o que 

deve ser esquecido na memória local, em um processo de estetização e mercantilização da 

cultura que resulta na utilização da festa como uma das formas de demarcação das diferenças 

locais. 

 Contudo, afirmar que a produção e a ritualização19 desses processos em Mossoró 

produz identidade não significa afirmar que produza, necessariamente, consenso. A cultura é 

produto da realidade social e, como tal, expressa ativamente essa diferença. Na vivência 

empírica da pesquisa junto aos poetas e repentistas e às suas organizações representativas 

percebemos tensões e reações ao processo de espetacularização que assume os eventos 

culturais de Mossoró, a priorização do investimento público em detrimento de uma política 

cultural, a priorização de diretores e produtores de fora e o esvaziamento cultural cada vez 

mais crescente na estetização e mercantilização desses eventos. 

 Carvalho (2012) dedica-se a compreender como professores de História dão sentido 

ao “país de Mossoró”, considerando outro tipo de saber e discurso – o escolar – que também 

influencia na formação de identidades. O resultado é bastante heterogêneo, destacando-se os 

casos de negação da memória oficial: 

 
A partir do que foi dito, há que se observar a presença de uma clara recusa ao que é 
veiculado pelas narrativas oficiais. O professor Leonardo articula um sentido do 
tempo que leva ao questionamento e à desconfiança dos interesses eleitorais da 
família Rosado, que, para ele, estão presentes nas formas de contar a história dos 
grandes acontecimentos de Mossoró. Ele espera que a sua atuação enquanto 
professor de História contribua para que os seus alunos não se apeguem à retórica da 
classe dominante. Em vez disso, eles devem cobrar dos grupos dirigentes a solução 
para os vários problemas sociais, que castigam os cidadãos mossoroenses. Para ele, 
a História cumpre uma importante função nesse processo. Estes são os objetivos 
formativos que ele pretende desenvolver nos seus alunos. (CARVALHO, 2012, p. 
87) 

 

Algo semelhante pode ser observado entre os militantes do Movimento Negro 

entrevistados por Lucena (2007): 

 
                                                

19 Se considerarmos essas festas na perspectiva de rituais, poderíamos também considerá-las, como Turner 
(2008), momentos de transformação, evidenciando o seu caráter anti-estrutural ao invés da reprodução das 
relações de dominação. Afinal, o que o Auto da Liberdade reforça é a característica do mossoroense de 
reivindicar sua liberdade contra a exploração. 
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Como veremos no decorrer deste texto, em muitos dos discursos críticos à ideia de 
cidade da liberdade existe uma extrapolação da questão racial. Ou seja, em várias 
das críticas aos discursos de terra da liberdade, há uma clara crítica às lideranças 
políticas locais. Principalmente nos contatos com os militantes negros de Mossoró, 
em vários relatos estão colocadas críticas aos discursos de cidade libertária que 
buscam deslegitimar a correlação que existe entre as lideranças políticas e a defesa 
da liberdade na cidade. Portanto, na discussão que estamos fazendo sobre os 
discursos de cidade da liberdade não está em jogo apenas a questão de alguns 
entrevistados buscarem desconstruir tais discursos, mas também que tal 
desconstrução pode ser usada para elaborar uma imagem negativa das lideranças 
políticas da cidade.” (LUCENA, 2007, p. 62). 

 

Mais do que uma recusa, pode-se observar também que há uma apropriação e 

ressignificação desse discurso pela população – o que também evidencia o amplo alcance 

dessa construção identitária. 

 
As representações sobre a cidade da liberdade, por mais que sejam apropriadas pelas 
lideranças políticas locais, podem também revelar ideias da sociedade mossoroense. 
Isso porque tanto entre alguns militantes como entre entrevistados do bairro santo 
Antônio, percebi visões afirmativas dos discursos de cidade libertária. Ressalto que 
tais visões afirmativas configuram-se como reinterpretações dos discursos oficiais, 
evidenciando o caráter interativo dos atores sociais em seus contextos. Diante disso, 
pode-se apontar que os discursos de cidade da liberdade não são apenas elaborações 
das lideranças políticas locais, mas expressam valores da sociedade mossoroense. 
Como ideias, também são criticados e readaptados mediante as mudanças sociais. 
Desse modo, interpretá-los como um mero instrumento de dominação política seria 
formular um esboço demasiado estanque de valores sociais que são vistos como 
importantes não somente pelas lideranças políticas locais. 
[...] 
Tanto as atitudes críticas quanto as favoráveis a tais discursos revelam, de certa 
forma, a eficácia desses ideais para os mossoroenses. Os ideais de liberdade e de 
pioneirismo articulam-se dinamicamente no cotidiano da cidade. Se a realidade 
social de Mossoró comprova ou não os discursos de cidade da liberdade é outra 
coisa. O fato que tais discursos são reapropriados em várias situações sociais, 
configurando-se como um aspecto importante para se refletir sobre Mossoró. Não 
estamos minimizando a apropriação desses discursos pelas lideranças políticas 
locais e nem as suas relações com a manutenção da imagem de tal elite como 
libertária, mas entendemos ser complicado querer abordá-los como mera imposição 
dessas lideranças. Isso porque pensa-los como imposições seria anular os embates e 
os processos de reinterpretações que esses discursos sofrem. (LUCENA, 2007, 194-
195) 

 

Diante disso, observamos como os poetas se inserem nesse contexto, que apropriação 

fazem desse discurso e como participam dele. Não se trata de uma relação maniqueísta, na 

qual o poder público municipal produz um discurso dominante e os artistas o contestam. 

Esses poetas também se organizam em espaços heterogêneos e atuam em diversos espaços, 

vivenciando de maneiras diferentes a cultura em Mossoró. 

A reivindicação por espaço para os artistas locais é a que mais aparece no discurso dos 

poetas. Nos grandes eventos citados, quando há a participação de artistas locais, eles são da 
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área do teatro e da dança. Observamos isso no depoimento do presidente da POEMA, Genildo 

Costa: 

 
Assim, eu acho que se nós tivéssemos a felicidade de sermos lembrados, mais 
lembrados, e que o palco tivesse essa proposta que nós construímos, tivesse um 
espaço já garantido pra que a gente pudesse dizer mais, falar mais, cantar mais, de 
socializar tudo o que a gente faz, eu acho que a gente, a cidade ganharia muito com 
isso. Só que não existe. Até agora não! Até então, nós estamos ainda tentando tirar 
leite de pedra, pra você conseguir os espaços pra que você tenha uma agenda. E eu 
acho que eu assumindo agora esse compromisso, passando assim, nós vamos 
assumir juntos, esperamos um dia quem sabe termos então o canto da gente, onde a 
gente possa ter uma agenda da gente, daquilo que a gente se propõe a fazer. (Genildo 
Costa) 

 

Nesse sentido, muitos dos poetas entrevistados participaram ou apoiaram o movimento 

descrito no início desse capítulo, contra a política de eventos. Quanto a isso, Crispiniano Neto 

diz que é necessário diferenciar evento cultural, evento turístico e entretenimento – “uma 

política cultural alicerçada apenas em eventos, não pode ser considerada política cultural”. 

As reuniões dos poetas na cidade se dão muitas vezes no sentido de buscar alternativas 

a essa falta de espaço nas promoções culturais (ou turísticas) do poder público. Juntos, eles 

elaboram projetos para disseminar sua obra e outros saberes que consideram relevantes. Daí, 

utilizam bastante a expressão “viver de editais”, quando estes existem. 

O discurso da “terra da liberdade” ou de “capital cultural” é reapropriado pelos artistas 

como uma forma de exigir mais ações. Uma cidade que se diz tão avançada, tão rica de 

identidade e cultura, precisa investir mais nos seus artistas. Entretanto, mesmo o poeta 

Crispiniano Neto questiona o espetáculo da forma que está posto: 

 
Sou autor do AUTO DA LIBERDADE e nesta peça procurei mostrar ao povo de 
hoje, o que o povo mossoroense do passado fez na luta contra vários tipos de 
opressão. Fiz como Maquiavel que ao escrever ao Príncipe como fazer para manter o 
poder, em verdade estava dizendo ao povo como era que o príncipe lhe dominava. 
Acho que Mossoró nada tem de terra da liberdade, porque é uma cidade onde a 
estrutura de dominação política e de concentração de riquezas é das mais aguçadas e 
absurdas. Basta dizer que a pobreza caiu fortemente em todo o Brasil nos últimos 
governos e Mossoró continua sendo uma das cidades com mais produção de 
riquezas e com menos distribuição de riquezas, a política continua sendo uma 
“reserva de mercado” de poucos, que quase todas as mudanças que assistimos nos 
últimos tempos são do tipo “dar os anéis para não perder os dedos” ou seja, mudar 
para não mudar. Falta muito para poder chamar Mossoró de terra da liberdade. Basta 
observar que quase ninguém tem coragem de dizer isso. (Crispiniano Neto) 
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2 CULTURAS EM MOVIMENTO 

 
Não somos poetas das ruas de Espanha, do Tejo, de "Oropa, França e Bahia", somos 
das embucaduras do rio Mossoró, da Barra, de Jucuri, dos mercados de Iracema, da 
bodega de Zé de Luzia, em Grossos, de Candeia, lá nos confins de Lucrécia, somos 
daqui. (MUNIZ, Caio C., 2011) 

 

Em uma manhã de domingo, no dia 13 de março de 2011, um grupo de poetas 

começou um sarau em meio à feira livre da Central de Abastecimento de Mossoró – a Cobal, 

objetivando comemorar o Dia Nacional da Poesia e divulgar a arte local para a população. O 

episódio não acabou bem. 

O espetáculo fora realizado pela associação Poetas e Prosadores de Mossoró – a 

POEMA, mas pouco depois do seu início, que se deu às 5h30 da manhã, os seguranças 

ordenaram o fim da festa. As tentativas de negociação entre o presidente da associação – Caio 

Muniz – e o diretor da Cobal – Carlos Luz – não foram bem sucedidas e os poetas se retiraram 

do mercado. Era o fim de uma manhã de comemoração, mas apenas o início de um fato que 

iria repercutir e se construir enquanto memória cultural: a expulsão dos poetas da Cobal. 

Alguns dias depois, a prefeitura chamou os poetas para uma reunião, pedindo 

desculpas e tentando justificar o ocorrido, mas isso não impediu que o fato repercutisse 

negativamente. Diversos blogs e jornais noticiaram o acontecido e a POEMA divulgou em 

faixas pretas espalhadas pela cidade o seu “luto pela humilhação sofrida na Cobal”. A 

repercussão ainda rendeu à associação uma aproximação maior com a prefeitura e o convite 

para participar da programação do projeto Recitando no memorial – evento que ocorria toda 

semana no Memorial da Resistência, com apresentações artístico-culturais. 

Mas os efeitos, principalmente em termos de construção identitária, não ficaram em 

2011. A história é sempre lembrada pelos poetas, citadas nas suas conversas, nos eventos e 

nas redes sociais. Na primeira vez que visitei o poeta Caio César Muniz para pedir 

colaboração com a pesquisa, ele me contou a história quase como uma carta de apresentação. 

Ela remete a duas imagens importantes que os poetas sustentam para si – o artista como 

homem do povo (dado que o episódio se deu em uma feira livre) e o artista como um 

resistente à opressão de um governo que despreza a cultura local. 

Essas duas imagens estão presentes na epígrafe utilizada acima – um trecho retirado da 

Carta Aberta ao ICOP e à AMOL, escrita por Caio César Muniz e subscrita por outros poetas 

da associação. Por meio dela, após exato um mês da expulsão da Cobal, o escritor reclama do 

silêncio das “duas instituições mais importantes da literatura local” sobre o ocorrido e chega a 
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pedir o desligamento da diretoria do ICOP, da qual fazia parte. Mais do que isso, a carta 

expressa claramente uma oposição entre a expressão cultural valorizada por essas instituições 

e a que faz a POEMA: 

 
Certamente porque talvez aquele tipo de cultura não condiz com o modo polido que 
estas duas instituições adotaram como o perfil perfeito da "intelectualidade". As 
ruas, as feiras, os guetos não são lugares pra recitais de poesia, musicais, cultura, 
enfim.  
O problema é que nós, da POEMA, nos habituamos com esta coisa de ganhar o 
mundo quebrando barreiras. E tem dado certo. E não sabemos fazer de outra 
maneira. E não queremos fazer de outra maneira. A nossa cultura não é de broches 
na lapela nem de discursos inflamados. Preferimos a cerveja na mesa e o violão em 
punho. Os versos decantados em voz alta nos soa melhor que o folhetim impresso 
com palavras pensadas e nem sempre verdadeiras. (MUNIZ,C. 2011) 

 

Esse embate pode nos levar a traçar um paralelo maniqueísta que, segundo Néstor 

Canclini (2011), é muitas vezes estabelecido entre a cultura popular e uma outra, chamada 

erudita. Ao popular se liga as noções de tradicional, de nacional e de subalterno; enquanto à 

cultura erudita atribui-se o moderno, o culto, o global. 

Como já relatamos, a ideia dessa pesquisa começou com esse fascínio inocente sobre o 

que denominamos de “cultura popular”. A proposta era investigar os poetas populares 

mossoroenses, como um grupo de guerreiros que resistiam ao esquecimento, representando a 

cultura e a resistência do povo do Oeste Potiguar. Mas percorrendo essas veredas, eu descobri 

a complexidade que tanto li nos livros e me deparei com uma série de questões que não 

conseguia resolver: o que é poeta popular? Quem é o poeta popular? Onde termina a poesia 

popular e começa a erudita? E quando os poetas são aliados do poder público? Quem exerce a 

dominação e quem luta contra ela? 

Em alguns casos, a resposta era óbvia. Como uma literatura estritamente ligada à 

oralidade, a literatura de cordel parecia o exemplo perfeito de poesia popular e vinha se 

destacando na cidade com a crescente fama do cordelista Antônio Francisco. O contato com a 

POEMA, no entanto, mostrou uma miscelânea de poesias e poetas, de forma a evidenciar que 

o gênero literário não se constitui como fundamental para o agrupamento desses artistas e de 

seu fazer social.  

Tratar com um grupo mais heterogêneo de poetas provocou não somente uma 

redefinição do objeto de pesquisa, ampliando-a para os poetas ditos eruditos, mas também 

uma reflexão sobre o que é o popular e como ele se relaciona com outras formas de 

manifestações culturais. 
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2.1 O POPULAR ENTRE A TRADIÇÃO E A MODERNIDADE 

 

Para Nestor Canclini (2011, p.207), “a armadilha que frequentemente impede 

apreender o popular, e problematizá-lo, consiste em considerá-lo como uma evidência a priori 

por razões éticas ou políticas”. Há, assim, que se compreender suas origens e suas 

apropriações. 

A ideia de “povo” e, portanto, de uma cultura popular é relativamente recente, 

ganhando força por ocasião da criação dos Estados-nação no século XIX. Mas a atenção e a 

valorização do que é produzido e praticado por esse povo não acontece de forma imediata.  

São os românticos, ainda no século XIX, que vão se dedicar a conhecer esses costumes 

populares, intensificando os estudos de folclore na Europa. Para Peter Burke (2010), a 

“descoberta do povo” nesse período está relacionada a uma visão purista do popular, que o 

relaciona ao mundo camponês, mais próximo da natureza, longe da influência estrangeira e, 

portanto, mais representativo do espírito nacional: “a descoberta da cultura popular fazia parte 

de um movimento de primitivismo cultural no qual o antigo, o distante e o popular eram todos 

igualados” (BURKE, 2010, p. 35). Há uma valorização nostálgica dessa cultura, como 

sobrevivente de um passado rural idealizado, que precisa ser registrado e preservado. O 

tratamento dado à cultura popular nesse período é, no entanto, desvinculado do presente e da 

realidade social, sendo ela anacrônica e estática, como algo em extinção, à medida em que se 

desenvolvia a modernidade. 

Por isso, Canclini (2011, p.207) nomeia os estudos folclóricos do século XIX como 

uma “invenção melancólica das tradições”. Em seguida, com o positivismo, esse estudo do 

povo incorpora o espírito científico, buscando distanciamento e também assumindo uma 

missão de redenção social: é preciso iluminar o povo e libertá-lo de sua ignorância. Essa 

perspectiva inicial levou a formação de estereótipos sobre os folcloristas, marginalizando 

esses estudos no meio acadêmico, como afirma Vilhena (1997): 

 
O relativo sucesso que os folcloristas obtiveram na criação de agências estatais 
dedicadas à preservação de nossa cultura popular não foi acompanhado pelo 
desenvolvimento de espaços dedicados ao estudo do folclore no interior das 
universidades. Pelo contrário, no plano dos estereótipos, o folclorista se tornou o 
paradigma de um intelectual não acadêmico ligado por uma relação romântica ao 
seu objeto, que estudaria a partir de um colecionismo descontrolado e de uma 
postura empiricista. (VILHENA, 1997, p.11.) 
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No Brasil, e em toda a América Latina de maneira geral, os estudos folclóricos 

também vão estar muito ligados à construção de uma identidade nacional que se somaria à 

influência europeia dos colonizadores.  

 
Um traço recorrente da produção folclorística – que vemos poder ser facilmente 
localizado na sua vertente brasileira – é sua ênfase nos aspectos ‘autênticos’ e 
‘comunitários’ das culturas do ‘povo’, de maneira a apresentar suas manifestações 
como uma base adequada para a definição do caráter nacional. (VILHENA, 1997, p. 
28) 

 

Renato Ortiz acrescenta que o estudo do folclore está associado também aos avanços 

da consciência regional, oposta à centralização do Estado (apud CANCLINI, 2011, p.212). A 

cultura popular seria então uma forma de afirmação de identidades regionais. Particularmente 

no Nordeste, a construção de uma consciência regional, que ocorre a partir do final da década 

de 1910 segundo Durval M. Albuquerque Jr. (1994), passa por essa afirmação de elementos 

folclóricos como formadores de uma cultura regional. Segundo esse autor, a região se 

construiu em um dos principais momentos de recusa da modernidade no país: 

 
E é, com muita arte que estes intelectuais, ligados à sociedade pré-industrial em 
declínio, elaboram textos e imagens para este espaço, ancorando-o, no entanto, na 
contra-mão da história: construindo-o como um espaço reacionário às mudanças que 
estavam ocorrendo a nível da sensibilidade social e, mais ainda, na sociabilidade, 
com a emergência de um espaço burguês no Brasil. A própria invenção do Nordeste 
nasce de uma mudança na relação entre olhar e espaço, da desnaturalização deste, 
passando a ser pensado não mais como um simples recorte natural ou étnico, mas, 
como um recorte sócio-cultural. (ALBUQUERQUE JR, 1994, p. 461). 

 

É assim que imagens de miséria se aliam a símbolos da cultura popular e criam 

manifestações artísticas “autenticamente nordestinas”, que representam esse passado imutável 

– como uma tradição que resiste à modernidade. 

Nessa concepção, em que se vincula fortemente a cultura popular à ideia de nação, ou 

no nosso caso, de região, a globalização seria uma importante vilã contra a preservação da 

cultura popular. Arjun Appadurai (2001) afirma que não só há Estados-nação em crise, como 

o próprio sistema no qual se insere esse formato de Estado está “enfermo”.  

De fato, a temática da globalização insere novas questões na análise cultural. Se antes 

acreditava-se possível investigar padrões culturais que se desenvolveram de forma isolada, 

hoje a intensa comunicação entre os povos deixa muito mais evidente a impossibilidade de 

tratar a cultura como um todo coerente. Mesmo nas comunidades chamadas de “tradicionais” 

que antes se acreditava serem totalmente isoladas e, portanto, sem a “influência destruidora” 
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da modernidade, é impossível negar a existência de interações com esse mundo moderno e 

globalizado. 

É preciso, no entanto, subverter a lógica que analisa a cultura centrada nos objetos ou 

produtos do popular, como uma arte anônima, ignorando seus sujeitos. Dessa forma, também 

não se pode ignorar as interações que ocorrem entre os grupos sociais e as negociações e 

estratégias que os sujeitos executam para viverem e se afirmarem no seu tempo. Sob um novo 

viés teórico-metodológico, a cultura estática, isolada, a-histórica, como pretendiam os 

clássicos, parece nunca ter existido. 

O espaço rural nordestino – lugar de idealizações e consagração de imagens da cultura 

regional – não constitui uma exceção. Analisando um depoimento de um dos artistas que 

participaram da pesquisa, Geraldo Amâncio, podemos observar a complexidade da análise 

sobre essa cultura atualmente: 

 
Então, como não há nenhum programa de viola ou de cantoria nesses canais que 
formam redes nacionais, eles acham que só é bacana, só é artista, quem vai ao 
Faustão, quem está na Ana Maria Braga, quem está nos programas, sabe, disparados 
de audiência. Eis porque eu torço muito que outros cantadores tenham a 
oportunidade que eu tenho de veicular um programa de cantoria exclusivamente em 
outros estados, que por enquanto só tem no Ceará, em Fortaleza. Então, você sente. 
Às vezes você chega numa região dessa aí, num sítio, numa fazenda, aí você vê 
aquelas mocinhas falando assim: “Ah, quem gostava disso era meu pai, era meu 
avô!”. É como se a cantoria fosse uma coisa de ontem pra eles. Meu medo é esse! 
Mas graças a Deus esse público urbano tem sustentado nosso trabalho. (Geraldo 
Amâncio) 

 

Fica evidente, no discurso do poeta, que os jovens das comunidades rurais nordestinas 

hoje também sofrem influência de uma mídia que se sobrepõe nacionalmente. Isso, no 

entanto, não significa o fim das cantorias de viola. Uma das refutações que Canclini (2011) 

faz à visão clássica de folclore é que o desenvolvimento moderno não suprime as culturas 

populares tradicionais. 

Stuart Hall, quanto às modificações provocadas pela globalização, diferente de temer 

uma homogeneização cultural decorrente desse processo, afirma que ele, na verdade, consiste 

numa exploração da diferenciação local. Além disso, provoca um reforço de identidades 

particularistas, da qual o maior exemplo são as identidades étnicas: 

 
A tendência em direção à ‘homogeneização global’, pois, tem seu paralelo num 
poderoso revival da ‘etnia’, algumas vezes de variedades mais híbridas ou 
simbólicas, mas também freqüentemente das variedades exclusivas ou 
‘essencialistas’ mencionadas anteriormente [fundamentalismo e ressurgimento do 
nacionalismo]. (HALL, 2000., p. 95) 
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Dessa forma, compreende-se que as transformações decorrentes da globalização 

modificam as formas de interação sociocultural das comunidades, que já tinham uma 

dinâmica própria de transformação, mas não eram estáticas. Não se pode negar que há muitas 

vezes a imposição de uma lógica capitalista e de dominação, sendo frequente a associação 

entre a modernidade e instrumentos de poder – no caso do depoimento acima, a mídia 

nacional. Apesar disso, as transformações não destroem as manifestações culturais locais, 

nem eliminam suas especificidades. 

O que muitas vezes não é observado é a ação de resistência que transforma os 

produtos culturais a princípio homogêneos a partir de usos e apropriações locais. Além disso, 

há os casos em que a modernização de certos aspectos da produção artística, como no 

artesanato, por exemplo, interessa às classes populares que o fazem para fins comerciais. Na 

fala de Geraldo Amâncio, ele deixa claro a possibilidade dos cantadores de viola ocuparem os 

espaços midiáticos – como ele mesmo faz, apresentando o programa “Ao Som da Viola”, em 

uma emissora local do Ceará. 

Arjun Appadurai chama atenção para uma “indigenização” da modernidade, que pode 

ocorrer em diversos aspectos: 

 
A maioria das vezes, o argumento da homogeneização envereda ou para um 
argumento em torno da americanização ou para um argumento em torno da 
“commoditização”, e, com muita frequência, os dois argumentos estão intimamente 
relacionados entre si. O que esses argumentos deixam de considerar é o fato de que, 
pelo menos, tão logo as forças provenientes de várias metrópoles são constituídas 
em novas associações, elas tendem a se tornar indigenizadas de uma ou de outra 
forma: isto é verdadeiro em relação à música e aos estilos das habitações, tanto 
quanto para o caso das ciências e do terrorismo, dos espetáculos e das constituições. 
(APPADURAI, 1999, p. 311) 

 

Outra tese defendida por Canclini que também aparece na fala do poeta é que as 

comunidades camponesas e tradicionais já não representam a parte majoritária da cultura 

popular.  

 
Mesmo nas zonas rurais, o folclore não tem hoje o caráter fechado e estável do 
universo arcaico, pois se desenvolve em meio às relações versáteis que as tradições 
tecem com a vida urbana, com as migrações, o turismo, a secularização e as opções 
simbólicas oferecidas tanto pelos meios eletrônicos quanto pelos novos movimentos 
religiosos ou pela reformulação dos antigos (CANCLINI, 2011, p. 218). 

 

Geraldo conta que quando ele começou a cantoria era 90% ou mais rural e hoje é em 

torno de 90% ou mais urbana: “Por que essa diferença? Porque o homem mudou para cidade. 
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Aí se o homem mudou, a poesia, a viola acompanhou esse povo”. Dessa forma, a migração 

aparece como um importante fator gerador dessa interação cultural. 

Em consonância com essa discussão, Appadurai analisa a crise do Estado Nacional e o 

advento de uma modernidade a partir da ruptura causada principalmente por dois fenômenos: 

o desenvolvimento dos meios de comunicação e os movimentos migratórios, que teriam não 

somente intensificado as trocas culturais, mas transformado a forma como ocorre nas 

sociedades o que o autor chama de trabalho de imaginação. 

 
En suma, los medios electrónicos y las migraciones masivas caracterizan el mundo 
de hoy, no en tanto nuevas fuerzas tecnológicas sino como fuerzas que parecen 
instigar (y, a veces, obligar) al trabajo de la imaginación. Combinados, producen un 
conjunto de irregularidades específicas, puesto que tanto los espectadores como las 
imágenes están circulando simultáneamente. (APPADURAI, 2001, p. 15) 

 

Appadurai sugere a ampliação do conceito de “comunidade imaginada”, de Benedict 

Anderson, para “mundos idealizados’, isto é os mundos múltiplos constituídos pelas 

imaginações historicamente situadas das pessoas e dos grupos disseminados pelo mundo 

inteiro” (APPADURAI, 1999, p. 313). Haveria uma disjunção entre a nação e o Estado, 

decorrentes de uma complexa economia global que traz disjunções fundamentais entre a 

economia, a cultura e a política. Para analisá-las, esse autor propõe um estudo do 

relacionamento entre cinco dimensões do fluxo da cultura global: etnopanoramas; 

midiapanoramas; tecnopanoramas; finançopanoramas e ideopanoramas. Com isso, afirma-se 

que o modelo de centros e periferias não abarca a complexidade da conjuntura global atual, já 

que os fluxos (de pessoas, mídias, tecnologias, capitais e ideias) não ocorrem na mesma 

intensidade e direção em todos esses aspectos. 

Com o avanço dos meios de comunicação, o trabalho de imaginação deixa de 

pertencer a sujeitos especializados dentro das sociedades e passa a ser cotidiano, realizado por 

qualquer indivíduo a partir do seu contato com as produções midiáticas que estimulam tal 

trabalho. A imaginação permitiria não só a formação de comunidades de sentimento (muitas 

vezes internacionais), mas grupos capazes de passar da imaginação compartilhada à ação 

coletiva. Assim,  

 
La transformación de las subjetividades cotidianas por obra de la mediación 
electrónica y el trabajo de la imaginación no es sólo un hecho cultural. Está 
profunda e íntimamente conectada con lo político, a través del modo nuevo en que 
las lealtades, los interesses y las aspiraciones individuales cada vez se intersectan 
menos com las del Estado-nación. (APPADURAI, 2001, p. 13) 
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Essas intensas trocas (não só culturais) desafiam os modelos teóricos das ciências 

humanas para compreensão da cultura numa escala global. Cada vez mais, segundo Hannerz 

(1997, p.10), essas trocas vêm sendo definidas como fluxos culturais, talvez porque o termo 

seja corrente também em outras áreas da Antropologia, mas talvez também pela sua facilidade 

em expor uma ideia de processo, dinamização e mobilidade. 

Não podemos deixar de observar que essas análises se referem a estudos 

macroantropológicos, muitas vezes multisituados, exigindo cuidados ao aplicá-las em um 

contexto local, como propõe esse trabalho. No entanto, essa discussão evidencia a 

complexidade envolvida quando se trata das análises culturais, tornando essa pesquisa algo 

além de uma busca por um ethos mossoroense. 

Além disso, podemos observar a formação de comunidades de sentimento e de fluxos 

culturais em escalas globais, quando os poetas começam a interagir com artistas não só de 

outras partes do país, mas principalmente estrangeiros. A percepção de semelhanças com 

culturas que se pensavam distantes pode provocar uma nova discussão sobre o popular e o 

regional: 

 
Participamos do 16º festival de repentistas, quando nós pensávamos que havia 
cantoria só no Nordeste. Esse festival que nós participamos foi nas Ilhas Baleares, 
que são antigas possessões espanholas que ficam às margens do Mediterrâneo, quase 
o berço da humanidade. Aí eu conheci uma cidade com 4 mil anos de existência. 
Descobrimos nesse encontro repentistas das Ilhas Canárias, da Itália, de Barcelona 
havia mais de 15 poetas repentistas e assim por diante. Depois estivemos 
pesquisando cantoria na Itália, na França, em Israel, na Palestina e descobrimos 
também repentistas até na Palestina, que cantam também o desafio da nossa forma. 
Lá chama Zagal, que seria o repentista aqui, o cantador. Há repentista até no Japão, 
num região chamada Okinawa. 
E cordel, como estou te mostrando agora, “O Terrível Massacre do caldeirão do 
beato Zé Lourenço”, ele hoje faz parte das maiores universidades do mundo, na 
França, em Poitiers; em Portugal, em Coimbra; em Harvard, nos Estados Unidos e 
assim por diante. É tanto que o Patativa do Assaré é estudado em Poitiers e tantas 
outras, Sorbonne no caso, também na França. (Geraldo Amâncio) 

 

Mais uma tese de Canclini é evidenciada nesse trecho: o popular não é monopólio dos 

setores populares. É preciso refletir não só sobre a apropriação que os artistas populares fazem 

do moderno, mas, ao contrário, a apropriação do popular pelas classes dominantes e, 

principalmente, pela academia. 

Sobre isso, Vilhena (1997) também chama atenção para as relações entre o popular e o 

erudito nas manifestações culturais: 

 
Para justificar meu empenho em estudar a forma pela qual essa tradição de estudos 
se desenvolveu no Brasil, partirei da ideia de que essa relação não é sempre de baixo 
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para cima, como supõem as expressões mais ingênuas da autenticidade folclórica, 
nem necessariamente de cima para baixo, como denunciam os críticos dos estudos 
de cultura popular. Nesse sentido, inspirado em Bakhtin (1970) e Ginzburg (1987), 
seguirei ao longo deste trabalho a hipótese de que há uma relativa circularidade entre 
esses dois níveis culturais, ou seja, um conjunto de trocas que não excluem a 
dominação, a violência simbólica e a resistência cultural, mas que nunca é 
unidirecional.” (VILHENA, 1997, p. 29) 

 

Além disso, considerando que os grupos não são mais estáveis e homogêneos, os 

artistas populares não se encontram necessariamente agrupados de forma coesa, representando 

comunidades específicas. Ao contrário, podem estar não só associados a artistas de outras 

comunidades, ou formando comunidades transnacionais, como mostrou a fala de Geraldo 

Amâncio acima, mas também se aliam sem que o gênero artístico seja o fator principal de 

coesão. Caio Muniz, sonetista, por ocasião da segunda edição do Misturando as poesias, 

evidenciou essa questão: “Aqui, você tem de tudo – cordelistas, embolador, poeta de bancada, 

músico, artesão... Porque a gente tem que se ajudar!”. 

Quanto à heterogeneidade de grupos e de padrões culturais, Fredrik Barth (2000), ao 

estudar a sociedade balinesa, propõe (como já o havia feito Redfield [1956]), a existência de 

correntes de tradições culturais. Para ele: 

 
A ausência de ordem não requer explicação; antes, é a tendência a formação de uma 
ordem parcial que precisa ser explicada, esclarecendo quais as causas eficientes 
específicas em jogo (...). Assim, se vivemos em um mundo em que a realidade é 
culturalmente construída, temos que tentar mostrar como se geram socialmente as 
formas da cultura. (BARTH, 2000, p. 126-127). 

 

Barth enumera ainda uma série de afirmações sobre cultura que nos leva a 

reconceitualização dessa noção, tratando o significado como uma relação (que depende, 

portanto, da experiência individual) e a cultura como distributiva, ou seja, os significados e os 

conhecimentos não são necessariamente compartilhados por todos dentro de uma 

comunidade, mas funcionam, ao contrário, como marcadores de diferença e posição. Dessa 

forma, reconhece-se a heterogeneidade dentro de uma mesma sociedade. 

Homi Bhabha (1998), tratando do contexto pós-colonial, chama atenção para a 

crescente importância das fronteiras, analisando a figura do híbrido, do agente marginal que 

questiona a ordem estabelecida. 

 
É na emergência dos interstícios – a sobreposição e o deslocamento de domínios da 
diferença – que as experiências intersubjetivas e coletivas de nação [nationness], o 
interesse comunitário ou o valor cultural são negociados. [...] A representação da 
diferença não deve ser lida apressadamente como o reflexo de traços culturais ou 
étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa da tradição. A articulação social da 
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diferença, da perspectiva da minoria, é uma negociação complexa, em andamento, 
que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais que emergem em 
momentos de transformação histórica”. (BHABHA, 1998, p. 21) 

 

A análise de Bhabha, portanto, considera também fortemente a questão da dominação 

e da resistência. É o indivíduo marginalizado na comunidade homogênea pintada como nação 

que reivindica a diferença. Essa condição dos hibridismos culturais não é, no entanto, um 

fenômeno local e atinge tamanha importância no cenário internacional que leva à seguinte 

afirmação do autor: 

 
Talvez possamos agora sugerir que histórias transnacionais de migrantes, 
colonizados ou refugiados políticos – essas condições de fronteira e divisas – 
possam ser o terreno da literatura mundial, em lugar da transmissão de tradições 
nacionais, antes o tema central da literatura mundial. (BHABHA, 1998, p. 33) 

 

A partir dessas questões, podemos afirmar que, em um mundo globalizado, admitir a 

dinamicidade da cultura popular significa considerá-la como complexa, híbrida, permeada por 

ambivalências e contradições, como afirma Canclini (1998, p. 220): 

 
Os fenômenos culturais folk ou tradicionais são hoje o produto multideterminado de 
agentes populares e hegemônicos, rurais e urbanos, locais, nacionais e 
transnacionais. Por extensão, é possível pensar que o popular é constituído por 
processos híbridos e complexos, usando como signos de identificação elementos 
procedentes de diversas classes e nações. 

 

Não há, pois, uma cultura popular mossoroense cristalizada em oposição a uma cultura 

global. Uma não irá engolir a outra, fazendo tudo que se considera genuíno no contexto local 

desaparecer: 

 
Constantemente encontramos depoimentos sobre a paixão que as pessoas mantém 
pela Literatura de Cordel, pelo Repente da Viola, sobre o Coco de embolada sobre o 
Aboio Improvisado. É muito forte, culturalmente impossível de fazer o povo 
esquecer, por mais alienação que dissemine a mídia. Não é por acaso que costumo 
dizer que todos os grandes intelectuais brasileiros que pregaram a morte da 
Literatura de Cordel, já morreram e ela continua mais viva do que nunca. 
(Crispiniano Neto) 

 

Mas cabe aqui questionar: em meio a esse panorama mundial de fluxos culturais, onde 

está o sujeito? Inserindo-se nessa heterogeneidade, negociando as diferenças, onde aparece a 

figura do poeta, com suas experiências e suas práticas? Como as identidades locais se 

relacionam com esses fluxos culturais? 
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2.2 IDENTIDADE, SUBALTERNIDADE E RESISTÊNCIA 

 

Desconstruída a noção do “popular” como uma cultura isolada e em extinção, é 

necessário considerar o outro lado, aparentemente oposto, das narrativas estudadas: o apelo 

frequente a uma identidade local – a uma cultura mossoroense – que aparece no discurso dos 

poetas. 

Essa identidade, no entanto, não está ligada a particularidades do produto final da arte 

dos entrevistados, ou seja, a poesia. Essa perspectiva difere, portanto, daquele viés folclórico 

no qual se considera que a cultura popular está centrada nos objetos – que seriam produzidos 

para outros fins que não o artístico. Esse saber prático se tornaria representativo de uma 

comunidade tradicional e só então adquiriria seu valor. Nesse sentido, a figura do artista 

também desaparece, pois o saber tradicional seria compartilhado por todos os membros da 

comunidade – é o objeto que a representa, não os artesãos. Sobre isso, Canclini afirma: 

 
Ao conceber-se a arte como movimento simbólico desinteressado, um conjunto de 
bens ‘espirituais’ nos quais a forma predomina sobre a função e o belo sobre o útil, o 
artesanato aparece como o outro, o reino dos objetos que nunca poderiam dissociar-
se de seu sentido prático. [...] O outro argumento rotineiro que opõe a Arte à arte 
popular diz que os produtores da primeira seriam singulares e solitários enquanto os 
populares seriam coletivos e anônimos. 

[...] 
... a arte popular não é uma coleção de objetos, nem a ideologia subalterna um 
sistema de ideias, nem os costumes repertórios fixos de práticas: todos são 
dramatizações dinâmicas da experiência coletiva. Se os rituais, explica Roberto da 
Matta, são domínio no qual cada sociedade manifesta o que deseja situar como 
perene ou eterno, até os aspectos mais duradouros da vida popular se manifestam 
melhor nas cerimônias que os fazem viver que nos objetos inertes.” (CANCLINI, 
2011, p. 219, p.242-243). 

 

Considerando isso, podemos afirmar que é a experiência desses artistas, suas vivências 

e negociações, que produzem essa identidade coletiva. Entretanto, precisamos lembrar que 

não existe uma cultura mossoroense pronta, essencializada. Longe de ser um processo natural, 

essa construção identitária responde às questões que esses poetas enfrentam enquanto grupo. 

Zygmunt Bauman dá uma importante contribuição para entender o surgimento de um 

“problema de identidade”, ou seja, uma preocupação percebida hoje em diversos setores 

(inclusive na academia) em discutir e/ou definir identidades, questioná-las, afirmá-las ou 

negá-las. Enquanto não há um “problema”, ou seja, se os indivíduos não precisam definir 

quem são, não há discussão sobre identidade: “afinal de contas, perguntar ‘quem você é’ só 

faz sentido se você acredita que pode ser outra coisa além de você mesmo...” (BAUMAN, 

2005, p. 25). Ele afirma existir dois tipos de comunidade: 
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Existem comunidades de vida e de destino, cujos membros (segundo a fórmula de 
Siegfried Kracauer) ‘vivem juntos numa ligação absoluta’, e outras que são 
‘fundidas unicamente por idéias ou por uma variedade de princípios’ (...)A questão 
da identidade só surge com a exposição a ‘comunidades’ da segunda categoria – e 
apenas porque existe mais de uma idéia para evocar e manter unida a ‘comunidade 
fundida por idéias’ a que se é exposto em nosso mundo de diversidades e 
policultural. É porque existem tantas dessas idéias e princípios em torno dos quais se 
desenvolvem essas ‘comunidades de indivíduos que acreditam’ que é preciso 
comparar, fazer escolhas, fazê-las repetidamente, reconsiderar escolhas já feitas em 
outras ocasiões, tentar conciliar demandas contraditórias e freqüentemente 
incompatíveis (BAUMAN, 2005, p. 17). 

 

Estamos, pois, em contato com vários grupos ao mesmo tempo, forçados a fazer 

escolhas, a ter sempre algo a explicar, esconder ou ostentar, negociar e oferecer. A identidade 

é assim não apenas um problema, mas uma tarefa. É algo a ser construído e sempre 

inacabado. Os poetas mossoroenses, então, constroem essa identidade coletiva em relação a 

outros grupos: mas que grupos seriam esses? 

Retornando ao episódio da expulsão dos poetas da Cobal e a Carta Aberta ao ICOP e 

à AMOL, podemos observar que há um embate estabelecido bastante instigante quando 

lembramos que o autor – Caio Muniz – não seria convencionalmente considerado um poeta 

popular: escreve principalmente sonetos, é editor da Fundação Vingt-un Rosado, colunista do 

jornal O Mossoroense e, além de participar do ICOP, é embaixador da Poetas Del Mundo, 

membro da Academia Iracemense de Letras e da Academia Apodiense de Letras. Não 

estamos tratando, portanto, de uma oposição clara entre o erudito e o popular. O depoimento 

do músico e poeta Maurílio Santos também nos leva a essa conclusão: 

 
Eu canto muito violão e voz, porque na verdade para montar o show onera muito o 
custo. E os cachês são tão pequenos de um jeito que... às vezes eu levo só um 
baterista porque o recurso não dá. Por mim, eu colocava uma orquestra pra tocar 
comigo. Eu acho fantástico! Eu ainda tenho... Alguns dizem assim: essa besteira! Eu 
ainda toco junto com uma orquestra, que eu acho fantástico, pra misturar o popular 
com o erudito. Eu acho muito bonito. Eu gosto muito de harmonia, de violinos, de 
instrumentos de sopro como flauta, clarinete, acordeão, gosto muito dessa linha, da 
linha de harmonia. Por isso que eu penso assim: ainda me apresento com uma 
orquestra. Tenho esse pensamento de misturar as culturas: a cultura popular com a 
cultura erudita. (Maurílio Santos) 

 

Nesse caso, embora o poeta explicite uma diferença entre a sua arte, popular, e a 

música erudita, não há conflito entre as duas, mas sim uma possibilidade de união. 

Por outro lado, observa-se a ênfase dada no trecho transcrito na epígrafe deste capítulo 

ao pertencimento à cidade – “somos daqui”, com uma crítica implícita à valorização excessiva 

do que vem de fora. Maria Eleni, presidenta da Casa do Cantador, também expressa essa 
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opinião em relação aos cantadores de viola. Segundo ela, a Casa organiza as cantorias a partir 

da passagem dos cantadores de outros estados pela cidade, porque não há público se o evento 

for realizado apenas com cantadores locais. 

 
Não dizem “santo de casa não obra milagre”? Aqui a gente tem: o poeta Raimundo 
Lira, é bom; Zé Ribamar é bom... Eles sempre promovem, mas eles não fazem só 
eles, tem que trazer um de fora, pra poder ter o público, porque se não o povo não 
acredita, não vão. Às vezes vem outra pessoa de fora que canta menos do que eles, 
mas não dá público. Eles são realistas disso. A gente tinha condições de fazer um 
evento só com os cantadores daqui, mas por que a gente não faz? O público não dá! 
Acho que é a cultura do povo não acreditar, só acreditar que é outra pessoa de fora 
que faz aquela festa bonita que o pessoal daqui faz. (Maria Eleni, presidenta da Casa 
do Cantador) 

 

É preciso considerar ainda que o público a que se refere Eleni é bem específico: é o 

público da cantoria de viola, um grupo de pessoas que frequentam os eventos da casa, com 

poucas variações entre os eventos.20 Quando esses eventos contam com a presença de grandes 

nomes de cantadores do Nordeste, a plateia é relativamente numerosa; no entanto, se 

comparado com outras festas realizadas na cidade, com a participação de artistas com 

presença nas grandes mídias, o público ainda é muito pequeno. 

Se, por um lado, os artistas apontam para uma falta de reconhecimento do talento dos 

artistas locais (não só dos poetas, mas em outras áreas como mostramos no capítulo 1), por 

outro, a riqueza cultural da cidade, para eles, parece ser indiscutível, como mostra esse 

depoimento de Antônio Francisco: 

 
E Mossoró é isso aqui. E Mossoró é a cidade do Trio Mossoró! Foi quem gravou 
Carcará, de João do Vale. Eu menino aqui, vi ele cantando “Mossoró, Mossoró, 
Mossoró, Rio Grande do Norte, terra boa, meu xodó”. Eu acho que eu me apaixonei 
por Mossoró por causa do Trio Mossoró, o nome Trio Mossoró. O amor! Você está 
em qualquer canto do mundo, “Você é de onde?”, “Eu sou do Seridó”, “Você é de 
onde?”, “Eu sou do Agreste”, “Você é de onde?”, “Eu sou de Mossoró”. Mossoró 
não tem Agreste, não tem Seridó, é Mossoró. É um bairrismo que é até saudável pra 
o povo de Mossoró. Um dia desse o cara aqui tava tocando no programa de Carneiro 
Portela, tocando, aquele homem andou um tempo mais Caetano Veloso. E o 
apresentador perguntou “você é de Pernambuco?” O cara só quer que seja de 
Pernambuco! E ele “não, eu sou de Mossoró, do Rio Grande do Norte”. Eu tava aqui 
achando graça sozinho, que eu também esqueço de dizer que sou potiguar, que eu 
sou louco por ser potiguar, mas eu digo “sou de Mossoró”. (Antônio Francisco) 

 

Muitas vezes, é essa contradição entre essa forte construção identitária e a falta de 

reconhecimento (que, para eles, significa principalmente falta de investimento público) que 

une esses artistas. O que parece estar agrupando os poetas em Mossoró, independente do 

                                                
20 Voltaremos a falar sobre o público dos eventos observados no capítulo 3. 
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gênero que eles produzem, é sua identificação como uma classe que, como disse Caio Muniz 

em fala já citada acima, “precisa se ajudar”. Assim, a questão do conflito e da subalternidade 

permeiam as falas nos eventos observados e nas entrevistas realizadas. 

Pensando essa associação entre cultura popular e subalternidade, Stuart Hall considera 

que a cultura popular como símbolo da tradição decorre de um movimento de resistência das 

classes trabalhadoras à criação de uma nova ordem do capital. Muitas transformações 

ocorreram, todavia, desde essas origens e a classe dominante empreende tentativas constantes 

de modificar essa cultura e adequá-la a novos padrões. Especialmente no final do século XIX, 

quando surge um tipo de imprensa comercial popular, há alterações intensas e significativas 

no que se chama de cultura popular.  Nesse sentido, a cultura é dinâmica, mas isso não 

implica dizer que não há tradição: 

 
A tradição é um elemento vital da cultura, mas ela tem pouco a ver com a mera 
persistência das velhas formas. Está muito mais relacionada às formas de associação 
e articulação dos elementos. Esses arranjos em uma cultura nacional-popular não 
possuem uma posição fixa ou determinada e, certamente nenhum significado que 
possa ser arrastado, por assim dizer, no fluxo da tradição histórica, de forma 
inalterável. (HALL, 2003, p.260) 

 

Para Hall (2003, p. 248), “a cultura popular não é, num sentido ‘puro’, nem as 

tradições populares de resistência a esses processos [de transformações culturais], nem as 

formas que as sobrepõem. É o terreno sobre o qual as transformações são operadas”. Dessa 

forma, há uma dialética cultural constante que torna a cultura popular um campo de batalha 

entre o povo e as classes dominantes.  

Referindo-se a uma concepção maniqueísta de cultura, como alertara Canclini, Hall 

reconhece duas definições antagônicas da cultura popular. Por um lado, o que é chamado de 

popular refere-se a uma cultura de massa, que tem o povo como passivo diante de ações de 

manipulação de uma elite por meio de uma indústria cultural: o popular é o que as massas 

escutam, compram, leem, consomem e apreciam. Em oposição a isso, defende-se a existência 

de uma cultura “verdadeiramente” popular que resiste totalmente a essa manipulação, com 

manifestações isoladas e inertes ao longo do tempo. É essa concepção que aparece com 

frequência nos discursos dos poetas em Mossoró, como podemos ver abaixo: 

 
Como a minha música não é uma música de mercado, não tem quase retorno, né? O 
retorno que tem é porque você tem um trabalho autoral, né, e isso abre muitas 
portas. 

[...] 
Eu não digo que eu vou botar porque eu vou inovar, eu vou botar porque eu acho 
bonito. E eu vou fazer um CD, eu vou fazer um registro, que eu sei que não é de 
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mercado, eu não tenho nenhum compromisso. Porque eu não ia fugir da minha linha, 
né, porque se eu fosse fugir da minha linha eu ia gravar “Lepo, lepo”, ou alguma 
coisa assim, que eu sei fazer também! Não é possível que eu não saiba fazer uma 
música daquela [risos]. Não, eu vou fazer alguma coisa que eu goste. (Maurílio 
Santos) 

 

Dessa forma, não há de forma generalizada uma discriminação entre o que é erudito e 

popular, mas sim uma união de alguns artistas da cidade em defesa de sua arte contra o que 

consideram “cultura de massa” ou “cultura de mercado”21. Essas concepções tomam a forma 

de conflito quando se considera que o poder público municipal tem privilegiado, para os 

eventos culturais da cidade, a promoção dessa cultura de mercado. É nessa perspectiva que a 

expulsão dos poetas da Cobal é sempre lembrada para dizer como, numa cidade que já se 

pretendeu Capital Brasileira de Cultura, só é valorizado o que é de fora: 

 
... ser poeta em Mossoró deveria ser como é ser poeta em qualquer canto, né. Mas 
assim, como a gente trabalha numa cidade que já houve, já teve a pretensão de se 
candidatar como capital brasileira da cultura, já quis ostentar esse título, é... como é 
uma cidade que tem muita efervescência cultural, tem muitos poetas, então, poderia 
e deveria ser diferente. A gente poderia ter um amparo maior. Poderia ser uma coisa 
onde a gente pudesse ter mais orgulho de dizer que é poeta mossoroense, ou 
radicado em Mossoró. Mas na verdade na verdade não. Ser poeta aqui... é ser mais 
um sofredor, é ser mais um de pires na mão, tentando publicar um livro, um cordel, 
querendo realizar um evento, suando a camisa pra... tira-se os poucos que não 
sofrem tanto, né, mas são muitos os que tem que penar pra tirar disso, da arte, desse 
tipo de arte, o seu ganha pão aqui. (Caio Muniz) 

 

Mais uma vez, nota-se um descompasso entre o reconhecimento efetivo dos poetas 

locais e a construção da imagem da cidade como cheia de riquezas culturais. Esse discurso 

remete ainda a construção da imagem do poeta enquanto sofredor, levando também à ideia do 

mesmo enquanto “sobrevivente”. Quer dizer, aliado a essa dificuldade e à subalternidade, 

constrói-se a ideia da resistência, de que é preciso lutar e reivindicar. O depoimento de 

Genildo Costa também levanta algumas questões sobre isso: 

 
A gente tem que acordar essas pessoas, do gestor público, pra entender que não dá 
pra você administrar a cidade, diria, subestimando a capacidade do artista, do poeta, 
do artesão, não dá! Acho que tem que ver isso como uma peça da totalidade, não 
tem como ser diferente. E vou ser sempre assim, sempre minha posição vai ser essa. 
[...] 
...às vezes tem, assim, filosoficamente, aqueles que brigam a vida inteira pra ser 
rebanho e aqueles que rebanho não querem ser. Eu acho que eu me enquadro nessa 
filosofia, não querer ser rebanho e não tenho pretensão de socializar as coisas, tá 
entendendo? Eu não tenho, acho que interesse quem tem é de fazer, mas fazer com 
personalidade, com responsabilidade. E não por fato de estar fazendo assim, daqui a 
pouco você tem uma outra performance, diria até da omissão, da submissão. Eu acho 

                                                
21 Utilizamos as expressões “cultura de massa” e “cultura de mercado” por serem os termos utilizados de 
maneira genérica pelos entrevistados. 
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que vou continuar assim e faço porque tenho que ser assim. Na hora de contestar, eu 
contesto, na hora de falar, eu falo. Não dá pra você também corroborar com tudo. 
(Genildo Costa) 
 

 

Observa-se que o artista, para ele, tem o dever de exercer essa resistência. Nesse caso, 

levanta-se também a questão da criação de uma “agenda cultural”22, como uma forma de 

garantir a participação constante dos artistas locais nas atividades culturais da cidade e, dessa 

forma, assegurar uma fonte de renda que permita que eles se dediquem à sua arte. Assim, se 

por um lado, esses artistas representam a tradição, por outro, eles evocam com frequência o 

desejo de mudança. É isso que Caio Muniz manifesta na segunda edição do Misturando as 

poesias, realizado por Maurílio Santos e Nildo da Pedra Branca na comunidade do Jucuri: 

 
E parabéns ao Jucuri, e parabéns a Nildo da Pedra Branca, e parabéns a Maurílio 
Santos por estar fomentando a cultura popular, a poesia, os eventos que só 
acontecem aqui, viu? A gente não vê mais por aí. E nós somos uns teimosos. 
Estamos nadando contra a correnteza. (Caio Muniz)23 

 

Isso não quer dizer, no entanto, que não existe nenhum embate entre o popular e o 

erudito. Apesar de para muitos essa definição não ser muito clara, alguns assumem a 

identidade de poeta popular ou de poeta erudito com mais ênfase. Crispiniano Neto, por 

exemplo, reclama da falta de espaço que as academias literárias dão ao cordel e esclarece que 

existe um conjunto de normas muito rigorosas para produzi-lo, valorizando-o: 

 
A Poética da Literatura de Cordel e a do Repente Nordestino é muito consistente, 
segue regras muito fortes, com cinco exigências, do tipo “sine qua non”, ou seja, 
sem essas cinco exigências não se pode considerar que seja Literatura de Cordel: 
Rima, métrica, Oração, Ritmo e Melodia. A exigência da rima, na literatura de 
cordel e no repente da Cantoria de Viola, é camoniana. São poucas as diferenças 
entre as rimas encontradas em poemas de Camões, de Castro Alves, Olavo Bilac, ou 
Augusto dos Anjos e as dos cantadores. Você não pode sequer rimar “Está” com 
“protestar”, porque uma termina com “á” e outra com “ar”, não pode rimar “Tibau” 
com Natal” porque uma termina com “AU” e a outra com “AL”, não pode rimar 
“bECOS” com “botECOS”, como faz Chico Buarque, porque no Cordel e no repente 
a rima tem que coincidir na grafia e no som, exceto alguns casos que a 
prosódia  popular nordestina permite, como rimar “verso” com “sucesso”, já que 
ninguém pronuncia mesmo o “r” de verso, dizendo “vésso”. Há uma grande 
exigência na Métrica. Um gênero poético, como a sextilha heptassilábica, que tem 
seis versos de sete sílabas, tem que ter sete sílabas em cada linha, mesmo. Se o 
cantador colocar seis sílabas métricas ou oito em uma linha, ele será reprovado pelos 
colegas. E se fizer um poema com essas “desmétricas”, ele não será considerado 
cordelista ou repentista. Quanto à oração, é o desenvolvimento do assunto. Que tem, 
obrigatoriamente que ter coerência e coesão textuais. Sem isso não será considerado 

                                                
22 Tratamos dessa questão no capítulo 1. 
23 O poeta Caio Muniz fez a referida fala na sua participação no evento Misturando as Poesias, na comunidade 
rural de Jucuri (Mossoró/RN), em 15/12/2012. 
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poesia de cordel ou repente, mas sim, versos errados ou “coisas de Zé Limeira”, 
conhecido como “O poeta do Absurdo”. Além desta forte carga técnica nos versos 
em si, ainda tem que ser acompanhado, seja o verso improvisado do repente, seja o 
verso escrito da literatura de cordel, tem que ser apresentado com ritmo e melodia. E 
são mais de cem gêneros poéticos, como a sextilha heptassilábica, a sextilha 
decassilábica, o Brasil caboclo, o galope à beira-mar, a gemedeira, o Martelo 
Agalopado, o Coqueiro da Bahia, o Voa Sabiá, O Boi da Cajarana, o Brasil de Pai 
Tomaz, o Quadrão Mineiro, o Gabinete, etc.. São mais de cem e cada um deles tem 
seu jeito próprio de ser cantado, com exigências específicas fortíssimas de Rima, 
Métrica, oração, Ritmo e Melodia. (Crispiniano Neto) 

 

Mário Gerson, por outro lado, apontou como problema a falta de espaço da poesia 

erudita na cidade, em comparação com a literatura de cordel. 

 
O cordel é uma das literaturas mais pobres que existe, certo? Então se você observar 
mesmo assim o cordel, são rimas pobres: amor rima com cor, que rima com dolor, 
que rima com fervor. Rimas paupérrimas! O cordel, ele é pobre nesse aspecto. 
Todos os verbos vão estar no passado ou no presente e vão se rimar entre si. Se você 
analisar a musicalidade, tudo beleza, a métrica, tudo beleza, mas é uma rima pobre. 
Não é por ser pobre que ele se tornou popular, é por ser muito compreensível, por 
ser muito fácil, como se fosse uma notícia de jornal, descodificada, rimada, 
musicada. Então o cordel ganhou muitos adeptos. Hoje as pessoas tem o erro de 
pensar que literatura, poesia, é cordel. Poesia não é cordel. Não é só cordel que é 
poesia, entende? Existem outros fatores, existe o soneto, existe a trova, existe a 
écloga, existe a elegia, existe a ode, existem vários sistemas poéticos que não são 
utilizados pelos cordelistas porque eles simplesmente não sabem, eles só sabem 
fazer aquilo. Existe verso branco, existe verso livre, então tudo isso são mecanismos 
poéticos que os cordelistas muitos deles não dominam, não sabem nem pra onde vai, 
e que só usam o cordel. Desta perspectiva que eu vejo que existe um 
empobrecimento hoje na cidade, dos cantadores de viola, esses caras que batem 
viola e tal. Eu não tenho nada contra, mas a literatura não é só isso não, 
principalmente a nossa literatura. Isso tem sido muito ruim pra nós. Os poetas que 
não recitam, os que tem vergonha de recitar. (Mário Gerson) 

 

Essa disputa por espaço não é especificidade dos poetas mossoroenses. Araújo (2010) 

cita uma estrofe de um repente criado por Dimas Batista na qual ele se compara aos poetas 

escritores com muita provocação, enfatizando a sua habilidade, como poeta popular, de fazer 

versos de improviso: 

 
Eu acho engraçado o poeta da praça 
Que passa dois anos compondo um soneto 
Com um ano de luta é que finda um quarteto 
E quando termina é ainda sem graça 
Com tinta e papel o esboço ele traça 
Contando nos dedos pra metrificar 
Que noites de sono ele perde a pensar 
A fim de fazer tão fraco produto 
Que desses eu faço, dois, três, num minuto 
Cantando galope na beira do mar 
(Dimas Batista apud ARAÚJO, 2010, p. 38) 
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Apesar dessas provocações existirem, reiteramos que nos ambientes observados em 

Mossoró, não era esse conflito que predominava. São as outras questões citadas – a disputa 

por espaço com algo que vem de fora – que unem os artistas mossoroenses e os articulam em 

grupos e instituições que buscam fomentar a poesia. A convergência do discurso dos poetas 

em torno de uma rica cultura mossoroense reflete também essa identidade local e como ela se 

situa em relação a um outro – a “cultura de mercado”, agrupando artistas eruditos e populares 

que se representam enquanto baluartes de uma arte legítima. 

 

2.3 PERFORMANCE, ORALIDADE E ESCRITA 

 

Se, por um lado, a proposta dos eventos, como o Misturando as poesias, é reunir um 

grupo de poetas; por outro, a denominação do evento já denota a existência de tipos de 

poesias muito diferentes. No entanto, sejam escritores ou cantadores de viola, naquele 

momento todos eles protagonizam uma performance narrativa. 

Como em um primeiro momento a pesquisa privilegiou a observação desses eventos 

narrativos, analisou-se principalmente a poesia oral, fazendo-se necessárias algumas 

observações sobre as relações entre a cultura oral e a escrita. No capítulo anterior, já falamos 

sobre a necessidade de incluir o contexto na transcrição do que foi observado – a 

entextualização do evento narrativo. Aqui, aprofundaremos a discussão sobre a especificidade 

de gêneros literários orais em relação aos textos escritos. 

Paul Zumthor (1993) chama atenção para a existência de três tipos de oralidade, 

correspondente a três tipos de cultura: a primeira, “primária e imediata”, não tem nenhuma 

relação com a escrita; a segunda, que ele chama de oralidade mista, coexiste com um sistema 

de escrita, mas a influência dele é distante; já a terceira – a oralidade segunda – existe na 

sociedade onde toda expressão é marcada pela presença da escrita (cultura letrada), sendo 

recomposta a partir dela. 

Apesar da nossa sociedade se caracterizar por uma cultura letrada, encontramos 

diferentes graus de envolvimento das narrativas poéticas apresentadas na cidade de Mossoró 

com a cultura escrita. Muitos dos poetas pesquisados concebem sua poesia como um texto 

escrito, ou seja, o ato de criação do texto acontece a partir do ato de escrever. Quanto ao 

momento de transmissão do texto, no entanto, nem todos concordam: alguns valorizam muito 

o ato de recitar, outros já acreditam que isso não compete necessariamente ao poeta. O 

jornalista Mário Gerson, por exemplo, é bastante enfático quanto a isso: 
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Acho que o poeta não deve recitar seus poemas não. É uma forma de diminuir o 
trabalho dele. Acho que um ator recitaria melhor. Geralmente os poetas não recitam 
bem, certo? Não se iluda. Os poetas escrevem, eles são os caras de escrever. (...) Isso 
tem sido muito ruim pra nós – os poetas que não recitam, os que tem vergonha de 
recitar. Eu não tenho nenhum prazer em recitar poesia minha, sinceramente. Eu acho 
que sou um dos poucos aqui que não tem o prazer de subir no palco e “eu vou recitar 
um poema, eu vou recitar meu poema agora e tal”. Não, eu prefiro que alguém leia o 
poema ou que alguém recite por mim – um ator de teatro, que faz caretas, sorri e 
chora e tal. Um ator é uma pessoa boa pra recitar poesia. (Mário Gerson) 

 

Contudo, ele admite que quando está com o grupo do Movimento Literário Novos 

Poetas, que ele ajudou a fundar, recita alguns versos. Nesse sentido, Mário se aproxima do 

que diz o poeta Caio Muniz, que nos mostra outra perspectiva construída a partir da união de 

um grupo em torno da POEMA: 

 
Às vezes, em algumas circunstâncias, a gente faz algumas apresentações. Essa coisa 
de ter partido para uma instituição [interrupção]... pois é, aí essa coisa da gente ter 
criado uma instituição também nos levou a deixar de ser um poeta só da escrita, nos 
levou pra os recitais. A gente hoje monta apresentações, e tornou a gente, talvez até 
fugiu um pouco da coisa do poeta só do escrever, a gente teve que aprender a recitar 
e tudo mais. Então, também faço apresentações sim. 
[...] 
Eu sou... confesso que com essa coisa de se integrar ao movimento, a gente ficou um 
pouco amostrado [risos]. Então, onde a gente pode se apresentar, a gente se 
apresenta, em viagens... onde a gente pode se apresentar, a gente apresenta. 
(Caio Muniz) 

 

Note-se que, embora eles fossem “poeta só de escrever”, a constituição do grupo 

estimula as apresentações. Dessa forma, é necessário considerar que quando o poeta recita, a 

interação com outros sujeitos é fundamental para a realização do momento: há, como 

dissemos anteriormente, um diálogo, uma troca de experiências que confere outros 

significados à narrativa. A performance, na definição de Zumthor (1993), é esse momento em 

que ocorre simultaneamente a comunicação e a recepção da história24, independente da 

produção ter se concretizado anteriormente, como texto escrito. Considerando isso, é 

importante destacar que as narrações que ocorrem nesses eventos não são meras repetições da 

escrita: 

 
Permanece um fato: é no ato de percepção de um texto, mais claramente do que em 
seu modo de constituição, que se manifestam as oposições definidoras da 
vocalidade. É certo (às vezes consideravelmente) que na economia interna e na 
gramática de um texto não importa que ele tenha ou não sido composto por escrito. 
No entanto, o fato de ele ser recebido pela leitura individual direta ou pela audição e 
espetáculo modifica profundamente seu efeito sobre o receptor e, portanto, sobre sua 
significância. (ZUMTHOR, 1993, p. 23) 

                                                
24 Zumthor (1993) define cinco operações de constituição da história: a produção, a comunicação, a recepção, a 
conservação e a repetição. 
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O efeito diferenciado causado pela performance, para Zumthor, decorre não somente 

de haver uma interação com o público, mas pela própria especificidade da voz, que tem um 

poder de comunicar mais completo do que a escrita. Por isso, o fato da apresentação ocorrer 

com ou sem a presença do texto escrito também influencia na produção de significados e no 

efeito sobre a audiência, pois ou a voz ou o livro confere a autoridade ao poeta: 

 
No canto ou na recitação, mesmo se o texto declamado foi composto por escrito, a 
escritura permanece escondida. Por isso mesmo, a leitura pública é menos teatral, 
qualquer que seja a actio do leitor; a presença do livro, elemento fixo, freia o 
movimento dramático, introduzindo nele as conotações originais. Ela não pode, 
contudo, eliminar a predominância do efeito vocal. (ZUMTHOR, 1993, p. 19) 

 

A partir dessas considerações, o autor citado prefere usar a palavra “vocalidade” à 

oralidade. Para ele, a voz é um objeto a ser profundamente estudado nas análises de poesia 

oral – o timbre, o alcance, a altura, o registro, etc. Para cada uma dessas qualidades materiais 

da voz, é impresso um valor simbólico.  

 
O simbolismo primordial integrado ao exercício fônico se manifesta eminentemente 
no emprego da linguagem, e é aí que se enraíza toda poesia. Certamente, voz e 
linguagem constituem para o analista fatores distintos da situação antropológica. 
Mas uma voz sem a linguagem (o grito, a vocalização) não é bastante diferenciada 
para “fazer passar” a complexidade das forças de desejo que a animam: e a mesma 
impotência afeta, de outro modo, a linguagem sem voz que é a escrita. Nossas vozes 
assim exigem ao mesmo tempo a linguagem e desfrutam, a esse respeito, de uma 
liberdade de uso quase perfeita, pois ela culmina no canto. (ZUMTHOR, 2010). 

 

Não é à toa que, em entrevista a uma emissora de TV local sobre o dia da poesia, Caio 

Muniz afirmou que a música ajudara a deslanchar as apresentações da POEMA. Para isso, 

Genildo Costa – co-fundador e atual presidente da POEMA – foi fundamental, pois além de 

contribuir com suas participações em muitos eventos, ele musicalizou vários poemas dos 

amigos, ajudando a divulgá-los. Um exemplo conhecido desse fato é a música “Meu Brasil de 

canto a canto”, composta originalmente como um cordel por Antônio Francisco, e “Minha 

Casa”, composta por Marcos Ferreira. 

A transformação dessa poesia escrita em música não é uma mera transposição, ou 

modificação da forma de apresentação do texto, mas é também um processo criativo, que 

produz, talvez, outro texto com novos significados. Esse processo é o suficiente, por exemplo, 

para que as pessoas possam considerar Genildo Costa como um poeta, como ele mesmo 

conta: 
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Então assim, raramente eu escrevo, até porque quando eu comecei meu primeiro 
CD... Você conhece? Então, meu primeiro CD é isso, é aquilo ali, eu musiquei, eu 
encontrei musicalidade na poesia desses poetas: de Rogério Dias, no primeiro tá 
comigo; de Cid Augusto, que veio aqui e voltou, que eu cantei até lá, encerrando a 
matéria da televisão. Eu comecei a descobrir a musicalidade da poesia dessas 
pessoas: de Caio César, de Rogério Dias, de Cid Augusto, de Luiz Campos... E eu 
comecei a entender que esse fazer musical poeticamente falando já me credencia 
para que as pessoas possam até dizer generosamente que eu sou poeta, tá 
entendendo? E de forma que às vezes eu faço o diferencial na minha expressão de 
recitar a poesia. Não diria que seja poeta só quem escreve. (Genildo Costa) 

 

Essa compreensão corrobora com a ideia que já apresentamos que as narrativas em 

performance são momentos de criação, pois os textos emergem das situações comunicativas, 

em interação com a audiência. No caso dos poetas, isso é ainda mais enfatizado, pois a 

linguagem poética apela muito mais para a sensibilidade do leitor/ ouvinte, utilizando diversos 

recursos, que só podem ser compreendidos se analisados enquanto performance (e não texto). 

 
(...) o poético (diferente de outros discursos) tem de profundo, fundamental 
necessidade, para ser percebido em sua qualidade e para gerar seus efeitos, da 
presença ativa de um corpo: 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. Que um texto seja reconhecido por 
poético (literário) ou não, depende do sentimento que nosso corpo tem. Necessidade 
para produzir seus efeitos; isto é, para nos dar prazer. (ZUMTHOR apud 
HARTMANN, 2004, p. 246) 

 

Mas para além das transformações que possam ocorrer na oralidade (ou vocalidade) de 

textos escritos previamente, há os casos em que a oralidade predomina desde o início e a 

escrita, quando ocorre, ocupa um papel secundário na transmissão da história. Esse é o caso 

de alguns poetas pesquisados, especialmente aqueles que se reconhecem como artistas 

populares. Aliás, a ênfase na oralidade ou na escrita parece ser o principal fator de 

diferenciação entre esses poetas quanto ao seu pertencimento à cultura popular. 

Considerando esse caráter oral da poesia popular, Jerusa Ferreira chama atenção que 

“... poesia popular é memória e recriação, lembrança intensa e permanente de matizes arcaicas 

que se rearranjam, agrupam e recriam em processos contínuos...” (FERREIRA, 1991, p. 13). 

A partir disso, ela investiga relações entre as narrativas orais do Nordeste brasileiro e suas 

matrizes europeias. No entanto, nos casos estudados por Ferreira, a recriação acontece a partir 

de uma base escrita, como observa Hartmann: 

 
A idéia de que existe uma dinâmica entre os relatos orais e escritos é demonstrada 
em diferentes períodos da obra de Ferreira (1980; 1995a; 1995b; 2003) sobre a 
literatura de cordel no nordeste. Enquanto a autora vai investigar estes relatos 
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buscando localizar a sua matriz escrita, no caso das narrativas gaúchas debruço-me 
sobre o outro elo da cadeia, ou seja, a sua manifestação oral. De qualquer forma, o 
fundamental é perceber que as pesquisas que envolvam performance, oralidade e 
literatura popular não podem prescindir da análise de suas influências recíprocas.” 
(HARTMANN, 2004, p.29) 

 

Assim como Hartmann, propomo-nos aqui a analisar a formação dos textos escritos 

após sua concepção na oralidade, invertendo essa relação. Isso ocorre com frequência na 

literatura de cordel, que embora seja caracterizada como uma poesia oral, tem sido propagada 

também por meio da escrita, seja em livretos característicos – de pequenas dimensões, 

impressos em papel jornal e ilustrados com xilogravura –, seja em livros mais volumosos, 

agrupando vários cordéis. O mais famoso livro do poeta Antônio Francisco é um exemplo 

ilustrativo deste formato, chamando-se “Dez Cordéis num Cordel só”25. Mas o poeta deixa 

claro que não é a partir da escrita que concebe seu poema: 

 
Tudo que eu tinha antigamente voltou à tona quando eu comecei a recitar, porque eu 
não sabia... Eu pensava que recitar fosse comum, que decorar fosse comum, e que 
escrever fosse comum, todo mundo escrevesse. Naquele meu mundo de inocência... 
Eu fui pra Natal num concurso de cordel, foi 10 pessoas, e eu fui classificado. E eu 
pensava que todo mundo fosse assim como eu, soubesse declamar. Quando eu 
cheguei lá: “Não, eu não decoro os meus versos”. Porque eu escrevo, quando eu vou 
escrever, eu já tenho decorado, fico assim na rede, dizendo e escrevendo... E tanto 
eu decoro como eu vejo a imagem. Quando eu digo “o galo cantava”, eu vejo o galo 
cantando, “peru respondia/ Carão dava um grito quebrando aruá”26. E toda vida eu 
era bom de ritmo (...). (Antônio Francisco) 

 

Mas a importância da oralidade na literatura de cordel vai além do processo de 

criação: é principalmente por meio das narrativas orais que essa tradição se propaga. 

Investigando os contadores de história da região de fronteira no sul do Brasil, Hartmann 

questiona-se sobre o sentido do contador lhe narrar histórias que já estavam escritas: após sua 

performance, ele a presenteia com “livrinhos” que continham as mesmas histórias que ele 

narrara. A pesquisadora chega à conclusão que os livros “guardariam nas entrelinhas as 

lembranças de sua performance” (HARTMANN, 2004, p.30), que tinha conferido um novo 

sentido àquela história, tornado-a muito mais viva. O mesmo ocorre com o cordel: a escrita 

assume um papel secundário, de registro, mas também de lugar de memória27. 

                                                
25 Esse livro foi publicado originalmente pela Editora Queima Bucha e já teve várias edições. Junto a mais quatro 
livros de Antônio Francisco, compõe a coleção “Minha obra é um cordel”, publicada pela Editora IMEPH. O 
poeta também tem algumas adaptações de cordéis ilustradas especialmente para crianças e adotadas como 
paradidáticos em escolas de todo país. 
26 Trecho do cordel “Um bairro chamado Lagoa do Mato”. 
27 Expressão consagrada por Pierre Nora (1993), a partir da coletânea por ele organizada intitulada “Les lieux de 
memóire”. O texto de introdução com igual título e escrito por ele, publicado no Brasil na Revista Pós-História, 
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Mas a necessidade de registro da poesia popular pode ter sentidos mais práticos. No 

caso dos poetas cuja principal fonte de renda é a sua arte, o registro é ao mesmo tempo 

produto a ser vendido e mecanismo de divulgação. Nesse sentido, a apresentação e a escrita se 

completam para a obtenção da renda necessária: 

 
(...) tem outros poetas, muitos poetas na cidade... tem uns que não se apresentam de 
forma nenhuma. Eles só escrevem e vendem o cordel. Ou escreve e o cordel mofa, 
ele não vende. É como se fosse... Você não compraria o CD sem escutar a música, 
ou compraria? Eu acho que vendo por causa disso. Antônio [Francisco] vende por 
causa disso. Se eu lhe disser que tem outros poetas vendendo cordel em Mossoró, eu 
vou estar mentido. Espero até que eles digam a você, se caso você for contar a 
alguém. Mas eles não saem pra vender, eles não vão de encontro. Eu, todos os dias, 
eu vou de encontro com o pessoal. Se eles convidarem, eu vou. Se eles não 
convidarem, eu peço licença. (Nildo da Pedra Branca) 

 

Maurílio Santos, que, como afirmamos anteriormente, considera que a sua música não 

é de mercado, também afirmou que a função de produzir um CD com a sua música é “abrir 

portas”, quer dizer, é um mecanismo de divulgação. O fato é que, diferente dos poetas citados 

anteriormente, eruditos, cujo público é de leitores, os apreciadores da literatura de cordel se 

constituem a partir de uma audiência. Por isso, os eventos observados trazem principalmente 

poetas populares como protagonistas da noite – é nesses eventos que sua arte se completa. 

Mas a escrita do cordel também não representa a transcrição pura do que é recitado 

pelo poeta, pois fixa o texto, retirando dele os elementos de interação com a audiência. Nessa 

interação, vários elementos devem ser observados: 

 
Fischer, ainda que não trabalhe com a noção de performance, salienta que o narrador 
oral, diferente do escritor, pode fazer uso de dispositivos como gestos, expressões 
faciais e voz não apenas para reproduzir uma dada experiência - através de sua 
própria ação ou da descrição dos eventos - mas para provocar na platéia emoções 
que levam à novas experiências. (HARTMANN, 2004, p. 42) 

 

Assim, Antônio Francisco, como veremos mais adiante, tem o hábito de andar entre a 

plateia segurando o microfone enquanto recita seus cordéis e, quando o faz, gesticula 

exaustivamente com o braço livre, utilizando-o para chamar a atenção do público e 

especialmente de pessoas conhecidas, dando tapinhas no ombro e apertos de mão.  

É importante ainda notar que, em alguns cordéis, há supressão de versos na 

apresentação, ou seja, o cordel publicado no livro tem algumas estrofes que não aparecem na 

narrativa oral. Esse fato não é pontual, como um esquecimento ocasional por parte do poeta, 

                                                                                                                                                   
do programa de Pós-Graduação em História da PUC-SP, popularizou em nosso país essa expressão, utilizada 
desde então para nos referirmos a todos os lugares físicos ou não que comportam memórias. 
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pois o mesmo acontece com cordéis registrados em CDs. No CD “Os Animais tem razão” 

(FRANCISCO, 2007) por exemplo, o cordel “O lado bom da preguiça” tem sete estrofes a 

menos das trinta e duas publicadas no livro “Por motivos de versos” (FRANCISCO, 2012c). 

Isso mostra que o evento narrativo demanda outras características para o texto, como menor 

duração, por exemplo. 

No entanto, também é possível que, mesmo na produção de um registro de áudio, 

como o CD supracitado, haja alguma improvisação à medida que a narrativa segue o 

pensamento do poeta naquele momento, sem suporte escrito, o que faz também com que a 

sequência por vezes seja alterada. Isso confirma o caráter predominantemente oral da 

literatura de cordel. 

Podemos observar esses elementos na transcrição abaixo, feita a partir da apresentação 

de Antônio Francisco na “Noite de Cordel” da festa de São José, em 12/03/2013: 

 

Uma vez eu inventei de 
trabalhar pra Deus, não sei se eu já 
contei. E eu fiz um poema chamado 
o empregado de Deus. E eu sei o 
quanto vocês sofrem pra querer 
levar alguém pro céu porque eu 
passei um tempo trabalhando. 

 

[enquadre de início – a 
autoridade do poeta decorre da 
experiência, embora fictícia, de 
vivenciar o fato narrado] 

Tudo, tudo começou 
Quando São Miguel de Aquino 
Perguntou se eu topava 
Trabalhar para o Divino 
Transportando alma da Terra 
Na carroça do destino 
 

[há supressão das sete estrofes 
iniciais em relação ao cordel 
publicado, nas quais ele contava que 
ouvia a história de outro narrador] 

Respondi: topo, pensando... 
Vai ser uma brincadeira 
Levar almas dessa vida 
Pra viver a vida inteira 
Ao lado do salvador 
Não tem alma que não queira, 
Tem João? [interação com a audiência] 

 
Mas pense como é difícil 
Lutar com alma de gente! 
A primeira disse logo: 
Eu só vou se for na frente 
Meu molinete de pesca 
E meu cachorro valente 
(...) 

 
[Supressão de mais duas 

estrofes] 
[Há pequenas alterações em 

relação ao cordel publicado: 
“A primeira disse: – Eu vou, 
Mas só vou se for na frente 
Meu molinete importado 
E meu cachorro valente” 
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(FRANCISCO, 2012b)] 
 
A sexta eu me inspirei em 

mamãe! 
A sexta me animou, 
Mas só fez dizer que ia 
Ficou tentando arrancar 
O que ela mais queria: 
A cerâmica do banheiro 
E a torneira da pia. 
(...)28 

 
[interação com audiência = 

explicação sobre os versos] 

 

Para realização dessas performances, o uso da memória por esses artistas populares é 

excepcional: mesmo em uma pequena participação num evento, são recitados cerca de cinco 

ou seis cordéis por noite, além de frequentemente se contarem várias histórias de humor. 

Poderíamos pensar nessa habilidade de memorização como algo que se desenvolveu ao longo 

dos anos, adquirida por esses poetas nos seus percursos, tal como Sautchuk (2009) investigou 

em relação ao improviso dos cantadores de viola. Entretanto, é importante ressaltar que essa 

qualidade é citada por eles como um requisito inicial para ser poeta popular, como conta 

Nildo da Pedra Branca sobre quando começou a ter contato com a poesia: 

 
Aí então com pouco tempo o povo dizia: “tem que trazer aquele neguinho lá, filho 
de dona Neguinha e de seu Luiz, mesmo que seu Luiz não venha! Porque aquele 
neguinho, ele diz os versos sem precisar de ler!”. Então quando eu chegava: “bota o 
menino para declamar!”. 
Interessante que tinha um senhor, que eu achava até ele parecido com Ariano 
Suassuna, que era o sogro da minha irmã, a gente chamava ele de Chico Pajeú, já 
falecido agora. Ele gostava muito de “A chegada de Lampião no inferno”, “A 
chegada de Lampião no purgatório”, “O valente cobra choca na pele do lobisomem”, 
que eram aqueles cordéis enormes, de 120, 190 estrofes. E numa das noites me 
entregaram o cordel para ler, aí então apagou a luz e eu fiquei... Aí ele disse, ele 
gaguejava: “esse nego, esse nego não precisa ler não, ele já lê direto assim!”, ele 
nem entendia direito. (Nildo da Pedra Branca) 

 

Nisso, eles diferem de muitos poetas eruditos que, quando questionados sobre o fato 

de fazer apresentações de sua poesia, apontaram exatamente a dificuldade de memorizar como 

empecilho para suas apresentações. 

 
Quando é preciso fazer... porque eu faço parte de uma Academia – a Academia 
Feminina de Letras e Artes, e como poetisa, como poeta, eu tenho que mostrar 
alguma coisa que eu fiz do meu trabalho. Então, de vez em quando, eu declamo 
alguma coisa. Mas eu não sou de decorar. Eu não decoro, não decoro mesmo! Eu 
faço uma coisa agora, quando é no outro dia... Às vezes vem aquela frase, aquela 
coisa, se eu não escrever na hora, de repente me passa. (Dulce Cavalcante) 

                                                
28 Trechos do cordel “O empregado de Deus”. 
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Francisco Nolasco também fez uma afirmação nesse sentido e ainda mais curiosa, 

pois, no seu caso, a dificuldade de memorização ocorre apenas com sua própria obra: “Eu 

decoro poesias de outras pessoas, mas as minhas, eu sou ruim mesmo de decorar” (Francisco 

Nolasco). 

Essa especificidade dos poetas populares se relaciona ao fato da oralidade ser o 

principal meio de transmissão da tradição popular. Os demais poetas, por outro lado, tem na 

publicação do livro – para fins de leitura individual direta – a constituição do seu “lugar de 

memória”, como já falamos anteriormente. A escrita parece ser, nesse caso, uma extensão da 

memória cultural desse grupo. 

Reiterando o que afirmamos anteriormente, o que todas essas discussões nos mostram 

é que as narrativas orais não são meras repetições da escrita e o contrário também não é 

verdadeiro. A relação entre oralidade e escrita varia de acordo com os sujeitos envolvidos e as 

ocasiões de produção e transmissão dos textos e parece ser o critério mais utilizado pelos 

poetas mossoroenses para definição de uma cultura popular. 

Temos, então, um movimento contínuo de interação entre diferentes correntes 

culturais que tornam as fronteiras identitárias fluidas: a cultura não é, no sentido estático do 

verbo ser, essencializada e constante, mas está sendo construída continuamente nas relações 

que se estabelecem entre esses sujeitos, dentro do grupo, e do grupo com outras pessoas e 

organizações (como o poder público), incluindo estratégias mais ou menos conscientes de 

produção de identidades. 
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3 ESPAÇOS DE POETAS, ESPAÇOS DE POESIA 

 

Como afirmamos anteriormente, os poetas se organizam em diversos grupos, espaços 

muito heterogêneos e, a partir deles, os artistas vivenciam de maneiras diferentes a cultura em 

Mossoró. 

Já citamos no capítulo anterior a existência na cidade de instituições literárias, mais 

relacionadas à produção escrita, como a Academia Mossoroense de Letras – AMOL e o 

Instituto de Cultura do Oeste Potiguar – o ICOP. A Academia Feminina de Letras e Artes de 

Mossoró – AFLAM – como o próprio nome indica, tem como membros não apenas escritoras, 

mas também mulheres que se destacam em outras artes, como atrizes e artistas plásticas. 

Para os artistas entrevistados, essas instituições têm um papel importante de fomentar 

a cultura, reunir escritores, recitar poesias, publicar informes, etc. Antônio Francisco, que faz 

parte de diversas academias espalhadas pelo país, afirmou que a principal contribuição da 

Academia são as indicações para a participação em eventos e a possibilidade da doação de 

livros se ele quiser fazer uma cordelteca ou uma biblioteca. 

Muitos artistas, no entanto, reclamaram da falta de movimentação dessas entidades, 

marcadas por um “marasmo” (nas palavras de Francisco Nolasco). Há cerimônias quando 

alguém toma posse e a AMOL realiza concursos esporadicamente, mas em geral, não há uma 

dinâmica. 

 
Eu acho o seguinte, que estar aliado a uma instituição é sempre bom quando essa 
instituição se movimenta. Não adianta você estar ligado a uma instituição que só 
tem, vai só lhe dar status, vamos dizer assim. A instituição tem que ter o seu papel e 
eu me sinto muito feliz em participar de algumas, a POEMA é uma dessas, tenho 
orgulho de fazer parte da POEMA porque a gente nunca parou. Outras, 
sinceramente, não me envaidece em nada [expressão de desgosto] porque só pra ter 
um diploma dizendo que é daquela instituição não adianta. Ela tem que cumprir o 
seu papel de instituição cultural, né. Eu me sinto feliz em fazer parte de algumas, de 
ter sido fundador de outras, mas na verdade, na verdade, se a instituição não cumprir 
o seu papel, que é de fomentar a cultura de modo geral, eu não tenho muita alegria 
em participar de instituição assim não. (Caio Muniz) 

 

Ângela Rodrigues Gurgel apontou outro problema referente às atividades da AFLAM, 

academia da qual é membro: 

 
Na AFLAM, de vez em quando a gente faz uns saraus, inclusive uma coisa bem 
paradoxal, a gente… eu faço parte da academia e é a Academia de Letras e Artes e 
tudo, mas de alguma forma, as nossas reuniões, a gente lá dentro, é o que menos faz 
é letras e artes. A gente tá fazendo a história, a gente tá fazendo a coisa estrutural, 
burocrática, mas assim, a gente tá precisando de um momento pra que a gente 
apresente o que escreve, que a gente fale de poesia, que a gente fale de literatura, 
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fale das artes em geral. A produção em si. Ela não está acontecendo como deveria 
acontecer. Claro que a gente não vai se imaginar o famoso chá das cinco da 
Brasileira de Letras! Mas a gente precisa sim desse momento. Pronto, esse encontro 
que a gente faz, que é de todo mundo que goste de poesia. Eu creio que a academia 
precisa pensar um momento assim, que seja só pra gente falar de poesia, sem essa 
preocupação com a hora, com a ata, com o protocolo. Porque tem grandes poetas 
dentro da academia, e outras representações artísticas também. [...] (Ângela 
Rodrigues Gurgel) 

 

Apesar desse descontentamento com a falta de atividades das entidades, observa-se 

que os poetas atribuem a elas um papel importante e significativo, pois, se fossem dinâmicas, 

elas poderiam propiciar espaços e disseminação da cultura em Mossoró, dando oportunidades 

para que eles desenvolvessem suas atividades. 

Mas além das academias, há outros grupos por meio dos quais esses artistas da cidade 

se organizam e se articulam, especialmente aqueles mais voltados para a cultura popular que 

não tem espaço nas instituições literárias. Já citamos em outro capítulo o movimento realizado 

pelo Ventania de Mossoró, formado principalmente por grupos de teatro, mas agregando 

também outros artistas, como músicos e poetas. Desde 2011, a cidade é cenário também de 

um novo grupo intitulado “Novos Poetas”, um movimento literário fundado em 2011, a partir 

de publicações no jornal Gazeta do Oeste, que tem como um dos fundadores o poeta Mário 

Gerson29. (MOVIMENTO..., 2014). 

Destacamos também alguns espaços importantes para a divulgação do trabalho dos 

poetas por meio de publicações: a Editora Queima Bucha, a Fundação Vingt-un Rosado e a 

Editora IMEPH. Editores dessas instituições também se inserem nos grupos de artistas e 

facilitam a disseminação das obras dos artistas mossoroenses. 

Entretanto, essa pesquisa se limitou a acompanhar e analisar especificamente duas 

associações de poetas, buscando observar os eventos organizados ou feitos com a contribuição 

das mesmas: A Casa do Cantador do Oeste Potiguar e a POEMA – Poetas e Prosadores de 

Mossoró. Assim, descreveremos melhor o que são essas instituições, seus objetivos e sua 

atuação. 

 

3.1 A CASA DO CANTADOR DO OESTE POTIGUAR 

 

No início da pesquisa, sempre que questionava familiares e colegas de trabalho sobre 

os poetas populares de Mossoró, havia referência imediata à Casa do Cantador do Oeste 

Potiguar. Assim, sempre ouvia afirmações como: “Você vai encontrar isso na Casa do 

                                                
29  Como veremos, Mário Gerson é também atual Diretor de Comunicação da POEMA. 
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Cantador”, “O pessoal da Casa do Cantador com certeza sabe”, “Nos eventos da Casa do 

Cantador, você encontra muita gente”. Ao mesmo tempo, demonstrava-se um 

desconhecimento geral sobre a atual situação da associação, de modo que as afirmações acima 

eram seguidas de comentários como: “Não sei quem está a frente hoje...”, “Nunca mais 

participei de nada”, “Não sei se ainda funciona ali...”. 

A Casa do Cantador do Oeste Potiguar foi durante muito tempo uma instituição de 

referência para reunir poetas populares, especialmente os repentistas, em Mossoró, tendo o 

Congresso de Repentistas Nordestinos como seu principal evento anual. A sede localizava-se 

em uma casa no bairro Planalto 13 de Maio, onde era possível reunir os poetas. Em 2010, foi 

reconhecida como de utilidade pública pela lei municipal nº 2.640/2010, o que evidencia a 

forte atuação que tinha na cidade. 

Entretanto, nos últimos anos, a Casa do Cantador passou por muitas intempéries. 

Depois da morte do poeta Luiz Antônio30, seu último presidente cantador, a casa que servia de 

sede à associação foi invadida, depredada e incendiada. Dado o estado precário em que se 

encontrava a construção após o incêndio, a diretoria optou por demolir a casa. Segundo a atual 

presidenta – Maria Eleni de Lima –, eles ainda estão buscando recursos por meio de projetos 

submetidos à análise da prefeitura para a construção de uma nova sede.  

Isso, juntamente com a falta de patrocínio, levou a uma diminuição das atividades da 

Casa do Cantador, que tem se restringido à organização de algumas cantorias, principalmente 

como colaboradora. Entretanto, a instituição continua sendo uma referência importante no 

cenário cultural da região, especialmente pela trajetória percorrida na cidade. 

A criação de Casas do Cantador no Brasil está relacionada ao contexto de migração da 

cantoria da área rural para a urbana. Segundo Osório (2006), “elas surgiram com o objetivo de 

divulgar e manter manifestações culturais ligadas à literatura de cordel e à cantoria 

nordestina” (OSÓRIO, 2006, p. 65). Em vários municípios do Nordeste, ou mesmo fora dele 

(como evidencia o caso da Casa do Cantador de Brasília), foram criadas Casas do Cantador 

com o intuito de preservar e assegurar a continuidade do repente.  

A existência de uma estrutura física – a Casa – torna-se fundamental para abrigar os 

cantadores que estão de passagem pela cidade. Domingos Martins Fonseca, um dos principais 

batalhadores pela criação da Casa do Cantador no Ceará e no Piauí, idealizava o espaço como 

um local que abrigaria cantadores e artistas sem recursos, mas também conteria uma 

                                                
30 Luiz Antônio era poeta repentista e cordelista. Nascido na Paraíba, morava em Mossoró desde a década de 
1970. Faleceu em março de 2009. 
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biblioteca de pesquisas folclóricas, uma escola de curso primário para os filhos dos cantadores 

e um salão de diversões populares (ARAÚJO, 2010). 

Em Mossoró, a Casa do Cantador foi criada em 1977. Assim como nos demais 

estados, tinha como principal papel acolher os cantadores que migravam da área rural para 

urbana, ou que estavam de passagem por Mossoró. Segundo a presidenta, a casa tinha cerca 

de 600 sócios, poetas ou apologistas, mas eles não contribuíam financeiramente com a 

associação. Assim, a instituição funcionava principalmente com recursos públicos, obtidos 

por meio de projetos, e patrocínios de comerciantes. 

O principal evento realizado, como já mencionado, era o Congresso Potiguar de 

Repentistas Nordestinos, que tinha como objetivo “divulgar a cultura nordestina, bem como 

manter viva a cultura popular entre os jovens” (MOSSORÓ..., 2012). O formato do evento 

dependia dos recursos arrecadados, públicos ou privados (adquiridos por meio de patrocínio). 

Inicialmente, realizava-se durante três noites, mas com a diminuição dos recursos obtidos por 

meio de patrocínio reduziu-se para duas e depois para apenas uma noite. 

Nos últimos anos, o Congresso havia se ampliado. Com recursos obtidos de editais da 

PETROBRAS, tornou-se possível realizar os eventos em três noites e em lugares diferentes – 

Natal, Caicó e Mossoró. Outra fonte importante de financiamento foi a Fundação José 

Augusto, principalmente no período em que Joaquim Crispiniano Neto – um dos fundadores 

da Casa do Cantador do Oeste Potiguar – era presidente. Segundo Eleni, Crispiniano é “o pai 

dos poetas” e deu muito apoio à Casa quando esteve à frente da Fundação José Augusto. 

No Congresso, vinham cantadores de diversas localidades, convidados pela 

organização do evento. Junto com os cantadores, também se apresentavam outros poetas, 

recitando versos nos intervalos da cantoria. Esse tipo de evento provocou uma mudança na 

forma como se apresentavam os cantadores, como chama atenção Araújo (2010), referindo-se 

à atuação da Casa do Cantador do Ceará: 

 
Assim como o encontro de repentistas promovido por Ariano Suassuna – no Teatro 
Santa Isabel, em Recife – no ano anterior (1946), o I Congresso de Cantadores, que 
aconteceu no Teatro José de Alencar, foi um marco na atividade repentista, ao 
apresentar os desafios fora dos tradicionais ambientes pés-de-parede. Das casas de 
família, fazendas, bares e feiras a cantoria subiu ao palco do mais importante teatro 
cearense, ganhando um formato de espetáculo diferente. (ARAÚJO, 2010, p. 53) 

 

Isso também modificou a forma como os cantadores se identificam. Osório (2006), 

pesquisando as cantorias de pé-de-parede em Brasília, observou que os repentistas fazem 

questão de ressaltar sua identidade enquanto artista. Busca-se afastar a imagem do cantador 
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como um mendigo, necessitado, que canta para obter a esmola dos turistas nas praias ou 

praças; os repentistas são profissionais da arte, tendo esse status hoje reconhecido por lei: 

 
Recentemente, no dia 14 de janeiro de 2010, o presidente Luís Inácio Lula da Silva 
sancionou a lei que reconhece a atividade de repentista como profissão artística. A 
lei de número 12.198 considera quatro categorias: os cantadores e violeiros 
improvisadores; os emboladores e cantadores de coco; os poetas repentistas e os 
contadores e declamadores de causos da cultura popular; os escritores da literatura 
de cordel. A profissão de Repentista passou a integrar o quadro de atividades a que 
se refere o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (1943). (ARAÚJO, 
2010, p. 68) 

 

Entretanto, na organização dos Congressos em Mossoró, o apoio logístico ao evento 

dependia ainda de uma rede de amizades, que dava um caráter mais festivo e acolhedor ao 

evento. Para a organização, a diretoria da Casa contava com um grupo de amigos que se 

dispunha a dividir tarefas – hospedar poetas, garantir o transporte da rodoviária para o hotel 

ou evento, etc. Pode-se observar isso no depoimento de uma senhora, que não teve 

aproximação com a instituição da Casa do Cantador, mas apreciava a cantoria e era amiga de 

muitos cantadores e apologistas: 

 
Eu me lembro que em alguns momentos eu ajudei na organização. Na organização, 
assim... eu não era da equipe de organização, mas como eu era muito ligada ao 
pessoal, teve momentos que eu ajudei. Por exemplo, ir pegar alguém na rodoviária... 
Eu me lembro que uma vez eu fui pegar Patativa na rodoviária. Essas coisas assim: 
de alguém ir se hospedar lá em casa... (Depoimento anônimo de uma apologista31) 

 

Dessa forma, o público do evento era composto também, em grande parte, por essa 

rede de amizades dos poetas e apologistas, sendo bastante variado quanto à faixa etária e o 

gênero. No caso de Mossoró, observa-se também uma peculiaridade, que foi a intensa 

aproximação dos movimentos sociais: 

 
Dava muito o pessoal do movimento [no Congresso de Repentistas Nordestinos]. Eu 
me lembro que era casa cheia. Eu me lembro inclusive que, quando eu fui ter minha 
primeira filha, eu saí de um Congresso de violeiro sentindo dor. (…) Mas era mais o 
pessoal do movimento, dos movimentos sociais, movimentos populares, do PT, das 
pastorais, dos sindicatos... (Depoimento anônimo de uma apologista) 

 

A existência de um público específico relaciona-se com outro papel que, segundo 

Celeste Guimarães, apologista da cantoria e um dos principais envolvidos nas ações da Casa, 

a associação assumiu no cenário político da cidade: 

                                                
31 A depoente optou por não se identificar. 
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O mais importante da Casa do Cantador de Mossoró, particularmente, foi a linha 
política que foi dada às cantorias. Acabou-se aquelas cantorias de louvar, de você 
chegar na casa do fazendeiro e cantar, passar a noite cantando versos muito mais 
puxando saco do dono da casa e passou a ser uma cantoria mais crítica, inclusive 
bem mais politizada; acho que isso partiu muito aqui de Mossoró, a politização da 
cantoria, e da Casa do Cantador, né? (Celeste Guimarães Neto, apologista). 

 

Esse viés político também evidencia uma atualização da cantoria, relacionada a um 

novo contexto cultural – o urbano. Dessa forma, os cantadores traziam para seus repentes a 

realidade local, os problemas sociais que enfrentavam, as campanhas e disputas políticas do 

momento. Essa mudança – do rural para o urbano – pode ter influenciado significativamente, 

não apenas no tema, mas na forma de produzir a cantoria: 

 
No contexto urbano, os cantadores migrantes viveram possíveis transformações: na 
perspectiva do tempo, distribuído em horas de lazer e labor, por exemplo, a cidade 
talvez tenha imposto um ritmo de trabalho diferente, obedecendo a outras lógicas de 
produção. [...] O fluxo migratório de sertanejos ao litoral desafiou a um novo campo 
de negociação de saberes, crenças, formas de lazer. O repente estava ligado ao 
cotidiano do campo, onde muitos agricultores aproveitavam as horas de lazer para 
tocar viola e improvisar. (ARAÚJO, 2010, p. 27; 29). 

 

Mas o “papel político” também se refere a um contexto histórico maior, nacional, que 

era a ditadura militar: 

 
Costumo dizer que criamos uma ESCOLA CORDELÍSTICA em Mossoró, que foi a 
Casa do Cantador. Ali, uma geração entre os quais, eu, Antonio Lisboa que se 
encontra em Recife e Chico Diassis, que se encontra em Brasília, procuramos 
colocar a poesia popular a serviço da luta popular. E conseguimos, isto se espalhou 
pelo Nordeste, mas o lugar mais autêntico nesse sentido foi mesmo Mossoró. Hoje, 
acho que está muito nivelado. A influência de Mossoró se espalhou e se diluiu e em 
todo canto se canta política, mas também perdura a cantoria alienada, inclusive por 
alguns de Mossoró. Mas é fato que Mossoró fez a diferença, neste sentido, no final 
do regime militar, quando a maioria dos poetas populares praticava a auto-censura, 
mesmo cantando de improviso, evitavam ferir o discurso da ditadura. (Crispiniano 
Neto) 

 

O Congresso de Repentistas não é realizado em Mossoró desde 2012. De lá para cá, a 

Casa tem funcionado promovendo algumas cantorias, que não dependem da existência física 

de uma infraestrutura para a associação. Segundo a presidenta Eleni, quando os cantadores de 

outros estados têm a cidade em seu percurso, eles fazem o contato com ela para a organização 

da cantoria – o que evidencia que a Casa do Cantador é uma referência importante para esses 

profissionais. 
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O apoio logístico para as cantorias continua sendo realizado pelos amigos – cantadores 

e apologistas – que se dispõe a colaborar e mesmo pela família de Eleni, segundo seu relato. 

Ela busca patrocínio para financiar o local do evento e a divulgação, mas não exige muito 

custo: “A gente só gosta de fazer no meio da rua mesmo. Normalmente tem bandeja32, não 

tem cachê estipulado. E dá certo. O objetivo é divulgar, não tem fins lucrativos”. 

Muitas vezes, o evento é realizado pelo artista Zé Lima33, sócio da Casa, que conta 

sempre com a colaboração da Casa do Cantador por meio da pessoa de Eleni. Nesse caso, eles 

possuem o patrocínio de muitas empresas comerciais e o evento é transmitido no programa 

“Coisas do Sertão”. A divulgação é feita por meio de jornais impressos, nas rádios, por 

cartazes, panfletos e, dependendo da dimensão do evento, também por outdoor. 

Não há parcerias com outras instituições de cultura da cidade, segundo Eleni, “a Casa 

do Cantador é individual”. Também não participam da organização do Festival de Repente 

que é realizado todo ano pela prefeitura municipal – inserido na programação do Mossoró 

Cidade Junina sob a responsabilidade de Aldaci de França – cantador, professor e funcionário 

da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) – o que a presidenta da Casa não 

considera muito justo. Apesar disso, ela caracteriza a relação com o poder público municipal 

boa, participando, a convite, dos eventos realizados. Às vezes, são chamados inclusive para 

opinar sobre a organização e realização do que é promovido. 

A obtenção de verbas para a reestruturação da Casa, no entanto, tem se mostrado mais 

difícil do que a realização das cantorias: 

 
Os entraves e as dificuldades, a gente sabe que tem muitas, né. E principalmente 
diante de cultura, você sabe, você como tá nessa pesquisa você vê, como cultura, 
assim... umas coisas eles valorizam demais e as outras menos; não é um bolo que 
você fatia com fatias iguais. Não. Uns é demais, outros menos. Vai assim, aquelas 
portas: umas são mais portas abertas, outras fechadas e assim vai essas coisas. Mas a 
gente gosta, aí tem que não desistir, persistir. (Maria Eleni de Lima) 

 

O que pode se observar é que a associação funciona atualmente somente por meio de 

ações isoladas da presidenta. A identificação entre ela e a instituição pode ser observada 

inclusive na apropriação que faz do arquivo. O acervo da Casa do Cantador continha fotos e 

registros de eventos, troféus, livros e cordéis, além das fichas de sócios. Os registros antigos 

                                                
32 A “bandeja” pode ser uma caixa, uma cesta, ou uma bandeja mesmo como o nome sugere, onde os 
espectadores depositam dinheiro (em valores variados) para pagar o cantador. Voltaremos a falar disso adiante. 
33 Zé Lima é compositor, cordelista, violeiro, repentista e apresentador do programa “Coisas do Sertão”, que é 
exibido semanalmente no canal da TV Cabo Mossoró (TCM). 
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foram destruídos no incêndio, mas os novos são mantidos na própria residência de Eleni, 

esperando uma nova casa para serem guardados. 

Celeste Guimarães fez uma análise mais negativa da situação atual da Casa. Para ele, 

as ações estão paralisadas e a associação não existe mais. Contudo, ele também atribui a isso 

outras causas para além da falta da sede e do patrocínio: 

 
Complicado, muito complicado. Acho que não existe mais Casa do Cantador. As 
Casas dos Cantadores tudo começaram a ter problema depois que os cantadores 
começaram a fazer congresso. Então, tem um congresso de cantador aqui. Era o 
congresso de quando Luiz Antônio era cantador. Então, não era o congresso de 
Cantador, era o Congresso de Luiz Antônio. Então Luiz Antônio convidava pessoas 
que vinham para a cantoria aqui porque convidavam ele para ir pra de lá. E começou 
a ficar muito cantador à margem. Hoje, a situação das Casas de Cantadores, não só a 
de Mossoró (a de Mossoró também é pior porque nem existe mais)... Então começou 
a haver essa política e o grupo de cantadores inclusive... Está acabando, mas é uma 
política muito séria! Eles se destruindo, os velhos contra os novos. [...] Isso acabou 
agora, mas foi uma fase, de uns cinco a seis anos aí muito, muito ruim. Foi muito 
ruim pra cantoria. Então o que que acontecia? Os cantadores bons, que não 
pertenciam ao grupo, que não faziam esse jogo de chamar os outros para a cantoria, 
não vinham para Mossoró porque não era do grupo. Vinham muitos cantadores bons 
também, mas quem não fosse do grupo não vinha. Pessoas como Oliveira de Panela, 
Lourinaldo Venturino, grande nome nacional. Eu fiz até uma cantoria só pra trazer 
esse pessoal aqui. E ainda hoje está arrumado dessa maneira. Então isso acabou 
muito a cantoria, mas de qualquer maneira é uma coisa que não morre nunca. [...] 
O cantador não tem mais a sua entidade, o seu lugar de apoio em Mossoró. Não tem 
mais de jeito nenhum. [...] Isso é muito sério. É muita insatisfação no meio dos 
cantadores. Cada cantador que você falar, não tem nenhum satisfeito! Todos muito 
tristes, me procuram, mas eu não sou cantador! Me procuram para ver se faz alguma 
coisa, o que a gente poderia fazer? (Celeste Guimarães) 

 

Percebe-se nesse depoimento que a Casa do Cantador constituía-se não apenas um 

espaço para viabilizar as cantorias, mas um “lugar de apoio”, de encontro e convivência, entre 

cantadores e apologistas. Para Celeste Guimarães, esse espaço de convívio é muito 

importante, de forma que ele gostava mais de conversar com os artistas do que ouvir a 

cantoria, pois “na hora da conversa, da prosa, é que a poesia sai com mais naturalidade”. 

Nesse sentido, os cantadores são também caracterizados como pessoas engraçadas. 

 
Eu particularmente achava muito divertido, quando a gente sentava numa mesa de 
bar. Eu achava muito divertido porque eles ficavam brincando um com os outros, 
com aqueles repentes que eles fazem... como é que eles chamam? Tem um 
nomezinho, que eles gostam de brincar com as palavras... Trocadilho! Eles fazem 
muito trocadilho um com o outro. Aí tem umas coisas bem interessantes. Por 
exemplo: eu me lembro que uma vez... (acho que foi com Luiz Campos, não me 
lembro quem era a outra pessoa) falou assim, que tava com vontade de vomitar. Aí o 
outro falou assim: “E você tem vontade de vomitar? Nunca tive vontade de 
vomitar.” “Luiz, você quer bem dizer que nunca teve vontade de vomitar?” “Não, eu 
já vomitei, mas que eu tivesse vontade não.” As brincadeiras que eles ficavam 
fazendo um com os outros, né. Eu lembro dessa coisa, da diversão. (Depoimento de 
uma apologista) 
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Histórias de humor como essa estão sempre presentes nas cantorias, sendo contadas 

nos intervalos. Essa, entre outras características que discutiremos adiante, contribuem para 

formar um clima informal de festa e de roda de conversas que prevalece nos eventos. Na 

ausência da casa, o espaço de confraternização tem se concentrado nas cantorias, onde essa 

comunidade – de cantadores e apologistas – reúne-se, troca histórias e relembra fatos 

compartilhados no passado. 

 

3.2 A POEMA – POETAS E PROSADORES DE MOSSORÓ 

 

De fundação mais recente (1997), a Poetas e Prosadores de Mossoró – POEMA é uma 

associação de artistas e apologistas da poesia, de caráter mais local que a Casa do Cantador. A 

instituição ainda não possui sede e o número de sócios não ultrapassa uma centena34. Essa 

constituição mais simples reflete a forma como a associação foi criada, não como uma grande 

instituição cultural, mas como uma rede de amigos: 

 
Na verdade, na verdade, nós começamos como uma brincadeira, nós não tínhamos a 
intenção de criar uma instituição. Éramos eu, Cid Augusto, Marcos Ferreira, 
Genildo Costa e Rogério Dias. E assim, todos produziam, todos escreviam. Então, 
nós nos encontrávamos pra tomar nossa cerveja e discutir, ver o que que o outro 
estava produzindo, se era bacana, Genildo Costa musicava alguns poemas nossos. E 
era isso. Mas aí foi juntando mais gente. Não tinha um objetivo definido, não era... 
Ninguém pensou em criar nada. Mas de repente foi juntando tanta gente que não 
teve como fugir a isso. Ela se transformou numa instituição, teve que ganhar a forma 
burocrática da coisa, com estatuto, com presidência, mas no início não tinha, não era 
esse o nosso objetivo. Era só brincar, brincar de fazer poesia. (Caio César Muniz) 

 

O objetivo era, portanto, formar um grupo que se encontrasse para compartilhar sua 

produção literária, lendo e recitando versos, transformando-os em música, valorizando a 

poesia, mas principalmente se divertindo. Aos poucos, contudo, houve uma preocupação 

também em divulgar essa produção para a população da cidade, promovendo os artistas 

locais. 

No início dessa pesquisa, em 2012, Caio César Muniz era o presidente da POEMA. 

Foi ele quem me recebeu em seu local de trabalho, contando a história da instituição e 

indicando eventos que poderiam ser observados. Ele também indicou muitos dos artistas 

                                                
34 Não foi possível identificar o número exato de sócios, pois por motivos diversos a relação dos associados 
nunca foi disponibilizada. 
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pesquisados, de maneira que a maior parte do trabalho de campo se deu acompanhando as 

ações da POEMA. 

Lamentando a falta de infraestrutura e desejando uma maior participação dos sócios, 

Caio Muniz relatou que a associação tem atuado principalmente na comemoração de dois 

eventos no ano: o Dia Nacional da Poesia (14/03) e o Dia do Poeta (20/10). No caso deste 

último, eles aproveitavam também para lembrar o falecimento de Elizeu Ventania35 (19/10) e 

o aniversário do cordelista Antônio Francisco (21/10). Nessas ocasiões, o grupo se reorganiza, 

associando novos interessados e atualizando cadastros dos antigos. 

Há ainda uma peculiaridade sobre as ações do grupo: Caio Muniz é editor da 

Fundação Vingt-un Rosado e colunista do jornal O Mossoroense, o que gerou uma 

aproximação da POEMA com essas instituições. Por meio dessa relação, houve publicações 

de livros de sócios da POEMA pela Fundação Vingt-un Rosado. O jornal O Mossoroense 

contribui para o Dia Nacional da Poesia com um encarte destinado à publicação de poesias de 

escritores mossoroenses, além de noticiar eventos e fatos relacionados à associação.  

Em 2013, a programação para o Dia Nacional da Poesia incluiu eleições para a nova 

diretoria da POEMA. Segundo o edital publicado em 06 de fevereiro, estavam habilitados 

para concorrer e votar sócios que participavam da entidade há mais de dois anos. Fora 

articulada uma chapa única, com a seguinte composição: 

 
Presidente: Genildo Costa 
Vice-presidente: Josué Damasceno Pereira 
Secretário: Caio César Muniz 
Tesoureiro: Rogério Dias 
Diretor de comunicação: Mário Gerson 

 

Dessa forma, mantiveram-se na diretoria três dos sócios fundadores. Caio Muniz 

pretendia, com a secretaria, continuar “ajudando aos novos que estão chegando”, segundo 

reportagem publicada no jornal Gazeta do Oeste (POEMA..., 2013). O dia da eleição serviria 

também para recadastramento dos sócios, que não era realizado desde 2002, feito com o 

objetivo de incluir novos autores. 

A eleição se estendeu das 8h até às 17h, na casa do poeta Rogério Dias, no dia 14 de 

março de 2013. Alguns poetas se revezaram no local, de maneira que a votação não precisasse 

ser interrompida. Dessa forma, foi possível observar a relação entre eles e as expectativas 

sobre as eleições. 
                                                

35 Elizeu Ventania, conhecido como o “Rei das canções”, foi um violeiro, cantador e compositor, famoso nas 
décadas de 1970 e 1980. Faleceu em 19 de outubro de 1998. Atualmente, dá nome a “Estação das Artes Elizeu 
Ventania”, um dos principais espaços de eventos culturais existentes na cidade. 
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O local ocupado era constituído por uma área espaçosa, com uma piscina ao lado, 

onde estavam dispostas mesas de madeira e várias plantas, com uma decoração rústica. Os 

artistas conversavam sobre temas diversos, mas o mais corrente eram os tempos antigos e 

colegas artistas (músicos, poetas, artistas plásticos, etc.) que eles não viam há muito tempo. 

Rogério Dias trazia com frequência objetos que colecionava, pequenas antiguidades, como 

fichas de alunos de um curso de datilografia da década de 1960 que guardava, convites de 

formatura, um dente de baleia que expunha na casa, etc. Em contraposição ao passado, 

falavam da falta de qualidade da música que os jovens escutam hoje e das mudanças dos 

espaços que frequentavam, como o bar Chap-Chap36. Esse momento reforçou o relato de Caio 

Muniz, evidenciando que a entidade se constituía mais como um grupo de amigos, que se 

conheciam bem e compartilhavam histórias e amigos do passado, do que como uma 

instituição formal. 

Poucos artistas foram votar durante o dia, de maneira que não houve muito movimento 

no local, mas as eleições tiveram espaço na imprensa. Jornalistas – de periódicos impressos, 

digitais e dos dois canais de TV locais – entrevistaram os novos membros da diretoria, que 

aproveitaram para fazer a divulgação da programação do Dia Nacional da Poesia, que seria 

comemorado a partir daquela noite.  

Três dias depois, no encerramento da programação da semana da poesia, Cid Augusto 

rabiscou em um pedaço de guardanapo, no mercado público da COBAL, o que Caio Muniz 

logo declarou como a ata de posse de Genildo Costa como presidente da POEMA. 

 
Caio Muniz, de Iracema, 
Renunciou ao Papado, 
Abrindo, sem babujado, 
UM CONCLAVE NA POEMA. 
Não houve sequer dilema, 
Retetel, cu de galinha. 
Depois daquela caninha 
Josué, o Carmelengo, 
Declarou, sem lengo-lengo: 
"HABEMUS PAPAM: COSTINHA"! 

 

O novo presidente, Genildo Costa, compartilha da visão de Caio sobre a associação. 

Contudo, sendo também músico e envolvido em diversos projetos, ele dá uma ênfase ainda 

maior na divulgação da poesia e chama atenção a frequência com que, nos seus discursos, 

aparece a escola como espaço de atuação. 

 

                                                
36 O Chap-Chap era um bar de propriedade do poeta Rogério Dias, cujo cardápio trazia nome de diversos poetas. 
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A POEMA, eu acho que é nosso canto de se encontrar. […] O Caio quem foi o 
idealizador, né? O homem da ideia da POEMA, o Caio Cesar. E nós nos 
conhecemos e começamos a levar a poesia para as calçadas de matriz, de catedral, 
de igreja, e pra escola, e ajudar as pessoas a publicar um livro, entendeu? 
Começamos cedo, e até como uma forma de consolidar também nossa amizade. E 
sabíamos que não ia ser, não foi e não será fácil fazer como a gente faz. Você dá a 
cara pra bater, você tá ali, né? E essas experiências, e essas provações é o que 
justamente nos faz ser o que somos hoje. Porque faz muito tempo, 16 anos, né? Que 
a gente já vem. (Genildo Costa) 

 

A referência às dificuldades encontradas também é bastante frequente no discurso dos 

sócios que participam da diretoria da POEMA, evidenciando um embate mais forte com o 

poder público37. Quando distribuiu as camisetas que deveriam ser utilizadas no evento de 

comemoração ao Dia Nacional da Poesia, Caio reclamou do destaque que o slogan da 

prefeitura (“Todos por Mossoró”) tinha na parte de trás da roupa, obtendo a concordância dos 

demais e chegando a sugerir o uso de uma jaqueta para escondê-lo. 

Alguns sócios, como Rogério Dias, por exemplo, participaram de atos do movimento 

Cultura não évento descrito anteriormente. Genildo Costa não esteve presente no ato, mas fez 

questão de se manifestar a favor, assim como Caio Muniz: 

 
Foi mais um grito no deserto, mais um. Porque faz tempo que a gente grita, faz 
tempo que a gente reivindica. Mas parece que é assim, os gestores acham que estão 
certos e o que a gente brada do lado de cá parece que é uma agressão, quando na 
verdade não é, é uma reivindicação pra uma mudança, uma mudança de pensamento. 
Ninguém tá batendo contra ninguém, ninguém tá falando de política, tá se pedindo 
que repense o modo de fazer, só isso. Mas mais uma vez não surtiu o efeito. 
Ninguém conseguiu mudar nada nesse aspecto. Então, foi ótimo. É importante que 
surja, que a gente esteja sempre brigando, né. Mas mais uma vez não saiu do canto 
não. (Caio Muniz) 

 

Nesse relato, ele fez questão de enfatizar o caráter “apartidário” do movimento, 

“ninguém tá falando de política”. Contudo, é evidente que o posicionamento político dos 

envolvidos influencia na opinião deles sobre o cenário cultural da cidade. No caso, Caio tem 

uma aproximação explícita com o grupo familiar dos Rosados que tem ocupado o papel de 

oposição no município: considera Vingt-un Rosado o seu mestre e expressou publicamente 

sua preferência pela candidata Larissa Rosado nas eleições municipais de 2012. 

Essa preferência não foi necessariamente compartilhada por todo o grupo da diretoria. 

Durante a eleição, após a saída de Cid Augusto, um dos poetas comentou, em voz baixa para 

não ser ouvido pelos demais, que ele era irmão da candidata Larissa Rosado, que fazia parte 

da “família que dominava Mossoró há décadas”, parecendo não apreciar esse fato. Seja qual 

                                                
37  É importante ressaltar que o evento descrito aqui foi realizado na gestão da prefeita Cláudia Regina (DEM-
RN). 
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for a opinião dos demais poetas, o que pode ser observado é que nenhum dos membros da 

diretoria assiste com frequência aos eventos promovidos pela prefeitura. Se não há um 

boicote, há ao menos um distanciamento em relação às ações realizadas pelo poder público. 

Isso pode ocorrer devido à intensa valorização que se dá à cultura popular38, 

especialmente à literatura de cordel, nesses eventos, em detrimento dos demais artistas. A 

POEMA, entretanto, é uma associação bastante mista, mas com participação majoritária de 

poetas cultos, definidos como tais a partir do ato de escrever e, por isso, chamados de 

eruditos. Percebe-se, então, sutilmente, uma disputa de espaço na cidade, como nos referimos 

no capítulo anterior, que acaba opondo alguns artistas a outros, de forma que, ao saber do 

tema da pesquisa no dia da eleição para a nova diretoria, Mário Gerson – atual diretor de 

comunicação da entidade – disse-me para tomar cuidado para selecionar as pessoas certas a 

serem entrevistadas: “porque há 'poetas' e poetas!”. 

Essa disputa de espaço pode também ser a razão do distanciamento entre as duas 

entidades estudadas, já que a Casa do Cantador se volta especificamente para manifestações 

da cultura popular. Eleni não participou de nenhum dos eventos promovidos pela POEMA no 

período pesquisado, bem como os membros da diretoria da POEMA também não 

participaram de nenhuma cantoria. Eleni relatou que houvera parceria entre as duas 

instituições quando Luiz Antônio era presidente, pois ele era chamado para os eventos. No 

entanto, era uma relação com a pessoa de Luiz Antônio e não com a instituição. 

Apesar disso, prevalece nos discursos e nas ações um ideal de inclusão e formação de 

parcerias. Eles esperam que a instituição possa crescer e ser mais representativa a partir da 

participação de todos que estiverem interessados: 

 
Para ele [Caio Muniz], a Poema foi sempre uma entidade “de portas abertas para 
todos” e, principalmente, para os novos autores. “Sempre fomos uma entidade 
aberta, sem panelinhas. Ao contrário. Durante esses anos, agrupamos muita gente 
boa, poetas e prosadores e pretendemos continuar com a política de abertura”, frisa, 
destacando que um exemplo disso tem sido a boa participação do público em geral – 
e dos autores – nos recitais.” (POEMA..., 2013) 

 

Poetisas da Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró (AFLAM) participaram 

de muitos dos eventos observados e mantêm uma relação de amizade com os poetas 

fundadores da POEMA. A associação também conta entre seus associados com membros do 

Movimento Novos Poetas, da AMOL e do ICOP. Há uma preocupação constante em auxiliar 

                                                
38 Muitos trabalhos discutem como a cultura popular é apropriada por governos para a construção de identidades 
espaciais. Nesse caso, a cultura popular é tida como aquela capaz de representar a essência da nação. 
(CANCLINI, 2011) 
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artistas populares na publicação de livros, CD’s e espaço nos eventos. A esse propósito, Caio 

Muniz se orgulha de ter colaborado, com a POEMA, para ascensão de Antônio Francisco 

como um grande cordelista na cidade e no país; da mesma forma, em todas as oportunidades, 

ressalta para o público a importância do poeta Concris como o único embolador de coco da 

cidade. Esse desejo de agregar todos os artistas expresso constantemente por Caio Muniz vem 

dando a cara da instituição. 

Aliás, talvez por poucas pessoas atuarem diretamente nas entidades, tanto na Casa do 

Cantador como na POEMA, pode-se observar uma identificação muito estreita entre a 

instituição e seu gestor. Quanto à Casa do Cantador, a própria residência de Eleni se torna o 

espaço de memória da entidade, onde ela guarda o arquivo com fichas, contatos, fotos, relatos, 

etc. Na POEMA, a atuação por meio do jornal O Mossoroense e pela Fundação Vingt-un 

Rosado, ambos locais de trabalho de Caio Muniz, também evidenciam isso. Com a entrada de 

Mário Gerson na diretoria – editor de cultura do jornal Gazeta do Oeste – este periódico 

também passa a divulgar com frequência as ações da entidade. 

Considerando isso, as relações pessoais dos artistas que estão à frente da entidade são 

fundamentais para o estabelecimento de parcerias, inclusive com o poder público. Isso já tinha 

sido observado por Lucena (2007), em relação aos grupos de teatro da cidade: 

 
Ademais, o Auto da Liberdade é organizado pelo poder público municipal e os 
atores de teatro que possuem melhores relações políticas com as lideranças locais, 
certamente, terão mais facilidades em inserir-se na encenação do espetáculo. 
Lembro-me que numa conversa informal uma dessas militantes negras falou da 
importância de ter boas relações políticas com as lideranças locais para conseguir se 
promover no teatro mossoroense. (LUCENA, 2007, p. 68) 

 

É assim que, na atual gestão, com Genildo Costa na presidência, também observamos 

uma mudança de atuação da associação. A renovação da diretoria da POEMA foi seguida por 

uma renovação na gestão municipal de Mossoró: as eleições municipais complementares de 

2014 garantiram a posse de um novo grupo político na prefeitura. Genildo Costa vem 

divulgando nas redes sociais reuniões constantes com a nova secretária de cultura – Isolda 

Dantas, que garantiram a efetivação em 2014 de um projeto antigo do músico, no qual a 

POEMA agora atua como colaboradora: o Esquina do Saber – a periferia em movimento.  

O projeto é desenvolvido por meio da Lei de Incentivo à Cultura Vingt-un Rosado, 

que destina parte da arrecadação de impostos do município na promoção e incentivo à 

produção cultural. Consiste na realização de espetáculos culturais em esquinas de ruas, 
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estrategicamente localizadas, em bairros de periferia, com o objetivo de propiciar às 

populações mais carentes o acesso aos espetáculos culturais. 

Assim, as transformações políticas e sociais da cidade vão influenciando a maneira de 

se organizar desses artistas; mas, principalmente, esses grupos de artistas buscam influenciar 

nas transformações políticas e sociais da cidade. E as comemorações, festas e espetáculos são 

os espaços privilegiados nos quais eles efetivam essa prática de transformação. 

 

3.3 ESPAÇOS DE NARRAR E CANTAR  

 

Buscamos descrever e analisar aqui alguns eventos nos quais esses artistas se 

apresentam, situações de emergência de narrativas nas quais há expressões e transformações 

de experiências, comunicadas por meio de signos específicos que os artistas (performers) 

compartilham com a audiência.  

Como já dissemos anteriormente, alguns poetas possuem sua atividade artística mais 

voltada para a escrita e fazem poucas apresentações. Os eventos relatados aqui têm 

principalmente artistas considerados populares como atores centrais, mas contam com a 

participação dos demais. Os poetas que trabalhamos se apresentam em diversos espaços e as 

formas de apresentação dependem das situações, dos objetivos e do público que constituem 

esses eventos. 

O principal espaço ocupado por esses artistas são as escolas, seja porque há um 

engajamento dos mesmos na valorização de sua arte a partir da educação, seja porque os 

educadores são, segundo eles, os que mais abrem as portas para a cultura. Mas existem vários 

outros espaços, não havendo restrição por parte dos artistas – Antônio Francisco relatou que, 

no mesmo dia, ele fora para uma escola de ensino fundamental e, em seguida, para um 

presídio, apresentando os mesmos cordéis. 

Os artistas são chamados para fazer apresentações também em eventos particulares, 

como aniversários e casamentos, bem como confraternizações e comemorações realizadas por 

instituições como igrejas, sindicatos e associações profissionais. Quanto a isso, Nildo da 

Pedra Branca contou que o único lugar que não gostou de recitar foi um velório. 

Existem também momentos de confraternização entre os poetas no qual eles tocam, 

cantam, recitam e contam histórias entre eles. O Sêbado, por exemplo, é muito citado como 

local de encontro. Espaço criado pelo cirurgião dentista Marcos Almeida há 10 anos, em sua 

própria casa, esse sebo reúne os artistas da cidade, com livros, música e pinturas, estando 



93 
 

aberto também à declamação de poemas, rodas de samba, maxixadas e conversas entre os 

artistas. O nome deriva do fato de abrir apenas aos sábados pela manhã. 

Já citamos também a casa do poeta Rogério Dias, onde ocorreu a eleição da diretoria 

da POEMA, como um espaço importante para os poetas. Outra residência que se constitui em 

espaço privilegiado de encontro é a casa do cordelista Antônio Francisco39, onde se reúnem 

apologistas, poetas e prosadores amigos. 

Vamos nos deter aqui, contudo, em eventos narrativos que se constituem como 

performances culturais, eventos programados, com local e horário pré-definidos e separação 

clara entre performers e público. Eles ocorrem em bares, restaurantes, teatros, auditórios, 

feiras livres... enfim, para os poetas de Mossoró, onde é possível montar um palco e mostrar a 

sua arte para as pessoas. 

Essas performances, em forma de espetáculos, podem ser comparadas a peças de 

teatro, nas quais podemos observar o “meta-teatro da vida social”. Ou seja, por meio delas, os 

artistas evidenciam temas, relações e problemas cotidianos, transformam a experiência 

ordinária em espetáculos extraordinários, trazendo questões cotidianas à reflexão da 

audiência. Podemos observar assim signos compartilhados pela comunidade (atores e 

audiência), experiências narradas e relações de poder que perpassam as narrativas 

performáticas. 

Começamos relatando um pouco sobre alguns eventos observados, a fim de 

compreender melhor o contexto de emergência das narrativas em performance que 

analisamos. 

 

3.3.1 Dia Nacional da Poesia/ 2013 

 

O primeiro evento que destacamos aqui, relatado com mais detalhes, é a comemoração 

do Dia Nacional da Poesia, na perspectiva de que essa análise auxilie na compreensão do que 

é a “Poetas e Prosadores de Mossoró”. A POEMA sempre procura realizar atividades nesse 

dia, como já foi dito, definido em homenagem ao nascimento do poeta Castro Alves em 14 de 

março. Em 2013, contudo, a prefeitura municipal de Mossoró divulgou uma programação 

                                                
39 Curiosamente, as experiências na casa de Antônio Francisco e Rogério Dias foram semelhantes. Antônio, 
assim como Rogério, fez questão de mostrar a casa e objetos antigos que guarda, como bolsas, sandálias e 
pedras. Além disso, ele expõe na casa vários quadros e prêmios que ganhou devido aos seus cordéis. Ele também 
enfatizou que a sua casa é “viva”: no quintal, tem um tanque no qual está fazendo um aquário, com vários peixes 
e um jabuti; na cozinha, há uma gata com vários filhotinhos, “gata de rua” segundo ele; na frente da casa, várias 
árvores, dentre as quais ele diz se orgulhar muito da pitangueira. 
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Imagem 4: Caio César Muniz recitando versos na Escola 
Dinarte Mariz. Fonte: 

http://emdinartemariz.blogspot.com.br/2013/04/13032013-

específica, que deveria durar uma semana, para celebrar a poesia, com atividades da POEMA, 

do governo do Estado e da AFLAM. 

Segundo a programação divulgada, entre 11 e 13 de março, os poetas passariam em 

escolas fazendo a divulgação do Dia Nacional da Poesia e distribuindo encartes especiais do 

jornal O Mossoroense. Como o encarte ficou pronto apenas no dia 13 de março, a divulgação 

foi feita somente em três escolas, dentre as quais, a Escola Municipal Dinarte Mariz, na qual 

foi feita uma apresentação. 

A performance realizada na 

escola difere das demais trabalhadas 

aqui por não ter sido previamente 

marcada. No contato entre a diretora 

da instituição e membros da 

POEMA – Caio César Muniz, 

Genildo Costa e Josué Damasceno – 

surgiu a ideia de juntar alguns 

alunos no pátio para que eles 

pudessem fazer melhor a divulgação 

da programação. Logo, duas turmas 

de alunos estavam em cadeiras colocadas apressadamente no pátio, ouvindo Caio César 

Muniz falar sobre o Dia Nacional da Poesia. Caio recitou alguns poemas e Genildo Costa 

cantou músicas buscando interagir com os alunos. O músico utilizou como estratégia 

performática o estímulo à participação dos alunos na música: 

 
Genildo 
Costa – 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos – 

Eu lembro assim quando eu tinha essa faixa 
etária, o professor, às vezes, por ter lido tanto 
essas coisas de cordel, da música, me ensinou 
uma canção que é mais ou menos assim: 
 “Menino, vem brincar de mar 
Ô mar, vem lavar pé de menino” 
Aí eu repetia com ele. 
“Menino, vem brincar de mar 
Ô mar, vem lavar pé de menino” 
Vamos lá! Bem alto! 
“Menino, vem brincar de mar 
Ô mar, vem lavar pé de menino” 

[enquadre de início: o cantor busca 
identificação com a audiência] 
 
 
[começa a cantar] 
 
 
[performance corporal: incentiva os alunos a 
cantarem] 

 

Então, ele faz os alunos repetirem várias vezes: “mais alto!”, “só os homens!”, “só as 

meninas!”. Depois que os estudantes estão de fato cantando o refrão, ele canta a música toda 
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Imagem 5: Poetas comemoram Dia da 
Poesia na Praça de Convivência. 

(O menino e o mar, de João Bá), sempre pedindo para os alunos cantarem o refrão. O 

resultado foi uma forte interação com os alunos, que aplaudiram enfaticamente e, ao final das 

duas músicas, insistiram para que se cantasse mais com o grito de “mais uma!”. 

O principal evento divulgado na programação da POEMA foi a apresentação cultural 

na Praça de Convivência da cidade – espaço do Corredor Cultural – que ocorrera no dia 14 de 

março, à noite, após as eleições. O evento consistiu em uma apresentação de música ao vivo, 

com declamações de poema entre as canções. 

A Praça de Convivência é um aglomerado de bares e restaurantes rodeados por mesas 

e cadeiras, tendo em uma das extremidades um palco, que foi utilizado pelos poetas. As 

pessoas estavam espalhadas ao longo da praça, de modo que, em mesas ao redor dos poetas e 

interagindo com pedidos e aplausos havia cerca de 50 pessoas que não eram constantes – 

pessoas iam embora e outras chegavam. 

O público mais constante era de poetas, associados à POEMA e muitos ligados ao 

movimento literário Novos Poetas. Isso nos remete a uma observação feita por Ângela 

Rodrigues Gurgel durante sua entrevista, quando ela chamou atenção para a falta de público e 

reconhecimento: “...a gente escreve pra quem? Pra alguém ler. Quem são os leitores? Os 

mesmos que escrevem. É meio complicado”. A autora reclamou que só quem conhece a 

Ângela poetisa são os poetas; fora do meio, ela é conhecida por outras atividades profissionais 

ou relações familiares – “é Ângela ouvidora da FACENE, é Ângela da AFLAM, é a menina 

de seu Chico Bonifácio lá de Caraúbas... mas Ângela poetisa, pouquíssimos”. 

Portanto, parte dos poetas que compunham 

esse público também participaram da apresentação. 

Eles recitaram principalmente poemas de autoria 

própria, mas também de outros artistas locais. 

Genildo Costa coordenou a maior parte da 

apresentação, chamando os poetas, divulgando a 

programação dos dias seguintes e interagindo com o 

público, por exemplo, quando citava diretamente 

alguém ou algum grupo da audiência: “Estão todos 

convidados, inclusive a primeira turma de 

Engenharia Química da UFERSA!” (que estava em 

uma mesa próxima). 

As músicas cantadas por Genildo eram muitas vezes poemas musicados de artistas da 

região – incluindo nomes famosos como Patativa do Assaré e Luiz Campos. Também 
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privilegiou composições de João do Vale. O outro músico que dividiu o palco com ele durante 

a noite foi Airton Cilon, com um estilo diferente, cantando principalmente pop rock. Genildo 

enfatizou muito a beleza do revezamento de artistas no palco e ambos lembraram 

constantemente entre as músicas os 16 anos da POEMA. 

Uma questão interessante, que foi percebida em outros eventos, é como se aproveita 

estrategicamente a presença de alguém famoso, como Antônio Francisco, para manter o 

público. A participação de Antônio Francisco é anunciada de forma a gerar grande 

expectativa. À certa altura da noite, por exemplo, Genildo Costa pede a ele “uma preliminar” 

e lembra que temos na praça “a presença da Academia Brasileira de Literatura de Cordel!”. 

Antônio recita apenas um cordel e Genildo volta a cantar, mas pouco depois ele insiste para 

voltar ao palco, dizendo ao cantor que “pode ir beber sua água” e diante da relutância de 

Genildo ele brinca: “Confia em mim não?!”. 

No dia seguinte, a palestra do poeta Thiago de Mello foi o único evento da 

programação divulgada na semana que foi promovido de fato pela prefeitura de Mossoró, com 

o apoio do governo do Estado. Assim, foi mais formal e contou com a presença de muitas 

autoridades. O evento ocorreu no Auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, marcado 

para iniciar às 17 horas. 

Havia um pouco mais de 100 pessoas no auditório (sua capacidade máxima), estando 

muitas pessoas em pé, entre eles poetas como Caio César Muniz e Nildo da Pedra Branca. 

Apesar do fato principal consistir em uma palestra, muito tempo do evento foi destinado a 

uma “Janela Poética”, que antecedeu a preleção do artista convidado. Assim, Zé Lima 

coordenava um momento de apresentação cultural com o revezamento de artistas: Marcos 

Leonardo, Nildo da Pedra Branca, Damásio Costa, Socorro Fernandes, Margareth Freire, 

Antônio Francisco e crianças que representavam escolas municipais da cidade (Luana Beatriz, 

João Batista Neto, Samara Costa e Pâmela da Costa). 

O encerramento da Semana da Poesia consistiu em um “Amanhecer Poético” na 

Cobal, iniciado às 5h30 da manhã. A apresentação na Cobal, em meio à feira de domingo, tem 

um significado especial para os poetas, como veremos, pois é, segundo Caio, um momento de 

maior aproximação com o povo – o espaço deles, de fato. 

A Cobal é constituída por dois ambientes diferentes: um espaço aberto, com pequenas 

barracas que vendem frutas, verduras, etc.; e, ao lado, um prédio com diversas lojas que 

vendem produtos variados, além de pequenas lanchonetes. O palco foi montado entre esses 

dois espaços, próximo às lanchonetes e às mesas – como uma espécie de praça de 

alimentação. Ali, os poetas atraíam os olhares de quem estava passando para fazer compras na 
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Imagem 6: Poeta Pedro Melo, recitando versos no 
Amanhecer Poético na Cobal 

 

Imagem 7: Maurílio Santos e Genildo Costa cantando 
na Cobal 

feira, assim como de quem estava tomando café da manhã ou bebendo e conversando com 

amigos. Muitos paravam para olhar e assistir a apresentação por alguns minutos. Por volta das 

9 horas, o espaço já estava cheio com um público bastante variado – homens, mulheres, 

jovens, velhos e crianças. 

 

 
 

 

A apresentação também consistiu em um revezamento de artistas, como na Praça de 

Convivência. As intervenções dos poetas, no entanto, eram mais constantes. O evento teve a 

participação de Caio César Muniz, Genildo Costa, Nildo da Pedra Branca, Maurílio Santos, 

Antônio Francisco, Pedro Melo, Cid Augusto e Rogério Dias. Atrás do palco, Nildo da Pedra 

Branca vendia os CDs e os cordéis dos artistas que se apresentavam, principalmente dele e 

Maurílio Santos. Além da apresentação, como estratégia para a venda do material, os artistas 

lembravam o tempo todo que a música, o poema ou o cordel estavam no CD. 

Muitas histórias eram contadas entre uma música e outra, principalmente sobre a sua 

produção, atribuindo significados à canção que se seguia. Por exemplo, quando Genildo Costa 

cantou Caminhos Opostos, Caio contou que a ideia desse poema, feito pelo seu amigo Marcos 

Ferreira, surgiu quando ele encontrou uma ex-namorada em um ônibus e comentou o desdém 

dela com Marcos: “a história era minha, ele fez o poema e Genildo musicou”. 

Caio César Muniz fez um agradecimento à prefeitura, ressaltando que era preciso 

reconhecer o apoio, mas sem esquecer o que aconteceu em anos anteriores: “Nós já fomos 

expulsos daqui. Ontem me ligaram para saber se a gente queria um palco. Foi preciso haver 

uma ruptura pra gente ser respeitado”. O encerramento foi marcado por essa história de 

resistência e de necessidade de valorização da poesia: 

 
“Estamos encerrando aqui o Dia Nacional da Poesia. A Semana, na verdade, porque 
Mossoró é bem atrevida e ela não consegue fazer as coisas em um dia só. Então hoje 
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a gente está encerrando toda uma programação, gostaria agora de agradecer à 
prefeitura de Mossoró. Não tem como negar que a poesia alcançou uma certa 
respeitabilidade e esperamos que isso continue, porque, apesar de qualquer coisa, os 
poetas de Mossoró são artistas. Artistas também comem, também tem dívida, 
também tem filho, todo mundo. 5 horas da manhã a gente tava aqui! Não são todos 
que estão aqui que acordaram de 5 horas da manhã. Eu acordei de 3 e meia, pra fazer 
poesia de graça pra vocês. Então, o mínimo que a gente pede é respeito pela arte, 
respeito pela poesia! Se tiver isso, já vai estar bom demais! Então, obrigado e se 
Deus quiser no ano que vem estaremos aqui de novo. Esse espaço aqui, as pessoas 
perguntam “Por que Cobal? Por que Cobal? Por que vocês insistem em Cobal?” 
Porque essa aqui é nossa feira livre, cara! É a segunda maior cidade do Rio Grande 
do Norte e aqui é a nossa feira livre. Onde é que a gente tem outra feira livre? Não 
tem. E aqui é onde o povo está, é onde a arte deve estar. Então a gente vai insistir 
sempre na Cobal. E os que não gostarem, é tão simples [risos]... É simples demais: 
os incomodados que se retirem!” (Caio César Muniz) 

 

3.3.2 Misturando as poesias e outras combinações 

 

Outro projeto que merece destaque é o Misturando as poesias, um projeto cultural 

proposto por Nildo da Pedra Branca e Maurílio Santos, que tem como ideia “fazer um evento 

que possa reunir em um único lugar músicas populares, cordéis, recitais, cantorias, entre 

outras manifestações culturais”, conforme declaração do coordenador Nildo ao jornal O 

Mossoroense (COMUNIDADE..., 2012). 

A primeira edição começou em 04 de fevereiro de 2012, na comunidade rural de 

Jucuri, onde mora o cantor Maurílio Santos, que conta com mais de 20 assentamentos. A ideia 

inicial do projeto era apresentar a essas comunidades rurais, especialmente às crianças e 

adolescentes, os vários tipos de cultura popular que não são mais conhecidos pelos jovens. 

Entretanto, o projeto também se estendeu ao meio urbano, tendo apresentações na Praça de 

Eventos (Corredor Cultural) e até no Shopping Center Mossoró West Shopping. 

Mas aliado a esse desejo de divulgar a cultura, o projeto também veio da necessidade 

dos idealizadores de encontrar uma forma rentável de fazer poesia. Maurílio Santos e Nildo da 

Pedra Branca buscavam uma forma de ganhar dinheiro, com a arte, sem perder a parceria que 

construíram em um outro projeto, onde Nildo ensinava sobre cultura e Maurílio dava aulas de 

esportes. Sendo um cordelista e o outro músico, surgiu a ideia de “misturar as poesias”. 

No início, o projeto foi feito basicamente por meio de patrocínios de empresas 

privadas. Maurílio contou que eles até tiveram vergonha de ir pedir auxílio a algumas pessoas 

que depois disseram espontaneamente que apoiariam. Em contrapartida, eles divulgavam o 

nome do apoiador no cartaz, ou anunciavam na hora, dependendo da quantia doada. Um dia, 

gestores do poder público assistiram e se interessaram pelo projeto, que passou a ter também 

financiamento público, principalmente por meio de projetos submetidos a editais. 
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Não há dúvidas, para os criadores do projeto, que a ideia foi um sucesso. A quantidade 

de pessoas participando, na primeira edição, chegou a 500 ouvintes, de 18 comunidades 

diferentes. Entretanto, o que nos chama atenção aqui é que a grande sacada dos poetas foi pôr 

em evidência o que na verdade existe em quase todos os eventos da cultura popular: a união e 

o revezamento de artistas de diversos gêneros artísticos formando uma grande festa. 

As performances que ocorreram no Dia Nacional da Poesia, já relatadas, trouxeram 

toda essa característica de miscelânea, unindo escritores, músicos e cordelistas. A janela 

poética que antecedeu a palestra de Thiago de Melo, por exemplo, era articulada por Zé Lima 

cantando viola, com versos de improviso, e, entre eles, os poetas se apresentavam, trazendo 

inclusive apresentações de estudantes. 

O Projeto Estação do Repente, que promovia por meio do poder público municipal 

cantorias de viola uma vez por mês no primeiro semestre de 2013, também buscava trazer 

atrações variadas, com apresentações escolares, cantadores locais, cordelistas e, como atração 

principal, uma dupla de cantadores de fora. As cantorias realizadas pela Casa do Cantador do 

Oeste Potiguar também contavam com a participação de poetas populares, principalmente 

Antônio Francisco, e música ao vivo, que preparava a noite para os cantadores. 

 

3.3.3 Cantorias de viola 

 

As cantorias de viola nordestinas são feitas com uma dupla de cantadores por vez, mas 

às vezes mais de uma dupla na noite, tocando viola e cantando repentes, ou seja, versos de 

improviso. As cantorias estavam presentes em outros eventos já citados, especialmente no 

Misturando as Poesias, onde eram frequentemente a mais esperada pelo público40. 

Em alguns eventos, contudo, a cantoria de viola era explicitamente a atração principal. 

Nesse caso, a atuação de outros poetas e músicos aparecia no início – como uma abertura para 

os violeiros – ou no intervalo entre as duplas. Foram principalmente cantorias realizadas no 

Restaurante Oba Show, organizadas pelo poeta Zé Lima, como a Grande Cantoria, a Cantoria 

da Vida e a Noite de Cultura Popular. 

Houve também uma tentativa de tornar as cantorias mais frequentes e sistemáticas 

com o projeto Estação do Repente, coordenado por Aldacir de França (que também organiza o 

Festival de Repente no Mossoró Cidade Junina), realizado pela prefeitura de Mossoró. O 

projeto consistia na realização de cantorias no último sábado de cada mês, na calçada do 

                                                
40 Na segunda edição do Misturando as Poesias, Nildo da Pedra Branca chamou atenção do público mais de uma 
vez: “Não vão embora não que tem cantoria”. 



100 
 

prédio da Estação das Artes, trazendo repentistas mossoroenses e outros de renome nacional, 

com a participação de cordelistas e alunos de escolas públicas (no sentido de incentivar novos 

talentos). Entretanto, a instabilidade política e a troca de gestão no governo municipal 

prejudicaram o andamento do projeto41. 

As cantorias são realizadas sempre com cantadores que vem de fora, como foi relatado 

por Eleni, tendo a participação de repentistas conhecidos como Geraldo Amâncio, Moacir 

Laurentino, Sebastião Dias, Valdir Teles, João Paraibano, Sebastião da Silva, Raulino Silva e 

Raimundo Caetano. Podemos destacar entre os violeiros locais Zé Ribamar, Raimundo Lira, 

Alvaci Tavares e Kleber Morais42. 

Os eventos dos quais tratamos aqui podem ser considerados cantorias de pé-de-

parede, embora possam ser apontadas algumas variações, conforme a definição de Araújo: 

 
Ela [a cantoria de pé-de-parede] ocorre em espaços reduzidos, como salas-de-estar, 
bares, restaurantes ou pequenos salões. O repentista é convidado a se apresentar a 
partir de um “trato de cantoria”, ou seja, violeiro e contratante combinam o preço, o 
tempo de duração, a hospedagem – caso venha de outra cidade –, a refeição, o local 
e outros detalhes. (ARAÚJO, 2010, p. 34)43 

 

A expressão pé-de-

parede refere-se aos 

cantadores se fixarem logo em 

frente a uma parede, para que 

ninguém passe por trás, 

atrapalhando a concentração. 

Osório (2006) observou que, 

nas cantorias realizadas na 

Casa do Cantador de Brasília, 

nenhuma mesa é posta 

também na frente dos 

cantadores, formando colunas 

em cada lado do espaço central onde se situam os violeiros. 

                                                
41 Em 2013, a prefeita eleita Cláudia Regina foi cassada, sendo afastada e reconduzida ao cargo várias vezes, o 
que causou um clima de instabilidade administrativa na gestão, até a sua substituição definitiva após as eleições 
complementares ocorridas em maio de 2014. 
42 Apenas alguns desses cantadores citados foram entrevistados na pesquisa, conforme tabela apresentada 
anteriormente. 
43 Segundo Araújo (2010), existem sete tipos de cantorias de viola nordestinas: as de romance, de cego, de pé-de-
parede, de praia, de festival, de show e de estúdio. 

Imagem 8: Poeta Zé Lima se apresentando na Noite de Cultura Popular, no 
Restaurante Oba Show. 
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Contudo, no Restaurante Oba Show, há um vasto salão, com um palco e várias mesas 

distribuídas pelo ambiente. O espaço de relevo do palco evita que o movimento atrapalhe a 

concentração do cantador, mas, durante as apresentações, a maior parte dos ouvintes se 

sentavam em mesas ao redor do palco, de modo que os cantadores ficavam em posição de 

destaque, mas, ao mesmo tempo, bastante próximos do público, interagindo muito com ele. 

Outra característica que diferencia as cantorias do Oba Show das “tradicionais” 

cantorias de pé-de-parede é o pagamento do cachê. Há, na cantoria, a tradição da bandeja, 

quando uma bandeja, uma cesta ou um chapéu é utilizado para que o público coloque o 

dinheiro merecido pelo cantador. É uma tradição, no entanto, que identifica muito a cantoria 

como uma forma de receber esmola, de modo que, às vezes, os apresentadores fazem o 

esclarecimento sobre a tradição, mas sentem a necessidade de alertar também para o 

profissionalismo dos cantadores – comparando o pagamento da bandeja com o de um ingresso 

ao teatro (OSÓRIO, 2006). 

Entre os eventos observados, manteve-se a tradição da bandeja no Misturando as 

poesias, tanto para a cantoria de viola como para a embolada de coco, e também no Estação 

do Repente. Neste último, no entanto, é evidente que o apelo à tradição é o principal motivo 

para a continuidade da prática, já que os cachês dos cantadores de viola eram pagos pela 

prefeitura. Assim, a “bandeja” era em benefício de alguém, divulgado previamente, como a 

viúva de algum cantador, ou um antigo colega que passava dificuldade44. 

A maior parte das cantorias observadas, no entanto, que aconteceram no Oba Show, 

não tinham a tradição da bandeja, mas de fato um ingresso – a entrada custava em torno de 20 

a 25 reais. No centro do ambiente, também havia sempre uma mesa expondo as obras dos 

artistas que estavam se apresentando: cordéis, livros, CDs e DVDs. 

Seguindo a organização mais utilizada, os violeiros começam sempre pela sextilha – 

estrofes de seis versos heptassílabos, que tem tema livre. Para Celeste Guimarães, essa é uma 

forma deles ficarem à vontade e exercitarem a mente. Em seguida, os estilos começam a 

variar, muitas vezes se obedecendo a motes (versos de uma ou duas linhas com os quais o 

cantador tem que terminar toda estrofe) escolhidos pelo público. O estilo mais pedido nas 

cantorias observadas é o galope à beira-mar, mas foram comuns também o voa sabiá, meia 

quadra, quadrão perguntado e coqueiro da Bahia. 

Os temas tratados na cantoria, assim como nos cordéis e nas emboladas de coco, são 

muito diversos, mas na maioria das vezes tem relação com o contexto local. Para os 

                                                
44 Na edição de Maio de 2013, que observamos, a bandeja se destinava ao poeta Luiz Campos. 
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cantadores de fora, por exemplo, é comum arrancar aplausos da plateia falando da cidade em 

que está. Valdir Teles declarou que Mossoró é uma cidade boa de cantar e os cantadores de 

fora demonstram muito conhecimento sobre a história da cidade, falando sempre da expulsão 

de Lampião. O cangaceiro, aliás, é um dos temas mais recorrentes citados pelos poetas, bem 

como outros personagens famosos do Nordeste, como Luiz Gonzaga e artistas da cultura 

popular – como Elizeu Ventania e Luiz Campos. 

A própria trajetória do cantador serve muitas vezes de inspiração, como mostra a 

estrofe com a qual Moacir Laurentino inicia o estilo Nos dez de galope na beira do mar com 

Geraldo Amâncio: 

 
Moacir Laurentino –  Eu só viajo, esse é o meu destino 

Eu canto repente desde criança 
Para Mossoró e outras vizinhanças 
Para o paraibano, para o potiguarino 
Meu nome legítimo pois é Laurentino 
Paulista a cidade que é meu lugar 
No velho Nordeste gosto de cantar 
Porque a viola que é o meu seguimento 
Na pista invisível do meu pensamento 
Nos dez de galope na beira do mar 

 

Outras vezes é o próprio evento narrativo do qual emergem os versos que guiam o 

repentista: 

 
Geraldo Amâncio –  Onde tem silêncio eu me apresento 

Com minha poesia que é sempre matuta 
E eu muito agradeço ao povo que escuta 
Os versos que eu canto ao som do instrumento 
Como o Moacir que possui talento 
O nosso trabalho vai continuar 
Eu vi uns dois músicos com música sem par 
Cantou Xavier e depois o Zé Lima 
Cuidaram da música e eu canto da rima 
Cantando galopes na beira do mar 

 

A religião também é um tema corrente, nos repentes, nas conversas e nos comentários 

que os cantadores fazem para o público. É assim que, demonstrando conhecimento sobre a 

cidade, alguns repentistas também cantam sobre a padroeira Santa Luzia. Mas na maioria das 

vezes, essa devoção religiosa aparece na ideia de que eles recebem o dom de improvisar de 

Deus e que Ele vai inspirá-los. 

 
Geraldo Amâncio –  Eu sempre termino bem como começo 

Que Deus me ajuda quando estou cantando 
Com esse parceiro me acompanhando 
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Imagem 9: Nildo da Pedra Branca 
vestido de cangaceiro. 
 

Tocando viola e dando sucesso 
Eu tenho o caminho pra muito progresso 
Porque tenho um anjo para me ajudar 
Eu sei que o colega tem sido o meu par 
Que canta comigo, que versa e não muda 
E na hora que eu canto um anjo me ajuda 
Nos dez de galope na beira do mar 

 

Entretanto, a principal característica da cantoria de viola, que mais fascina o público, é 

o improviso, do qual falaremos mais adiante. 

 

3.3.4 Espetáculos poéticos: performances vocais, encenações e humor 

 

Em todos esses eventos, podemos perceber maneiras de declamar e cantar que, por um 

lado, caracterizam o poeta, registrando um jeito próprio que o faz ser reconhecido pelo 

público; por outro, surgem da situação comunicativa e da interação com o público, 

transformando as apresentações em eventos reflexivos e transformadores. 

A escolha e preparação do cenário são importantes 

aspectos que podem influenciar a performance. A referência 

ao ambiente rural é bastante frequente quando se trata de 

cantoria. No Estação do Repente, por exemplo, as mesas são 

cobertas por toalhas quadriculadas coloridas. Essa 

caracterização também pode ser feita pelo vestuário. Nildo 

da Pedra Branca, por exemplo, apresenta-se sempre com 

uma roupa de cangaceiro, amarela ou vermelha, bastante 

chamativa. 

Entre os poetas de Mossoró, observamos que as 

performances são principalmente vocais, pois fazem o uso 

constante da linguagem poética, mesmo quando não estão 

declamando poemas prontos, utilizando recursos como rimas, repetições, metáforas, ênfase 

em determinadas palavras, extensão de sons silábicos. 

Em alguns casos, podemos observar também a utilização de gestos, posturas e 

movimentação específica para comunicar a mensagem, como parte da performance. O poeta 

Antônio Francisco, por exemplo, gesticula muito durante suas apresentações, buscando 

encenar a história narrada. Como sempre está segurando o microfone com uma mão, mexe 

muito o outro braço, levantando-o e fazendo sinais de súplicas. O que chama mais atenção nas 

performances do cordelista, no entanto, é seu esforço para se aproximar do público. 
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Uma situação observada na Festa de São José45, na qual Antônio Francisco fez uma 

apresentação na “carpintaria cultural” antes do show principal, demonstra bem essa interação 

com o público. No palco, havia caixas de som a partir das quais se disseminava a voz de 

Antônio Francisco declamando seus cordéis, mas não se via ele em lugar algum. Era possível 

localizá-lo, com um pouco de dificuldade, recitando em meio a um aglomerado de pessoas 

que se encontravam entre barracas onde se vendia comida. 

Observamos que o poeta recita sempre em pé, gesticulando muito e enfaticamente com 

o braço livre e caminhando entre as mesas próximas. Mesmo havendo um palco, ele 

geralmente não sobe nele e, quando sobe, desce durante a apresentação. Sem parar de recitar, 

ele chama atenção de pessoas no público, aperta suas mãos, cumprimenta batendo no ombro e 

insere nos cordéis espécies de “chamadas”, como “acredita?”, “não era assim?”, “essa é para 

você”, “ele sabe” (sempre apontando para alguém do público, aparentemente conhecido, pois 

às vezes ele trata pelo nome). Algumas vezes, ele passa o microfone para o público continuar 

o cordel, mas excetuando-se esses momentos, ele recita sem parar, um cordel atrás do outro, 

intercalando às vezes piadas ou histórias de humor, de forma que é possível perceber que a 

respiração fica ofegante em muitos momentos. 

Na mesma ocasião, recitando outro cordel – “Um bairro chamado Lagoa do Mato” –, 

observamos a preocupação em manter o cordel atual, com a modificação de algumas 

expressões. No caso abaixo, modificou-se o anúncio do vendedor de sorvete na rua, fazendo 

referência ao aumento de preço: 

 
E pegue zuada por trás do quintal 
Salada, Paul, pomada, paçoca, 
Pamonha, canjica, bejú, tapioca 
A do Zé tem mais coco, a do Pepe é legal! 
Era dez bolas, né? Agora só é oito... 
Oito bola, oito bola, só custa um real! 
Mas traga a vasilha pra não derramar! 
Apuveite! Apuveite! Que vai se acabar! 
E alguém grita: gol! Minha casa estremece 
E eu digo baixinho: meu Deus se eu pudesse 
Armar minha rede no fundo do mar! 

 
 
 
 

[Atualização do cordel] 
 
 
 
 
[Performance corporal: levanta a mão 
para o céu em sinal de súplica] 

 

Caio César Muniz também se destaca por fazer encenações em suas performances. 

Tanto no Misturando as poesias, no Jucuri, como na programação do Dia Nacional da Poesia, 

                                                
45 A Festa de São José é realizada no mês de Março, pela paróquia de São José (Diocese de Mossoró/RN), 
utilizando a rua Wenceslau Brás (onde está localizada a paróquia), que é interditada durante os dias de festa. A 
comemoração inclui missas, apresentações artísticas e procissão. 
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por exemplo, ele recitou a “Árvore da Serra”, de Augusto dos Anjos, buscando dramatizar sua 

declamação: 

 
Sempre que eu venho aqui, no Jucuri, eu olho esse 
cajazeiro e lembro a primeira vez que eu conheci o 
pai de Maurílio. E não tem como fugir disso e não 
tem como fugir desse poema de Augusto dos Anjos, 
então me vem sempre a memória esse poema: 
 
As árvores, meu filho, não tem alma! 
E essa árvore me serve de empecilho... 
É preciso cortá-la, pois, meu filho 
Para que eu tenha uma velhice calma! 
 
Meu pai, por que sua ira não se acalma?! 
Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?! 
Deus pos almas nos cedros... no junquilho...  
Esta árvore, meu pai, possui minh’alma! 
 
Disse – e ajoelhou-se, numa rogativa 
Não mate a árvore, pai, para que eu viva! 
E quando a  árvore, olhando a pátria serra, 
 
Caiu aos golpes do machado bronco 
O moço triste se abraçou com o tronco 
e nunca mais se levantou da terra! 
 
Augusto dos Anjos! 

[enquadre de início] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
[Performance corporal: aponta para o 
ambiente, simbolizando o “tudo”] 
 
 
 
[Performance corporal: ajoelha-se como 
descreve] 
 
 
[Performance corporal: agacha-se 
lentamente, ficando de cócoras e 
encolhido] 

 

Também chamou atenção a forma que declamou o poema/ canção Minha História, de 

João do Vale. 

 
Só pra encerrar essa participação, eu vou recitar um 
poema lindíssimo, de João do Vale: 
 
Seu Moço, quer saber 
eu vou contar num baião 
Minha história pra você 
SEU MOÇO preste atenção 
 
Eu vendia PIRULITO, arroz doce, munguzá, 
Enquanto eu ia vender doce, 
Os meus colegas iam estudar 
A minha mãe tão pobrezinha 
Não podia me educar 
 
E quando era de noitinha 
E a meninada ia brincar 
VIXE, como eu tinha inveja 
De ver o Zezinho contar 
Que o professor raiou comigo 
Porque eu não quis estudar 
E o professor raiou comigo 
Porque eu não quis estudar 
 

[enquadre de início] 
 
 

 
 
 
[performance vocal: ênfase] 
 
[performance vocal: ênfase] 
 
 
 
 
 
 
 
[performance vocal: ênfase] 
 
 
 
[performance vocal: repetição] 
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Mas hoje todos são doutô 
E eu continuo João ninguém 
Pois quem nasce pra pataca  
Nunca pode ser vintém 
Mas vê meus amigos doutô 
Basta pra me sentir bem 
Mas vê meus amigos doutô 
Basta pra me sentir bem 
[...] 

 
 
[performance: risos! Faz sinal que não 
com a mão] 
 
 
[performance: canta esses dois versos da 
música] 

 

A partir dessa estrofe, Caio repete sempre os dois últimos versos da estrofe, cantando, 

buscando o reconhecimento do poema da forma como ele é mais conhecido pelo público, 

cantado. 

No caso dos cantadores de viola, a ênfase na voz e na linguagem poética é ainda 

maior. Como eles cantam sentados em bancos e com as mãos ocupadas tocando viola, não é 

possível utilizar a movimentação do corpo ou gestos como parte da performance. Segundo 

Osório (2006), as habilidades esperadas em um cantador estão relacionadas exatamente ao uso 

da linguagem poética e ao improviso – todo cenário é montado de forma a realçar esses 

aspectos: 

 
O acompanhamento musical funciona como um acessório nas performances dos 
cantadores. O que é mais importante nas apresentações é a voz do poeta e o 
cumprimento de determinadas regras do jogo, envolvendo habilidades específicas e 
o manejo de determinadas formas poéticas. [...] 
A habilidade de fazer versos com rapidez, pronunciar as palavras sem hesitação e 
abordar temas que provoquem uma empatia com o público; a organização do 
cenário, que coloca o cantador no centro do espetáculo; as estratégias de utilização 
da voz; o andamento melódico da cantoria e a imobilidade gestual que direciona o 
foco da atenção para o poeta; são estratégias que garantem a competência 
comunicativa do cantador. (OSÓRIO, 2006, p.68;72) 

 

Assim, há uma imobilidade gestual como parte da performance do violeiro, 

enfatizando seus versos improvisados. A voz é ainda utilizada pelo cantador para mascarar 

algum erro de rima, quando o cantador não consegue elaborar o verso apropriado, buscando 

disfarçar a falha para a audiência.  

O principal efeito da cantoria de viola, assim como da embolada de coco, é sem 

dúvida marcado pelo improviso. Alvaci Tavares, no Misturando as poesias, cumprimentou o 

público já ressaltando que “o repente é feito aqui em cima, é igual ao cachorro quente, feito na 

hora!”. Essa ênfase no improviso busca também atender à expectativa da audiência. 

Quanto a isso, uma situação curiosa se deu na apresentação de Nildo e Concris no 

Jucuri, quando começaram a se apresentar e o cordelista parou de tocar e reclamou (rindo) 

para a plateia que Concris estava só errando e que parecia que não ia sair nada dali. O 
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coquista logo se defendeu, dizendo que era tudo de improviso, ao que Nildo replicou: “a gente 

ensaiou agorinha ali!”. Essa situação demonstrou que a performance realizada na embolada de 

coco não é tão improvisada quanto o artista tenta fazer parecer46. Entretanto, também mostra o 

improviso como prática corrente e natural nessa atividade artística, pois mesmo ensaiando, 

Concris estava “errando” tudo. 

Devido a ser uma característica comum e exigida a esses artistas, o improviso também 

aparece na interação com o público, modificando com frequência a sequência prevista para a 

noite, incluindo poetas que não estavam na programação. Em uma cantoria no Restaurante 

Oba Show, o apresentador Zé Lima convidou para o palco o músico Gonzaguinha da Viola e 

o poeta Zé Luiz, que estavam apenas assistindo as apresentações dos colegas. No Amanhecer 

poético, na Cobal, um homem que estava de passagem pela feira pediu para se apresentar 

tocando uma gaita, ao que Caio respondeu que sim, pois é necessário dar espaço aos artistas 

que ainda não são reconhecidos. 

Para os cantadores de viola, o que está acontecendo à volta deles é constantemente 

tema do repente – o que costuma ser apreciado pelo público. Como não há pausas na cantoria 

de um estilo, isso se constitui também numa maneira de eles se comunicarem, já que o verso é 

de improviso e pode ser sobre qualquer coisa. Por exemplo, Geraldo Amâncio, cantando com 

Moacir Laurentino, pede ao companheiro para eles pararem fazendo versos: 

 
Ô Moacir você que repente faz 
Tem Whisky ali por trás 
Que você deve provar 
Já botou gelo, é isso que se comenta 
Que depois o bicho esquenta 
E não presta mais pra tomar 
Voa sabiá do galho da laranjeira 
que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar 

  
 
 
 
 
 
[Mote: nesse caso, indica o estilo Voa sabiá] 

 

Os versos também são utilizados para se comunicar com o público. Concriz destinou 

uma parte da sua apresentação criando versos que estimulassem o público a contribuir com a 

“bandeja” e agradecendo quando alguém contribuía. Quando recebe insistentemente o pedido 

de um ouvinte embriagado por um coco conhecido, ele também responde cantando. 

 
Concriz – 
 
 
Concriz e Nildo – 

Senhora, muito obrigado 
Se quiser um empregado 
É só mandar me chamar 
E é bonito a gente olhar 

                                                
46 Analisando as práticas dos cantadores de viola, Sautchuk (2009) observa que o “aboio” – decorar ou ensaiar 
alguns versos antes da apresentação para parecerem improvisados – é relativamente comum entre os violeiros. 
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Concriz – 
 
 
Concriz e Nildo – 

[...] 
Pode ser que demore um pouco 
Mas eu vou cantar seu coco 
Se acalme que eu canto já 
E é bonito a gente olhar 

 

Concriz habilmente inseria tudo o que estava acontecendo a sua volta no coco. Quanto 

mais rápido o coquista e o violeiro conseguem perceber algo no ambiente e colocá-lo em 

versos, mais é aplaudido pelo público. Essa interação com o público, portanto, é outro aspecto 

fundamental da produção narrativa. 

O público da cantoria é considerado pelos artistas como muito exigente. Mesmo 

estando num ambiente festivo, conversando com seus companheiros de mesa, eles parecem 

sempre muito atentos e reagem enfaticamente a versos bem feitos com risos e aplausos. 

Quando as pessoas se dispersam nas conversas, o cantador as chama de volta cantando: 

 
Geraldo Amâncio –  As cordas que eu toco são feitas de aço 

E o verso que eu canto é da minha garganta 
Minha poesia pois é quase santa 
Pra nossa plateia e eu busco um espaço 
Eu sei o que canto, que falo, que faço 
Só peço a esse povo que é pra me escutar 
Que o nosso trabalho vai continuar 
Vocês conversando eu perco essa rima 
E o povo não gosta e me desanima 
Nos dez de galope na beira do mar 

 

Outra estratégia é inseri-los na cantoria. Algumas vezes, o público é convidado a 

cantar o mote, marcando o fim da estrofe de cada cantador: 

 
Geraldo Amâncio –  Se o povo aqui não tiver timidez 

vou pedir a vocês 
para o grito melhorar 
Basta forçar a toada ou o pulmão 
vamos torcer o botão 
que é pra o grito aumentar 

Público –   Voa sabiá do galho da laranjeira 
que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar 

 

As pessoas que constituem a audiência desses eventos são muito variadas – de jovens 

a idosos, de analfabetos a professores universitários, homens e mulheres. Entretanto, dois 

aspectos podem ser destacados: o primeiro é que, embora haja diversidade entre o público, ele 

se repete com pouca variação entre os eventos – ou seja, as mesmas pessoas assistem a todos 

os espetáculos; a segunda característica da audiência que podemos observar é que há, entre 

ela, muitos artistas, constituindo-se então como ouvintes especializados e que, por vezes, 
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interferem na performance. Apesar da separação simbólica entre o público e o artista, muitas 

vezes delimitada pelo palco, os eventos quase sempre assumem também um caráter de 

confraternização, de festas, de noites boêmias, muito mais do que de espetáculo. 

Assim, quando Sebastião Dias se apresenta ao seu público, ele diz que é um prazer 

estar de volta47 e declara: “Eu confesso que estava com uma saudade danada de vocês, porque 

a gente nunca mais tinha se visto”, mostrando o caráter de reunião de amigos que o evento 

assumiu. 

Quanto aos ouvintes especializados, podemos observar que, quando o apresentador 

abre a possibilidade de sugestões de “mote” pela plateia, os primeiros a sugerir versos 

também são poetas, pois o mote deve estar metrificado e, muitas vezes, influencia muito na 

qualidade da cantoria. 

É necessário destacar ainda o papel do apresentador, que funciona como um 

intermediário entre o público e os cantadores. Conduzindo a cantoria, muitas vezes cabe a ele 

aperfeiçoar, metrificando e rimando, o mote sugerido pelo público. Ele também deve ter um 

conhecimento profundo do que está apresentando e dos artistas envolvidos. Além disso, 

demonstram conhecer bem os artistas, relatando fatos e curiosidades de suas vidas. 

Os três apresentadores que participaram dos eventos observados – Zé Lima, Stanislaw 

Lima e Aldacir de França – declamavam também muitos versos entre as performances de um 

artista e outro. Eles têm a função não só de apresentar os artistas, mas de preparar o público 

com alguns versos e distraí-los na passagem de um cantador para outro. O que mais chama 

atenção é a capacidade de memorizar versos demonstrada por esses apresentadores. A cada 

poeta/cantador apresentado, eles recitam versos da autoria do artista, explicando o contexto 

em que foram produzidos, lembrando melhor do que os próprios violeiros os versos 

declamados. 

Iponax Vila Nova, também apresentador de festivais, acompanhou o seu pai Ivanildo 

Vila Nova – famoso cantador – na Noite de Cultura Popular e fez uma participação com o 

que ele chama de “ABC da Cantoria”. Ele solicitou ao público que dissesse uma letra 

qualquer do alfabeto e a partir dela ele contava um verso feito por um cantador que começasse 

com aquela letra. Sabendo cantadores de A a Z, ele continuou declamando versos mesmo 

quando, ao invés de só a letra, o público determinava já o cantador de quem ele deveria falar. 

Antes de recitar os versos, porém, ele explicava em que cantoria ou congresso de violeiro o 

repente foi produzido, em que ano e com quem ele estava cantando. Iponax explica o fato de 

                                                
47 O cantador passou um tempo afastado da atividade por ser candidato a prefeito nas eleições municipais de 
2012. 
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ter tantos versos decorados (mais de 702 versos, segundo ele) exatamente por ser apresentador 

de festivais e se sentir na obrigação de saber pelo menos um verso do cantador que vai 

apresentar. 

Outro aspecto importante das performances é que tanto os poetas como os 

apresentadores contam, entre um poema e outro (ou estilos de cantoria), o que chamam de 

“histórias de humor”. Os apologistas com que conversamos destacaram exatamente essa como 

uma das principais características dos poetas populares – eles são muito engraçados, 

utilizando a linguagem poética para fazer brincadeiras e contarem “causos” de maneira 

cômica. 

Geraldo Amâncio produziu um CD com algumas das histórias que conta nas cantorias. 

São histórias relatadas sempre a partir de experiências – quando não vivenciadas pelo poeta, 

foram ouvidas de alguém que vivenciou. Nesses casos, a performance corporal é mais 

acentuada, pois eles assumem a função de atores, encenando a história narrada: 

 
Vou contar mais uma, que nossa missão já tá perto 
de terminar, né? Graças a Deus, depois que a 
cantoria urbanizou-se nós cantadores trabalhamos 
menos, principalmente no caso dessa noite, que são 
quatro cantadores. Pois eu vou contar mais uma que 
eu gosto: 
Outro dia, eu tava indo com um parceiro e tinha um 
guarda rodoviário. E o guarda deu com a mão e a 
gente não viu, meu parceiro também era repentista. 
Na frente, chega o guarda rodoviário pra gente 
dizendo assim, com a mão aqui, o peito em riste: 
- Você é doido! Você é moco! Você não respeita 
autoridade! Quem é você? Eu vou recolher sua 
carteira, tomar seu carro, você vai ser multado. 
Aí viu a viola e o meu colega calado. Aí disse: 
- É cantador? 
- Sou sim senhor. 
- Rapaz, pra sua felicidade, eu gosto muito de 
cantoria. Se fizer um verso bem feito, se 
desculpando, dizendo porque é que não parou, eu 
vou perdoar tudo isso e vocês vão embora em paz. 
Agora tem que ser rápido e dizendo porque você 
não parou. 
Ele fez um verso que eu achei fantástico. 
- É que ontem eu vi um guarda 
  vestindo uma farda assim 
  carregou minha mulher 
  que era preguiçosa e ruim 
  e eu pensei que fosse ele 
 devolvendo ela pra mim.      
 Seu guarda, por isso que eu não parei. 

[enquadre de início] 
 
 

 
 
 
[Faz alusão a uma experiência vivida] 
 
 
[performance corporal: imita a pose do 
guarda] 
[citação de discurso] 
[Linguagem poética: repetição de 
sentido] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[enquadre de fim] 
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Essa história, como em muitas contadas por ele, ressalta a habilidade do repentista e o 

uso dela no cotidiano. A comicidade é criada pelo próprio repente e pela genialidade do 

violeiro que a faz. 

Antônio Francisco também costuma contar histórias de humor entre a declamação de 

um cordel e outro, marcadas pela ambientação no meio rural, ou utilizando personagens 

familiares. São sempre histórias curtas, nas quais há um personagem cômico. 

 
Aí o cabra chegou num bar, conversando muita lorota, aí disse:  
- pra vocês terem uma ideia de como a minha fazenda é grande, eu pego esse jipe, 
esse jipe véi meu aí, da porteira da frente a outra de detrás, eu gasto três dias pra 
chegar lá! 
Aí tinha um bebo assim, o bebo disse:  
- É, eu acredito porque papai tinha um jipe desse. 

 

O que garante a competência comunicativa do poeta, nesse caso, é o reconhecimento 

por parte da plateia da existência desses sujeitos, “que contam muita lorota” e que se 

vangloriam de seus bens. Ao mesmo tempo, há uma espécie de entendimento com a audiência 

que não gosta desse tipo de pessoa. Assim, a figura do boêmio aparece como o sujeito que 

ridiculariza o outro e isso é engraçado porque há um consenso de que ele merece ser 

ridicularizado. É o compartilhamento de alguns signos e moral entre o poeta e a audiência que 

garante o sucesso da performance. 

A audiência, bem como toda a situação comunicativa, mostra-se assim essencial para o 

desenvolvimento das performances artísticas, dos sentidos e significados construídos nesses 

encontros. A plateia inspira, avalia, aplaude e estimula, como mostram os versos de Moacir 

Laurentino: 

 
O palco é o piso e nós dois em cima 
O céu estrelado que é quem me inspira 
A estrela branca da cor de safira 
Meu mundo é o verso meu som é da rima 
A minha viola é quem me anima 
E essa plateia que é singular 
É quem me inspira quando eu vou cantar 
Que sem a plateia eu perco essa mira 
E o povo é quem faz, quem bota e quem tira 
Nos dez de galope na beira do mar 
(Moacir Laurentino)  
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4 SER POETA EM MOSSORÓ 

 
“Eu digo que não é a gente que escolhe a poesia, é a poesia que nos escolhe, 

eu acho. Porque, o que que uma menina laaá no interior, como diz padre 
Zezinho, “eu vim de lá do interior”, de família humilde, de pais analfabetos, 

que chance tinha de eu me apaixonar por poesia?” 
(Ângela Rodrigues Gurgel) 

 

Nesse capítulo, abordaremos mais diretamente as narrativas produzidas pelos artistas 

durante as entrevistas realizadas no trabalho de campo. Assim, apresentaremos melhor quem 

são os nossos interlocutores, conhecendo suas trajetórias de vida, bem como suas concepções 

sobre ser poeta, fazer poesia e a atuação na cidade de Mossoró. Entretanto, antes de 

adentrarmos nessas temáticas, é preciso retomar algumas perspectivas teóricas já expostas na 

introdução deste trabalho quanto aos relatos que analisamos. 

Primeiro, é importante lembrar que adotamos aqui o conceito de “trajetória de vida” 

(BOURDIEU, 2006) como algo (re)construído pelo depoente após os eventos narrados. Isso 

quer dizer, por um lado, que os relatos produzidos pelos artistas sobre sua história de vida 

selecionam fatos e personagens formando, muitas vezes, um caminho linear e contínuo, com 

relações de causas e consequências que não foram necessariamente percebidas a priori. 

De maneira mais específica, tratamos aqui as narrativas pessoais registradas como 

expressões das experiências individuais dos poetas. A noção de experiência é trabalhada aqui 

não como a ocorrência de um evento, mas sim como a maneira pela qual esse evento real se 

apresenta à consciência, como explica Hartmann: 

 
Abrahams (1986) distingue eventos (coisas que acontecem) de experiências (coisas 
que acontecem para nós ou para os outros). Segundo ele, esta distinção é importante 
porque noções sobre quem nós somos como indivíduos estão muitas vezes ligadas 
àquelas coisas “típicas” que (nos) aconteceram, especialmente quando estes 
acontecimentos tornam-se histórias que contamos a nós mesmos. (HARTMANN, 
2004, p.183). 

 

Dessa forma, as intenções e os significados atribuídos aos fatos narrados são feitos 

posteriormente, muitas vezes na produção de narrativas e frequentemente para elas. Para 

Bruner (1991), a narrativa é a forma pela qual essa experiência é organizada e passa a fazer 

sentido: 

 
we organize our experience and our memory of human happenings mainly in the 
form of narrative—stories, excuses, myths, reasons for doing and not doing, and so 
on. Narrative is a conventional form, transmitted culturally and constrained by each 
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individual's level of mastery and by his conglomerate of prosthetic devices, 
colleagues, and mentors. (BRUNER, 1991, p.4) 

 

A narrativa se constitui assim na forma pela qual a experiência se completa. 

Entretanto, ela não é definitiva. Maluf (1999), trabalhando com narrativas terapêuticas, 

observa que as narrativas autobiográficas constituem um ato interpretativo, na qual o sujeito 

reflete sobre sua própria história de vida e lhe dá um sentido em função do presente. Nos 

casos analisados pela autora, a transformação do sujeito é o elemento central dessas 

narrativas: 

 
É esse ‘trabalho’ de transformação que reunirá todas as experiências e práticas 
narradas, que lhes dará um sentido e colocará o sujeito que conta em uma posição 
diferente do sujeito que é o objeto de sua narrativa. Aquele que narra é também o 
resultado dessa transformação, o desfecho de sua história, ou pelo menos o desfecho 
temporário. (MALUF, 1999, p. 77) 

 

Nesse sentido, a identidade assumida pelo narrador no presente é quem dá forma e 

sentido à sua trajetória no passado. Nesta pesquisa, a “transformação” que é ressaltada nas 

entrevistas é frequentemente a transformação em poeta. Quanto a isso, devemos lembrar que a 

situação na qual a narrativa é produzida também implica em negociações e reformulações da 

mesma, tendo a audiência um papel importante nesse processo. É preciso considerar, pois, a 

presença da pesquisadora como uma influência importante na elaboração discursiva realizada. 

Conhecendo os objetivos da pesquisa, quando questionados sobre sua infância, muitos dos 

poetas entrevistados selecionaram como fatos relevantes eventos nos quais foram descobertos 

ou evidenciados seus dons artísticos e as influências que contribuíram para sua formação 

poética, mesmo quando não eram estimulados a falar sobre isso. 

Outra noção implicada aqui é a de que por meio dessas experiências e narrativas que 

as organizam, há a constituição de identidades individuais. São narrativas que trazem e 

reelaboram vivências, relações de pertencimento e projetos de vida. Para Velho, 

 
Nas sociedades onde predominam as ideologias individualistas, a noção de 
biografia, por conseguinte, é fundamental. A trajetória do indivíduo passa a ter um 
significado crucial como elemento não mais contido mas constituidor da sociedade. 
É a progressiva ascensão do indivíduo psicológico, que passa a ser a medida de 
todas as coisas. Nesse sentido, a memória desse indivíduo é que se torna socialmente 
mais relevante. (VELHO, 1994, p.100) 

 

O trabalho com as trajetórias individuais não significa, portanto, o isolamento das 

mesmas do seu contexto social. Ao contrário, ocupa um papel importante na compreensão da 
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nossa sociedade. É preciso considerar a individualidade do sujeito sem ignorar a trama de 

relações nas quais ele está envolvido. Isso nos aproxima da noção de “agente” elaborada por 

Ortner: 

 
Assim sendo, assume-se que todos os atores sociais “têm” agência, mas a ideia de 
atores como sempre envolvidos com outros na operação dos jogos sérios visa a 
tornar praticamente impossível imaginar-se que o agente é livre ou que é um 
indivíduo que age sem restrições.  
Mas a inserção social dos agentes, central à ideia de jogos sérios, pode revestir 
diversas formas. Por um lado, o agente sempre está inserido em relações de 
(pretensa) solidariedade – família chegada, amigos, parentes, esposos/companheiros, 
filhos, pais, professores, padrinhos, e assim por diante. [...] Por outro lado, o agente 
está sempre enredado em relações de poder, de desigualdade, de competição e assim 
por diante. Sem ignorar as relações de solidariedade, a onipresença do poder e da 
desigualdade na vida social é central para a própria definição de jogos sérios. 
(ORTNER, 2007-b, p. 47). 

 

Buscamos apresentar a seguir as entrevistas realizadas no sentido de compreender 

tanto a constituição desses poetas enquanto sujeitos individualmente como as relações que 

estabelecem entre eles, bem como com o seu meio social. Como já foi dito, os entrevistados 

foram indicados por seus pares, à medida que o trabalho de campo era realizado, a partir da 

POEMA e da Casa do Cantador. Entretanto, nem todos os interlocutores estão associados a 

essas instituições, apesar de manter alguma relação com elas. Assim, os artistas entrevistados 

indicavam outros, que muitas vezes se repetiam, sendo possível perceber uma efetiva rede de 

poetas e artistas que existe na cidade48. 

O primeiro contato com esses artistas se deu principalmente nos eventos observados e 

em alguns casos foi possível realizar as entrevistas nos próprios espaços de apresentação. Na 

maioria das vezes, entretanto, foram marcadas entrevistas para espaços mais reservados, como 

a residência do poeta, seu local de trabalho, ou mesmo espaços públicos, como a biblioteca 

municipal, a Catedral, um Conselho Comunitário, etc. 

Como trabalhamos com uma perspectiva muito ampla de “poeta”, objetivando analisar 

a definição dessa categoria entre os artistas, os interlocutores apresentados aqui constituem 

um grupo bastante diversificado, embora seja um número pequeno em termos quantitativos. 

Foi possível, então, dividi-los em algumas categorias, tanto a partir da sua produção artística 

como, principalmente, pela maneira que se identificavam: cantadores de viola nordestinos; 

poetas populares mossoroenses; músicos; poetas escritores e poetisas. É preciso ressaltar que 

essa divisão não é estanque e absoluta, mas está sendo utilizada aqui para fins heurísticos. 

                                                
48 As limitações referentes aos objetivos e ao trabalho de campo dessa pesquisa não possibilitaram traçar com 
mais precisão essa rede social, mas foi possível observar sua existência. 
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Referimo-nos aos cantadores de viola como nordestinos porque em seus discursos – 

tanto na entrevista realizada como nas suas apresentações – eles reiteram frequentemente uma 

identidade nordestina. São cantadores profissionais, que vivem desse ofício e, portanto, 

viajam muito, conhecendo várias cidades da região. Assim, embora não morem em Mossoró, 

fazem muitas apresentações na cidade e foram indicados pela presidenta da Casa do Cantador 

para a pesquisa. Estão inclusos nessa categoria Geraldo Amâncio (66 anos, natural de 

Cedro/CE), Moacir Laurentino (67 anos, natural de Paulista/PB) e Valdir Teles (57 anos, 

natural de São José do Egito/PE). 

Poetas populares é como se identificam os três cordelistas entrevistados que vivem na 

cidade de Mossoró. Entre eles, está Nildo da Pedra Branca, 41 anos, morador da comunidade 

rural de Pedra Branca, que recita e escreve cordéis, mas também toca viola. Além dele, 

entrevistamos também Antônio Francisco, 65 anos, mossoroense do bairro Lagoa do Mato, 

como ele sempre faz questão de lembrar, que é hoje o cordelista mais famoso da cidade. E por 

fim, incluímos nessa categoria o escritor Crispiniano Neto, 58 anos, poeta cordelista de 

bancada e violeiro repentista, co-fundador da Casa do Cantador do Oeste Potiguar, natural de 

Santo Antônio do Salto da Onça, mas residente em Mossoró há muitos anos. 

A criação de uma categoria “músicos” foi uma surpresa resultante da ampliação do 

conceito de poeta conforme o desenvolvimento do trabalho de campo e permitiu fazer 

reflexões interessantes sobre a poesia e a relação entre oralidade e escrita. Maurílio Santos, 53 

anos, natural da comunidade rural de Jucuri (Mossoró/RN), é compositor e cantor, tendo sua 

aproximação com os poetas principalmente por meio de Nildo da Pedra Branca, com quem 

desenvolveu o projeto Misturando as Poesias. O cantor Genildo Costa, 52 anos, natural de 

Grossos/RN, co-fundador da POEMA, também é compositor, mas se destaca principalmente 

por musicar os poemas de seus colegas. 

Em seguida, temos a categoria dos poetas escritores. A adição do termo “escritores” se 

dá aqui como forma de diferenciá-los dos demais, dando ênfase na sua produção escrita; 

entretanto, é importante observar que eles se identificam apenas como “poetas”49. O poeta 

Mário Gerson, 31 anos, natural de Mossoró, é o mais novo dentre os entrevistados; 

atualmente, é o diretor de comunicação da POEMA, jornalista e editor do caderno de cultura 

do jornal A Gazeta do Oeste. Caio César Muniz, 40 anos, natural de Iracema/CE, co-fundador 

e atual secretário da POEMA, também é jornalista, colunista do jornal O Mossoroense e 

                                                
49 Buscamos evitar aqui o uso do termo “erudito” por compreendermos que, como foi exposto no capítulo 2, a 
dualidade popular-erudito não dá conta da complexidade das relações culturais estabelecidas nesse grupo. 
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editor da Fundação Vingt-un Rosado. Além deles, temos nessa categoria Francisco Nolasco, 

48 anos, natural de Mossoró, poeta e comerciante. 

Destacamos as poetisas50 Ângela Rodrigues Gurgel (51 anos, natural de Mossoró) e 

Dulce Cavalcante (73 anos, natural de Cedro/CE), ambas vinculadas à AFLAM, da categoria 

dos escritores por considerar que havia relações diferenciadas com as mulheres nesse meio. 

Logo no início do trabalho de campo, a total ausência de indicações a poetisas chamou 

atenção, levando-nos à crença de que não havia mulheres próximas ao grupo. Essa crença, no 

entanto, logo foi contrastada com a presença de poetisas da AFLAM nos eventos realizados 

pela POEMA. Muito mais intrigante foi a descoberta, no dia da eleição da POEMA, que 

várias mulheres eram associadas à entidade. Isso gerou a necessidade de procurá-las, apesar 

da falta de indicação, para compreender melhor essas relações, mas as suas trajetórias não 

destacam necessariamente essa diferença, como veremos a seguir.  

 

4.1 CAMINHOS E DESCAMINHOS: CONHECENDO A TRAJETÓRIA DOS 

ENTREVISTADOS 

 

Apresentaremos aqui um pouco mais da trajetória de vida dos poetas entrevistados, 

ressaltando alguns aspectos que se destacaram nas narrativas. Analisando o perfil dos nossos 

interlocutores, um dos aspectos que chama atenção é que apenas seis deles são naturais de 

Mossoró. Ainda assim, Francisco Nolasco e Ângela Rodrigues Gurgel cresceram em outras 

cidades, voltando para a terra natal posteriormente. Apenas quatro dos entrevistados nasceram 

e cresceram onde residem hoje: Antônio Francisco e Mário Gerson na zona urbana de 

Mossoró; Maurílio Santos e Nildo da Pedra Branca na zona rural do município. 

As várias mudanças e as viagens de maneira geral marcam as narrativas desses poetas, 

seja como parte de sua formação, seja como fator de retardamento para o início da sua 

atividade artística. Podemos pensar aqui em um dos tipos arcaicos de narrador sugeridos por 

Walter Benjamin (1994) – o marinheiro comerciante –, pois “quem viaja tem muito o que 

contar”51.  

                                                
50 As interlocutoras entrevistadas utilizam ora “poetisas”, ora “poetas”, identificando-se por vezes como parte do 
grupo e destacando-se dele em outras situações. Os demais interlocutores raramente utilizam essa expressão, 
preferindo a denominação “poeta” para todos os casos. Optamos aqui por manter “poetisas” para destacá-las 
como uma categoria à parte, pelos motivos evidenciados nesse texto. 
51 Segundo Benjamin (1994, p. 198), “a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos 
os narradores”. Dawsey (2005) sugere em seu artigo sobre a antropologia da experiência em Victor Turner que a 
nostalgia demonstrada por Turner em relação às sociedades pós-industriais é por uma experiência que se traduz 
mais na noção de erfahrung (utilizada por Benjamin) do que de erlebnis (utilizada por Turner a partir de 
Dilthey). 
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No caso dos cantadores de viola, as viagens podem ser compreendidas como inerentes 

à profissão. Para Moacir Laurentino, cantador há quase 50 anos, o passado foi marcado por 

momentos difíceis para quem vivia de cantoria pelas dificuldades encontradas na realização 

dessas viagens: 

 
Precisa coragem primeiro [para ser cantador], principalmente para começar na época 
que eu comecei, que o mundo era mais pobre, tudo era mais difícil, a situação de 
transporte era mais difícil. Eu cortei até de 15 léguas a pé, pra cantar. A gente 
andava de pé, descansava num sítio para ir cantar no outro. Mesma coisa quando 
retornava. Cantei muito na feira. Acho que você nunca viu cantador cantar na feira. 
Nesse tempo ainda havia cantoria na feira. (Moacir Laurentino) 

 

No depoimento acima, a viagem era o sacrifício enfrentado para ser artista, um desafio 

a ser superado, valorizando o narrador como alguém que foi capaz de superar dificuldades, 

estando apto a contar – ou cantar – sobre a vida agora com mais propriedade. 

Vindo de uma família numerosa, de 16 filhos, Moacir teve bastante influência do 

ambiente onde nasceu na sua formação como cantador, pois lá havia muitos cantadores, 

inclusive o seu pai, e era passagem de muitos repentistas: “na minha irmandade quase todo 

mundo sabe fazer verso”. 

Valdir Teles contou uma história muito parecida, ressaltando que a sua cidade – São 

José do Egito – é também conhecida como “a Grécia dos Cantadores” e quase todo mundo lá 

faz verso e improvisa. Apesar disso, ele não acreditava que era possível sobreviver como 

cantador, por isso, suas viagens inicialmente eram buscas por oportunidades para viver 

melhor: foi para o Ceará, para a Bahia e depois voltou para Pernambuco, morando hoje em 

uma cidade vizinha à sua terra natal - Tuparetama. Aos poucos, ele foi conquistando espaço 

como cantador e começou a participar de festivais de violeiros no Brasil todo – o que 

evidencia novamente o caráter itinerante da profissão. 

A influência do meio e da família se repete na narrativa de Geraldo Amâncio, que diz 

ser de “uma época em que a maioria dos cantadores vinha realmente com o dom da 

hereditariedade, ou o pai, ou um tio ou o avô tinha sido cantador”. Diferente de Valdir Teles, 

Geraldo Amâncio nunca teve outra forma de sustento. Suas jornadas, viagens dentro e fora do 

país, são sinais de sucesso na sua carreira e foram oportunidades de realizar trocas culturais: 

 
Nós fomos o primeiro cantador que atravessou o Atlântico e levou a viola até a 
Europa, mais precisamente a Lisboa, quando fomos convidados em 1995 para uma 
apresentação no museu de etnologia. Aí depois já fomos a vários países. Inclusive, 
voltando a Portugal nós estivemos durante 14 dias em Coimbra ministrando palestra 
sobre cantoria e cordel, que é hoje o trabalho mais prazeroso pra mim, é ministrar 
palestra sobre cantoria e cordel e questionando porque que a cantoria também não 
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faz parte do currículo escolar, principalmente no Nordeste onde ela é mais 
enraizada. (Geraldo Amâncio) 

 

A influência da família ou da existência de muitos poetas populares no meio social se 

repetiu em muitas das entrevistas realizadas. Nildo da Pedra Branca chamou atenção que 

enquanto se realizava uma missa por ano na sua comunidade, cantoria se tinha a cada dois 

meses. Nesses eventos, ele assistia a nomes como Elizeu Ventania, João Liberalino, Onésio 

Maia, Chico Porfírio, Manoel Gonçalves e, principalmente, seu mestre Luiz Campos. Além 

disso, sua mãe lia cordéis nas debulhas de feijão e seu pai era um dos únicos contadores de 

anedota da região. 

Como afirmamos no início, Nildo é um dos poucos artistas entrevistados que residem 

hoje no local onde cresceram. Entretanto, podemos também tomar “viagens” aqui em um 

sentido metafórico, ultrapassando a conotação de mudanças de um espaço físico para outro e 

considerando diversas situações de passagens e experiências que foram relatadas. Uma alusão 

a essas “passagens” que foi possível identificar nas narrativas são as trocas de profissões ou 

atividades lúdicas que proporcionariam essas jornadas pela vida. 

Embora tenha sempre mantido o vínculo com a comunidade, Nildo vinha de uma 

família numerosa (dezoito filhos, dos quais doze chegaram à idade adulta) e teve que migrar 

para a cidade, para trabalhar, ainda muito jovem. Além dos trabalhos que realizava enquanto 

criança acompanhando o seu pai na área rural, cita que foi contratado por empresa 

agroindustrial, foi líder de reforma agrária, trabalhou em instituição de caridade, foi vigia, 

facilitador e agente de crédito.  

Tantas mudanças, no entanto, provocaram também um certo atraso no início da 

carreira artística. Por toda essa jornada de trabalho, Nildo da Pedra Branca só retomou os seus 

estudos com mais de 30 anos e só então se tornou cordelista. Foram os professores que o 

incentivaram, ajudando-o a publicar o seu primeiro cordel: 

 
Eu lembro até que, tinha uns 33 anos mais ou menos, com uns 5 ou 6 meses de 
aula... aí vinha a prova de inglês, o trabalho de português e eu não sabia muito. 
Então eu fazia lá uns versos, rabiscava e entregava ao professor. Claro, né?! Aquela 
puxadinha de saco. E eu perdi o controle uma vez e disse que eu não vinha mais à 
escola, porque não tem condições, não aprendo e fui-me embora! Então os 
professores mandaram me chamar. “Nildo, vamos ter paciência com você, porque 
tem uma coisa que você não sabe. Tem uma coisa que você sabe, mas você não sabe 
que você sabe”. A gente se reuniu: “o que foi?”; “Não desista, não. Olhe, sua vida tá 
aqui dentro da escola!”, “Não, papagaio véio não aprende mais nada”, aquela coisa, 
né? “Mas você se apresenta no meio das pessoas como se fosse um artista. Você tem 
uma desenvoltura grande. Continue estudando”. Eles pegaram meus trabalhos, às 
vezes eu declamava na escola, e publicaram meu primeiro cordel. “Olhe, a gente 
mandou fazer!”. Acho que desses novos, os novatos, o primeiro fui eu a nascer... 
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Primeiro foi Antônio, mas Antônio já fazia cinco ou seis anos. “Pronto! Você pega 
esse material, a gerência disse que você visite as escolas com esse cordel. Você 
chega e declama em qualquer escola e veja o que acontece”. Então com 72 horas, 
esgotou-se!  Vendi todos! Aí mandei reproduzir outro, aí daqui a 2 ou 3 meses já 
estava com 4 a 5  títulos, aí pronto. De toda essa época pra cá, eu vivo dentro da 
cultura, vendendo meu cordel de mão em mão e ganhando em algumas 
apresentações também, né? E, apesar de faltar um dedo, toco violão também. Eu não 
sou aquele tocador, mas dá pra misturar com o cordel. E se vai... (Nildo da Pedra 
Branca) 

 

Antônio Francisco também começou a escrever poesia tardiamente, publicando seu 

primeiro cordel já com 49 anos. Ele atribui a isso o fato de, por ser pequeno, passar muito 

tempo treinando e dedicando-se a atividades físicas, como andar de bicicleta. A força física e 

a superação de desafios nesse aspecto é o que poderia lhe igualar aos outros, já que sua 

estatura era muito baixa. Outro motivo citado pelo cordelista para ele demorar a se identificar 

como poeta é que ele não percebia a singularidade de sua habilidade, vendo-a como muito 

natural: 

 
Pra saber assim [que é poeta], pode dizer que foi até hoje agora… Porque eu fazia 
tudo isso, eu fazia por brincadeira, achava bonito fazer, fazer aquelas paródias, o 
máximo que eu vi era o cara cantando uma paródia minha, chegava num canto o 
cara tava comentando, mas era por aí mesmo. Eu me envolvi muito com bicicleta, 
muito com físico, de preparo físico, de correr, de desafiar, né? Por causa da minha 
pequenez. Eu, por causa do meu tamanho, eu queria fazer igual ao outro, então o que 
fazia com que eu me sentisse do tamanho dos outros era eu ir pra Tibau de bicicleta, 
era ir pra Natal de bicicleta, vir de lá pra cá. Então, pra você fazer isso, você tem que 
ter muita energia, tem que ter muita vontade e tem que ter muito treino, treinar. 
Então esse preparo meu todinho fazia com que eu me distanciasse dos livros, dos 
livros que eu digo é de escrever, por que ler, sempre eu li. Não sei tá longe de um 
livro, e aconselho qualquer pessoa andar com um livro, viver com um livro, porque 
o livro é de primeira qualidade. [...] Tudo que eu tinha antigamente voltou à tona 
quando eu comecei a recitar, porque eu não sabia... [...] Porque pra mim eu fazia 
aquela redação da escola nos colégios, eu só fazia duas coisas: a introdução e a 
conclusão. Os outros colegas, que eram 4 ou 5 fizesse o corpo, fosse atrás de livros, 
pesquisasse. Porque eu só queria fazer aquilo que eu achava mais fácil. Depois eu 
vim saber que era o mais difícil, introduzir um leitor numa leitura. Eu ia falar da 
Amazônia, aí eu dizia “ontem eu riscando um fósforo, vi ele consumindo na minha 
mão e ele consumindo antes de chegar nos meus dedos eu me lembrei que ia 
queimar o mundo”, comparava com a Amazônia isso aí, aí entrava no assunto da 
Amazônia e terminava [sopro] apagando o fósforo e dando vida à Amazônia. Eu 
achava bom, fazia a introdução, né, aí iam pesquisar, trabalhar, um mês, e eu 
folgado... Eu achava bom, eu não sabia também não. [Antônio Francisco] 

 

A influência e o incentivo de amigos poetas foram fundamentais para essa descoberta, 

destacando-se Luiz Campos e Crispiniano Neto. Assim como Nildo, além da influência de 

Luiz Campos, de quem ele “teve o privilégio de nascer perto”, Antônio falou que assistia 

muita cantoria e admirava outros artistas locais, como o grupo musical Trio Mossoró. 
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As suas “passagens” por diversas atividades profissionais antes de se tornar cordelista 

também lhe renderam inspiração para sua produção artística. Vemos na poesia de Antônio 

Francisco um caso bastante evidente de como as experiências se completam em narrativas 

poéticas, como no poema abaixo: 

 
Já fui soldador, soldado, plaqueiro 
Pintor de parede, de letra e servente 
Garçom, cobrador, vigia, gerente 
Marchante de bode, de porco e carneiro 
Já fui vendedor, sapateiro e armeiro 
Vendi cajarana, cajá e limão 
Limpei de enxada, apanhei algodão, 
Vendi tapioca, jornal e revista. 
Já fui jogador de bola e ciclista 
Fiz bomba caseira e soltei foguetão. 
(FRANCISCO, 2011) 

 

A transformação de Crispiniano Neto em poeta popular é percebida por ele de maneira 

diferente do que vimos até agora. Enquanto os cantadores e demais cordelistas narraram 

histórias de como se descobriram poetas, Crispiniano percorreu um caminho mais consciente 

no desejo de sê-lo. Embora lembre que já brincava de fazer versos por volta dos dez anos, foi 

a intensa convivência com os poetas da cidade e com os que passavam por lá – na Casa do 

Cantador do Oeste Potiguar – que ele começou a tentar o verso de improviso, até conseguir – 

nas palavras dele – tornar-se poeta cordelista de bancada e violeiro repentista. Quanto à 

influência do meio, no entanto, ele se assemelha bastante aos outros: 

 
É quase impossível a um menino do interior não conhecer os poetas da cidade onde 
reside. Especialmente no meu caso, que vivia dentro da bodega do meu pai e era um 
frequentador assíduo da feira livre de Santo Antônio que é uma das maiores do 
Estado e, com um shopping aberto, bem ao modelo da Feira de caruaru, tem de tudo, 
especialmente artistas populares que vão à luta ganhar o pão cantando, fazendo 
mágicas ou malabarismos em plena efervescência do teatro ao ar livre que é a feira. 
Meu pai era vendedor de fumo numa banca da feira e por ela, como pela bodega 
passava todo mundo, entre eles os poetas da cidade. Lembro de todos eles: Nestor 
Marinho, um mestre da viola e do repente, cantador de linha de frente da sua época, 
que teve a carreira brilhante interrompida por uma asma. Fui seu biógrafo, mesmo 
que tenha sobre ele um livro nunca publicado. Lembro do poeta Ricardino, um ex-
violeiro que entregou-se ao alcoolismo por força de uma desilusão amorosa não se 
sabe onde, mas que ficava bebendo no balcão da bodega do meu paim, quando lhe 
davam um gole de cachaça que ele pagava com versos improvisados batendo o baião 
da viola com os dedos no balcão. E quando meu pai lhe perguntava porque bebia 
tanto, ele respondia vagamente: Bebo para esquecer... E quando meu pai insista: 
esquecer o que, Ricardino? A resposta era poética e dolorosa: Faz tanto tempo que já 
nem me lembro mais. Tinha também João Bargado, primo do meu avô paterno, que 
era cantador de coco e ainda o poeta Cirilo e Cícero Serafim, um cantador refinado, 
culto, dado a “cantar ciência”, que é como eles chamam fazer versos sobre 
conhecimentos gerais. Ainda muito criança, vi o grande mestre da viola romano 
Elias da paz cantando numa casa na mesma Rua do motor onde nasci e cresci. Mas 
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não tinha discernimento para compreender os versos do grande poeta. (Crispiniano 
Neto) 

 

Maurílio Santos, que também se considera artista da cultura popular, como músico, 

trouxe um elemento novo: a influência do rádio. Um relativo isolamento que foi citado 

frequentemente durante a entrevista realizada contribuiu para isso. Filho de vaqueiro, ele 

relata: “na verdade quando a gente morava nessa fazenda nós era tipo bicho do mato, a gente 

dizia. Nós morava nas últimas casas, na última casa, que era na fazenda mesmo, nesse tempo 

não tinha energia aqui e a gente ficava por lá, né”. Afastado até dos seus vizinhos da 

comunidade, ele se habituou a ouvir muito rádio que, à noite, poderia sintonizar até rádios do 

Sudeste. Assim, sofreu muita influência da “música regional”. Mas gosta de enfatizar também 

que na verdade a sua música é produto de múltiplas influências, como Rock nacional, Jazz, 

MPB e também do gosto musical do seu pai, que fora no passado tocador de fole de 8 baixos. 

Nas narrativas de Genildo Costa, natural de Grossos/RN, cidade que compõe a 

microrregião de Mossoró, a presença da família é constante e muito forte: 

 
Nasci num berço muito privilegiado, eu sempre digo isso, por conta da minha 
família. Eu sempre digo que eu sou uma extensão de uma geração que não 
conseguiu concluir sua trajetória, seu projeto. Mesmo sabendo que a minha geração, 
de meus pais, meus avós, uma família já há muito dedicada à poesia... (Genildo 
Costa) 

 

Dentre as múltiplas influências, ele cita de maneira mais relevante a figura do avô, 

Miguel Erasmo, que morreu quando ele tinha onze anos de idade. Ele ficava impressionado de 

como ele e outras pessoas da sua geração conseguiam fazer poesia, metrificada e rimada, sem 

nunca ter ido à escola. O pai, que declamava muito bem, também foi uma influência 

importante. Essas influências familiares são complementadas pelo contato com amigos 

compositores quando foi morar na Casa do Estudante em Mossoró. 

Quanto aos poetas escritores, a influência familiar parece não ser a mais relevante. 

Talvez pela sua produção artística estar vinculada mais diretamente à escrita, foi também pela 

palavra escrita que eles foram influenciados. Francisco Nolasco é a exceção; conta que teve 

contato com a poesia erudita na adolescência e só começou a escrever na faculdade, ainda 

assim, atribui às suas raízes o seu dom: 

 
Comecei a escrever no ano de 1986, quando comecei a fazer o curso de Letras. Mas 
não pelo fato de tá fazendo o curso de Letras, não é? Mas já pelo fato de gostar de 
poesia, de me identificar com poesia. As questões de raízes, né, meu avô, pai da 
minha mãe, fazia versos de poesia. E o pai do meu pai é assuense, né, então uma 
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coisa com outra juntou e veio esse dom natural, de escrever, de botar pra o papel 
tudo que eu tava sentindo. (Francisco Nolasco) 

  

No seu relato, também percebemos a influência da formação acadêmica e de 

professores incentivadores dessa arte. A importância do incentivo de professores, que já foi 

citada aqui no depoimento de Nildo da Pedra Branca, também é ressaltada por Caio César 

Muniz. Segundo ele, essa “veia para o lado da poesia” começou pelo incentivo de uma 

professora, ainda na sua cidade natal (Iracema/CE); embora o seu amadurecimento poético 

tenha se dado em Mossoró. 

Mário Gerson cita vários autores que consistiram em pilares para sua formação 

literária: Castro Alves, Cruz e Souza, Augusto dos Anjos, Jean-Paul Sartre e Alberto Cami. 

Além disso, conta que começou fazendo leituras bíblicas e também leu muito teatro. 

Considerado um poeta muito novo – o mais novo a se tornar um “imortal” da Academia 

Mossoroense de Letras (AMOL) –, também evoca muitas experiências na sua formação, mas 

que lhe foram proporcionadas pela leitura, que o teria tornado mais velho: 

 
Acho que é porque eu nasci já velho. Eu nasci assim com a mente já estragada pelas 
muitas leituras. Apesar de ter começado a ler muito tarde, assim , ler exatamente no 
sentido pleno de você não só descodificar as palavras. Porque as pessoas 
confundem, você decifrar simplesmente o que está no papel e você entender. Eu 
comecei um pouco tarde, mas aí em contrapartida eu exagerei um pouquinho a dose, 
aí li algumas coisas que não devia ler e me arrependo até hoje de ter lido52. (Mário 
Gerson) 

 

Dulce Cavalcante, que se considera uma “escritora muito tardia”, contou que foi 

importante descobrir os escritos de Cora Coralina, que publicou o seu primeiro livro com 65 

anos. Ela se identificou com a famosa escritora, que hoje é patrona da sua cadeira na AFLAM. 

Ela também destacou como influência importante sua participação no Clube As Traças, um 

clube de leitura no qual ela começou a ler os seus escritos. Quanto à trajetória de Dulce, 

podemos levantar algumas reflexões sobre a condição de ser mulher nesse meio, pois ela só 

pode se dedicar a escrever depois que não precisava mais cuidar da família: 

 
Eu vim pra Mossoró em 1970, acompanhando meu marido, que veio sempre por ser 
gerente do Banco do Nordeste. [...] Cajazeiras... Primeiro foi Iguatu, a cidade minha, 
que eu chamo minha cidade, porque eu só fiz nascer em Cedro, mas fui viver em 
Iguatu. Então lá me casei, de Iguatu passei para Quixeramubim, de Quixeramubim 
pra Mossoró, de Mossoró pra Cajazeiras, e de Cajazeiras pra Aracati e Fortaleza. Aí 
passei 22 anos em Fortaleza, daí senti uma necessidade de voltar pra cá, pra 
Mossoró, a cidade que eu escolhi pra viver. [...] Olha, essa época foi criar filhos. Eu 
tenho 7 filhos, então quase não me chegava tempo pra quase nada. Eu escrevia, mas 

                                                
52 O poeta cita como exemplo o fato de ter feito a leitura de Jean-Paul Sartre com apenas 15 anos. 
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assim, esporadicamente, porque criar filho dá trabalho, né. Só dava tempo mesmo eu 
ler, quando eu tinha… quando não tinha alguma atribuição, eu ia ler. Só deu tempo 
mesmo eu ler. [...] Então eu escrevi o meu primeiro livro de poemas, as Quatro 
Estações, em 2002. Eu sou uma escritora muito tardia. Não comecei cedo. (Dulce 
Cavalcante) 

 

As mudanças de lugar na vida de Dulce Cavalcante deram-se então muito em função 

da família, não tendo muita influência, na percepção da poetisa, na sua produção artística. 

Suas obras são muito intimistas – expressando exatamente um momento diferente na sua vida, 

no qual ela se estabeleceu na cidade que escolheu e não precisava mais cuidar de ninguém que 

não ela mesma. Nesse sentido, sobre a diferença em ser mulher, ela comenta: 

 
A Virgínia Wolf, que é uma escritora americana, ela dizia por que que só os homens 
publicavam, antes, muito antes: porque eles tinham autonomia financeira. As 
mulheres eram o que? As mulheres eram só dona de casa. Como os homens tinham, 
eles iam atrás, corriam atrás, com o dinheiro deles eles se publicavam e se 
autofinanciavam. As mulheres não. A mulher só veio ter isso quando elas tinham um 
teto somente seu, quando elas tinham um teto, a casa, era… se autofinanciavam, é 
que elas começavam a buscar e elas mesmas a financiar os seus próprios livros, os 
seus próprios escritos. É bem interessante isso. E a mulher ainda é vista assim… 
“Poeta… não sei, não é muito confiável, não é muito pé no chão”. Eu acho que não 
são mesmo não. São meio…  
[...] Olhe, as mulheres mossoroenses são muito audaciosas, haja vista a história que 
tá aí, tá contada, dos feitos das mulheres mossoroenses53. Então, eu acho que a 
mulher mossoroense se mostra muito e ela está buscando seu espaço e está 
encontrando. Quem sabe se daqui a um tempo ela não chegue a se igualar ou até 
ultrapassar essa entidade, tão tão endeusada que é o poeta. E seja o poeta e a poetisa, 
os dois seriam endeusados tanto quanto. (Dulce Cavalcante) 

 

Mesmo reconhecendo que em Mossoró as mulheres conquistaram um espaço 

significativo, Dulce ainda ressalta a existência de uma desigualdade, quando expõe a 

perspectiva de que a mulher se iguale “daqui a um tempo”. Ângela Rodrigues Gurgel, no 

entanto, não tem essa mesma percepção do meio literário: 

 
Eu nunca percebi se… Você acredita que eu nunca pensei nisso? Se tem mais espaço 
na literatura pra o homem do que pra mulher. Juro que eu nunca vi, nunca olhei a 
coisa por esse ângulo. Eu até acho que do mundo, dos mundos que as mulheres estão 
desbravando, esse é o que ela desbrava com mais facilidade. Talvez por esse fato, a 
mulher professora, a mulher… não sei se é mais difícil por ser mulher. Eu nunca 
senti. Eu acho difícil por ser literatura, eu acho difícil por ser um produto que não é 
vendável, mas nunca achei que tivesse mais… que se fosse meu irmão que tivesse 
sido poeta tivesse sido mais fácil pra ele, eu nunca pensei por esse ângulo, eu vou 
pensar e daqui a alguns anos você me pergunte novamente [risos] (Ângela 
Rodrigues Gurgel) 

 

                                                
53 É importante ressaltar que dois dos quatro eventos encenados no Auto da Liberdade ressaltam exatamente essa 
“audácia” da mulher mossoroense. 
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Os trajetos de Ângela marcaram-na de uma maneira diferente. Suas mudanças pelo 

Estado potiguar ocorreram quando ela ainda era criança e seu relato destaca o movimento de 

uma cidade para a outra na infância: “na realidade eu passei minha infância em Caraúbas… 

Em Almino Afonso, depois em Caraúbas, aí Caicó, uma parte no Pará, depois Caraúbas... na 

fase adulta é que eu vim pra Mossoró”. No seu relato, sua inclinação para a poesia existia 

desde criança, mas a hesitação em assumir uma identidade como poetisa, que existe hoje, foi 

decorrente muito mais da sua timidez. 

 
Muito cedo aprendi a ler, então me tornei a atração. Enquanto todo mundo tava 
debulhando feijão, eu tava lendo cordel. O meu primeiro contato com a leitura foi a 
literatura do cordel, iniciada por meu avô, então como eu gostava de ler, toda vida 
que ele vinha da cidade ele trazia cordel e eu me sentava em cima de uma cadeira, 
né, que toda vida eu fui muito pequena, muito pretinha, o povo lá trabalhando e a 
neguinha do seu Chico lendo uns cordéis. E chorava, fazia todo drama que tinha na 
história: chorava, ria e levava o povo junto comigo. E era assim. Então, a poesia na 
minha vida começou bem cedo. Agora, escrever... acho que quando eu tava no 
antigo ginásio. Aí você começava a ver os tipos de poesia, aí eu começava a fazer 
paródias e aos poucos, quando cuidei, tava escrevendo por mim mesma, né. Mas 
tinha uma vergonha enorme de mostrar as coisas que eu escrevia. Escrevia, rasgava, 
guardava, deixava em qualquer lugar e perdia. Aí comecei a escrever cartas. [...] 
(Ângela Rodrigues Gurgel) 

 

Há aqui uma curiosa semelhança entre a narrativa de Ângela e a de Nildo sobre como 

a vocação poética começa a aparecer, nas debulhas de feijão: 

 
Mas tinha uma coisa que as pessoas achavam interessante: eu com 9/10 anos de 
idade, minha mãe lia romance, cordel. Tem uma feira de... tem uma debulha de 
feijão na fazenda vizinha! Então nós vamos... O que era de menino! Aquela ruma de 
neguinho que andava em cima de uma carroça quando se encontrava todo mundo 
para debulhar feijão, ou então debulhar milho [...] Então minha infância foi vendo 
isso, vendo os comboieiros nas estradas, vaqueiro correndo, corrida de jumento, 
cantoria, novena, tertúlia... Foi muito zona rural, muito. A cidade...eu acho que vim 
conhecer mesmo a cidade quando eu tinha 15 anos. Foi basicamente isso. Eu sem 
estudar, mas o que minha mãe declamava lá lendo cordel... acho que era uma três ou 
quatro senhoras que lia, né: “Vamos descansar a vista de fulaninha, agora é ela”, e a 
gente segurava na lamparina. Aí algumas pessoas achavam interessante (eu não me 
achava nada interessante, que eu não sabia nem o que era ser interessante), eu 
decorava. Quando era no outro, “próxima semana vai ser na casa de cumpadinho a 
debulha de feijão”, aí então com pouco tempo o povo dizia: “tem que trazer aquele 
neguinho lá, filho de dona Neguinha e de seu Luiz, mesmo que seu Luiz não venha! 
Porque aquele neguinho, ele diz os versos sem precisar de ler!”. Então quando 
chegava: “bota o menino para declamar!”. [...] De vez em quando na roça, junto com 
meus irmãos, tudo limpando de enxada e meu pai se surpreendia que eu soltava um 
verso. E ele dizia: “esse menino é diferente, esse menino é diferente”. (Nildo da 
Pedra Branca) 
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É interessante observar que, apesar da experiência comum na infância, o cordelista e a 

poetisa desenvolveram produções artísticas bem diferentes. Geraldo Amâncio possui a 

opinião de que o meio social é determinante para a definição do gênero literário do poeta: 

 
Agora, a poesia se manifesta dependendo do meio. Por exemplo, se o Chico 
Buarque, com toda aquela poesia que tem, tivesse nascido onde eu nasci, seria nada 
mais nada menos do que um grande repentista. Se o Geraldo Amâncio ou o 
Sebastião Dias tivesse nascido no meio urbano, a cultura bem diferente, os costumes 
diferentes, esse povo seria no mínimo letrista, músico e assim por diante. Então, é 
como eu disse: a poesia se manifesta dependendo do meio onde o poeta nasceu. 
(Geraldo Amâncio) 

 

Isso, no entanto, não se reflete no caso citado. Observando a trajetória de Nildo e 

Ângela, podemos apenas especular fatores que contribuíram para uma diferenciação, mas a 

continuação nos estudos, no caso de Ângela, evidencia-se como um aspecto importante54. Por 

outro lado, o percurso pelas cidades do interior, bem menores do que Mossoró, permitiu um 

contato com o campo que a tornou, nos seus dizeres, “pouco urbana”, marcando-a 

significativamente: 

 
Na minha infância, eu digo que eu tive tudo que uma pessoa precisa para ser feliz na 
infância: rios, campos, serras, muita criança, uma casa de muitos irmãos… Eu 
morava na zona rural. Então assim, a vida totalmente livre, diferente dessa… longe 
da tecnologia. Conheci televisão com 14 anos. Assim, eu era… a minha vida era nos 
campos mesmo, na lida com meus irmãos. Eles saíam pra trabalhar, os 
trabalhadores, e a gente ia junto pra perturbar. A gente dizia que ia pra ajudar, né, 
mas na realidade a gente ia mesmo era atrapalhar, né. Então assim, era tomar banho 
de rio, caçar preá, subir em árvore. Assim, tive uma infância bem… a preferida, a 
neguinha do seu Chico. [...] E… com o tempo, quando fui morar na cidade, sentia 
muita falta da fazenda onde a gente morava, mas… foi Almino Afonso, uma cidade 
pequena, tinha um sítio do meu avô perto, então era um escape, né, quando não tava 
na escola, tava lá nos rios, nas mangueiras… Assim, sempre gostei dessa vida. Eu 
não sou muito urbana não, eu gosto muito de zona rural, gosto muito de serra. 
(Ângela Rodrigues Gurgel) 

 

Essa alusão ao mundo rural foi constante não só nas entrevistas como também nas 

apresentações observadas. Entre os entrevistados, nove artistas viveram na zona rural ou em 

cidades pequenas nas quais havia muita influência desse mundo. Maurílio Santos, por 

exemplo, é filho de vaqueiro, como já foi citado, o que também influenciou na sua produção 

musical: 

 

                                                
54 Ângela não teve sua formação na educação básica interrompida e se formou posteriormente em Filosofia e em 
Ciências Sociais. Isso não quer dizer que a escolaridade determina o gênero literário, mas é um dos aspectos a 
serem considerados. Antônio Francisco e Crispiniano Neto, por exemplo, também possuem formação em curso 
superior, mas se identificam como poetas populares. 
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Quer dizer, eu cresci no meio de bichos e gente. Quer dizer, minha infância foi 
vendo essas coisas, né? Trabalhando dando de comer aos bichos, botando nome em 
animais, que a gente cuidava dos bichos. A gente coordenava o tempo entre ir pra 
escola, né? Eu e meus irmãos, que eu tenho uma carrada, eram oito, só homens eram 
oito, seis mulheres. Hoje são sete homens e cinco mulheres. Quer dizer, a nossa lida 
era essa, dividida entre ir pra escola e fazer os afazeres. Com a bicharada: as vacas, o 
gado, o gado miúdo, ovelhas... E mamãe era uma dona de casa, que ajudava papai, 
além disso, além de cuidar desses animais que num era da gente era do patrão. [...] 
Depois a gente saiu dessa fazenda, papai saiu de lá e a gente veio...  (Maurílio 
Santos) 

 

As relações entre o rural e o urbano, bem como entre o passado e o presente (pois aqui 

esses binômios se confundem), é melhor explicitada por Antônio Francisco. Ele acredita ter 

sido beneficiado por ter vivenciado um e outro em uma espécie de transição, podendo 

aproveitar a simplicidade de antigamente e ao mesmo tempo conhecer os avanços 

tecnológicos. 

 
Tava ali me lembrando, que tem umas pessoas que gostam de dizer que sofreu muito 
e eu gosto de dizer que fui feliz, sou feliz toda a vida. Eu nasci aqui em Lagoa do 
Mato. Nasci no tempo certo eu acho, no tempo que se contava história na frente da 
calçada, ali sentado, que você podia abrir as portas… E aqui era uma lagoa, né? [...] 
Eu nasci nesse tempo, quer dizer, daqui a… Tinha seis cinemas aqui em Mossoró, 
Caiçara, Cid, Rivolli, Centenário, Pax e Jandáia. Seis cinemas! A gente aqui não 
tinha energia, né, mas tinha cinema. Daqui praquele canto. Pra qualquer cinema 
daqui, a gente tirava daqui a 10 minutos andando a pé. Quer dizer, a gente tinha dois 
mundos, era o marreco e o pato brincando, e ao mesmo tempo cinema, com “o gordo 
e o magro”, a gente já sabia que tinha aspirador a pó elétrico dentro de casa, essas 
coisas tudo moderno, a gente via tudo pelo cinema; e vivia o outro lado, que era o 
lado mais humano das coisas: a lagoa, os patos... [...] Aí minha formação poética, de 
pessoa humana… [...] Eu fui criado vendo o povo bater enxada. Aí o cara “Vai 
chover”, outro não ia, aí o cara PÁ, PÁ, batia a enxada pra plantar. Acho que esse 
mundo todinho ficou em mim. [...] Aqui o horário da gente eram os aviões que 
passavam aqui por cima de casa. Era o relógio da gente aqui: o avião das nove, o 
avião das dez, o avião das três. Conheci esse mundo todinho, esse mundo arcaico e 
moderno ao mesmo tempo. [...] O meu mundo era encantado. [...] Acho que eu 
escrevo mais por causa disso. Por esse saudosismo meu, né. (Antônio Francisco) 

 

É evidenciada também nesse depoimento uma nostalgia em relação a esse mundo 

arcaico, que o poeta também deixa explícito no seu cordel Um bairro chamado Lagoa do 

Mato. A expressão desses mundos na sua poesia pode ser compreendida também como uma 

forma de dar significado a essa experiência de transição55. 

Quanto ao reconhecimento desses sujeitos como poetas, o jornal O Mossoroense se 

constituiu como um espaço importante para muitos escritores da cidade. Além do encarte 

                                                
55 O cordel Um bairro chamado Lagoa do Mato é dividido em duas partes: uma na qual Antônio Francisco conta 
como era o lugar onde cresceu; outra na qual ele descreve o bairro, onde ainda mora, sem a tranquilidade de 
outrora, nos dias de hoje. Poderíamos ver então uma ruptura entre os dois momentos e uma crise expressa na 
falta de tranquilidade da qual o poeta reclama? A narrativa, nesse caso, não poderia funcionar como a ação 
reparadora do drama social descrito por Turner (2008)? 
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produzido anualmente no Dia Nacional da Poesia, ao qual nos referimos antes56, é publicado 

semanalmente o Caderno Universo, que traz poemas de artistas da cidade. 

 
Aos 15, eu comecei a publicar, no jornal O Mossoroense. (...) Então eu comecei 
numa máquina de escrever e datilografava, enviava pra O Mossoroense e aos 
domingos, no caderno 2, eles publicavam nossos poemas. E foi justamente nessa 
época que surgiram outros nomes, Caio, Marcos Ferreira, o próprio Cid começou a 
publicar bastante, Ricarte Balbino, Ayrton Silon, Simara Tâmara, Caliane Cibele, 
então veio uma geração de escritores dessa época. Então nessa época, 96, foi quando 
eu comecei a publicar e aí eu estudava no municipal. A diretora do municipal viu o 
poema, recortou e botou no mural da escola. Isso me marcou muito, aí eu não deixei 
mais de publicar não. Sempre eu publicava um poema. (Mário Gerson) 

 

O reconhecimento por um público, como a diretora, no caso citado, constituiu para 

Mário Gerson um incentivo importante. A timidez de Ângela também só diminuiu depois que 

esta foi reconhecida pelas suas publicações no jornal e ganhou um concurso literário, para o 

qual se inscreveu com um pseudônimo: 

 
Aí foi quando eu já estava em Mossoró, aí comecei a mandar umas poesias pra o 
jornal Mossoroense, Caderno Universo, que na época era coordenado por Caio 
César. Então assim... E como eu não era conhecida em Mossoró, eu publicava a 
poesia com o meu nome, né. O maior susto que eu tive na minha vida foi quando na 
sala de aula o professor disse meu nome e uma pessoa do lado perguntou “É Ângela  
Rodrigues que escreve poesia?”. Alguém já associou meu nome... Foi um susto 
aquilo pra mim. Aí foi quando eu conheci o Recanto das letras, um site de literatura, 
que eu entrei com um pseudônimo “poeta em construção”, que eu usei esse 
pseudônimo também no concurso Rota Batida, que eu fui uma das vencedoras na 
categoria de poesia... Aí pronto, a coisa começou a acontecer, aí eu já escrevia mais. 
(Ângela Rodrigues Gurgel). 

 

A mudança do pseudônimo “poeta em construção” para a assinatura do seu nome 

artístico Ângela Rodrigues Gurgel (com supressão de sobrenomes) marca o momento em que 

ela começa a se assumir enquanto poeta. Sobre esse processo de nominação, Velho (1987, p. 

27) afirma que “a manipulação do nome, o nome ‘artístico’, a supressão de sobrenomes, os 

apelidos etc., são formas de enfatizar ou marcar a individualidade, de sublinhar a 

particularidade”. Nildo da Pedra Branca, que tem como nome de registro José Antônio da 

Silva, falou também um pouco sobre a adoção do seu nome artístico: 

 
Então, a gente era uma família grande, era dezessete irmãos, aí foi falecendo alguns, 
ficaram doze, né. Tinha um que era esse nome: José Antônio da Silva. Naquela 
época ele faleceu, bateu com os dentes no batente, aí existia aquela doença, 
“recolhia os dentes”, né. Então, ele faleceu por causa disso, uma criança ainda. Aí 
quando eu nasci, minha mãe disse: “vou botar José Antônio da Silva de novo”! Aí 
minha irmãzinha dizia: “não, vamos botar José Nildo”. Aí acabaram me batizando 

                                                
56 Cf. capítulo 3. 
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por José Antônio da Silva, nome de registro, e ficaram me chamando de Nildo. 
Então quando tive a idealização de começar minha carreira como cordelista e como 
poeta aí “Nildo da Pedra Branca”. Pedra Branca é uma comunidade “desse tamanho” 
[faz sinal de que é pequena] que fica já encostada na cidade... zona rural. Nildo da 
Pedra Branca. Pronto! Poeta não tem nome bonito não! É Oliveira de Panelas, 
Patativa do Assaré, Antônio Francisco, Nildo da Pedra Branca, Galego do Jucuri... 
Oliveira de Panelas! Isso é nome?! A popularidade da gente, você não vai achar 
nenhum poeta que nem nós com nome bonito não. E nenhum deles bonito! Se for, 
ainda se fantasia para ficar feio [risos]. (Nildo da Pedra Branca) 

 

Mas, ainda segundo Velho (1987), se a definição do nome está relacionada a um 

processo de individuação, ela também inclui o indivíduo numa categoria mais ampla; no caso 

do sobrenome à família. Nildo, quando pensa na especificidade do seu nome, vincula-se a um 

grupo de poetas, “que não tem nome bonito não!”. Os nomes citados procuram fazer relação 

com um espaço de origem, uma identificação com o lugar e, portanto, com uma cultura local. 

As trajetórias aqui traçadas trazem diferentes ideias sobre o que é ser poeta, que 

trataremos a seguir. Mas elas também sugerem uma estreita relação entre as experiências de 

vida, o poeta e a poesia – foi assim que eles se constituíram enquanto sujeitos e construíram 

uma identidade: 

 
Só digo assim, as pessoas não podem ser igual a mim porque não viveram na Lagoa 
do Mato e nem jogou pião como eu jogava pião, apanhava na unha, e nem caçou de 
baladeira e nem pulou da ponte, nem lateçou vime, nem comeu escaldado de leite. 
Eu acho bom uma pizza, uma coisa, mas eu não esqueço que o comer do mundo é 
farofa de leite com carne assada, assada mesmo. Eu sou muito nordestino, sou muito 
mossoroense. Eu faço tudo no mundo, mas não me esqueço das minhas origens, 
porque no dia que nós perder nossa identidade, vai embora esse barco. (Antônio 
Francisco) 

 

4.2 SER E FAZER-SE POETA 

 

Não há dúvidas entre os nossos interlocutores que a construção de uma identidade 

como poeta foi um processo, mais ou menos longo, em que eles tiveram contato com a poesia, 

produziram seus próprios poemas e obtiveram reconhecimento de outras pessoas sobre o que 

produziam (não necessariamente dessa forma simples e sequencial). 

Entretanto, o fato de se assumirem como poetas apenas em determinado momento da 

vida não quer dizer que já não o eram. Quanto a isso, não houve uniformidade nas narrativas. 

A pessoa nasce poeta? Torna-se poeta? Há alguma transformação? O que é ser poeta, afinal? 

Como já afirmamos aqui algumas vezes, deparamo-nos em vários momentos com uma 

concepção bem ampla do que é ser poeta. Frequentemente, o que é posto como característica 

fundamental do poeta é a sensibilidade. Nesse sentido, ele é como qualquer artista: 
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Ser poeta é como ser um escritor, é como ser um pintor, é ser além de tudo um 
sonhador. Porque eu acho que isso tudinho vem do sonho, de você sonhar. Porque 
quando você sonha, você não fica velho, você não se esquece, você não fica liso… 
O sonho… acima de tudo é o sonho. Eu não paro de sonhar. (Antônio Francisco) 

 

Com o sonho, é ressaltada a capacidade de criar, de ver além da realidade material. 

Mas se isso pode ser considerada uma habilidade importante para alguns, eles também opõe 

isso à desvalorização que é dada aos artistas na sociedade: sonhar não produz, não é profissão. 

 
O cara poeta já é meio esquisito, né? O cara é poeta, aí a pessoa já vê o poeta como 
um vagabundo, um cara que não tem nada o que fazer, não tem conta, não tem TV a 
cabo pra pagar, não tem internet, não tem energia, não tem feira. O cara pensa que o 
poeta é um cara mágico, um cara que vive numa redoma e tá na sua máquina de 
escrever e tal, fazendo seus poemas e tudo, é um cara meio avoado, aluado, 
sonhador. Mas não é bem isso, entendeu? O poeta é um cidadão técnico, trabalha 
com a matéria-prima chamada literatura, chamada palavra, ele trabalha sua palavra 
como um artesão, uma pessoa comum, como um cara que faz uma mesa, um cara 
que faz um portão. Ele é um profissional como qualquer outro. Infelizmente, a 
atividade de escritor não é reconhecida no Brasil, como uma atividade profissional. 
E você chamar uma pessoa de escritor profissional é muito delicado, é muito 
esquisito. (Mário Gerson) 

 

Ora vagabundo, ora figura mágica, dificilmente profissional, a imagem construída 

sobre o poeta aproxima-se de um desviante. Não é, portanto, o que figura como uma profissão 

almejada na nossa sociedade: 

 
É viajar num mundo de ficção. (risos) Viajar... Acho que se as pessoas tiverem a 
mentalidade certa mesmo, tiver lá numa escola bem direitinho, procurando se 
formar, não vão enveredar... “ah, eu vou querer ser cordelista, não!” [risos]. Tem 
que ter uma coisa diferente. Ser poeta hoje em Mossoró é ser diferente. Tem que ver 
a imaginação, coisas além da imaginação, num dá pra comentar muito não. (Nildo 
da Pedra Branca) 

 

Sendo essa dificuldade reconhecida pelos artistas, por que eles se tornam poetas? 

Como mostramos nas trajetórias de vida acima, a maioria dos entrevistados contou como se 

“descobriu” poeta, pois já eram poetas sem mesmo perceber. À exceção de Crispiniano Neto e 

Caio César Muniz, que destacam um desejo mais consciente de se tornarem artistas, eles 

descrevem isso como um processo muito natural e inconsciente, ou passivo, como disse 

Ângela: “é a poesia que nos escolhe”. A criatividade e a habilidade para ser poeta são assim 

interpretadas como um dom – o artista nasce com ele. 

 
Poeta tem que nascer poeta. Ele pode aperfeiçoar, pode até estudar, adquirir 
conhecimentos, aperfeiçoar a sua poesia. Mas poeta ele tem que nascer. Tem que 
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nascer com o dom de saber rimar, saber... não é nem só rimar, saber o conteúdo da 
poesia,  montagem de uma estrofe decassílaba, de sete sílabas, de oitava. Então você 
tem que ter o conteúdo poético. Às vezes a pessoa rima – entende que Maria rima 
com Sofia, André rima com José, que Paul rima com Sul, que passado rima com 
delegado. Mas não é só rimar! Você tem que ter o conteúdo da montagem da estrofe 
que você está fazendo. (Valdir Teles) 

 

Para alguns, esse dom é tão inerente à pessoa do poeta que é considerado “um gene”, 

como diz Maurílio Santos. E como tal, pode ser um dom hereditário, retomando a influência 

da família que tanto apareceu nas trajetórias de vida. No caso de Genildo Costa, como 

músico, essa herança está ligada não só à sensibilidade artística, mas a própria voz: 

 
Dizem na minha família que meu canto, a minha voz, às vezes não precisa nem de 
microfone, porque puxa já a uma pessoa, herda de uma outra pessoa da família da 
minha vó paterna, Dalila. Diz que ele era alcoólatra na época, no tempo dele e 
quando ele começava a cantar na madrugada, no silêncio da madrugada, as pessoas 
de longe ouviam, a voz do camarada. E quando eu canto assim pra uma tia minha ela 
se emociona, ela diz “Genildo, como é uma coisa dessa! Você canta... (é que eu 
esqueci o nome dele) mas é desse jeito que ele fazia!” Já pensou! Eu nunca conheci 
essa criatura, nem em retrato. (Genildo Costa) 

 

Outro caso curioso é de Francisco Nolasco, que atribuiu, como já dissemos, o seu dom 

às “suas raízes”. Com isso, ele se refere não apenas à família (o avô materno), mas também à 

cidade de origem da família paterna: Assú, que é conhecida na região como “Terra dos 

Poetas”. 

A compreensão do dom como uma herança também gera uma responsabilidade 

específica em relação à família: a atividade artística é entendida como uma missão, de 

valorizar e continuar o que os ancestrais fizeram. 

 
E assim, essa convivência foi cada dia me dizendo que precisava que alguém um dia 
tivesse essa curiosidade, essa responsabilidade de tocar adiante, de falar, porque 
como se sabe as pessoas tem pouca memória. Já pensou, um material desse, uma 
geração dessa, se perde e ninguém nunca vai falar desse povo! Por quê? Então eu 
fiquei com tanta responsabilidade de fazer valer e chegar pras pessoas os nomes 
dessas criaturas que eu acabei depois cantando. [...] 
E eu fiquei com essa responsabilidade, não só eu, né, que seria ingratidão da minha 
parte, meu irmão também é muito bom. Não diria que eu sou... sabe, a gente querer 
fazer é uma coisa, e ter esse compromisso, é muito bom saber que eu estou 
prestando esse serviço... Não seria nem serviço, é um ofício, que não é só meu, é do 
meu irmão Geová Costa também, ele é muito bom, é um bom poeta, um bom 
músico, é canhoto, toca com as cordas viradas, como se diz. E assim, eu acho que eu 
estou cumprindo uma tarefa importante e devo dá continuidade, e por onde eu passo 
eu falo deles que é justamente a minha tarefa, né, é meu ofício. (Genildo Costa) 

 

Por meio de sua arte, Genildo busca então dá visibilidade à sua família, a pessoas que 

ele considerava geniais. Nesse caso, ser poeta é ter um dom, mas também é ter uma 
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responsabilidade com seus familiares. Além disso, há um empenho, uma tarefa, no sentido de 

não deixar essa poesia morrer. 

Mas um dom para quê? Embora a figura do poeta esteja relacionada à sensibilidade, 

como já dissemos, a sonhar, isso não é suficiente. O poeta faz, nas palavras de Antônio 

Francisco, malabarismo com as palavras. É aqui principalmente que as definições divergem 

sobre o que é ser poeta, pois o termo remete quase sempre a ideia de um escritor. 

 
Geralmente os poetas não recitam bem, certo? Não se iluda. Os poetas escrevem, 
eles são os caras de escrever. Quem recita bem é cordelista, que recita aqueles 
poemas longos, alguns chatíssimos, que recita aquilo com a boca cheia d’água, 
parece que tá recitando uma coisa maravilhosa. (Mário Gerson) 

 

Esse depoimento mostra que, para alguns, o vocábulo poeta está associado apenas à 

escrita; pressupõe-se, dessa forma, que o cordelista não é poeta (o que na prática não 

acontece, pois os cordelistas foram indicados como poetas a serem entrevistados nesse 

trabalho). Devido a essa ambiguidade, sentimos a necessidade de adjetivar o termo, “poetas 

populares”, para tratar de cordelistas, cantadores, emboladores de coco, etc. O significado da 

palavra parece fluido e varia de acordo com a situação narrativa, ora de maneira restrita, ora 

ampliando-se para incluir uma variada gama de artistas. Genildo Costa, por exemplo, relatou 

em um determinado momento: “eu não vou me considerar um poeta, né, assim, por conta que 

eu não escrevo tanto”. Mas logo continuou sua reflexão sobre o tema e ampliou essa 

definição: 

 
...eu comecei a entender que esse fazer musical poeticamente falando já me 
credencia para que as pessoas possam até dizer generosamente que eu sou poeta, tá 
entendendo? E da forma que às vezes eu faço o diferencial na minha expressão de 
recitar a poesia. Não diria que seja poeta só quem escreve. Acho que a poesia é uma 
coisa muito mais profunda, a sensibilidade humana tem algo de poesia, quando você 
percebe, eu percebo que você quer falar comigo e você está até inibida. Eu acho que 
é a face humana, o semblante, dá pra você perceber o que as pessoas querem com 
você, pois pra mim é poesia, é sensibilidade. (Genildo Costa) 

 

A habilidade de Genildo não está, portanto, na escrita, ou na criação dos versos, mas 

na musicalidade que ele consegue passar aos poemas, ou na forma que os recita. Isso também 

o torna poeta, pois mostra sensibilidade e trabalho artístico com as palavras. Maurílio Santos 

também relata que o que ele escreve “só serve” para ele cantar: os versos, sem melodia, não 

seriam considerados poéticos. 

A maioria dos entrevistados também demonstrou a concepção de que existem níveis 

de qualidade diferentes entre os poetas. Essa diferença pode ser uma construção, como Ângela 
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explicita quando fala de ídolos (Cora Coralina, Adélia Prado, Fernando Pessoa...) dos quais 

ela ainda está muito longe. O pseudônimo escolhido pela poetisa quando ela começou a 

publicar seus versos – “poeta em construção” – também é denotativo dessa ideia. Em outros, 

porém, percebemos a diferença de nível também como algo dado, natural, como o dom: 

 
Olhe, ser cantador é tanta coisa, precisa tanta coisa, são tantos complementos 
exigidos pela arte. Não é só ter a voz boa, não é só ter o dom, é muita coisa. (...) 
Agora, essa poesia que eu classifico, que é grande, não é pra todos os cantadores. 
Porque há um desnivelamento nos dons, como nós somos desnivelados nos 
tamanhos físicos, nos olhares, na pele, na voz, na beleza. Como os rios são 
desnivelados, os montes, as serras, os vales, as plantas. Os poetas não são nivelados, 
porque o dom de um não é da altura do outro. 
O dom de um grande cantador é acentuado. E de pequenos cantadores não é 
acentuado. (Moacir Laurentino) 

 

Nesse sentido, Mário Gerson fala em “poetas transitórios”, ou “poetas momentâneos”, 

que seriam uma “casta inferior da literatura”. São escritores de momento, que não nascem 

poetas, não possuem naturalmente o dom, mas escrevem por causa de uma depressão ou uma 

perda específica. O poeta de verdade, segundo Mário Gerson, nunca deixa de ser poeta.  

Contudo, embora a verdadeira arte não esteja relacionada a um estado ou condição 

momentânea do poeta, Mário Gerson também ressalta que o poeta é sempre um ser solitário: 

 
Apesar de eu reforçar que essencialmente o artista é solitário, mesmo nesses 
movimentos ele é um ser solitário. Se você encontrar um poeta que diz que é um 
poeta pleno, que não tem solidão, ou que não sabe o que é isso, que isso é frescura e 
tal, aquela coisa toda, você não leia os poemas dele não, certo? Você pode se 
decepcionar. Carlos Drummond de Andrade fomentava a própria solidão para 
escrever os poemas dele e hoje o bicho é um grande poeta e tal... (Mário Gerson) 

 

Ângela Rodrigues Gurgel também falou sobre a solidão no trabalho do poeta. 

Entretanto, ela não expôs isso como uma coisa necessária, mas sim como algo que é preciso 

mudar. O mundo da literatura proporcionou a ela conhecer muitas pessoas, mas são contatos 

que se restringem aos lançamentos. “Cada um tem o seu método, cada um tem a sua mania” e 

isso acaba sendo um obstáculo para o trabalho conjunto. Porém, ela acredita que uma 

interação maior é possível e desejável. 

Mas se o trabalho é muitas vezes solitário, o contato com os colegas é frequente e 

importante: 

 
Eu sou amigo de todos [os poetas] e sempre que posso participo, incentivo, inclusive 
dou espaço no jornal onde eu trabalho. Inclusive criei um espaço de poesia em 2011 
na Gazeta do Oeste. Sempre muito favorável aos colegas e eles a mim. [...] 
[as relações] Tem [importância], porque você acaba por influenciar outros poetas, 
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né? Tem poetas aqui que de uma maneira ou de outra acaba tendo uma influência 
sobre o seu trabalho, lê sua poesia e faz uma pequena análise. “Ó, você podia 
melhorar aqui e tal”. Um poeta sozinho é muito chato. (Mário Gerson) 

 

Esse depoimento mostra como as relações entre eles podem favorecer as publicações, 

como no jornal A Gazeta do Oeste. Essa importância do contato com o grupo é ainda mais 

ressaltada por Maurílio Santos, pela falta dela: 

 
Aí pronto, meu primeiro trabalho eu só vim registrar agora no ano de 2002. Quer 
dizer, se eu tivesse, mesmo sem condições, se eu tivesse encontrado alguns 
caminhos, hoje tem vários caminhos, se você quiser gravar um CD você grava num 
estúdio de fundo de quintal que se chamam, em Mossoró tem muitos, se você quiser 
mostrar seu trabalho você tem enes opções. (...) Se naquela época eu militasse no 
meio, lá, talvez tivesse sido mais fácil. E hoje também se eu militasse no meio 
[risos], porque eu ainda sou meio que afastado, talvez eu tivesse mais registros, 
porque eu tenho mais de 100 composições e tenho 25 ou 30 registradas. [...] 
(Maurílio Santos) 

 

O isolamento decorrente de viver em uma comunidade rural e não ir muito à cidade 

faz com que o músico mantenha relações menos intensas com os demais artistas e dificulta o 

reconhecimento e a divulgação do seu trabalho. 

Mas queremos chamar atenção aqui, mais uma vez57, para a existência de um grupo, 

de uma rede de artistas, cujo caráter não é apenas profissional. Ângela, por exemplo, afirmou 

que as relações com outros poetas são importantes por serem pessoas afins “e de repente você 

começa a ver que aquilo que você achava tão estranho, se achava até um pouco anormal por 

sentir aquilo não é tão estranho assim, que outras pessoas têm aqueles mesmos sonhos, 

aqueles mesmos medos”. 

Isso não estaria então relacionada à concepção de poeta como um desviante? 

Estranhos para os outros, eles podem se reconhecer como iguais e se sentir inseridos 

socialmente a partir dessa comunidade que formam. O que isso tudo implica é a produção de 

uma identidade de grupo, a partir da qual eles se identificam para os outros ou buscam ser 

reconhecidos. Se para Mário Gerson “um poeta sozinho é muito chato”, para Dulce 

Cavalcante, um poeta sozinho não é nada: 

 
Olhe, a gente sempre tenta [parcerias], porque o poeta ele… ele não é uma entidade 
sozinha, né, eu não sou nada se eu for só poeta. Mas se eu me junto a outros, aí diz 
assim “ah, aquela dali faz parte daquele grupo de poetas”, “aquela pessoa é poeta 
também, que eu vi com um grupo e tal, apresentando na televisão e tal”. Mas se eu 
fosse sozinha, talvez não fosse nada. Eu faço parte da confraria de poetas que tá se 
procurando fundar hoje em Mossoró. São poetas, aí são homens, mulheres, jovens, 

                                                
57 Já discutimos, no capítulo 3, como a POEMA se constitui mais como um grupo de amigos do que uma 
associação profissional. 
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jovens poetas, as pessoas que quiserem, que se acham poetas, que são poetas, que 
não tem onde mostrar o seu trabalho, a gente tá se reunindo uma vez por mês. Tá 
começando ainda esse trabalho, tá engatinhando, mas a gente vai procurar ver se 
bota mesmo pra valer, essa ideia… (Dulce Cavalcante) 

 

Para alguns, essa empatia está relacionada à própria natureza da poesia – a poesia 

aproxima, une, humaniza.  

 
Eu acho que é como a completude de tudo isso é o que nós estamos fazendo hoje. É 
uma tentativa da gente estar mais próximo, o Caio César, Josué, Rogério, esse 
camarada que tá aqui perto da gente – o Mazinho, o Raimundo, entendeu? Então é 
um conjunto de pessoas que se respeitam, né, que são responsáveis por uma 
reciprocidade que a gente constrói no dia a dia. E a poesia nos faz assim, nos vigia 
pra que a gente seja mais amigo, mais solidário, mais franco naquilo que faz.[...] 
(Genildo Costa) 

 

Paradoxalmente, embora a ideia de poeta esteja vinculada ao ato de escrever, 

praticamente todos os poetas entrevistados ressaltaram que poesia é algo muito maior. Alguns 

enfatizaram inclusive a diferença entre poema e poesia, pois poesia está em tudo. Caio César 

Muniz relatou que a poesia está tão presente na vida dele que o filho nasceu no dia 14 de 

Março, Dia Nacional da Poesia, como se isso permeasse todas as esferas da sua vida: respira-

se poesia. A definição elaborada por Moacir Laurentino expressa bem essa abrangência: 

 
A poesia... ela está em muitas coisas. A poesia está na boemia, a poesia está na 
inocência da criança, a poesia está na natureza, nas estrelas, no sol, no céu, no 
sertão, na chuva, no vento. E a poesia faz rir, faz gargalhar, faz chorar. Eu que sou 
muito chorão... A poesia emociona, a poesia faz você se entusiasmar. A poesia é 
recordação, a poesia é saudade. E é muita coisa na minha vida. Eu tava dizendo na 
semana passada à minha irmã, ela dizendo: “você já tá bom de descansar”, quando 
eu chegava de Brasília cansado. Eu disse: “Eu só quero a vida enquanto eu cantar!” . 
(Moacir Laurentino) 

 

Sendo mais específicos, alguns trataram a poesia também como uma linguagem – é a 

melhor e mais singular maneira de comunicar alguma coisa, pois por meio dela você consegue 

atingir os sentimentos, a emoção. O diferencial da poesia estaria então não no seu conteúdo, 

mas na sua forma. 

Nesse caso, é interessante observar o poder que é dado a essa forma, já que, por se 

expressar de maneira diferente, a poesia poderia “humanizar” o mundo. Maurílio Santos 

chega a afirmar que “se você escrever um negoço, se tiver poesia, não tem quem conteste”, 

poesia é verdade e depois que está escrito não tem mais conserto – a forma de expressão dá ao 

conteúdo a autoridade de uma verdade incontestável. 
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Francisco Nolasco chamou atenção que o genial da poesia é que ela possui um sentido 

inacabado, sempre a ser descoberto e ressignificado. Quanto a isso, ele a compara com a 

prosa, pois esta tem uma história clara e sequencial, enquanto a poesia pode ser lida muitas 

vezes pelo mesmo leitor e ele sempre encontrará uma coisa nova. 

Mas a poesia também pode ter um sentido prático. Segundo Mário Gerson, muitos 

poetas utilizam-na como instrumento para expiação, uma espécie de catarse. Assim, ele 

acredita que a poesia é algo que possa fazê-lo melhorar; por outro lado, pode ser “o veneno 

maior que existe em cada um de nós”, motivo de loucura (e ele lembra que muitos poetas 

morreram loucos). A poesia é, então, “um fator de descobrimento” e “o poeta é um 

psicanalista de si mesmo”. Dulce Cavalcante também enfatizou essa característica da poesia, 

pois, segundo ela, é o que mais diz da nossa história. 

Embora com algumas variações, todos eles expressaram uma concepção de poesia 

como algo vital, “como um copo d’água”, pois não sabem viver sem poesia. Assim, 

predomina a ideia do poeta como alguém que simplesmente o é – não apenas como uma 

profissão, uma atividade, uma missão, mas como uma identidade assumida integralmente. 

Nas suas vidas, a poesia está em tudo. 

 
Poesia é tudo pra mim, eu acho que é tudo pra mim e é tudo pra o mundo. A poesia é 
uma maneira, como uma árvore, uma planta, é uma maneira de você humanizar as 
pessoas. Muito bonito poesia. Eu achava que muito pessoa sabia só a palavra, a 
escrita. Um engenheiro, pra ele ser bom arquiteto, ele tem que ser poeta, ele tem que 
ter um lado… uma obra tem que ser bonita, segura e aconchegante, e só quem 
consegue isso é o poeta. (...) É a arte de viver. A arte de compreender e… É a arte de 
viver. (Antônio Francisco) 

 

4.3 FAZENDO POESIA: O PROCESSO CRIATIVO 

 

É fato conhecido que, mesmo havendo uma zona de intersecção ou algo comum entre 

o que se pode chamar de modus operandi da poesia, cada poeta e, em muitos dos casos, cada 

processo, é um mundo a parte. Existe o que se poderia chamar de momento de inspiração e 

que, frequentemente, é algo que guarda particularidades de poeta a poeta. Se alguns buscam 

no cotidiano, nas pessoas e acontecimentos do cotidiano a inspiração para o ato de escrever; 

para outros, a leitura e a busca de recolhimento pode ser esta fonte inspiradora. De um modo 

geral, as inspirações do cotidiano e fenômenos climáticos tais como períodos invernosos, 

enchentes ou grandes estiagens fornecem vasto material para a produção de poesias. 

 



136 
 

A minha poesia eu faço do nada. Posso ser motivado e posso não ser motivado. 
Porque tudo motiva o cantador. Tanto motiva a seca, faz cantar; o inverno dá 
inspiração, a beleza dá inspiração, a feiura de uma pessoa dá inspiração, as 
marmotas de alguém dão inspiração, as palhaçadas dão inspiração. Então tudo 
motiva, tudo faz com que o cantador se expresse. (Moacir Laurentino) 

 

Os estímulos são diversos e muito variados, mas há um discurso corrente entre eles de 

que “tudo” motiva e o bom poeta sabe escrever sobre tudo. É possível, no entanto, registrar 

algumas motivações específicas, como, por exemplo, a homenagem ou dedicatória a membros 

da família, que embora seja tratada como uma parcela menor dos poemas produzidos, aparece 

em muitas das falas dos artistas. 

Há também a ideia de um ancestral, como expressou Mário Gerson, algo ou alguém 

dentro de você que lhe dá ordens para escrever. A inspiração, a poesia, vem de uma forma tão 

inesperada que parece vir de outra pessoa. Maurílio Santos disse que é um gene, ou um santo 

que baixou, pois não sabe nem por que escreve. 

Em outros momentos, a necessidade de escrever pode vir da afloração dos 

sentimentos. Nesse caso, o poeta escreve aquilo que está sentido; se sente amor, fala de amor; 

se sente tristeza, fala de tristeza; assim como saudade, nostalgia, dor, admiração, etc. 

Considerando isso, Ângela entende que ler a sua obra é o mesmo que ler ela própria. Dulce 

Cavalcante também relatou que suas poesias são muito intimistas, é algo que vem de dentro. 

No ato de registrar os sentimentos, o poeta acaba por utilizar a poesia como uma espécie de 

catarse, como já dissemos antes, de maneira que Francisco Nolasco a considera também uma 

válvula de escape. 

Ainda na perspectiva de registrar sentimentos e experiências, Mário Gerson chamou 

atenção quanto à iminência da morte como uma motivação, pois se quer escrever algo, 

produzir algo, por se saber que vai morrer. A arte assume então um caráter de registro, 

presença e herança. 

É interessante também perceber como muitos dos poetas, principalmente os populares, 

sentem necessidade de escrever para denunciar as questões sociais. Crispiniano Neto, por seu 

envolvimento com política e movimentos sociais, trabalha principalmente com esses temas. 

Maurílio Santos, que entende que a música é uma maneira de registrar seus pensamentos, 

também gosta de tratar principalmente da conjuntura social. Acreditando ser a escolha de 

temas tão atuais e importantes um dos grandes motivos de seu sucesso, Antônio Francisco 

produziu um cordel explicando por que não falava de outra coisa: 

 
Poeta, você devia, 
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Era escrever um poema 
Falando dos rouxinóis, 
Do sapo, da seriema, 
Dos raios da lua cheia 
Ou do sapato sem meia 
Do boêmio e o vagabundo, 
Em vez de ficar quebrando 
Sua cabeça pensando 
Nas injustiças do mundo. 
[...] 
Mas quando eu vou escrever, 
Que eu ouço o grito da serra 
Na palma da mão da lei 
Cortando a roupa da terra, 
Perco de repente a lua 
No brilho fosco da rua 
Tentando brilhar em vão, 
Deixo a vontade esperando 
E vou seguindo o comando 
Da voz do meu coração. 
(FRANCISCO, 2012) 

 

Para ele, a inspiração é o mundo que o cerca, daí ele escrever tanto sobre os problemas 

sociais e ambientais. Mas se observa também nos seus cordéis a influência da sua trajetória e 

do mundo que vivera como inspiração e tema. Segundo Dulce Cavalcante, a poesia “vem 

impregnada do meio que você vive” e na poesia de Antônio Francisco isso é bastante 

explícito. 

 
Eu sou do tempo que a pessoa contava filme. Hoje mais ninguém conta filme. Você 
já assistiu o filme, vá lá o filme é bom, mas eu contava o filme, traduzia pras coisas 
da gente e contava o filme na calçada. Tinha uns que contavam filme melhor do que 
outros. Tinha os contador de filme, tinha os contador de histórias. Era bom demais. 
A vida era muito barata. Eu tenho um poemazinho: barata, tão boa, que a gente nem 
via o tempo passar. Aí eu sou desse jeito aí. E fora os cordéis, isso ficou em mim. 
Quando tava chovendo aí fora, as casas da gente tinham pouca cadeira, então a gente 
sentava em cima de uma mala, um caixão, uma lata, um pilão, pra uma pessoa ler os 
cordéis. Todo esse mundo ficou na minha mente, povoou a minha mente. Os parques 
de diversão. Era um barro, chegava um barro, quando eu abria a porta, tavam 
montando um parque de diversão na minha porta, tinha hora que era um circo, outra 
hora passava uma cara fazendo mágica - nunca mais eu vi mágica perto de mim, 
achava bonito demais. Então esse mundo todinho acho que reflete na minha poesia, 
na minha maneira de ser e na minha maneira de querer que o mundo seja, que eu sou 
muito teimoso, vou morrer achando esses valores o máximo. [...] 
Aquele Tolstoi dizia que quem quiser ser universal canta a sua terra, eu acho bonito 
isso demais. Ele cantava os estepes dele e eu canto Lagoa do Mato, quem quiser 
sabe aí o que é Lagoa do Mato. Minha poesia é mossoroense toda. (Antônio 
Francisco) 

 

Essa influência não se dá apenas no conteúdo, nos temas trabalhados, mas também na 

forma em que é expressa. Tanto é que Geraldo Amâncio, como mostramos acima, 

compreende que é o meio social que determina o gênero literário produzido pelo poeta. 
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Maurílio Santos também demonstra quando conta a história da composição de uma melodia, 

em uma música que fez para o seu filho mais velho. Ele criou a música cantando para o filho 

dormir e percebeu que a melodia lembrava muito tanto a canção de ninar que sua mãe entoava 

para ele dormir como o seu pai aboiando o gado. 

Os temas são assim muito variados. Segundo Mário Gerson, no início o poeta recorre a 

temas óbvios: “todo poeta iniciante louva o mar, louva a namorada, louva a mãe, o pai, 

família, né?”. Assim, o amadurecimento poético se expressa também na extensão dessa 

habilidade para falar de tudo: “aí depois ele começa a evoluir, a louvar o ventilador, a louvar a 

escada, ele começa a ver que na casa dele ele tem outros objetos que podem ser motivos de 

um bom poema”. 

O improviso é algo que também acompanha o ato da construção da poesia, de modo 

especial, quando o assunto é o repente. Todavia, a experiência e o volume de informação 

acumulado pelo repentista colabora, decisivamente para a riqueza da construção de cada 

verso. 

 
E às vezes o povo chega: “olhe, eu quero que fale sobre a seca que tá acontecendo 
no Nordeste hoje”, a gente canta; “quero que fale sobre a violência que tá atacando o 
sul, São Paulo, região sudeste”, a gente é obrigado a falar; “eu quero que você fale 
sobre os fenômenos da natureza”, “fala sobre o mar”. Na cantoria... o cara tem que 
saber falar um pouco de tudo e ter uma sensibilidade poética para em tudo botar um 
pouco de poesia. (Valdir Teles) 

 

No que se refere ao processo em si, ou seja, o modo pelo qual cada um cria e se põe a 

redigir a poesia, a gama é a mais diversa possível. Na tentativa de dar um ordenamento que 

auxilie no processo de compreensão e análise das entrevistas, dividimos o processo criativo 

em algumas modalidades. 

Mário Gerson, que sempre dedica à sua produção muita seriedade, produz seus livros 

principalmente durante as férias do seu trabalho no jornal, pois pode ficar recluso em casa, 

concentrando-se e dedicando-se a essa atividade. 

Entretanto, quase todos se referem a momentos de insight, muitas vezes nomeado 

como “um estalo”, quando a ideia surge de repente na cabeça. O oposto também acontece, 

como Francisco Nolasco afirma, “ninguém conta vantagem diante de uma folha de papel em 

branco”. Para Nildo da Pedra Branca, é assim que ele produz narrativas fictícias: viajando 

para outra realidade a partir de uma ideia que surge na mente. Antônio Francisco ressalta que 

gosta de criar algo novo, muitas vezes também viajando, imaginando um mundo no qual 

acredita quando escreve o cordel, como em um sonho. Ele contrapõe à ideia de criar, a de 
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transformar em versos histórias que já existem, como um conto, uma crônica famosa, ou uma 

narrativa sobre um fato histórico. 

A partir de uma ideia, um tema, uma história que se desenha na sua mente, Antônio 

começa a brincar com as palavras, dar ritmo, cadência, harmonia, enfatizando que a riqueza 

da Língua Portuguesa facilita esse processo, pois tem muita rima, muito antônimo, tudo: “a 

língua da gente também nos impulsiona a escrever”. E ele observa que qualquer cordel dele 

pode ser cantado, pelo ritmo que ele dá. 

Maurílio Santos frequentemente compõe a música completa, melodia e letra em 

conjunto. Nesse aspecto, ele se comparou com Genildo Costa quanto à habilidade de musicar 

poemas já prontos – normalmente, ele não consegue. Acontece algumas vezes, no entanto, 

como na música que ele fez a pedido do filho mais novo, pois ele já tinha a melodia (“os 

espíritos deram a melodia”) e resolveu falar das lendas da Amazônia que era um assunto de 

interesse do filho. Ele juntou, então, a melodia que concebeu, o pedido do filho e o problema 

ambiental, falando da preservação da Amazônia e suas lendas. Entretanto, separar essas 

“partes” de sua música nem sempre funciona como na narrativa transcrita a seguir: 

 
Já fiz algumas vezes, assim, a gente costuma dizer música por encomenda. Fiz outra 
também por encomenda que foi interessante, que foi Transposição. O cara me pediu, 
(...) o amigo dele ia fazer um projeto só com música falando sobre o rio São 
Francisco. Aí ele disse, “você tem facilidade de escrever, escreva”. Eu digo “olhe, 
eu tenho facilidade de escrever e musicar tudo junto, mas de escrever pra depois 
botar a música eu não vou garantir não”. Ele: “Não, faça o seguinte, dependendo de 
seu tempo aí, o que você for escrevendo, se pintar inspiração, eu aguardo”. Mandei 
só a letra pra ele, porque na verdade eu não tinha como gravar aqui e esses dias eu 
pouco tava indo em Mossoró. Aí mandei a letra, ele olhou, mandei por e-mail. Ele 
disse “não, não gostei não. Não, tal, ficou…”, ele disse até assim, “ficou uma 
porcaria” [risos]. Aí eu disse “não, mas é porque você não viu a música ainda”. Mas 
ele disse: “não, não gostei da letra não e tal”. (...) Um dia o cara veio aqui em casa, 
“coloque aí no seu toca CD”. Aí o cara colocou. “É aquela letra que você me 
mandou, né?”. “É”. “Mas rapaz, que música fantástica é essa! Ficou uma beleza!”, 
endoidando pela música. E ele sempre toca no programa dele. (Maurílio Santos) 

 

Outra modalidade de produção que aparece nesse relato de Maurílio é a produção por 

encomenda. Foi citada principalmente pelos cordelistas, quando são solicitados a escrever 

algo sobre alguém ou alguma instituição, contando a história, homenageando, etc. Antônio, 

que ressalta sempre o seu espírito livre58, não gosta de encomendas, mas às vezes faz. Nildo 

da Pedra Branca disse que recebe muitos pedidos nesse sentido – para aniversários, 

casamentos, nascimentos, batizados, mas também para propagandas de produtos comerciais. 

                                                
58 Ele contou, como exemplo disso, que nunca casou na Igreja por não conseguir aceitar a imposição de um dia, 
uma hora e uma roupa para casar. 
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Os três cordelistas entrevistados falaram de material produzido para fins pedagógicos, tendo a 

escola como parceiras importantes do trabalho. 

Na produção por encomenda, a possibilidade de parcerias para a produção se amplia. 

Antônio Francisco conta que, quando é encomenda, ele produz cordéis com Zé Ribamar, 

outro cordelista famoso na cidade. Francisco Nolasco relatou que vem tentando produzir um 

registro de paródias com Antônio Francisco – os dois já trocaram materiais produzidos, mas 

não conseguiram concretizar ainda o projeto por falta de disponibilidade para se dedicar a ele. 

Às vezes, as relações entre os poetas são profícuas a novas criações, como ressalta 

Crispiniano Neto: 

 
Quando se encontram dois poetas e apologistas ou mais, começam a aparecer versos  
recitados, principalmente as estrofes antológicas que os colegas fazem de improviso 
e que nós temos um imenso prazer de divulgar. Também costumamos mostrar as 
últimas poesias que fazemos, as novidades para os colegas. “Olha o que eu fiz 
agora”. É um prazer de mostrar o que compôs e de pedir que os colegas corrijam 
algum erro, se por acaso tiver. (...) Depoimentos de poetas novos ou que estão sendo 
dados a conhecer recebemos quase todos os dias. É uma troca constante, rica, 
volumosa. (Crispiniano Neto) 

 

Quanto ao meio material do qual os poetas entrevistados se valem, a forma de registro 

quer seja do elemento de insight, quer seja de elementos que comporão o texto ou mesmo do 

texto em si – como quando escrito de uma só vez –, pode variar, entretanto, todos utilizam um 

meio pelo qual preservam a ideia para a produção posterior. 

 
Geralmente eu escrevo em papel amarelo. Eu tenho umas coisas meio estranha, eu 
gosto de escrever em papel amarelo. Teve uma época que eu escrevia muito em 
papel azul. Se você pegar meus manuscritos de 2003, 2004, todos os poemas foram 
escritos em papel azul. Se você pegar os manuscritos de 2010 até 2013, todos os 
poemas foram escritos em papel amarelo. (Mário Gerson) 

 

Assim, fica expresso que a necessidade de registro – não em detrimento da riqueza da 

oralidade – é uma necessidade que acompanha o processo criativo. Portanto, a inspiração, o 

conjunto das condições do meio e as especificidades de cada um para materialização desta 

mesma inspiração, são elementos fundamentais para o êxito deste tipo de empreitada. 

 
De repente eu tenho que procurar como colocar num papel se não daqui a pouco eu 
esqueço, sabe? Eu tenho que tá no mínimo com a minha bolsa, com lápis e uma 
agenda, e eu tenho que colocar algumas coisas. (Genildo Costa) 

 

Quanto ao estilo, quer seja pela forma de estruturação ou tipo de poema, quer seja pela 

utilização de figuras de linguagem, podemos perceber que a metáfora é outro elemento 



141 
 

bastante presente no processo de construção dos versos visto que, o uso da palavra atribuindo-

lhe outro sentido que não o convencional, produz um agregamento de valor ao produto final. 

Outras figuras de linguagem, tais como a alegoria, a ironia, o eufemismo – só para citar 

algumas – produzem efeitos semelhantes. As relações de similaridade de sentido auxiliam no 

processo criativo e permitem que se abra um leque de possibilidades tanto na perspectiva 

criativa de quem redige quanto na perspectiva interpretativa de quem lê. 

Outro aspecto interessante, como recurso do processo construtivo é a intertextualidade. 

Esse artifício de se construir e reconstruir textos e ideias de outros poetas e gêneros literários 

também valoriza a poesia, sobremaneira, quando se consegue retirar das palavras já escritas 

ou ditas, elementos que nenhuma outra pessoa havia percebido. 

O soneto, a sextilha, a quadra são apenas alguns dos formatos pelos quais os 

entrevistados produzem sua arte. Sendo que alguns destes não adotam um estilo rígido e sim, 

apropriam-se de diversos formatos para atender as necessidades da inspiração do momento. 

 
Eu fiz de tudo um pouco. E eu gostei disso, do soneto, do verso livre, da trova. 
Então assim, eu gosto de conhecer, quanto mais eu conheço a poesia, mais eu me 
apaixono. Gosto do soneto, tenho um carinho grande pelo molde do soneto, que é 
um desafio, né? Mas gosto muito da coisa do popular também, das sétimas, das 
sextilhas, então, eu não me amarro a um gênero poético, eu gosto de tudo na 
verdade. (Caio César Muniz) 

 

A consciência de produto em construção é expressa em muitas das narrativas 

registradas. Sabe-se que a poesia nunca está pronta. A relação trinitária entre poeta, poesia e 

leitor é dinâmica e rica. É algo que desde as primeiras produções de cada um dos poetas até 

aquilo que eles – ou os que os leem – consideram como obra prima, acompanha e faz parte do 

que é produzido. Inacabado aqui, não quer dizer mal feito. É sim aquilo que está sempre 

aberto a uma nova interpretação. Esse caráter processual da poesia está presente desde a sua 

criação: 

 
E gosto de escrever de madrugada, com a porta aberta, entende? Olhando para os 
animais do quintal, os cachorros no quintal. Eu gosto de escrever naquela paz 
mesmo. E até hoje eu escrevo na máquina. Eu tenho 14 máquinas de escrever. 
Quando eu enjoo de uma, eu pego outra. Se a gente pudesse fazer isso com as 
mulheres... mas num pode fazer isso com as coisas, né? Um carro! Você enjoou do 
carro: “vou comprar um carro novo!”, você não pode tá comprando um carro novo 
todo ano. E não pode tá trocando de objetos, né? Mas eu gosto de escrever na 
máquina e mantenho isso. Até hoje eu escrevo à mão, depois eu passo pra máquina, 
depois eu passo pra o computador. Nesse caminho, o poema vai se construindo, tem 
uma frase que eu não gostei, tem uma locução que eu leio e... a musicalidade da 
palavra não é agradável. Então, eu retorno ao texto e faço a mudança. Esses três 
caminhos que meu poema percorre são os três caminhos que levam ao terceiro céu, 
ou então perto dele. (Mário Gerson) 
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Quanto a isso, percebemos algumas especificidades que interferem no processo 

criativo. Ângela Rodrigues Gurgel também conta uma curiosidade sobre sua dificuldade em 

escrever de caneta, ou no computador. Contudo, não ocorre o mesmo processo de 

transformação do poema: 

 
Eu era cheia de mania, por exemplo, se eu fosse escrever, tinha que ser de grafite, 
porque se eu pegasse por incrível que pareça a caneta, a palavra não saía, a coisa não 
se formava, digitando nem pensar! Então, assim, eu escrevia nos meus papéis soltos, 
com lápis grafite, aí minha sobrinha vinha e digitava depois e eu publicava. Era todo 
esse processo. Aí minha sobrinha foi embora. E eu, “Meu Deus, como é que vai ser 
agora?!”. Aí fui começando… hoje eu até já escrevo direto no computador. Mas 
assim, o processo criativo, podia ser em qualquer lugar, mas a ferramenta tinha que 
ser o lápis grafite e o papel, porque a caneta não funcionava. 
Tenho mania de lápis, se eu entrar num lugar que venda lápis eu saio com dois, três 
na mão. Tenho um punhado de grafite. Mas já sai no computador direto. E outra 
coisa que eu sou horrível, não sei se é todo mundo que escreve que é assim. Eu 
escrevo uma coisa, se eu for revisar, quando eu termino é outra que não tem nada a 
ver com o que começou, sabe? Eu sou a coisa… aquela apuração que quem escreve 
de verdade, que quem é bom de verdade faz pra melhorar, ou pra rimar… eu não sei 
fazer aquilo, ou é aquilo que eu fiz na hora ou é outro. Foge totalmente. (Ângela 
Rodrigues Gurgel) 

 

O recurso estilístico pode variar, todavia, o sentido principal de sua utilização é 

produzir no leitor uma sensação de pertencimento com relação ao texto/poesia na perspectiva 

de que, quando o lê, produz interpretações e tais interpretações são pedaços do leitor e do 

autor que se misturam.  

Os poetas se inspiram na realidade, na ficção, no sofrimento, no amor, no desamor, 

nas paixões vividas, sonhadas. Interpretam e apresentam esse estar-no-mundo, efetuando a 

síntese das tensões, decorrente de uma subjetividade.  

 

4.4 A POESIA NA REALIDADE SOCIAL MOSSOROENSE 

 

Na palestra realizada em comemoração ao Dia Nacional da Poesia em 2013, Thiago de 

Melo afirmou que “o poeta tem a obrigação de se indignar”. Caio César Muniz repetiu isso no 

encerramento da semana, na Cobal, como a coisa mais genial dita pelo palestrante. Evidencia-

se aqui outro aspecto importante do que os nossos interlocutores compreendem por ser poeta e 

o que os inspira a escrever: a possibilidade de transformação social. 

Como vimos, mesmo quando não apontadas como a principal inspiração (o que 

ocorreu em alguns casos), as questões sociais são temas possíveis na produção artística de 

todos os poetas entrevistados. Trata-se de transformar a poesia em um instrumento de 
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mudança, de melhoria social, mas também de valorizá-la nesse papel e reivindicar um espaço 

na política cultural da cidade. 

Para Antônio Francisco, a poesia é exatamente o instrumento que lhe permite reclamar 

dos problemas do mundo. Parafraseando Clarice Lispector, ele diz que só pararia de escrever 

quando o mundo prestasse. O cordelista chama atenção que não gosta de reclamar ou de 

brigar, mas quando coloca isso em verso todo mundo bate palma. 

Nessa mesma linha, Genildo Costa diz que “o artista tem que ser essa lanterna, 

conectada com o seu mundo”. Vem à tona novamente a questão da sensibilidade do poeta, 

como uma pessoa capaz de se conectar com o mundo, perceber seus problemas e reivindicar 

soluções. Ele alerta para a necessidade de ser vigilante e não assumir uma postura de omissão 

e submissão. 

No caso de Antônio Francisco, essa não conformidade com as relações sociais que 

estão postas aparecem no cotidiano em coisas aparentemente banais. Ele gosta de enfatizar, 

por exemplo, que nunca “bateu um relógio”, registrando horário de entrada e saída do 

trabalho: 

 
Se você disser assim pra mim, “você faça isso”, eu carrego um caminhão de tijolo 
achando graça. Mas se você disser “você tem que começar tal hora e terminar tal 
hora”, você não quer tijolo não, você quer é me prender, deixe eu carregar que eu 
carrego do jeito que eu quiser, aí eu carrego. Eu digo que vou viver assim desse jeito 
e vou ficar assim. (Antônio Francisco) 

 

Ele reforça, portanto, a imagem do poeta como uma pessoa livre, arredio à estrutura 

social. Sobre essa indisciplina e sagacidade do poeta, podemos observar a relação feita por 

Turner (2008) entre os artistas e a mudança social. 

 
Esperaria que estas [palavras e expressões-chave dos grandes arquétipos conceituais] 
aparecessem nas obras dos pensadores excepcionalmente liminares – poetas, 
escritores, profetas religiosos, “os não reconhecidos legisladores da humanidade” – 
logo antes de períodos liminares notáveis na história, grandes crises de mudança na 
sociedade, pois essas figuras xamânicas são possuídas pelo espírito da mudança 
antes de as mudanças se tornarem visíveis nas arenas públicas. (TURNER, 2008, p. 
24) 

 

Alguns artistas, portanto, assumem também como responsabilidade a mudança de um 

mundo cheio de problemas, como a ganância, a ambição desmedida, a falta de justiça – temas 

tão recorrentes nos cordéis de Antônio Francisco. Para o cordelista, “a poesia é o antídoto 

contra o lucro”, em um mundo no qual as pessoas acreditam que só o dinheiro importa. 
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Crispiniano Neto é um exemplo no qual a produção artística e a militância nos 

movimentos sociais se confundem. Já tratamos anteriormente da aproximação da Casa do 

Cantador com os movimentos sociais; muitas vezes, apresentações eram feitas como parte de 

um evento político maior, com objetivos mais voltados para reivindicações de melhorias 

políticas e sociais. Esse papel da sua arte não passa despercebido pelo poeta: 

 
Um poeta repentista faz versos sobre qualquer coisa. Não precisa algo específico. 
Mas, particularmente, a minha inspiração maior é a luta do povo, a organização 
popular, o enfrentamento com a opressão e com a exploração. Uma  poesia política, 
ideológica, a vontade de ser o que Antônio Gramsci chamava de intelectual 
orgânico. Daí porque a melhor poesia a fazer era mesmo a poesia popular. Popular 
não apenas na forma poética, mas acima de tudo, popular do ponto de vista 
ideológico, ou seja, anti-elite, não erudita, apesar do alto grau de eruditização que 
está embutido na poética do Cordel e do repente nordestinos. (Crispiniano Neto) 

 

As reivindicações também se dão, principalmente, referentes às melhorias na cultura 

da cidade – não apenas no sentido de contemplar o poeta, com reconhecimento simbólico e 

financeiro, mas de oportunizar à população melhorias decorrentes do acesso às expressões 

artísticas. 

Quanto a isso, lembramos que eles veem muito positivamente o potencial da cidade 

para cultura, “um caldeirão cultural”, nos dizeres de Caio César Muniz. A poesia de Mossoró 

é reconhecida no Brasil todo e se destaca: 

 
E esses poetas aqui de Mossoró, são uns sonhadores, são uns sonhadores e vai se 
perpetuar esse sonho aqui. Porque tem muito menino aqui escrevendo cordel. Pra 
você ter uma ideia, teve um concurso de cordel em Natal pela COSERN, quatro era 
aqui de Mossoró! Houve um concurso pela ONU, pra escolher os textos, escolheram 
quatro de Mossoró. Nós chegamos lá, eu, Ribamar, Luiz Campos e Zé Augusto. Mas 
rapaz, nem um Estado teve isso tudo e Mossoró teve quatro! Teve um concurso em 
Caruaru, passou cinco do Rio Grande do Norte, quatro foi daqui. E eu disse “é 
porque os outros não sabiam que tinha esse concurso, se soubesse tava cheio só de 
Mossoró”. E foi 16! Do Brasil todo! (Antônio Francisco) 

 

Por outro lado, Ângela Rodrigues Gurgel contrapõe a quantidade de pessoas que 

escrevem, que se interessam por poesia, por literatura, às oportunidades que eles encontram 

na cidade para divulgar o seu trabalho. Para a poetisa, isso estaria relacionado a uma 

desvalorização da leitura e da atividade artística de maneira geral. Seria preciso que isso 

chegasse às escolas e que o hábito da leitura adentrasse às casas das famílias. 

Outro problema apontado para promover esse acesso à cultura poética na cidade é o 

fato das políticas culturais separarem as formas de manifestações artísticas: a poesia, o teatro, 

a dança, a música, etc. Quanto a isso, não há dúvida de que o teatro é privilegiado, estando no 
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centro dos grandes eventos culturais da cidade; mas mesmo os atores de teatro reivindicam 

uma política cultural contínua e mais consistente, bem como mais democrática59. 

Francisco Nolasco observa que, na política cultural da cidade, os papéis se invertem: 

são os artistas que precisam procurar a prefeitura quando decidem promover um evento, como 

o Dia Nacional da Poesia; e não o contrário, como ele julga que deveria ser. Não há, de 

maneira significativa, a chamada pública de editais ou concursos, que garantam 

democraticamente a promoção de eventos e publicações. Os poetas precisam, assim, 

“mendigar” o auxílio da prefeitura com recursos esparsos para ações específicas. 

Acontece também com muita frequência de os artistas não serem devidamente 

recompensados por seu trabalho em apresentações públicas promovidas por prefeituras 

municipais, incluindo outras cidades da região. Maurílio Santos e Nildo da Pedra Branca 

relataram que muitas vezes ficaram sem receber os seus cachês. Isso também gerou certa 

desconfiança nas relações com a prefeitura, de forma que Genildo Costa chama atenção que é 

preciso ter muito cuidado com o espaço que se ocupa no palco – não pode se apresentar em 

qualquer lugar, de qualquer jeito – é preciso que se dê o devido valor ao poeta popular, como 

dão à “cultura de mercado”. 

Mas se há um discurso geral de que é preciso “brigar” para participar dos eventos 

públicos que existem na cidade, Maurílio Santos chama atenção de que é necessário um 

diálogo, é preciso saber conviver, pois “como é que você vai negociar com uma pessoa sem 

falar com ela?”. Quanto a isso, ele fez um relato sobre sua participação no Auto da Liberdade: 

 
... uma vez um dos gestores me perguntou: “você não participa por que você nunca 
procurou ou porque a gente nunca procurou você, ou pelas duas coisas?”. Eu disse 
pelas duas coisas. “Nunca procurei vocês e nem vocês nunca me procuraram”. 
“Então, a partir do momento de hoje, independente da sua linha política, da nossa 
linha política, de você tá concorrente de A e a gente tá concorrente de B, você tá no 
Auto da Liberdade”. Aí me botou no Auto da Liberdade em 2010. Aí depois a gente 
já participou do Corredor Cultural duas vezes, algumas apresentações no Cafezal, 
algumas… uma apresentação aqui, teve uma que um gestor apoiou. E a gente tem 
uma proximidade maior agora. Embora que a gente não tá sempre presente lá, mas 
eles lembraram da gente. De certa forma a gente também não tá efetivamente lá 
procurando, né? Eu digo “a gente” com relação a mim e a Nildo da Pedra Branca, 
que a gente vive mais afastado. (...) Se a gente não chega lá pra ser visto, eles 
também não lembram da gente, né? Se a gente talvez tivesse lá todo dia, ou toda 
semana, ou pelo menos uma vez por mês, talvez a gente tivesse mais presente nos 
espaços, né? (Maurílio Santos) 

 

Por outro lado, ele também relatou uma participação muito difícil no Conselho 

Municipal de Cultura, no qual as coisas não andavam, segundo ele, porque quando não era 

                                                
59 Fizemos referência a isso no capítulo 1, apresentando o movimento Cultura não evento. 
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uma discussão do interesse do poder público, os seus representantes não participavam da 

reunião e não havia quórum para votações. O embate maior era por recursos para a cultura 

popular, pois ele considera alguns políticos hipócritas ao dizerem que apoiam a cultura 

popular, mas só destinam recursos – muito desproporcionais – para a “cultura de mercado”. 

A falta de uma agenda contínua por parte do poder público municipal60 implica 

também em dificuldades financeiras para os poetas. Para os escritores, é impossível viver de 

poesia. Mário Gerson diz que, em Mossoró, publica-se livros por hobby e nem sequer há uma 

crítica literária qualificada para receber sua obra: “atira-se as pérolas aos porcos”. 

Maurílio Santos e Nildo da Pedra Branca, que se sustentam principalmente por meio 

da atividade artística, relataram momentos de muita dificuldade financeira pois ficam 

dependendo de editais, de projetos temporários. Viver de poesia é um sonho, ou, para 

Maurílio, é um vírus que faz você pensar que vai viver de arte, que um dia vai dar certo. Nildo 

reclama de que algumas pessoas encomendam cordéis, mas não querem pagar, sugerem que 

ele saia vendendo por conta própria a história solicitada e quando pagam é apenas parte do 

valor exigido. Isso reforça a ideia discutida anteriormente de que a atividade artística não é 

vista como profissão. 

Muitos citaram durante as entrevistas que, em Mossoró, só Antônio Francisco pode 

dizer que vive (bem) da poesia. E alguns reclamam: “Antônio é complicado, porque Antônio 

não cobra!”, pois o fato do cordelista mais famoso fazer apresentações de graça faz com que 

não se queira pagar também a outros. Mas Antônio Francisco ressalta o caráter anticapitalista 

da poesia: 

 
Eu acho muito bom as palmas que eu recebo, vale mais do que tudo. Agora você 
precisa aí, que é pra pagar uma luz e tal, e você vê, mas o... aí você vive de que? Ou 
ganha o que, né? As pessoas dizem “eu ganho muito pouco”, mas pouco em 
dinheiro, né? Porque nos ensinaram que o dinheiro era tudo maior na vida das 
pessoas e as pessoas endureceram muito. E num é, é a poesia. (Antônio Francisco) 

 

Mas apesar de apenas Antônio Francisco conseguir vender significativamente seus 

livros61, outros poetas também atribuem à poesia o seu sucesso profissional. Caio César 

Muniz, por exemplo, conta que o que lhe abriu as portas para ser editor de cultura do jornal O 

Mossoroense e para ser editor da Fundação Vingt-un Rosado foi a poesia. Mais do que uma 

profissão, Crispiniano Neto diz que é reconhecido na cidade hoje como poeta, é a sua 

identidade, sem a qual ele não é nada: 
                                                

60 Essa questão também foi discutida no capítulo 1. 
61 Alguns de seus livros são adotados como paradidáticos pelas redes de ensino de diversos estados, como já foi 
citado. 
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A poesia passou a balizar minha vida. Sou jornalista, sou formado em Direito, sou 
Engenheiro-agrônomo, mas vivo hoje exclusivamente como escritor. Meus livros 
não são exclusivamente poéticos, mas esse é o meu ponto forte. Quando passo pelas 
ruas que as pessoas me chamam de longe, gritam por mim chamando: Poeta, venha 
cá, Poeta, espera aí. É assim que me saúdam quando falam ao telefone e em todas as 
ocasiões. Tenho amigos que quando falam comigo ou se referem a mim, nem me 
chamam pelo nome, tratam apenas como “poeta”. Hoje vivo a poesia e vivo da 
poesia. (Crispiniano Neto) 

 

Muitos também perceberam uma melhora, mesmo que sensível, quanto às políticas 

culturais e as possibilidades de se viver de poesia. Moacir Laurentino, por exemplo, disse que, 

para quem canta bem, hoje a arte de cantar repente é um meio de vida muito bom. Antes, eles 

eram mais necessitados. Dulce Cavalcante acredita que há um esforço para a disseminação da 

cultura na cidade, que está se seguindo o caminho certo, mas formar um público é muito 

difícil. 

Maurílio Santos narrou a evolução da participação da prefeitura na comemoração do 

Dia Nacional da Poesia como evidência de que a situação está melhorando: “porque na 

verdade todo ano a gente fazia puxado pela POEMA, né, por Caio, a prefeitura sempre 

entrava com alguma coisa, desde os primeiros. Se não entrou com recurso, entrou com a 

polícia e queria prender os meninos lá”. Segundo ele, em 2011, a polícia expulsou os poetas 

da Cobal; mas no ano seguinte, já não teve polícia e a prefeitura deu até apoio logístico; em 

2013, houve palco, som e até cachê para alguns, incluindo ele. 

As transformações são compreendidas também como fruto de um esforço coletivo, 

articulado, de artistas que reivindicam melhorias. No caso dos cantadores, a articulação se dá 

a nível nacional, por meio de cantorias, programas de rádio, festivais e congressos de 

violeiros. Segundo Crispiniano Neto, “existe muita fofoca e disputa entre poetas e entre 

grupos que vão se formando numa disputa por espaço, mas também há muita amizade, muito 

coleguismo, muita articulação”. O reconhecimento das profissões de poeta popular cordelista, 

repentista e embolador de coco pelo Ministério do Trabalho foi fruto dessa luta coletiva. Eles 

estão agora tecendo a criação do Sindicato dos Poetas Populares do Brasil. 
Para muitos deles, o principal espaço de atuação para a transformação é a escola. 

Nildo da Pedra Branca, por exemplo, apesar de reclamar da falta de pagamento das 

encomendas de cordel, disse que para os professores ele não cobra. É a contrapartida dele para 

a educação, já que os professores colaboram tanto com ele. Para Genildo Costa, o mais 

importante de se articular, de formar uma instituição como a POEMA, é exatamente a atuação 

nas escolas: 
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É...a grande sacada de tudo isso é que você acaba dando uma parcela de contribuição 
para a formação, né, para formação cidadã. Para que as pessoas compreendam que a 
poesia, o que nós fazemos, pode ser incorporado e deve ser incorporado a um 
projeto pedagógico, da escola, da cidade, né? Porque o ser, ele se constitui de 
várias...são elementos que constroem essa personalidade. E eu não tenho nem 
dúvida! Digo sem medo de errar. Se esse trabalho que nós fazemos cotidianamente, 
for levado pra dentro da escola, com o propósito, não diria, num sei nem se posso 
dizer assim, de bater de frente com essa explosão da mídia, que tudo ela diz, que 
tudo ela legitima, e as pessoas acabam dizendo que não, é...não, eu não acho... a 
gente provoca um questionamento dentro daquilo que a gente faz. E é essa 
interrogação que nos faz hoje estar assim. (Genildo) 

 

Assim, nas narrativas registradas, o poeta está na contramão de uma cultura de 

mercado, mas constrói o seu espaço e a articulação entre eles parece dar certa segurança para 

a concretização dos seus projetos. As trajetórias de vida apresentadas mostram a constituição 

desses sujeitos a partir de várias relações – a educação familiar, a educação escolar, as 

atividades profissionais, a militância nos movimentos sociais, etc; mas a poesia ocupa para 

eles um papel central na sua construção identitária: são poetas e assim se inserem na 

sociedade. Enfim, ser poeta em Mossoró é conquistar esse espaço, sair do comum e se 

transformar nessa figura mágica e enigmática: 

 
… a gente envereda por um caminho do imaginário, a gente envereda assim… 
porque eu vou imaginar, “quem é essa mulher?”, “Ela é poetisa”. Aí vão pensar, “o 
que é ser poetisa?”, “o que é que ela faz?”, “O que que ela escreve?”. Aí você 
começa a pertencer a isso, eu acho muito bom. Quando se lembra, você, por 
exemplo, quando se lembrou de mim pra fazer essa entrevista, que eu venho com 
maior prazer, eu acho que é porque eu tô saindo um pouco desse anonimato, eu não 
sou mais uma mulher no meio, eu estou querendo… saindo desse anonimato, 
felizmente. (Dulce Cavalcante) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“E tudo termina com os poetas na Cobal” 

(Caio Muniz) 

 

Tivemos a proposta de compreender a atuação dos poetas na cidade de Mossoró/RN, 

observando as suas narrativas como expressões de suas experiências. Trilhamos, para isso, 

caminhos indicados pela Antropologia da Performance e Antropologia da Experiência, 

passeando pelas narrativas pessoais dos artistas entrevistados. Ao final da trilha, entretanto, 

retornamos às questões iniciais: Como os poetas se inserem no contexto cultural 

mossoroense? Que sentidos constroem a partir de suas narrativas para si e para os outros? 

Destacamos que esse contexto cultural é marcado por uma forte construção identitária 

a partir de uma política de eventos, centrada na ideia de Mossoró como “Terra da Liberdade”. 

Nesse sentido, os principais eventos culturais da cidade são ritualizados, na tentativa de 

fortalecer os laços que ligam a comunidade à elite local na idealização de um povo e um 

“país” mossoroense. 

Por um lado, essa política de eventos privilegia o financiamento de grandes 

espetáculos teatrais, que destaca uma aproximação maior do poder público municipal com os 

grupos de teatro da cidade em relação a outros artistas. Por outro, as festas realizadas trazem 

como atrações principais artistas promovidos pela mídia em âmbito nacional, cuja produção 

foi caracterizada pelos artistas entrevistados como “cultura de mercado”. 

Inserindo-se nesse contexto, percebemos que os poetas se organizam em vários 

grupos, os quais possuem interseções e divergências. As instituições constituídas por nossos 

interlocutores se relacionam, de maneira que o mesmo artista se associa a várias delas, 

existindo muitas vezes parcerias para a realização de eventos ou comemorações. 

Essas associações não se vinculam ao gênero literário produzido pelos poetas. Assim, 

percebemos que as definições de poeta popular são fluidas e cambiantes, de acordo com a 

situação de conflito, parceria e negociações em que eles se encontram: Mário Gerson 

relacionou a cultura popular a um tipo de escrita mais simples; Crispiniano Neto frisou o 

desejo de ser poeta popular pelo caráter “antielite” dessa cultura; por outro lado, além da 

relação clássica dos poetas populares com a oralidade e dos eruditos com a escrita, o 

cordelista tem a escrita como parte de sua composição como artista. 

A questão da identidade assumida por esses poetas apareceu principalmente diante do 

conflito, da disputa de espaços – na opinião deles, de poucos espaços. Os poetas populares, 
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por remeterem à ideia de uma cultura regional e terem mais a prática de declamar seus 

poemas, possuem mais espaço nas políticas culturais. Contudo, a “cultura de mercado”, como 

já dissemos, é a principal captadora dos recursos públicos, unindo todos esses artistas contra o 

que vem de fora. É a percepção, por parte dos poetas, da desvalorização da cultura local e da 

arte de maneira geral que acessa entre eles uma identidade mais coesa: a dos “sonhadores”, 

como definiu Antônio Francisco; ou a dos “teimosos”, nas palavras de Caio Muniz. 

A relação com o poder público também se dá a partir dessa relação complexa, ora de 

aproximação, à medida que eles buscam se inserir nos eventos promovidos pela prefeitura; 

ora de tensão, com uma constante reivindicação por mais apoio e a exigência de uma agenda 

cultural que supere a política de eventos. 

Nas suas narrativas, observamos a influência das trajetórias de vida dos poetas 

pesquisados na formatação de sua poesia. Foi possível fazer um paralelo, a partir disso, com o 

narrador descrito por Walter Benjamin, o marinheiro comerciante, pois as viagens, de 

diversos tipos, marcam as trajetórias desses artistas. Mesmo quando não fazem referência a 

situações vividas, houve ênfase muitas vezes a “viajar na imaginação”, escrevendo histórias 

fictícias, mas de alguma forma vivenciadas por esses sujeitos. Isso reforçou a noção de 

narrativa enquanto expressão da experiência – vivida, sentida, transmitida – que trabalhamos 

aqui. 

As ideias expressas por eles sobre poesia mostraram-se bastante amplas, como algo 

abstrato, relacionado à sensibilidade, que “vinha de dentro”. Ser poeta é nascer poeta – mas o 

poeta está sempre em construção e esse processo se dá a partir da interação dele com o 

mundo, com os colegas e com o público. 

Nas suas apresentações, os poetas procuram “dar o seu recado”, como expressou 

Moacir Laurentino, mas a partir disso buscam também fazer diferença no seu meio, deixar, de 

alguma forma, sua marca. Mas, se por um lado Antônio Francisco afirma que a poesia é sua 

forma de reclamar do que acredita estar errado; por outro, as palmas do público é o que “vale 

mais do que tudo”. A performance e o retorno do público, de alguma forma, acalentam a 

angústia gerada pelos problemas que ele se propôs a reclamar. 

Quanto a isso, nos eventos observados, o apelo à cultura sertaneja, aos ídolos 

nordestinos (como Lampião e Luiz Gonzaga), à passagem do rural para o urbano, são 

constantes e revelam um sentimento de nostalgia em relação ao passado que parece ser 

parcialmente aliviado pelas performances culturais. Identificando-se com essas questões, 

público e poetas constituem laços de uma comunidade que vivem em uma Mossoró que 

cresce e se transforma rápido demais. Os eventos se constituem, assim, como ações 



151 
 

liminóides. É assim, que Caio Muniz reforça o retorno às origens, ao povo, à feira, pois “tudo 

termina com os poetas na Cobal”. 

Apresentamos assim uma realidade, à luz das entrevistas e da observação participante, 

que evidencia um universo bastante rico e carregado de carga simbólica composto a partir das 

interações entre os agentes e seu meio social cultural. Entretanto, o final dessa trilha parece 

também nos levar a uma encruzilhada mais do que a um ponto de chegada, o início de vários 

outros caminhos, o surgimento de mais uma série de questões. 

Gostaríamos então de pontuar alguns problemas aos quais essa pesquisa não se propôs 

a responder e que apareceram, de maneira gritante, sugerindo outros trajetos de pesquisa 

possíveis. O recorte e as limitações da pesquisa se restringiram ao acompanhamento 

sistemático de duas instituições, como já mostramos, a POEMA e a Casa do Cantador. Mas 

outros grupos, também muito importantes nesse cenário, estão constituídos e merecem 

atenção da Academia. 

O surgimento de um movimento intitulado Novos Poetas parece particularmente 

interessante. Jovens artistas da cidade buscam novas formas de se organizar e atuar no seu 

meio, renovando e evidenciando a mudança no processo social. O que eles poderiam nos dizer 

sobre o contexto cultural mossoroense? As questões de gênero apontadas aqui a partir das 

poetisas Ângela Rodrigues Gurgel e Dulce Cavalcante também carecem de uma investigação 

mais aprofundada, assim como a existência de uma Academia exclusivamente feminina na 

cidade. O trabalho com a Antropologia da Performance também poderia lançar uma nova luz 

sobre os espetáculos teatrais da cidade e os rituais das Academias de letras. Muitas expressões 

artísticas e seus agentes na cidade se mostram sedutores, como objetos de pesquisa, pois como 

canta Milton Nascimento “todo artista tem de ir aonde o povo está”. 

Enfim, são muitas questões que florescem desse contexto, evidenciando uma realidade 

complexa, da qual procuramos fazer uma interpretação, a partir de um grupo de artistas que 

também interpretam e expressam essa realidade – “piscadelas de piscadelas” – que 

contribuem para compreendermos os outros e a nós mesmos. 
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APÊNDICE: Roteiro de Entrevista 
 
Nome completo:  
Ano de nascimento:  
Naturalidade:  
Profissão:  
 
Trajetória de vida 

Objetivo: Analisar as trajetórias de vida dos poetas, percebendo as (re)definições de sentido 

de suas experiências e os sentimentos de pertencimento que expressam. 

1. Onde você cresceu? Como foi sua infância? Quando veio para Mossoró? 
2. Você conhecia alguém que fazia poesia? 
3. Como você se descobriu poeta? Quando? Com que idade? 
4. Que importância a poesia teve/tem para sua vida? 

 

Processo Criativo e produção 

Objetivo: Compreender como os poetas mossoroenses elaboram, expressam e reelaboram suas 

narrativas, construindo uma identidade cultural. 

1. O que é poesia? Que tipo de poesia você faz? 
2. O que lhe motiva a fazer poesia? 
3. Como você faz poesia? A partir de que? 
4. Como você escolhe os temas para suas poesias? 
5. Onde você se apresenta? Quem são as pessoas que convidam? Há um contrato, as 

pessoas pagam? 
6. Há outros espaços/ outros momentos (informais) em que você recita poesias? 
7. As pessoas falam sobre o seu trabalho para você? Sobre o que significa para elas? 

Alguém já lhe deu um depoimento que marcou muito? 
8. Você conhece outros poetas? Há alguma relação de amizade, parceria entre os poetas 

de Mossoró ou cada um é independente?  
9. De que instituição de cultura participa? Participa de alguma associação de poetas? Por 

que participar de uma associação ou organização de poetas? Para você, qual o papel 
dessas instituições? 

 

Políticas culturais no município 

Objetivo: Perceber a interação dos artistas populares com o poder público, em suas ações de 

resistência e colaboração, tensões e contradições. 

1. Você participa dos eventos organizados pela prefeitura? 
2. Qual sua opinião sobre os eventos culturais realizados em Mossoró? 
3. O que você achou do movimento “Cultura não evento” realizado em 2012? 
4. Mossoró, “Terra da Liberdade”? 
5. O que é ser poeta em Mossoró? 
6. Há diferença entre a poesia feita por poetas mossoroenses e as de outros lugares? Em 

relação à tema, formato, assunto, etc. 


