
 
 

UMA  E TNO GRAFIA DO “CORDE L D O FOGO  EN CAN TADO”:  PERFO RMANCE 
E PRODUÇÃO TE XTUAL 

(AN ETHNOGRAPHY  O F “CORDEL DO FOGO  EN CANTA DO”:  PERFORMANCE 
AND TE XTUAL  PRODUCTION) 

 
Jorg e Fran ça de FARIAS JÚNIOR (Univ ersidad e Estadual de Campinas) 
 
 
ABSTRA CT: This paper presents partial results of an ethnography investigation about 
performances from the musical group Cordel do Fogo Encantado, recorded in tape and 
observed in lo co. It also analyses his textual production . From this study, this analyze 
intends to find the emergency of  cultural identity of so cial groups.   
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0. Introdu ção 
 

A investigação etnográfica neste trabalho serve para demonstrar co mo esta 
abordag em de estudo traz algumas contribuiçõ es i mpo rtantes para o campo das 
pesquisas sociolingüísticas de cunho  qualitativo. Dentro d esta perspectiva, investigo as 
performances, entrevistas e let ras de músi ca do g rupo musical Cord el do Fogo 
Encantado d a cid ade d e Arcoverde-PE. Desta forma, v eri fico em que medida por meio 
de suas performan ces durante os shows , el e dei xa emergi r traços de u ma identidade 
cultural da região nordestina, mais especi ficamente, do Estado d e Pernambuco.  

Para tanto , fo ram n ecessárias du as p esquisas de campo à região de origem do 
grupo. Na pri meira et apa da pesquisa foram feitas entrevistas co m o próprio grupo 
Cordel do Fogo Encant ado, co m especialistas (folcloristas, historiadores) sobre a cultura 
da região  e co m os grupos: Raí zes de Arcoverd e que apres enta o samba de co co de 
batida percussiva (criado por d escend entes de es cravos ); reisado de Caraíbas (originário 
de ag ricultores do  povoado de Caraíbas ); tribo Xucuru qu e mostra o toré (rito e dan ça 
religiosa) e co munidade do Alto d a Conceição em Reci fe qu e apresenta o  candomblé.  
Esses grupos tradi cionais influenci am na p rodução musi cal, cenog ráfi ca e textual do 
grupo Cordel do Fogo Encant ado. As entrevistas, de u m modo geral , tiveram o objetivo 
de co mpreender a natureza dessas produ ções (textual e a cenográfica) a partir de u m 
contexto no qual várias vozes dissonantes permitem p erceb er as práticas culturais desses 
grupos sociais. Além disso, foram observadas in  loco e gravadas  em vídeo tanto as 
performances do Cordel do Fogo En cantado  quanto dos  demais grupos citados aci ma. 
Na segunda etapa a pesquisa tev e o mes mo percurso e as entrevistas foram direcionadas 
com perguntas mais especí fi cas na intenção de escl arecer algumas dúvidas 
remanes centes  sobre o g rupo e s eu cont exto soci al.   

 
1. Persp ectiva teórica 
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U m estudo analítico sobre a performance entendida como  u m lugar d e 
constatação da identidade requ er u ma apro xi mação do pesquisador co m s eu objeto de 
estudo, em outras palavras , u ma investigação etnográfi ca. Para tanto , utilizei co mo 
respaldo t eórico os  estudos d e Bau man  (1977), Zu mthor (1987), Lo rd (1960), Ochs 
(1993), Hall (2002), e Saville-Troike (1989). 

É válido salientar que entendo a linguag em constituída pelos aspectos sociais e 
culturais, haja vista que o legado de uma cultura se constrói ao longo do tempo, criando 
marcas d e u ma historicidade que s erá passad a de u ma geração à outra através da 
oralidade. Para fundament ar essa afirmação é necessário o ponto de vista de Saville-
Troik e (1989:2-3 ) que, em seu livro Th e Ethnography of Communication, defend e a 
idéia de u ma co mp etência comuni cativa incluindo não so mente as regras da 
comunicação e interação, mas  também regras culturais que por sua v ez estabelecem 
u ma base para o contexto e conteúdo dos eventos co municativos e processos 
interacionais . A autora chama atenção ao citar Hymes (1962) e sua obra The 
ethnography of Speaking para a contribuição qu e este pesquisador trou xe para o campo 
da etnografia da co municação que desde então se dedica a an álise interacional, funções 
de identidade e estudo  da performance (op.cit.: p.1 ).   

Bau man (1977:11) ao se referir à performance em seu livro Verbal Art as 
performance fala da i mportância deste conceito pelo fato de que, ao co mpreendermos as 
manipulações dos  recursos  lingüísticos por parte dos falantes, também t emos que 
considerar a forma, ou seja, o modo  co mo a linguagem é mobilizada e percebida. Para 
ele, a performance  é fundament al mente um modo d e comunicação verbal que consiste 
na assunção d e responsabilidade frente a u ma audiênci a para a amostragem d e u ma 
comp etência comuni cativa. Esta co mpet ência repousa no conheci mento e habilidade 
para fal ar so cial mente de modo aprop riado po r meio d as p erformances  para u ma 
audiência , e isto comp ete ao p erformer . A performance produz, assi m, u ma especi al 
atenção para e u ma elev ada percepção do ato de expressão e con fere poderes à 
audiência para rep arar no ato de expressão e no performer co m especi al intensidade. 
Assi m concebida, a p erformance é um modo d e uso da linguag em, u ma maneira de 
falar.  
 E m complement ação Zumthor (1987:19 ) recorre ao con ceito de performan ce 
como ato con creto total de participação que permite à voz existir e dizer. Ou seja, a voz 
vinda do interior do p erformer toma concretude por meio do g estual emitido no ato da 
comunicação, na medida em qu e envolve aquele que o obs erva. 
 Lord (1960:13) afirma qu e para co mpreendermos o conceito de performer , é 
preciso elimin ar da palav ra performer qualquer noção de mera reprodução de 
composiçõ es dele mes mo ou de outros, ou mes mo de repetição de u ma tradi ção; o 
performer “é u m artista cri ativo fazendo  a tradição”. 
 Para veri fi car o modo co mo a performance é efetivad a dentro de um frame, 
Bau man apresenta, em seus estudos algu mas categorias. Porém, neste trabalho, tomarei 
apenas duas d elas: linguagem figurada e paralelismo. A pri mei ra po r apresentar u m 
foregroundedness que a torna u m dispositivo da performance. Esta catego ria permite 
que a criatividade do performer conduza vis-à -vis as p erformances e o conteúdo verb al 
que emp rega. O segundo tópico, também conh ecido por foregrounded regularity, é 
i mportante p elo fato de trazer a repetição co m ou sem a variação d as estruturas fôni cas, 
gramaticais, semânticas ou prosódicas que podem se co mbinar na constru ção de u ma 
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exp ressão . Daí que essa repetição s erve co mo  um dispositivo de ent rada na 
performance.                 

Desta forma, ao mobilizar essas categorias que contribuem p ara u m 
“ enquadramento” da performance, v eri fico t amb ém em que medida há a emergên cia de 
identidades sociais. No dizer de Ochs (1993:288) a "identidade soci al envolve u ma 
grande gama d e personae soci ais que pode ser recl amada ou atribuída no cu rso da vida, 
tais como sua posição  soci al, postura, relacionamentos, etc".  

Segundo Hall (2002:39) a identidade surge não tanto da pl enitude da 
identidade que já está dentro de nós enquanto indivíduos, mas de u ma falta de inteireza 
que é “ preenchid a” a partir do nosso ext erior pelas fo rmas at ravés  das qu ais nós 
i maginamos s er visto por outros. Isso nos lev a a considerar que a construção da 
identidade engloba também fatores como o grupo social ao qual o individuo pertence e a 
cultura na qu al ele en contra-se inserido , cultura esta que constrói referenciais que os 
indivíduos tomam para si e mani festam em suas condutas no cotidiano.  

De modo esp ecífico , ao trat ar da questão da identidade cultural, Hall (2002:48) 
acrescent a qu e el a n ão é algo inato, mas formado  e trans formado no  interior da 
representação, ou seja, pelo modo co mo podemos identifi car u ma cultura local por meio 
de elementos simbólicos expressos por essa cultura. Assi m, a identidad e cultural resulta 
das interações  entre os grupos  e os  procedi mentos de di ferenci ação  si mbólica que eles 
utilizam em suas relações. Para o  autor, não  existe a representação da identidade 
cultural unifi cada, mas co mo u m construto de diferenças. Isto é, a identidade cultural se 
constrói e reconstrói constantemente no interior das trocas sociais, nu m p rocesso 
dinâmico  e inacabado . 

Então, vejamos co mo exemplo u m frag mento do depoi mento de Lirinh a e 
Clayton, integrantes do grupo Cordel do Fogo En cantado quando em u ma entrevista foi 
perguntado sobre a in flu ência que receberam na musicalidade a p artir dos  rit mos 
populares de outros grupos , tais co mo: o coco d e batida, o to ré indígen a, o  reisado  e o 
cando mblé, al ém de outros. 

 
“Eu acho que um som da cabeça na verd ade ou vários sons j á estão  dentro  da 

cabeça, do que a gente escutou. Na verdade o ho mem é fruto do que ele vai juntando de 
exp eriên cia de contato , de sensação , dessas coisas que vai escutando . É óbvio que na 
música da gente estão presentes os sí mbolos do baião, os sí mbolos do xote, pois a gente 
escutava muito ( ...) esses vários sons vão pen etrando, quando o grupo não tem a 
intenção de se fech ar ( ...) então assi m t em muita coisa do coco no cordel, realmente, há 
células do  co co no  cord el...” (Lirinha - entrevista em 19/07/02). 

     
“ Fundamentou o nosso início assi m, nós utilizamos células desses ritmos...” (Cl ayton – 
entrevista em 19/07/02).   

 
 O exemplo mostra que os in formant es ad mit em s er in fluen ciados por tradi ções 
musicais d a cultura nordestina, especial mente v ersões  pern ambucan as dest as tradições. 
Os informantes, co mo membros deste meio social, não são vistos co mo definitivamente 
determinados por sua vincul ação sócio-cultural, mas em u m p rocesso contínuo de 
trans formação . N este sentido, pod emos dizer que o Cordel do Fogo Encantado se 
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apropria dos elementos oriundos do seu meio sócio-cultural e os torna visíveis por meio 
da performan ce.  
 Agora, v ejamos co mo isso acontece na análise da p erformance e da letra da 
música Profecia (ou Testamento da  Ira)1 do grupo Co rdel do Fogo En cantado . A letra 
da música traz a temática de u ma p ro fecia, em qu e o performer repres enta a i magem de 
u m profeta criado po r ele, que t raz as vozes dos pro fetas Pajé Cau ã, membro da 
comunidade indígena Xucuru, e Antônio Conselheiro , que tem fund amental i mportância 
no cenário sócio-cultural do Nordeste. Na fita de víd eo analisad a, o perform er cria u ma 
atmos fera que possibilita a descrição  do contexto do homem nord estino, suas cren ças, 
religiosidade, desafios co m a s eca, elementos esses constitutivos da socied ade 
nordestina. O pro cesso de constru ção da identidad e cultural pode ser observado na 
elaboração d a i magem do pro feta, imagem muito i mportante e presente na cultura 
nordestina. Assim, vejamos a an álise: 
  
 O cenário utilizado para a teatralização é de u ma casa de barro, habitação típica 
do contexto nord estino. Antes da aparição do p erformer, o cenário fica todo escuro 
construindo u ma cert a atmosfera para a enun ciação da pro fecia. As roupas utilizadas na 
cena têm um asp ecto rústico, feitas de tecidos de saco. O performer aparece vestindo 
por ci ma da roup a uma capa grande, co m capuz, d e aspecto sujo e velho; em u ma mão, 
segura u m cajado de madeira e, na outra, um tipo de chocalho; de acordo co m as batidas 
rítmicas d a músi ca, ele b alança o chocalho e d á u ma batida co m os p és no chão 
comp assadamente, est abelecendo u m rit mo co m sua voz. O performer se apresenta 
dizendo que vai contar uma estória e, em s eguida, ap resent a o contexto do Sert ão do 
Nordeste, co m todas suas mazel as. Assi m ele remete ao meio físico-geográfico do qu al 
a co munidad e Xucuru faz part e. Su a voz traz u ma entonação forte e i mpositiva ao 
mes mo tempo em que transmite u m to m dramático. Esta i magem ou voz trazida é 
perpassad a por sons, ono matopaicos que transmite a sensação de sons produzidos por 
ani mais assustados diante de u m caos que se concretiza frent e à audi ência. Então, 
enquanto o perfomer central vai trazendo a voz do personag em, os outros tamb ém 
vestidos da mesma maneira, seguram tochas de fogo , e u m outro caminha a p assos de 
marcha d e u m lado a outro do cenário. Enfi m, o evento artístico vai se constituindo por 
meio do ritual performático , do próprio cen ário e do figurino que remetem ao cont exto 
do Sertão nord estino. A princípio, observa-se no início da letra da música a saudação ao 
povo Xu curu feita pelo intérprete “ Salve o povo Xucuru ”. Essa saudação é utilizada 
pelos indígenas todas as vezes que iniciam seus cantos religiosos. O performer, ao 
enunciar essa saud ação esp ecí fica, constitui o povo Xucu ru co mo u m dos enunci adores 
do discurso a ser pro ferido e, portanto , de certa man eira, (re)atualiza as crenças e os 
rituais deste povo. Ao mes mo tempo em que enuncia, o performer abre os braços diante 
do público que o observa. Estes dois momentos instaurado res da ação perfo rmática 
possibilitam a ap arição do p ersonag em profeta. E m s eguida, o perform er remet e a voz 
do profeta Pajé Cauã quando diz: Na cumeeira da Serra Ororubá o velho profeta já 

                                                 
1 Essa letra de música encontra-se no pri meiro CD qu e recebe o no me do grupo Cord el 
do Fogo En cant ado, p roduzido po r Naná Vasconcelos, e lan çado pela Rec Beat em 
2001.  
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dizia / Uma nova era se abre com duas vibras trançadas. No pri meiro enun ciado, o 
performer contextualiza o meio físico d a co munidad e Xucuru:  esta comunidade 
localiza-s e na Serra Ororubá citad a. Veri fica-se, no segundo enunciado , a pres ença da 
linguagem figurad a. D aí que, ao mesmo tempo em que fala, o p erformer dirige-se à 
audiência movimentando os b raços em sua di reção. O olhar e o  franzir  da testa do 
performer transmitem a sensação de preocupação , o que dá autoridade à voz dele. As 
duas vibras trançadas , as qu ais o po eta se refere são  a seca e o sangu e, enunci ado este 
que vem logo em seguida:  seca e sangu e / seca e sangue2, qu e é repetida e en fatizada 
pelo performer nu m to m de march a fún ebre. Aqui, o p erformer repete a pro fecia do 
Pajé Cauã , o que possibilita a constatação do paralelismo . Verifica-s e uma ên fase nas 
sílabas tônicas de cada u ma palavras do enunciado, enquanto que, paral elamente, o 
performer efetua batidas no ch ão co m o caj ado que segura em u ma das mãos . Desta 
man eira, o perform er assu me a tarefa de fazer esta p redição para o público  e consegue 
fazê-la, porque ao instaurar o ritual, reconstrói a tradi ção de enunci ação dessa pro fecia. 
E m seguida, observa-s e que o performer, po r meio da alteridad e de vozes , retoma o 
enunciado do pro feta Antônio Conselheiro, que diz: O sertão vai virar mar/ E o mar 
sim / Depois de encharcar as mais estreitas ver edas / Virará sertão. Logo , constat a-se 
que essa enun ciação remet e à memória d e seu autor. Neste mo mento da performance, o 
performer moviment a-se n a direção  da audi ência. Sendo assi m, o  performer possibilita 
por meio do que diz e da forma co mo o diz a construção de uma parte da identidade 
cultural do contexto social do qual o performer emerg e. Os traços lingüísticos que 
contribuem p ara a constru ção de u ma identidad e local/regional podem ser percebidos 
também na p ronúncia de p alavras, por exemplo, Antô e tinha razão rebanho  da fé qu e, 
transcritas , rev elam u ma p reo cupação do produtor do texto co m a deli mit ação de u m 
“lugar de origem” para aquel e que enunci a a pro fecia. Aqui, constat a-se a linguag em 
figurada. Em seguida, observ a-se nov amente a mobilização da linguagem figurad a, 
Filhos do caldeirão / Herdeiros do fim do  mundo / Qu eimai vossa história tão mal 
contada que, moldad a pelos  gestos qu e o  performer faz n a direção d a audiência 
(dirigindo-se diretamente a el es), assegura a força ilocucionária necessária para a 
enunciação da profecia, ou seja, para a manutenção do “ethos” de profeta. A 
performance continua por meio da enun ciação: Ah! Joana imaginária3 / Permita que o 
Conselheiro / Encoste sua cabeleira / No teu colo de oratórios / Tua saia de rosários / 
Teu b eijo de cera quente. Nesse mo mento, o performer, ao us ar a linguag em figurad a, 
modi fica seu tom de voz ao passar de um tom mais fo rte para u m to m mais suav e. 
Simultan eamente, o performer  levanta os braços para o alto e olha para ci ma co mo se 
estivesse fazendo uma prece. No final da performance, o performer fala mais lento e 

                                                 
2 Profecia de Pajé Cau ã extraíd a do livro Lampião Seu Tempo e Seu rein ado, vol. 1,  
Fred erico  Bezerra Maciel . 
3 “As pesquisas de profissionais da Universidade do Val e do Acaraú (UVA) levaram-
nos à presen ça do Sr. Joaqui m Ap rígio (Sr. Quinca), úni co filho de Antônio Vicente 
Mend es Maciel (conhecido co mo Antônio Conselh eiro) com Joan a Batista de Li ma, 
citada por Ed mundo Moni z co mo Joan a Imaginária”.  (CA VAL CANTI BARRO S, 
1995:74).  
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brandamente e apresenta u m semblante mais tranqüilo. A performance, neste mo mento, 
é enunci ada po r gestos suav es que emolduram o enun ciado , E assim na derradeira lua 
branca / Quando todos os rios virarem leite / E as barrancas cuscuz de milho / E as 
estrelas tocadeiras de viola / Caírem uma por uma / Os soldados do rei D . Sebastião / 
Mostrarão o caminho, o que sinaliza p ara a construção do final da pro fecia:  depois da 
tempest ade, a bonança.    
 Ao fazer a análise da performan ce do grupo Cord el do Fogo Encantado, pude 
perceber que ela se institui co mo um indício particular de u m modo de fala e que 
permite a efetivação da autoridad e d a vo z daquele que a enunci a.  
 E m todas as instâncias em que foi an alisada, a performance concretizou a 
constatação de recursos lingüísticos especiais mobilizados pelo performer . Assi m, de 
u m modo geral, a linguagem figurada predo minou co m cin co ocorrênci as, enquanto que 
o paralelismo foi constatado em apenas um mo mento. Não houve o corrências 
simultân eas desses  dois recursos  observ ados.  

Por fi m, veri fica-se que o estudo da performance do grupo em questão 
contribui para a percep ção de u ma parte da identidade cultural da região da qual o grupo 
se origina. O  performer  ao s e apropriar por meio de sua performance de alguns 
elementos esp ecí ficos  da cultura nordestina, os trans forma no interior d e sua 
representação artística. Ou s eja, ao s e ap ropriar desses  di ferentes elementos culturais e 
tradicionais além d e atualizar personagens que marcaram e marcam o i maginário do 
Sert ão nordestino, o performer os (re)cri a por meio d e sua voz, por meio  de sua 
performance. Isso permit e afi rmar que o grupo, nest e mo mento, (re)constrói uma p arte 
da identidade cultural, do sertanejo  de Pernambu co. 
 
RESUMO: Este estudo apresenta os resultados parciais da investigação etnográfi ca 
sobre as performances gravadas em vídeo e observad as in loco e da produção textual do 
grupo musical Cordel do Fogo  Encant ado. A partir disso , an alisa em que medida esse 
grupo dei xa emergir a identidade cultural  de grupos so ciais.  

 
PALAVRAS-CHA VE: investigação etnográfi ca;  performan ce; identidade cultural . 
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