
 
Breve Resumo dos Vídeos 

 
Os vídeos que fazem parte deste CD foram gravados durante a Aula Magna 

proferida por Ariano Suassuna no Theatro Municipal do Rio de Janeiro em 10 de Junho 
de 2007. Contou também com a participação do grupo de música armorial Gesta. Uma 
organização e produção do Jornal O Globo. Imagem e Edição de Érika Azevedo. As 
reproduções foram feitas a partir do site do Globo Online.  

Este CD é parte integrante da dissertação de Mestrado: O Rouco e Castanho 

Cantar de Ariano Suassuna: “O Rei Degolado ao Sol da Onça Caetana”, uma proposta 

de Leitura dos Romances Carolíngios de Evelin Guedes Pereira. Universidade de 
Lisboa, Faculdade de Letras, Especialização em Literatura Oral e Tradicional, 2007. 
 
 
Vídeo I – A Mulher e a Verdadeira Música Sertaneja – 03’53’’ 
 
Ariano Suassuna revela que foram três mulheres: Donana, Delfina e Mara que 
transmitiram a ele, ainda menino, as cantigas do cancioneiro ibérico e afirma que a 
música sertaneja advém da influência árabe, indígena e, sobretudo, do canto gregoriano, 
que chegou ao nordeste do Brasil através do romanceiro ibérico. 
 
 
Vídeo II – O Cangaceiro Jesuíno Brilhante – 03’29’’ 
 
Ariano Suassuna confessa ter um “sentimento de repulsa e admiração” pelos 
cangaceiros que, para si, são uma “expressão errada de uma situação social injusta”, 
mas afirma que dentre os três grandes cangaceiros brasileiros – Lampião, António 
Silvino e Jesuíno Brilhante -, foi o último que mais se aproximou da ideia de defensor 
do povo e para ele compôs, em parceria com Capiba, uma cantiga. A cantiga é 
executada pelo grupo armorial Gesta. 
 
 
Vídeo III – Capiba, o ‘filé’ do Nordeste – 03’23’’ 
 
Ariano Suassuna fala sobre a sua relação com o grande músico popular Capiba e conta 
casos da época em que trabalharam juntos. 
 
 
Vídeo IV – Ariano, o poeta – 02’45’’ 
 
Como o título indica, Ariano, revela-se como poeta e diz “não gosto de poesia dita, 
gosto de poesia sugerida”. O grupo Gesta executa uma canção feita a partir do poema de 
Suassuna, O Amor e o Desejo. 
 
 

Vídeo V – A Música Armorial – 04’26’’ 
 
Ariano define e fala sobre a música armorial e os instrumentos armoriais como a rabeca 
e a viola. O grupo Gesta encerra o evento. 


