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RESUMO: O presente trabalho procura fazer um estudo sobre alguns aspectos culturais os 
quais permanecem em trânsito entre o passado e o contemporâneo através de alguns poemas  
compostos pelo poeta José Aras. Este nasceu em Euclides da Cunha, cidade localizada a 314 
Km de distância da capital do Estado, Salvador, incluída no polígono das secas e faz parte do 
sertão baiano. Por meio dos poemas desse autor podemos observar, a preocupação  com 
questões políticas e Históricas, ao mesmo tempo em que denuncia a arbitrariedade e os abusos 
do poder dominante. Todas essas questões são apresentadas nas produções do poeta, com 
destaque para os versos em cordel, estilo literário que teve início no século XVI com a 
impressão dos relatos que, inicialmente, eram feitos pelos trovadores. Aqui no Brasil a literatura 
de cordel chega durante o início da colonização, trazida pelos portugueses e foi no Nordeste, a 
região em que mais se desenvolveu. Desde sua introdução, notamos que a literatura em cordel, 
como expressão da arte popular, vem acompanhando as transformações do tempo, na medida 
em que seus autores, procuram falar sobre os mais diferentes temas que fazem parte de uma 
época e que  permanecem  na contemporaneidade, adquirindo novas leituras e significados. 
Nesse sentido Canclini (2008) nos lembra que “as obras não contém significados fixos, 

estabelecidos de uma vez e para sempre”, mas que podem adquirir interpretações diferentes. 
Assim, tanto a obra em si pode perder o seu sentido primeiro como gerar novos significados na 
abordagem dos temas. Dessa forma procuramos compreender como os versos de José Aras 
abordam questões importantes para discutirmos situações surgidas em épocas passadas, mas que 
se fazem ainda presentes e daí a necessidade de que sejam problematizadas. Diante do que 
propomos torna-se necessário às discussões abordadas por Giorgio Agamben (2009) a respeito 
do que é o contemporâneo. Utilizamos ainda, as reflexões realizada pelos teóricos, Idelette 
Santos (2006) e Mark Curram (2011) 
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Introdução 

 

Com este artigo pretendemos realizar discussões sobre alguns aspectos culturais 

os quais permanecem em trânsito entre o passado e o contemporâneo através dos 

poemas do poeta José Aras. Por meio dos versos desse autor tomamos conhecimento 

sobre os costumes,  as festas tradicionais  referentes à localidade da  qual o escritor fez 

parte, e assim, demonstra a diversidade e riqueza da região bem como a pluralidade da 

identidade sertaneja. José Aras nasceu em Euclides da Cunha, cidade localizada a 314 

Km de distância da capital do Estado, Salvador, incluída no polígono das secas e 

fazendo, portanto, parte do sertão baiano.  

O poeta nasceu aos 26 de Julho de 1893, no Sítio Lagoa da Ilha quando Euclides 

da Cunha ainda se chamava Cumbe e era município de Monte Santo. José Soares 

Ferreira Aras, nome de batismo do autor, faleceu na mesma cidade de origem, a 18 de 

outubro de 1979. Seus pais foram José Raimundo Soares e Joana Maria do Espírito 

Santo. Aos seis anos de idade compõe seus primeiros versos, a caminho da Feirinha do 

Cumbe. Foi autodidata, poeta repentista, crítico dos costumes de sua terra, pesquisador, 

pescador e o primeiro a contar em versos de cordel e em prosa a história da Guerra de 

Canudos, na visão dos sertanejos. Estes sempre se apresentam, em sua escrita, como 

indivíduos que enfrentam as dificuldades diárias sem temor, não sendo, por isso, motivo 

de pena, lamúria ou desprezo, mas reconhecimento de um povo que é símbolo de 

resistência, coragem e persistência naquilo em que acredita.  

 

Como o cordel apresenta a cidade 

 

O cordel de José Aras intitulado “Meu Folclore” apresenta duas  narrativas que 

tem como tema central a Justiça. A primeira com o título “O Cumbe do Major do tempo 

passado” procura demonstrar como a cidade  vivia abandonada, marcada por um tempo 

de injustiças  e interesses dos poderosos. Essa é uma característica do autor: denunciar 

as mazelas as quais eram submetidas a população. Aras inicia os versos falando sobre a 

mudança de nome da cidade de Cumbe para Euclides da Cunha em homenagem ao 

escritor de “Os Sertões”. Ele versa: 

 
No ano de trinta e nove 
O interventor da cidade 
Decretou que o Major Cumbe 
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Expediu logo um ofício 
Que não só fosse o município 
Como também a freguesia. 
 
E o bispo transferiu, logo, 
No seu livro episcopal 
O nome “Euclides da Cunha” 
O arraial do sertão 
Onde Euclides com o batalhão 
Fez seu quartel general 
 
O nome repercutiu 
Mas não veio toda melhora 
Sabe que as coisas divinas 
Chega certa mas demora, 
Mas os bons tinham esperança 
Depositando a confiança 
Na Conceição da Senhora. 
(ARAS, 1956, p.1) 

 
Nos dois últimos versos acima, Aras confirma o que Mark Curram (2011) nos 

informa sobre a religião no que diz respeito ao enraizamento do povo brasileiro na fé 

católica trazida e imposta pelos colonizadores portugueses. Fato que pode ser 

comprovado, também com a história da cidade na qual tomamos conhecimento de que o 

município foi desbravado por colonos originários de Tucano e Monte Santo, municípios 

circunvizinhos e que os padres jesuítas na missão de catequisar, pelo sertão, construiu 

na vila conhecida como Massacará, uma capela e um convento, sendo este último 

destruído pelos próprios padres quando o Marquês de Pombal em 1859 os expulsou do 

Brasil. 

Ainda sobre a santa, referida nos versos supracitados, Aras na narrativa histórica 

que faz em seu livro “No Sertão do Conselheiro”, lembra que:  

 

foi a lei provincial 2.152, de 18 de maio de 1881, sancionada pelo 
presidente da Província, João Lustosa da Cunha Paranaguá, criou a 
freguesia de N. S. da Conceição do Cumbe, desmembrada da 
freguesia da SS. Trindade do Massacará (ARAS, 2003, p.135). 

 

Dessa forma, vários cordelistas, possuem como característica a função social de 

informar aos leitores sobre a história e os acontecimentos diários, fazendo assim, muitas 

vezes o papel de um jornalista. Aras traz em sua produção cordelista informações sobre 

a sua cidade, tornando uma abordagem que é histórica, mais dinâmica e  mais próxima, 

daquele que lê, sobre seu tempo, bem como de épocas passadas. O autor segue contando 

a história através dos seguintes versos: 
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No ano de quarenta e um, 
D. Henrique da Trindade 
Bispo do Senhor do Bonfim 
E mestre da Humanidade 
Viu a igreja abandonada,  
Fez uma grande jornada 
Onde plantou a caridade 
 
Mandou logo um Secretário 
Pregar a religião 
Começou o plano da igreja 
Da Virgem da Conceição 
A política se meteu 
Mas ele nem bolas deu 
Meteu a obra em ação. 
 
Mas D. Henrique Trindade 
De magnânimo coração 
Mandou-nos o Padre Jacson, 
Filho nato do sertão 
E dentre suas manobras 
Soube repelir “as cobras” 
Com sua forte oração.  
(ARAS, 1956, p.2) 

 

Nesse cordel compreendemos que o principal objetivo de Aras é denunciar os 

desmandos dos políticos e pessoas influentes. O poeta utiliza o cordel para demonstrar o 

quanto a localidade vivia sobre a égide do poder hegemônico, contribuindo para o 

estado de injustiça que se assolava na região. Desde a imagem apresentada no folheto  e 

o título já fica claro a intenção do autor como podemos observar abaixo: 

 

 

 

                                             (ARAS,José Meu Folclore, 2006) 
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A ilustração que compõe os folhetos é uma das tantas e importantes 

características do gênero. A autora do texto A literatura de cordel como crônica 

contemporânea: a desmistificação da tradicionalidade, Camilla Wirtti (2007), explica 

que a técnica de gravar em madeira é de origem chinesa e em meados do século VI a 

xilogravura ganha status de expressão artística, sendo visto até então, simplesmente 

como técnica de reprodução dos cordéis, mas o fato é que a ilustração na capa dos 

folhetos já induz e incita a curiosidade do leitor e de antemão  o coloca a par sobre o 

principal tema que será abordado. 

A imagem, aqui apresentada, traz em si a proposta do tema e configura-se como 

uma abordagem atual, pois que a injustiça continua sendo um dos grandes problemas 

vividos pela humanidade. O que tem levado a população brasileira às ruas, se não 

conclamar por justiça diante da violência, da corrupção dos políticos, do desrespeito à 

vontade e direito do povo, enfim, da hegemonia de pequenos grupos que agem 

cinicamente em favor da continuidade dos próprios interesses? Nesse sentido  versou 

Aras: 

 

Só contarei a verdade 
E o povo é testemunha 
Das injúrias passadas 
Aqui em Euclides da Cunha 
Era uma panelinha 
Só quem estivesse na linha 
Podia meter a unha 
 
O prefeito do executivo 
Cada qual tinha um setor 
Um grupo de analfabeto 
Quem tinha um olho era doutor 
Dava ordem de prisão 
Dividia em quarteirão 
Para cada vereador.         
 
Tomavam roças de um, 
Por ordem do prefeito 
Porque ele não votou 
Também não tinha efeito 
O secretário e o fiscal 
Eram juízes de direito. 
(ARAS, 1956, p.3) 

 
 Idelette Santos coloca que “a função primeira da imagem  em relação ao folheto 

é informativa e comercial: deve ser bela ou horrível, de acordo com a história, mas 
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sugerir sempre ao primeiro olhar, o sentido da narrativa, reter o olhar e incitar a compra. 

(SANTOS, 2006, p.91). A autora adverte também que a imagem do folheto pode tornar-

se fonte para a História, uma vez que, ela conta e ilustra o folheto de forma que este 

possa servir de suporte para leitura ou para memória. Assim sendo, o símbolo da justiça 

torna-se emblemático por falar de um tempo  em que o Cumbe do Major, como é 

denominada por Aras, sofria as injustiças ao mesmo tempo em que muitos cidadãos 

preocupavam-se com a cidade, contribuindo  para o seu progresso.. 

Santos, ainda esclarece que a pessoa que ilustra os folhetos não procura colocar 

em imagens a história inteira,  mas se esforça para colocar o centro, o sentido oculto do 

enredo, um personagem ou um gesto o qual prenderá a atenção do leitor/ouvinte. Assim 

o faz Aras ao escolher o tema da justiça para  falar da cidade, explicando em versos  a 

imagem ilustrativa: 

 
Na mão direita a espada 
Na mão esquerda a balança 
A justiça vem de Deus 
Não tem ódio nem vingança 
Ela tem os olhos vedados 
Mostrando que do seu lado 
Tem o farol da esperança 
(ARAS, 1956, p.11) 

  
 A Literatura de Cordel, que faz parte da cultura popular, deve e pode ser lida 

confrontando-se a narrativa produzida em um determinado espaço e tempo com as 

modificações sofridas nesse mesmo espaço-temporal, mas também não se pode 

esquecer  a permanência dos fatos que ainda predominam na contemporaneidade 

mesmo com as inúmeras modificações que permeiam a sociedade atual, principalmente 

no campo tecnológico. 

No pensamento de Arantes (2006) seria um erro pensar a cultura popular como 

sinônimo de tradição, ou seja, como algo que ficou no passado, pois ela se constitui 

como um processo dinâmico mesmo quando se tem a intenção de congelar a tradição a 

fim de que esta  não se dilua com o tempo. Ao contrário a cultura se move junto com as 

transformações próprias de uma determinada época. Concomitante com essas 

considerações está o pensamento de Agamben quando conceitua que a 

contemporaneidade “é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao 

mesmo  tempo dele toma distância! (AGAMBEN, 2009,  p.50). O autor prossegue em 

suas reflexões apresentando uma segunda definição dizendo que : “ o contemporâneo é 
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aquilo que mantém fixo o olhar no seu tempo para nele perceber não as luzes, mas o 

escuro. (AGAMBEN, 2009, p.60). Acreditamos que o escuro de que fala o autor diz 

respeito  aos problemas, pontos obscuros que muitos preferem não enxergar, enquanto 

outros se encarregam de esconder. Mas assim como muitos poetas tomam para si a 

incumbência de falar e problematizar questões referentes ao seu tempo, Aras não se 

esquiva de denunciar o poder dominante ao mesmo tempo em que nutre a esperança e o 

desejo de que sua terra natal se torne próspera, como podemos ler nos versos abaixo:  

  

E a Deus agradeço 
Ver minha terra maior 
Para esquecer as injustiças 

                                   este “Cumbe sem Major” 
Sempre fiz a profecia 
De que minha terra seria um dia, 
Do sertão sempre a melhor. 
(ARAS, José, p. 14)  
 

 Esperamos que a leitura da obra de Aras sirva para que estudantes das escolas e 

universidades sintam-se interessados em  conhecer cada vez mais sobre a região a qual 

pertencem e reconheçam o avanço cultural, político e social da cidade, desde quando era 

denominada Cumbe, até os nossos dias. 
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