
NOTA DE RETIFICAÇÃO 

Informamos que houve alterações em trechos do artigo “O desenraizamento em Canto dos Emigrantes:  

subversões do Cordel do Fogo Encantado”, publicado no número 13 (2012), conforme quadro abaixo: 

Na versão anterior Na versão atual 

O artigo examina um desses textos, mais 
especificamente a canção intitulada Canto dos 

emigrantes, de autoria da banda pernambucana Cordel 
do Fogo Encantado (Resumo, pág 150) 

O artigo examina um desses textos, especificamente o 
poema Cantos dos emigrantes, de Alberto da Cunha 

Melo, musicado pela banda Cordel do Fogo Encantado 
(Resumo, pág 150) 

the song entitled Canto dos emigrantes (Song of the 
emigrants), by the Brazilian band Cordel do Fogo 
Encantado (Abstract, pág 150) 

the poem entitled Canto dos emigrantes (The emigrants 
song), by Alberto da Cunha Melo, transmuted into a 
song by Cordel do Fogo Encantado (Abstract, pág 150) 

Há na discografia do Cordel, entretanto, uma canção que 
destoa do conjunto, intitulada Canto dos Emigrantes. 

Lançada em 2006, ela faz parte do disco Transfiguração, 
último CD do grupo e que apresenta diversas músicas 
inspiradas em clássicos literários. O Canto é uma 
exceção a essa e a várias outras regras (pág 158) 

Há na discografia do Cordel, entretanto, uma canção que 
merece atenção diferenciada. A banda musicou o poema 

Canto dos Emigrantes, do também pernambucano 
Alberto da Cunha Melo (cf. livro Notícias, de 1979), 
registrando a nova versão no disco  Transfiguração, 
último CD do grupo, lançado em 2006 (pág 157) 

Ele se inicia... (pág 158) A canção se inicia... (pág 157) 

No final da letra (pág 159) No final do poema (pág 158) 

Pois bem, considerando o binômio 
enraizamento/desenraizamento, como abordar a peça 
musical descrita? (pág 159) 

Pois bem, considerando o binômio 
enraizamento/desenraizamento, como abordar o poema 
agora musicado? (pág 158) 

A primeira observação diz respeito ao título. Nele, os 
autores (identificados como sendo toda a banda) (pág 
159) 

A primeira observação diz respeito ao título. Nele, o 
autor do poema, Alberto da Cunha Melo (1979) (pág 
159) 

No momento em que o jazz é percebido, multiplicam-se 

as possibilidades de leitura da canção (pág 160) 

No momento em que o jazz é percebido, multiplicam-se 

as possibilidades de leitura do poema-canção (pág 159) 

(...) aplicado a uma letra também incomum aos padrões 
do Cordel (pág 160) 

(...) aplicado a versos também incomuns aos padrões do 
Cordel (compostos por Alberto da Cunha Melo) (pág 
160) 

Simultaneamente ao início do jazz, a letra começa a 
descrever os locais de origem dos emigrantes (pág 160) 

Simultaneamente ao início do jazz, os versos começam a 
descrever os locais de origem dos emigrantes (pág 160) 

No caso do Canto dos Emigrantes, o grande mérito do 
Cordel do Fogo Encantado foi o de unir ambas as faces 
do processo (pág 161) 

No caso de o Canto dos Emigrantes, o grande mérito de 
Alberto da C. Melo e do Cordel do Fogo Encantado foi 
o de unir ambas as faces do processo (pág 161) 

Obviamente, o fato de a banda já possuir uma carreira 
consolidada ao lançar a canção... (pág 161) 

Obviamente, o fato de a banda já possuir uma carreira 
consolidada ao lançar o poema musicado... (pág 161) 

É importante perceber que os recursos instrumentais 
acompanham a subdivisão da letra (pág 159-160) 

É importante perceber que os recursos instrumentais 
acompanham a subdivisão temática do poema (pág 159) 

Daí é possível compreender o papel destinado ao 
imaginário e à memória na letra (pág 159) 

Daí é possível compreender o papel destinado ao 
imaginário e à memória no poema (pág 159) 

 MELO, Alberto da Cunha. Noticiário. Recife: Edições 
Pirata, 1979 (pág 162) 

 

 


