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“Tem que mostrar passaporte
o sr. Não me convence
tem licença do Canario
Cantar lei aqui não pense
Precisa que você saiba
Que Sergipe me pertence.” 
Folheto 67, Fundo Mário de Andrade IEB-USP, código MA-MMA-024-
037.



Rodrigues de Carvalho, Cancioneiro do Norte, 3ª. Edição, 1967, pp. 259-
260; na primeira edição (1903), p. 144.

“Romano:
Ignácio tu reconheces,
Que eu sou o rei dos cantador, 
P'rá cantar 'stou aprovado,
Em qualquer lugar que estou.
P'rá tomar a Catingueira,
Só te afirmo ainda vou.

Ignácio:
Branco, dou-lhe um parecer, 
Vossa mercê me atenda,
Se fôr lá para brincarmos 
Possa ser que não lhe ofenda. 
Para tomar a Catingueira, 
Pode ser que se arrependa.”



Apud Lessa, p. 40-42

“Romano:
Seja você o que for,
Eu vou sempre à Catingueira, 
E hei de levar um marco, 
Para cada costaneira,
Os de lá ficam dizendo, 
Lá se foi nossa ribeira.” […]

Inácio:
Os muros lá do seu sítio
Com um sopro só eu desmancho. 
Abra o olho e limpe a vista
Olhe a desgraça no rancho 
E veja que o negro velho 
Dar-lhe serviço de gancho.”



Peleja entre Manuel Cabeceira e Manuel Caetano: 
“Cabeceira:
Senhor Manoel Caetano, 
Eu sou Manoel Cabeceira,
Tenho montes elevados
Que ninguém sobre a ladeira;
Hoje aqui você verá
Isso, quer queira ou não queira.”

Batista, F. das C., Cantadores e poetas populares, 2ª edição 1997 [1929], p. 
91-92



O marco do meio mundo, João Martins de Athayde (190?). Biblioteca Átila Almeida, UEPB





O marco brasileiro, de Leandro Gomes de Barros (1906?). Acervo Cantel, Université 
de Poitiers



Marco paraibano (1921), de José Adão. Acervo 
IEB-USP



Idem, fascículo 1



O marco pernambucano, João Ferreira de Lima (anos 1930).
Biblioteca Átila Almeida, UEPB.



Peleja de Joaquim Francisco e José Claudino. 
Acervo IEB-USP.

Peleja de Joaquim Francisco e José Claudino. Acervo IEB-USP.

“Eu vou dizer a verdade:
Negro não tem senhoria, 
Não tem reino nem império 
Nem poder nem fidalguia, 
Negro resmunga e não fala 
E sua casa é a senzala 
Onde vive em gritaria.”



“JF – Não se adiante, abelhudo
eu sou preto mas sou bravo 
não fui cativo e sim tenho 
você hoje como escravo 
ninguém hoje aqui te acode 
você berra como bode
e depois tua cova eu cavo

JC – Joaquim Francisco eu conheço 
que você é talentoso
confesso que estou vencido 
porque teu gênio engenhoso 
não se esgota, não fraqueja 
você é rei na peleja
e no verso é poderoso.”



Marco de Severino Perigo, por Marina Januzzi



Marco 1 (A defesa da lagoa), de Joaquim Francisco, por Marina Januzzi



Marco 2 (A fortaleza que levantei numa lagoa, de Joaquim Francisco, por Marina Januzzi)


