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No município de Itatira (CE), precisamente no distrito de Lagoa do mato, mora o 

jovem adolescente de 16 anos, cursando hoje o 1° científico, que gosta de escrever 

cordel popular. Uma de suas maiores obras dói no FESTTI 2007, que tinha como tema 

CULTURA E IDENTIDADE ÉTNICO-RACILAL DE ITATIRA. Segundo o mesmo, o 

cordel é uma das mais gostosas formas de expressar sentimentos e pensamentos em 

relação à vida e lugar onde vivemos. 

João Rozeira é um jovem que fala de Itatira com sentidos ancestrais, que vem 

aos longos dos anos de Emancipação Política de Itatira, e tenta falar dos valores 

pessoais e morais que fizeram desta terra município sem fronteiras dentro dos valores 

pessoais e morais que fizeram desta terra um município sem fronteiras dentro da cultura 

popular. 

Cenário de um lindo verde, 
Um silêncio encantador, 
Povoado de solidão 
Com um clima promissor 
É de Itatira fulgante, 
Que falo com amor. 
 
Construindo sua cultura 
Seus costumes e sua história 
Com esforço e sacrifícios 
Com derrotas e vitórias 
Onde seus filhos amados  
Podem contar com sua floria. 
 



Nosso povo Itatirense 
Com três raças se formou 
Portugueses e o nosso negro 
Tem gente formado e doutor 
Tem também nossos índios 
Que trouxeram o seu valor. 
 
Essas três raças trouxeram 
Pra nossa terra cultura 
Mulher rendeira louceira 
Tudo tem postura 
Trouxe também o vaqueiro 
Com coragem e com bravura 
Essas três raças trouxeram  
Pra Itatira o forró 
Bumba-meu-boi e reisado 
São culturas de valor 
Cantorias e até quadrilhas 
Nas festas juninas ficou. 
 
Essas três raças trouxeram 
A nossa mulher rendeira 
Curador e até parteira 
Esse era nosso costume 
De um passado sem asneira 
Explico-lhe com firmeza 
Falando dessa maneira. 
 
Das comidas do nosso sertão 
Escute-me que vou falar 
Nosso baião de dois 
E o nosso mugunzá 
Pamonha e até canjica 
E também nosso fubá. 
 
Uma buchada de bode 
Junto com a panelada 
Tem gente que come tanto 
E não pode mais fazer nada 
Por que se quebrar um ponto  
É grande a gargalhada. 
 
Eu sinto muita saudade 
Do nosso tempo passado 
A mulher fazia renda 
O surrão era o sofá 
De nossa panela de barro 
E do nosso aguidar. 
 
Vou falar de agricultura 



Da nossa banana e caju 
Da mamona e o algodão 
Que tanto nos deu tatu 
Do nosso milho e feijão 
Que tanto brotou no chão. 
 
Dos produtos que trazem da terra 
Toda coisa de comer 
Feijão, ovo, milho e banana. 
Pro seu dinheiro render 
Uma parte entregue a família 
A outra pões pra vender. 
 
Das nossas festas de santo 
Vou falar com alegria 
Também de festas juninas 
Que tanto santo confia 
Santo Antonio, São João e São Pedro. 
Nos abençoe todo dia. 
 
Falamos de Itatira e não podemos esquecer 
De tudo que já vimos de bons frutos parecer 
Diversas festas dançantes que nos vem oferecer 
Pro município 
Essa é a nossa linda Itatira 
Lugar bom para se viver. 
 
Itatira cresceu muito 
Na cultura popular 
Educação e saúde 
Também tem seu lugar 
Muita gente colabora 
Pra tudo melhorar. 
 
Terra de cabra da peste 
De mulher namoradeira 
De uma diversa cultura 
De gente hospitaleira 
Que neste chão pisar 
Lembrará a vida inteira. 
 
Em janeiro tem reisado 
Fevereiro carnaval 
Tem também o ITA JUNINO 
Que é festa fenomenal 
É comemoração o ano todo  
Esta terra é sem igual 
 
Itatira é terra boa 
Quem visita quer voltar 



Tem clima pra todo gosto 
Na serra o frio é de rachar 
No sertão faz um calor 
Chega até escaldar 
 
Todos os nossos padroeiros 
Da nossa Itatira querida 
Nos dê felicidade 
Para manter a nossa terra 
Nos dê muita saúde 
E muitos anos de vida. 
 
Este cordel foi feito 
No FESTTI 2007 
Pra contar como Itatira 
Cultiva bem os seus valores 
Espero ter conseguido 
Falar bem das criaturas 
Das três raças importantes 
Que fizeram este lugar. 
 

*Texto retirado do material enviado ao Selo Unicef 

 


