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22.08.2016 O Povo Online Homem Etc. 
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Agende-se: IX ENCANTA QUIXADÁ: PELEJAS E 

IMPROVISOS FAZ HOMENAGEM AO CEGO ADERALDO 

Festival apresenta violeiros, declamadores, emboladores, grupos da cultura 
popular – como os Irmãos Aniceto e Fulô da Aurora – além de artistas 
conhecidos nacionalmente, como Marcos Lessa e a dupla Ítalo e Renno 

 

O município de Quixadá sedia, de 25 a 28 de agosto, o IX Encanta Quixadá: Pelejas e 
Improvisos, uma ação complementar ao XX Encontro de Profetas da Chuva, realizado em 

janeiro de 2016. Nessa edição, o festival de violeiros homenageia Aderaldo Ferreira de 
Araújo, o Cego Aderaldo. Na programação, shows musicais, exposições, seminário, oficinas 

de xilogravura e cordel, além das apresentações de violeiros, declamadores, emboladores e 

grupos da cultura popular tradicional, como a banda cabaçal dos Irmãos Aniceto, do Crato 
(CE).  O festival acontece na praça Gladson Martins (Praça da Cultura) e é gratuito. 

O festival de violeiros é uma ação complementar ao tradicional Encontro dos Profetas da Chuva, 
que atrai a atenção de todo o país para a “gente simples do sertão”, que carrega consigo dons 

que permitem a “leitura” dos fenômenos da natureza, proferindo suas profecias sobre a chuva. 

Tendo em vista que a identidade cultural do cearense possui estrita relação com a cantoria, foi 
criado o um festival de trovas, repentes e cantorias, denominado Encanta Quixadá. 

Anualmente, os cantadores apresentam seus repertórios históricos, por meio dos quais 
improvisam e reatualizam os mais variados temas, respaldados em série de regras para compor 

pelejas e repentes em diferentes gêneros. 

“Parte dos profetas são violeiros e repentistas, o que se justifica pelo fato do sertão do 

cearense possuir forte identidade com a cultura da música de viola, da poesia popular e da 

literatura de cordel”, destaca Adriano Souza, produtor do IX Encanta Quixadá. A realização 
do evento busca o reconhecimento, a valorização e difusão de um dos maiores colaboradores 

da música popular do Ceará – Aderaldo Ferreira de Araújo, o Cego Aderaldo – que apesar 
de ter nascido no Crato, passou grande parte da sua vida em Quixadá. 



O IX Encanta Quixadá: Pelejas e Improvisos é uma realização do Instituto Assum Preto, 

de Arte, Cultura, Cidadania e Meio Ambiente de Senador Pompeu, em parceria com o Instituto 

de Viola e Pesquisa, Instituto Federal do Ceará (IFCE), e com apoio do Governo Federal por 
meio da Fundação Nacional das Artes do Ministério da Cultura (Funarte), e do Governo do 

Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), através do edital de demanda 
espontânea.  

IX ENCANTA QUIXADÁ 

 
PROGRAMAÇÃO 

QUINTA-FEIRA (25/08) 
Fundação Cultural de Quixadá 

9h às 12h – Oficina de Xilogravura 
14h às 17h – Oficina de Cordel 

Inscrições pelo e-mail: encantaquixada2016@gmail.com 

Mais informações: (88) 996178569/(88) 999326025 
  

SEXTA-FEIRA (26/08) 
Fundação Cultural de Quixadá 

9h às 12h – Oficina de Xilogravura 

14h às 17h – Oficina de Cordel 
Inscrições pelo e-mail: encantaquixada2016@gmail.com 

Mais informações: (88) 996178569/ (88) 999326025 
19h – Abertura da exposição “Cego Aderaldo: A trajetória de um poeta” 

  
SÁBADO (27/08) 

Auditório IFCE 

8h às 12h – Seminário de Formação 
13h30 às 17h – Seminário de Formação 

Inscrições pelo e-mail: encantaquixada2016@gmail.com 
Mais informações: (88) 996178569/(88) 999326025 

Fundação Cultural de Quixadá 

18h – Exposição “Cego Aderaldo: a trajetória de um poeta” 
 

  
 

Praça Gladson Martins (Praça da Cultura) 
19h30 – Tropeiros da Borborema – PB 

20h30 – Emboladores 

21h – Declamador es 
21h20 – Cantadores e Violeiros 

23h – Show Musical – Fulô da Aurora – Fortaleza/CE 
0h30 – Show Musical – Marcos Lessa, Fortaleza/CE  



  

DOMINGO, (28/08)  

Fundação Cultural de Quixadá 
9h – Café&Prosa com os Profetas 

18h – Exposição “Cego Aderaldo: a trajetória de um poeta” 
 

  

Praça Gladson Martins (Praça da Cultura) 

19h – Grupo Para folclórico Fulô do Sertão – Senador Pompeu, CE. 
20h – Irmãos Anicetos, Crato/CE. 

20h40 – Declamador/Emboladores 
21h – Cantadores e Violeiros 

22h30 – Show Musical – Ítalo e Renno, Fortaleza/CE 
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22.08.2016 Papo Cult - 

Link: http://www.papocult.com.br/2016/08/22/cego-aderaldo-homenageado-no-ix-encanta-

quixada/ 

Cego Aderaldo homenageado no IX 

Encanta Quixadá 
22/08/2016 BY JOANICE SAMPAIO 

 

O município de Quixadá sedia, de 25 a 28 de agosto, o IX Encanta Quixadá: Pelejas e 

Improvisos, uma ação complementar ao XX Encontro de Profetas da Chuva, realizado em 

janeiro de 2016. Nessa edição, o festival de violeiros homenageia Aderaldo Ferreira de Araújo, 

o Cego Aderaldo. Na programação, shows musicais, exposições, seminário, oficinas de 

xilogravura e cordel, além das apresentações de violeiros, declamadores, emboladores e grupos 

da cultura popular tradicional, como a banda cabaçal dos Irmãos Aniceto, do Crato (CE). O 

festival acontece na praça Gladson Martins (Praça da Cultura) e é gratuito. (Foto: Ítalo e 

Renno/Divulgação) 

O festival de violeiros é uma ação complementar ao tradicional Encontro dos Profetas 

da Chuva, que atrai a atenção de todo o país para a “gente simples do sertão”, que 

carrega consigo dons que permitem a “leitura” dos fenômenos da natureza, proferindo 

suas profecias sobre a chuva. Tendo em vista que a identidade cultural do cearense 

possui estrita relação com a cantoria, foi criado o um festival de trovas, repentes e 

cantorias, denominado Encanta Quixadá. Anualmente, os cantadores apresentam seus 

repertórios históricos, por meio dos quais improvisam e reatualizam os mais variados 

temas, respaldados em série de regras para compor pelejas e repentes em diferentes 

gêneros. 

“Parte dos profetas são violeiros e repentistas, o que se justifica pelo fato do sertão do 

cearense possuir forte identidade com a cultura da música de viola, da poesia popular e 

da literatura de cordel”, destaca Adriano Souza, produtor do IX Encanta Quixadá. A 

realização do evento busca o reconhecimento, a valorização e difusão de um dos 

maiores colaboradores da música popular do Ceará – Aderaldo Ferreira de Araújo, o 

Cego Aderaldo – que apesar de ter nascido no Crato, passou grande parte da sua vida 

em Quixadá. 



O IX Encanta Quixadá: Pelejas e Improvisos é uma realização do Instituto Assum Preto, 

de Arte, Cultura, Cidadania e Meio Ambiente de Senador Pompeu, em parceria com o 

Instituto de Viola e Pesquisa, Instituto Federal do Ceará (IFCE), e com apoio do 

Governo Federal por meio da Fundação Nacional das Artes do Ministério da Cultura 

(Funarte), e do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), 

através do edital de demanda espontânea. 

PROGRAMAÇÃO 
 

QUINTA-FEIRA (25/08) 

Fundação Cultural de Quixadá 

9h às 12h – Oficina de Xilogravura 

14h às 17h – Oficina de Cordel 

Inscrições pelo e-mail: encantaquixada2016@gmail.com 

Mais informações: (88) 996178569/(88) 999326025 

 

SEXTA-FEIRA (26/08) 

Fundação Cultural de Quixadá 

9h às 12h – Oficina de Xilogravura 

14h às 17h – Oficina de Cordel 

Inscrições pelo e-mail: encantaquixada2016@gmail.com 

Mais informações: (88) 996178569/ (88) 999326025 

19h – Abertura da exposição “Cego Aderaldo: A trajetória de um poeta” 

 

SÁBADO (27/08) 

Auditório IFCE 

8h às 12h – Seminário de Formação 

13h30 às 17h – Seminário de Formação 

Inscrições pelo e-mail: encantaquixada2016@gmail.com 

Mais informações: (88) 996178569/(88) 999326025 

 

Fundação Cultural de Quixadá 

18h – Exposição “Cego Aderaldo: a trajetória de um poeta” 

 

Praça Gladson Martins (Praça da Cultura) 

19h30 – Tropeiros da Borborema – PB 

20h30 – Emboladores 

21h – Declamador es 

21h20 – Cantadores e Violeiros 

23h – Show Musical – Fulô da Aurora – Fortaleza/CE 

0h30 – Show Musical – Marcos Lessa, Fortaleza/CE 

 

DOMINGO, (28/08) 

Fundação Cultural de Quixadá 

9h – Café&Prosa com os Profetas 

18h – Exposição “Cego Aderaldo: a trajetória de um poeta” 

Praça Gladson Martins (Praça da Cultura) 

19h – Grupo Para folclórico Fulô do Sertão – Senador Pompeu, CE. 

20h – Irmãos Anicetos, Crato/CE. 

20h40 – Declamador/Emboladores 

21h – Cantadores e Violeiros 

22h30 – Show Musical – Ítalo e Renno, Fortaleza/CE 
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22.08.2016 Pinto News - 

Link: http://pintonews.blogspot.com.br/2016/08/xi-encanta-quixada-homenageia-cego.html 

XI Encanta Quixadá homenageia "Cego Aderaldo" 
 

 

Quixadá 

O município de Quixadá sediará de 25 a 28 de agosto, o IX Encanta Quixadá: 
Pelejas e Improvisos, uma ação complementar ao XX Encontro de Profetas da 
Chuva de Quixadá, realizado em janeiro de 2016. Nessa edição, o festival de violeiros 
irá fazer uma homenagem a Aderaldo Ferreira de Araújo, o Cego Aderaldo. A 
programação contará com shows musicais, exposições, seminário, oficinas de 
xilogravura e cordel, além das apresentações de violeiros, declamadores, 
emboladores e grupos da cultura popular tradicional, como os Irmãos Anicetos do 
Crato – CE.  O festival acontecerá na praça Gladson Martins (Praça da Cultura) e será 
totalmente gratuito. 

O festival de violeiros é uma ação complementar ao tradicional Encontro dos Profetas da 
Chuva, que atrai a atenção de todo o país para a “gente simples do sertão”, que carrega 
consigo dons que permitem a “leitura” dos fenômenos da natureza, proferindo suas 
profecias sobre a chuva. 

“Parte dos profetas são violeiros e repentistas, o que se justifica pelo fato do sertão do 
cearense possuir forte identidade com a cultura da música de viola, da poesia popular e da 
literatura de cordel”, destaca Adriano Souza, produtor do IX Encanta Quixadá. A realização 
do IX ENCANTA “pelejas e improvisos” buscará reconhecimento, valorização e difusão de 
um dos maiores colaboradores da música popular do sertão cearense – Aderaldo Ferreira 
de Araújo, o Cego Aderaldo. Nascido no Crato teve grande parte de sua vida em 
Quixadá. De vida difícil, como grande parte dos sertanejos à época, ficou cego alguns 
anos após a morte de seu pai. Neste contexto, criou-se em Quixadá, um festival de trovas, 
repentes e cantorias, denominado “ENCANTA QUIXADÁ” “terra de gente” cuja identidade 
cultural possui estrita relação com a cantoria, e encontra em Aderaldo sua inspiração. E 
neste sertão inspirados na figura de Cego Aderaldo -, os cantadores que através de 



repertórios históricos improvisam e reatualizam os mais variados temas, respaldado em 
série de regras para compor pelejas repentes em diferentes gêneros. 

O IX Encanta Quixadá: Pelejas e Improvisos é uma realização do Instituto Assum Preto, de 
Arte, Cultura, Cidadania e Meio Ambiente de Senador Pompeu, em parceria com o 
Instituto de Viola e Pesquisa, Instituto Federal do Ceará (IFCE), e com apoio do Governo 
Federal por meio da Fundação Nacional das Artes do Ministério da Cultura, e do Governo 
do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), através do edital de 
demanda espontânea.  

PROGRAMAÇÃO 

QUINTA-FEIRA (25 /08) 
Fundação Cultural de Quixadá 
9h às 12h – Oficina de Xilogravura 
14h às 17h – Oficina de Cordel  
Inscrições pelo e-mail: encantaquixada2016@gmail.com  
Mais informações: (88) 996178569/(88) 999326025 
 
SEXTA-FEIRA (26/08) 
Fundação Cultural de Quixadá 
9h às 12h – Oficina de Xilogravura 
14h às 17h – Oficina de Cordel  
Inscrições pelo e-mail: encantaquixada2016@gmail.com  
Mais informações: (88) 996178569/ (88) 999326025 
19h – Abertura da exposição “Cego Aderaldo: A trajetória de um poeta” 
 
SÁBADO (27/08) 
Auditório IFCE 
8h às 12h – Seminário de Formação 
13h30 às 17h – Seminário de Formação 
Inscrições pelo e-mail: encantaquixada2016@gmail.com  
Mais informações: (88) 996178569/(88) 999326025 
 
Fundação Cultural de Quixadá 
18h – Exposição “Cego Aderaldo: a trajetória de um poeta” 
Praça Gladson Martins (Praça da Cultura) 
19h30 – Tropeiros da Borborema – PB        
20h30 – Emboladores 
21h – Declamador es 
21h20 – Cantadores e Violeiros 
23h – Show Musical – Fulô da Aurora – Fortaleza/CE 
0h30 – Show Musical – Marcos Lessa, Fortaleza/CE  
 
DOMINGO, (28/08)  
Fundação Cultural de Quixadá 
9h – Café&Prosa com os Profetas 
18h – Exposição “Cego Aderaldo: a trajetória de um poeta” 
 
Praça Gladson Martins (Praça da Cultura) 
19h – Grupo Para folclórico Fulô do Sertão – Senador Pompeu, CE. 
20h – Irmãos Anicetos, Crato/CE. 
20h40 – Declamador/Emboladores 
21h – Cantadores e Violeiros 
22h30 – Show Musical – Ítalo e Renno, Fortaleza/CE  

 
 

 



Data Portal/Site/Blog Local 

24.08.2016 Governo do Estado do Ceará Secult 

Link: http://www.secult.ce.gov.br/index.php/latest-news/45527-ix-encanta-quixada-comeca-

nesta-quinta-258-com-homenagem-a-cego-aderaldo 

IX Encanta Quixadá começa nesta quinta, 25/8, com homenagem a Cego 

Aderaldo 

Qua, 24 de Agosto de 2016 09:00 

 
Foto: Helio Filho 

 
Festival apresenta violeiros, declamadores, emboladores, grupos da cultura popular - 
como Irmãos Aniceto e Fulô da Aurora - além de artistas conhecidos nacionalmente, 
como Marcos Lessa e a dupla Ítalo e Renno 

O município de Quixadá sedia, de 25 a 28 de agosto, o IX Encanta Quixadá: Pelejas e 
Improvisos, que conta com apoio do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da 
Cultura. O evento é uma ação complementar ao XX Encontro de Profetas da Chuva, 
realizado em janeiro de 2016. Nessa edição, o festival de violeiros homenageia Aderaldo 
Ferreira de Araújo, o Cego Aderaldo. Na programação, shows musicais, exposições, 
seminário, oficinas de xilogravura e cordel, além das apresentações de violeiros, 
declamadores, emboladores e grupos da cultura popular tradicional, como os Irmãos Aniceto, 
do Crato (CE).  O festival acontece na praça Gladson Martins (Praça da Cultura) e é gratuito. 

O festival de violeiros é uma ação complementar ao tradicional Encontro dos Profetas da 
Chuva, que atrai a atenção de todo o país para a “gente simples do sertão”, que carrega 
consigo dons que permitem a “leitura” dos fenômenos da natureza, proferindo suas profecias 
sobre a chuva. Tendo em vista que a identidade cultural do cearense possui estrita relação 
com a cantoria, foi criado o um festival de trovas, repentes e cantorias, 
denominado Encanta Quixadá. Anualmente, os cantadores apresentam seus repertórios 
históricos, por meio dos quais improvisam e reatualizam os mais variados temas, 
respaldados em série de regras para compor pelejas e repentes em diferentes gêneros. 

“Parte dos profetas são violeiros e repentistas, o que se justifica pelo fato do sertão do 
cearense possuir forte identidade com a cultura da música de viola, da poesia popular e da 
literatura de cordel”, destaca Adriano Souza, produtor do IX Encanta Quixadá. A realização 
do evento busca o reconhecimento, a valorização e difusão de um dos maiores 
colaboradores da música popular do Ceará – Aderaldo Ferreira de Araújo, o Cego 
Aderaldo – que apesar de ter nascido no Crato, passou grande parte da sua vida 
em Quixadá. 



O IX Encanta Quixadá: Pelejas e Improvisos é uma realização do Instituto Assum Preto, 
de Arte, Cultura, Cidadania e Meio Ambiente de Senador Pompeu, em parceria com o 
Instituto de Viola e Pesquisa, Instituto Federal do Ceará (IFCE), e com apoio do Governo 
Federal por meio da Fundação Nacional das Artes do Ministério da Cultura (Funarte), e do 
Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), através do edital 
de demanda espontânea. 

Seminário 

Como parte da programação do IX Encanta Quixadá, p seminário “Educação, cultura e 

democracia: o diálogo entre a diversidade cultural e as práticas escolares”, segue com 
inscrições abertas até sua abertura, no dia 27 de agosto, no auditório do campus do Instituto 

Federal do Ceará em Quixadá. Asinscrições são gratuitas e podem ser feitas previamente por 

meio do link https://goo.gl/OC9ePB ou do e-mail: encantaquixada2016@gmail.com, e de 
forma presencial na abertura do evento. No total, são 200 vagas. 

Sob a coordenação do professor mestre em História, Aterlane Martins, e com a participação 
de palestrantes de segmentos diversos no campo das práticas culturais, o seminário propõe 

um amplo diálogo entre educação e  democracia, permeado pelas manifestações artísticas e 
culturais, quer em espaços escolares ou além destes. 

Perpassando o rico universo da cultura popular, a palestra de Lourdes Macena aborda os 

saberes populares e sua intersecção com os conhecimentos formais, acadêmicos. A 
valorização dos mestres da cultura e dos agentes culturais e suas práticas artísticas como 

fontes para o ensino aprendizagem no âmbito escolar permeiam a sua fala. 

Cícera Barbosa apresenta, por sua vez, a relação da cultura afrodescendente com a escola, 

para além da obrigatoriedade prevista em lei.  Ela fala sobre o valor da cultura negra no 

Brasil, como elemento formador da sociedade brasileira, e sua integração contemporânea a 
partir de articulações dos movimentos sociais e das políticas públicas por estes suscitadas. 

A artista Sara Nina, do Coletivo Aparecidos Políticos, discute aspectos relativos ao 
aprendizado político na perspectiva do direito à memória e da cidadania plena. A arte, dentro 

do universo das linguagens contemporâneas, se apresenta como instrumento para uma 

educação integral e para a cidadania. 

Finalizando o seminário “Educação, cultura e democracia: o diálogo entre a diversidade 

cultural e as práticas escolares”, Tomaz de Aquino demonstra as transformações no 
aprendizado integral de alunos e educadores na escola a partir do teatro, a partir da 

experiência de montagem e apresentação do espetáculo “Sob a pétala da pólvora”. 

Os participantes recebem certificado como atividade de Extensão pelo IFCE com carga 

horária de 8 horas/aula.  “A amplitude dos debates contribuirá aos participantes em sua 

própria formação integral como educadores e como cidadãos”, reforça o coordenador do 
seminário. 

 
IX ENCANTA QUIXADÁ – PROGRAMAÇÃO 

 
QUINTA-FEIRA (25/08) 
Fundação Cultural de Quixadá 
9h às 12h – Oficina de Xilogravura 
14h às 17h – Oficina de Cordel  
Inscrições pelo e-mail:  encantaquixada2016@gmail.com  
Mais informações: (88) 996178569/(88) 999326025 
 
SEXTA-FEIRA (26/08) 
Fundação Cultural de Quixadá 
9h às 12h – Oficina de Xilogravura 
14h às 17h – Oficina de Cordel  
Inscrições pelo e-mail:  encantaquixada2016@gmail.com  
Mais informações: (88) 996178569/ (88) 999326025 
19h – Abertura da exposição “Cego Aderaldo: A trajetória de um poeta” 



 
SÁBADO (27/08) 
Auditório IFCE 
8h às 12h – Seminário de Formação 
13h30 às 17h – Seminário de Formação 
Inscrições pelo e-mail:  encantaquixada2016@gmail.com  
Mais informações: (88) 996178569/(88) 999326025 
 
Fundação Cultural de Quixadá 
18h – Exposição “Cego Aderaldo: a trajetória de um poeta” 
 
Praça Gladson Martins (Praça da Cultura) 
19h30 – Tropeiros da Borborema – PB 
20h30 – Emboladores 
21h – Declamador es 
21h20 – Cantadores e Violeiros 
23h – Show Musical – Fulô da Aurora – Fortaleza/CE 
0h30 – Show Musical – Marcos Lessa, Fortaleza/CE 
 
DOMINGO (28/08) 
Fundação Cultural de Quixadá 
9h – Café&Prosa com os Profetas 
18h – Exposição “Cego Aderaldo: a trajetória de um poeta” 
 
Praça Gladson Martins (Praça da Cultura) 
19h – Grupo Para folclórico Fulô do Sertão – Senador Pompeu, CE. 
20h – Irmãos Anicetos, Crato/CE. 
20h40 – Declamador/Emboladores 
21h – Cantadores e Violeiros 
22h30 – Show Musical – Ítalo e Renno, Fortaleza/CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data Portal/Site/Blog Local 

25.08.2016 Portal de Notícia CE Regional 

Link: http://www.portaldenoticiace.com.br/2016/08/vei-ai-o-xi-encanta-quixada-este-

ano.html 

Vem ai! O XI Encanta Quixadá, este 
ano homenageia Cego Aderaldo 

 

 

O município de Quixadá sediará de 25 a 28 de agosto, o IX Encanta Quixadá: Pelejas e 

Improvisos, uma ação complementar ao XX Encontro de Profetas da Chuva de Quixadá, 
realizado em janeiro de 2016. Nessa edição, o festival de violeiros irá fazer uma 
homenagem a Aderaldo Ferreira de Araújo, o Cego Aderaldo. A programação contará com 
shows musicais, exposições, seminário, oficinas de xilogravura e cordel, além das 
apresentações de violeiros, declamadores, emboladores e grupos da cultura popular 
tradicional, como os Irmãos Anicetos do Crato – CE.  O festival acontecerá na praça 
Gladson Martins (Praça da Cultura) e será totalmente gratuito. 

O festival de violeiros é uma ação complementar ao tradicional Encontro dos Profetas da 
Chuva, que atrai a atenção de todo o país para a “gente simples do sertão”, que carrega 
consigo dons que permitem a “leitura” dos fenômenos da natureza, proferindo suas 
profecias sobre a chuva. 

“Parte dos profetas são violeiros e repentistas, o que se justifica pelo fato do sertão do 
cearense possuir forte identidade com a cultura da música de viola, da poesia popular e da 
literatura de cordel”, destaca Adriano Souza, produtor do IX Encanta Quixadá. A realização 
do IX ENCANTA “pelejas e improvisos” buscará reconhecimento, valorização e difusão de 
um dos maiores colaboradores da música popular do sertão cearense – Aderaldo Ferreira 

de Araújo, o Cego Aderaldo. Nascido no Crato teve grande parte de sua vida em Quixadá. 
De vida difícil, como grande parte dos sertanejos à época, ficou cego alguns anos após a 
morte de seu pai. Neste contexto, criou-se em Quixadá, um festival de trovas, repentes e 
cantorias, denominado “ENCANTA QUIXADÁ” “terra de gente” cuja identidade cultural 
possui estrita relação com a cantoria, e encontra em Aderaldo sua inspiração. E neste 



sertão inspirados na figura de Cego Aderaldo -, os cantadores que através de repertórios 
históricos improvisam e reatualizam os mais variados temas, respaldado em série de 
regras para compor pelejas repentes em diferentes gêneros. 

O IX Encanta Quixadá: Pelejas e Improvisos é uma realização do Instituto Assum Preto, de 
Arte, Cultura, Cidadania e Meio Ambiente de Senador Pompeu, em parceria com o 
Instituto de Viola e Pesquisa, Instituto Federal do Ceará (IFCE), e com apoio do Governo 
Federal por meio da Fundação Nacional das Artes do Ministério da Cultura, e do Governo 
do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), através do edital de 
demanda espontânea.  

PROGRAMAÇÃO 

QUINTA-FEIRA (25 /08) 

 Fundação Cultural de Quixadá 

9h às 12h – Oficina de Xilogravura 

14h às 17h – Oficina de Cordel  
Inscrições pelo e-mail: encantaquixada2016@gmail.com  

Mais informações: (88) 996178569/(88) 999326025 

 
SEXTA-FEIRA (26/08) 

Fundação Cultural de Quixadá 

9h às 12h – Oficina de Xilogravura 

14h às 17h – Oficina de Cordel  
Inscrições pelo e-mail: encantaquixada2016@gmail.com  

Mais informações: (88) 996178569/ (88) 999326025 

19h – Abertura da exposição “Cego Aderaldo: A trajetória de um poeta” 
 

SÁBADO (27/08) 

Auditório IFCE 

8h às 12h – Seminário de Formação 

13h30 às 17h – Seminário de Formação 

Inscrições pelo e-mail: encantaquixada2016@gmail.com  
Mais informações: (88) 996178569/(88) 999326025 

 

Fundação Cultural de Quixadá 

18h – Exposição “Cego Aderaldo: a trajetória de um poeta” 
Praça Gladson Martins (Praça da Cultura) 
19h30 – Tropeiros da Borborema – PB        
20h30 – Emboladores 

21h – Declamadores 

21h20 – Cantadores e Violeiros 

23h – Show Musical – Fulô da Aurora – Fortaleza/CE 

0h30 – Show Musical – Marcos Lessa, Fortaleza/CE  

 

DOMINGO, (28/08)  

Fundação Cultural de Quixadá 

9h – Café&Prosa com os Profetas 

18h – Exposição “Cego Aderaldo: a trajetória de um poeta” 
Praça Gladson Martins (Praça da Cultura) 

19h – Grupo Para folclórico Fulô do Sertão – Senador Pompeu, CE. 
20h – Irmãos Anicetos, Crato/CE. 
20h40 – Declamador/Emboladores 

21h – Cantadores e Violeiros 

22h30 – Show Musical – Ítalo e Renno, Fortaleza/CE  
Fonte: Pinto News  
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Festival Encanta Quixadá abre 

programação nesta quinta-feira (25) 
Quixadá. Começou na manhã desta quinta-feira (25), neste Município do Sertão 

Central, a programação que abre oficialmente a nona edição do Festival Encanta 

Quixadá. O festival vai reunir violeiros, repentistas e demais músicos de tradição e 

cultura popular. 

 

Oficina abriu, na manhã desta quinta, programação do evento. 

Na manhã desta quinta, na Fundação Cultural de Quixadá houve uma oficina de 

xilogravura. A técnica consiste em fazer desenhos sobre madeira. A prática surgiu ainda 

na cultura ocidental e foi criada pelos chineses no século 6. No Brasil, a xilogravura 

desenvolveu-se na literatura de cordel. A região Nordeste do País é uma das que tem os 

números mais expressivos da produção de xilógrafos. A partir de 14h, haverá uma 

oficina de cordel. 

Até o próximo dia 28 a programação trará shows musicais, exposições, seminário, além 

das apresentações de violeiros, declamadores, emboladores e grupos da cultura popular 

tradicional, como os Irmãos Aniceto, do Crato (CE).  Nessa edição, o festival de 

violeiros homenageia Aderaldo Ferreira de Araújo, o Cego Aderaldo. O festival 

acontece na praça Gladson Martins (Praça da Cultura) e é gratuito. 

O Encanta Quixadá: Pelejas é realizado pelo Instituto Assum Preto, de Arte, Cultura, 

Cidadania e Meio Ambiente de Senador Pompeu, em parceria com o Instituto de Viola e 

Pesquisa, Instituto Federal do Ceará (IFCE), e com apoio do Governo Federal por meio 

da Fundação Nacional das Artes do Ministério da Cultura (Funarte), e do Governo do 

Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura (Secult). 
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A poesia no Sertão Central 
O IX Encanta Quixadá segue até domingo (28), com repentistas, violeiros, cantadores e 

profetas da chuva 

 

Cego Aderaldo: homenageado deste ano ( Foto: Alex Pimentel/Lucas de Menezes (30/05/2012) ) 

 



No início de cada ano, os chamados "profetas da chuva" - homens simples do sertão, que 

aprenderam com a vivência a ler e interpretar os fenômenos da natureza - reúnem-se em Quixadá, 

município localizado no Sertão Central, a fim de analisar como será a próxima estação chuvosa. 

Neste fim de semana, eles são os protagonistas do IX Encanta Quixadá - pelejas e improvisos, que 

acontece até domingo (28), reunindo violeiros e repentistas da região, mostrando sua maestria com a 

viola e nos versos de cordel. 

Conhecida como a terra dos monólitos, Quixadá sintetiza bem a dicotomia do universo sertanejo. 

Ora caracterizado pela escassez de chuva, materializada no chão rachado; ora verdejante, o que 

significa a chegada da chuva - que, por outro lado, pode resultar em enchentes. Ou seja, a vida no 

sertão requer estar sempre atento. 

Para desvendar seus mistérios é necessário não apenas sabedoria, mas sensibilidade ao observar os 

fenômenos naturais, como fazem os profetas da chuva, que dividem com a população e cientistas 

suas observações, baseadas na natureza. A arte de ler fenômenos naturais é passada entre gerações. 

A notoriedade dos profetas da chuva extrapolou os limites do município, que tem paisagens 

desenhadas em pedra. O homenageado desta edição, Aderaldo Ferreira de Araújo, conhecido como 

Cego Aderaldo, ganha exposição na Fundação Cultural de Quixadá. 

Com o tema "Cego Aderaldo: a trajetória de um poeta", a mostra será aberta hoje (26), às 19h, 

podendo ser visitada até domingo (28). Reúne fotos e material de pesquisa, que serão doados ao 

Memorial Cego Aderaldo, construído pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE). 

A previsão é de que o equipamento seja inaugurado em breve, conforme Adriano Souza, produtor do 

evento, que acontece anualmente, como parte do encontro dos profetas da chuva. A maioria deles é 

formada por violeiros e repentistas, mostrando que arte e sabedoria popular podem caminhar juntas. 

Atividades 

Embora nascido no Crato, foi em Quixadá que Cego Aderaldo construiu grande parte de sua carreira. 

É considerado um dos nomes mais representativos da poesia popular do Ceará, com reconhecimento 

em todo a região Nordeste, conforme destaca Adriano Souza. A programação, que começou na nesta 

quinta (25), às 8h, constará de seminários, oficinas e shows musicais com vários artistas - entre 

outros, os Irmãos Aniceto, do Crato, grupo Fulô da Aurora, Marcos Lessa, e a dupla Italo e Renno, 

que encerram o evento. 

No sábado (27), das 8h às 17h, será realizado o seminário "Cultura e democracia", na sede do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE-Quixadá), voltado à formação. 

Às 19h, o grupo de danças folclóricas "Tropeiros de Borborema", da Paraíba, abre a programação 

musical, na Praça da Cultura. No roteiro, apresentação de violeiros, emboladores e cantadores do 

sertão central. 

A programação é aberta ao público e as apresentações acontecem na Praça da Cultura, no centro de 

Quixadá. Adriano Souza define o encontro como uma ação complementar ao encontro de profetas da 

chuva, realizado em janeiro de 2016. 

Neste ano, o Ceará fechou o ciclo de cinco anos consecutivos de estiagem. "Eles irão analisar as 

previsões que fizeram sobre o inverno deste ano", observa. 

O festival de violeiros funciona como uma ação complementar ao tradicional encontro dos profetas 

da chuva, que atrai a atenção de pessoas de várias partes do País. 

Atualmente, a própria ciência reconhece a sabedoria popular de homens simples do sertão, que 

aprenderam com pais e avós a ler os sinais da natureza. 

Pode ser expressa nos insetos, a exemplo das formigas; no lado escolhido para o pássaro João de 

Barro construir sua casa; entre outros sinais. 

A sabedoria popular do nordestino ganha forma de expressão na arte, em especial na literatura de 

cordel, daí a junção entre os profetas da chuva e os repentistas 
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Reggae, sertanejo e forró são 

atrações do fim de semana no Ceará 
César Menotti e Fabiano se apresentam no Colosso Lake Lounge. 

Banda Ponto de Equilíbrio comanda o reggae na Barraca Biruta. 
Lena SenaDo G1 CE 

A dupla sertaneja César Menotti e Fabiano se apresentam nesta sexta-feira (26), no Colosso Lake 

Loung. No sábado (27), é a vez do grupo de reggae Ponto de Equilíbrio, que realiza show na 

Barraca Biruta, que também tem como atrações Planta & Raiz, Dona Leda e os DJ Andread Jo e 

Bandit Dubwise. Já no domingo (28), o município de Quixadá, a 158 quilômetros de Fortaleza, 

recebe o encerramento do IX Encanta Quixadá: Pelejas e Improvisos, que tem como uma das 

atrações os Irmães Aniceto. Confira as atrações: 

(...) 
 

 

Irmãos Aniceto, Marcos Lessa e a dupla Ítalo e Renno estão entre as atrações do IX Encanta Quixadá 

(Foto:Hélio Filho/Divulgação) 

8. O município de Quixadá sedia até domingo (28) o IX Encanta Quixadá: Pelejas e 

Improvisos, uma ação complementar ao XX Encontro de Profetas da Chuva, realizado em 

janeiro de 2016. Nessa edição, o festival de violeiros homenageia Aderaldo Ferreira de 

Araújo, o Cego Aderaldo. Na programação, shows musicais, exposições, seminário, 

oficinas de xilogravura e cordel, além das apresentações de violeiros, declamadores, 

emboladores e grupos da cultura popular tradicional, como a banda cabaçal dos Irmãos 

Aniceto, do Crato, além do cantor Marcos Lessa e a dupla Ítalo e Renno.  O festival 

acontece na praça Gladson Martins (Praça da Cultura) e é gratuito. 
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