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Introdução 

 A construção da representação do nordestino está atrelada aos diversos discursos das 

mais variadas áreas, onde cada uma ao seu modo trouxe um sentido e uma imagem do que 

seria o nordestino. Assim, esses discursos foram constantemente reproduzidos por diversas 

músicas, livros, pinturas e filmes que fixaram no imaginário do país como seriam as pessoas 

que moram no Nordeste. 

A imagem do nordestino sofrido, que resiste a seca e as mais diversas adversidades 

que o espaço em que vive lhe traz, é reproduzida até os nossos dias. Contudo, essas 

representações do povo do Nordeste ocorreram desde o início do século XX, enquanto ainda 

existia a divisão espacial entre Norte e Sul. 

Um dos cantores provenientes da geração dos interpretes dos anos 1940 e 1950 que 

cantavam o Nordeste e que representou tanto nordestinos como nordestinas é Jackson do 

Pandeiro. Além de práticas culturais, festas e a seca, Jackson do Pandeiro, também cantou 

sobre representações, e as representações do nordestino é um aspecto encontrado em suas 

músicas. 

Jackson do Pandeiro nasceu na cidade de Alagoa Grande no interior da Paraíba, onde 

iniciou seus primeiros passos com a música, auxiliando sua mãe, que era uma cantadora de 

coco influente naquela região. Após a morte do pai, a sua família se mudou para a cidade de 

Campina Grande e depois para João Pessoa, onde Jackson inicia a sua carreira. Contudo, a sua 

ascensão acontece de fato na cidade do Recife, quando, em 1953, ele adentra as portas da 

gravadora Copacabana e grava seu primeiro disco, conquistando posteriormente todo o Brasil. 

Assim, por meio do repertório musical feito por ele e por seus compositores, faremos 

uma análise e tentaremos compreender como Jackson do Pandeiro representou os gêneros 

masculino e feminino do povo do Nordeste.  

 

                                                           
1
  Mestrando pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) onde faz pesquisa referente à Jackson do 

Pandeiro e sua relação com as práticas e representações do Nordeste.  
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As representações dos nordestinos  

A combinação de harmonias e ritmos formam o que conhecemos como música, uma 

das artes mais antigas que a humanidade já conheceu e que está todos os dias presente em 

nosso cotidiano. Contudo, para o historiador a música mais do que entretenimento também 

pode ser considerado uma fonte de pesquisa para a construção historiográfica.  

Desde a abertura das fontes historiográficas empreendidas pela Escola dos Annales, o 

historiador se utiliza de fontes que não tem caráter de cunho oficial. A música nessa 

perspectiva, a partir do século XX, adquire seu espaço nas pesquisas historiográficas e em 

meados das décadas de 1980 e 1990, ela alcança um número mais expressivo de 

simpatizantes. Segundo Souza (2008): 

Hoje, dentro de uma perspectiva da história cultural, qualquer tipo de 
canção, principalmente suas letras, não podem ser entendidas apenas como 
objetos de entretenimento, embora seja consenso entre historiadores e 
pesquisadores que esta deva ser sua função precípua. Para nós historiadores 
do século XXI, as canções sejam elas de que época for, até porque algumas 
parecem ser atemporais, servem de base para acessarmos épocas, valores, 
problemas, dilemas e representações de outras sociedades, pessoas, tempos e 
sentimentos. (SOUZA, 2008, p.13,14). 

Sabendo disso e se utilizando do repertório de Jackson do Pandeiro queremos 

compreender como eram os homens e as mulheres nordestinas representados em suas 

músicas. De pronto, queríamos deixar em evidência algo muito importante para essa questão 

de gênero. Na música Tem Pouca Diferença, feita por Durval Vieira em 1981 e lançado no LP 

Isso é que é forró, Jackson canta as diferenças entre homens e mulheres, e com um 

pensamento muito interessante para a época: 

Tem Pouca Diferença2 
Que diferença da mulher o homem tem  
Espera aí, que eu vou dizer meu bem  
É que o homem tem cabelo no peito  

Tem o queixo cabeludo, e a mulher não tem  
No paraíso um dia de manhã  

Adão comeu maçã  
Eva também comeu  

Então ficou  
Adão sem nada  
Eva sem nada  

Se Adão deu mancada  
                                                           
2 Disponível em: https://www.letras.mus.br/jackson-do-pandeiro/1622333/. Acesso em: 08 de agosto de 2017. 
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Eva deu também  
Mulher tem duas pernas  

Tem dois braços, duas coxas  
Um nariz e uma boca  

E tem muita inteligência  
O bicho homem também tem do mesmo jeito  

Se for reparar direito, tem pouquinha diferença 

(Durval Vieira, 1981)  

 A luta feminista perpassa muitos anos e, observar um discurso que coloca homens e 

mulheres no mesmo lugar ainda no século XX é ousado e inovador. A diferença do homem e 

da mulher citada na música está em fatores tão somente biológicos, como ele relata: “É que o 

homem tem cabelo no peito /Tem o queixo cabeludo, e a mulher não tem”, e por aí findassem 

as diferenças.  

 E mesmo com diferenças biológicas, ainda observamos que temos tudo igual ao outro: 

“Mulher tem duas pernas /Tem dois braços, duas coxas /Um nariz e uma boca /E tem muita 

inteligência /O bicho homem também tem do mesmo jeito /Se for reparar direito, tem 

pouquinha diferença”.  

Para demonstrar ainda mais o pé de igualdade, a música faz referência a uma 

passagem bíblica muito conhecida e que para os cristãos é muito importante. Segundo a 

bíblia, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal no paraíso, que não poderia ter seu 

fruto comido, mas sob a influência da serpente e depois de sua mulher, Eva, Adão acaba por 

comer o fruto proibido e condenar o mundo ao pecado. Porém, para Jackson e o compositor 

Durval Vieira, não houve culpa apenas de Eva, como muitas vezes é demonstrado, pois os 

dois erraram e teriam igualmente culpa: “No paraíso um dia de manhã /Adão comeu maçã 

/Eva também comeu /Então ficou  

Adão sem nada /Eva sem nada /Se Adão deu mancada /Eva deu também”.  Desse modo, 

entendemos que tanto o homem como a mulher para Jackson do Pandeiro são iguais e não têm 

diferença. Mas como ele representa e observa o homem nordestino em suas músicas, então? 

A representação do homem está naquele entendimento de que o nordestino é valente, 

bruto e que resolve seus problemas na ponta da peixeira. Vemos isso em uma gama de 

músicas de Jackson do Pandeiro. Isso talvez ocorresse por ele retratar em muitas de suas 

músicas contendas e brigas em meio a festas e forrós daqueles locais. Em Compadre João 

composta por Rosil Cavalcanti e Jackson do Pandeiro em 1958, em Forró do Jackson, 

podemos observar isso: 
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Compadre João3 
Vocês sabem quem sou eu ?  

É o compadre João,  
Cuidado, vocês sabem quem sou eu ?  

É o compadre João.  
 

Lá na Paraíba briguei em Princesa,  
Minha natureza não sofreu abalo,  

Briguei em São Paulo na revolução,  
Ajudando aos paulistas quatrocentão,  
Cheguei em Caxias num dia de feira,  
Me fiz na peixeira e não vi valentão.  

( refrão )  
 

No meu Pernambuco já fui num forró,  
Fiz trança, dei nó, lá no ribeirão,  

De punhal na mão lá em Limoeiro,  
Botei cangaceiro pra baixo do chão,  
No Rio já fui malandro em favela,  

E mulata donzela me beijava a mão.  
( refrão )  

Eu já fui boiadeiro, depois motorista,  
Correndo na pista era assombração,  

Fui bom no balão, fui craque decente,  
Meu tijolo quente queimou muita mão,  

Já fui em salão,  
Já fui empregado e hoje sou patrão.  

( refrão )... 

(Rosil Cavalcanti e Jackson , 1958)  

A música faz diversas referências a momentos históricos brasileiros, tais quais: “Lá na 

Paraíba briguei em Princesa,/Briguei em São Paulo na revolução,/Ajudando aos paulistas 

quatrocentão,/ Botei cangaceiro pra baixo do chão,”; Mas o que de fato entendemos é que 

independentemente do local ou do contexto em que o nordestino esteja inserido, ele sempre 

será o sujeito valente que não foge da luta e de uma boa briga. Para Albuquerque Junior 

(2013, p.208-209), o nordestino “será definido, acima de tudo como uma reserva de 

virilidade, um tipo masculino, um macho exacerbado, que luta contra as mudanças sociais que 

estariam levando à feminizarão da sociedade”. 

Essa ideia de brigão e de bravo persiste na discografia de Jackson do Pandeiro, que 

representa o nordestino como alguém que não leva desaforo para casa, mas que resolve tudo 

                                                           
3 Disponível em: https://www.letras.com.br/jackson-do-pandeiro/compadre-joao. Acesso em: 08 de Agosto de 
2017. 
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na hora. Em A Base De Bala, de 1963, composta por Maruim e Oscar Moss, observamos essa 

representação do homem nordestino: 

A Base De Bala4 
É isso e se não gostou azeite  

Não é meu parente falou Jeremias  
O cabra indecente que entrou no forró  

Bancando o valente  
 

Jeremias falou  
Respeite sujeito  
Se porte direito  

Porque desse jeito vai perder o conceito  
Te ponho a tiros pra fora da sala  

Com essa decisão  
O tal valentão  

Ficou sem ação  
Perdeu a noção  

Porque viu então  
Que a situação  

Era a base de bala 

(Maruim e Oscar Moss, 1963) 

  O homem que chegou se achando foi afugentado e se aquieta rapidamente quando vê 

que naquele local as coisas eram resolvidas na base da violência. “O cabra indecente que 

entrou no forró /Bancando o valente” com toda a marra, se dá mal quando o “Jeremias falou 

/Respeite sujeito /Se porte direito /Porque desse jeito vai perder o conceito/Te ponho a tiros 

pra fora da sala” logo ele entende que o sujeito não estava para brincadeira e “Com essa 

decisão /O tal valentão /Ficou sem ação /Perdeu a noção /Porque viu então /Que a 

situação/Era a base de bala”. Assim, nas diversas festas que Jackson vai narrando em seu 

repertório a figura do machão que não admite desaforos e resolve as coisas com a violência 

sempre se repete. Para Vasconcelos (2006): 

É assim que o Brasil de cima se apresenta, forte, viril, duro e ríspido, 
influenciado pelo meio ao desenvolver uma capacidade de enfrentar tudo e a 
todos para sobreviver, sobreviver aqui no sentido de resistir, tanto a seca, 
que assola grande parte da região, quanto no sentido de manter a pureza da 
brasilidade, se resguardando, pela distância, das destruidoras influências 
modernizantes/estrangeiras, a que o Sudeste estava sujeito. 
(VASCONCELOS, 2006, p. 8). 
 

                                                           
4 Disponível em: https://www.letras.com.br/jackson-do-pandeiro/a-base-de-bala. Acesso em: 08 de Agosto de 
2017. 
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A violência parece ser um atributo do homem nordestino, ao menos no imaginário, e 

vemos isso sendo representado em uma gama de meios. A representação do nordeste também 

é a representação do cabra macho, que não abre brecha para a frouxidão, para a covardia e 

para a fraqueza. A ideia de resolver seus próprios problemas por meio da violência se 

perpetuou, mas cai em uma bifurcação perigosa entre valentia e criminalidade. 

A representação de cabra macho parte do imaginário histórico do cangaço e dos 

tempos de coronelismo onde as coisas eram resolvidas pelas próprias mãos. Segundo 

Albuquerque Junior (1999), os cordéis também teriam parcialidade nisso: 

 

A narrativa de um crime contemporâneo pelo cordel, atualiza, na verdade 
toda uma tradição de narrar contendas, pelejas, desafios e valentias que 
remete à própria origem dos folhetos entre nós, no final do século XIX, bem 
como ao romanceiro medieval europeu, ao qual ele se liga. Mesmo os 
folhetos que são escritos atualmente, quase sempre remetem as suas  
histórias para um tempo no qual “reinavam os coronéis e os cangaceiros” no 
Nordeste. É com uma certa ponta de nostalgia que estes folhetos constroem 
este Nordeste onde a violência andava solta, onde os homens adquiriam 
status pelo seu destemor e não pelo seu dinheiro. Nordeste onde a covardia 
era o maior defeito e a valentia a maior virtude, onde a macheza era testada 
todos os dias [...] os folhetos de valentia, que chegam a constituir um gênero 
do cordel, tratam  de permanentemente atualizarem este conjunto de imagens 
e enunciados que estão no começo da própria elaboração da identidade do 
nordestino, no início do século. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 1999, p. 176-
177) 

 

 Assim, o discurso criado por essas narrativas é que o nordestino não se submete às 

injustiças da sociedade, nem muito menos aos ricos ou à desonra, e que a coragem contra os 

desmandos é o símbolo da sua virilidade como macho. Para Grangeiro (2013, p.6): “É como 

se essa virilidade do nordestino estivesse diretamente associada ao seu isolamento cultural. 

Um espaço conservador, que resguarda para si o papel de defensor da virilidade.”. 

Vemos no repertório de Jackson do Pandeiro muitas músicas que representam esse 

cabra macho que gosta de uma briga, sendo algumas: Cabo Tenório, Forró de Surubim, Lei 

da Compensação e Moxotó. Na música Proibido No Forró, feita por Maruim e Ary Monteiro 

em 1961, temos um detalhe muito interessante: 

Proibido No Forró5 

                                                           
5 Disponível em: https://www.letras.mus.br/jackson-do-pandeiro/1862495/.  Acesso em: 08 de Agosto de 2017. 
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Quando Joca chegou,  
Quis entrar no forró ninguém deixou  

 
Ficou a ciscar no terreiro  

Com uma peixeira na mão  
O Joca era um tipo desordeiro  

Danou-se a dizer palavrão  
No momento saia cada nome  

E gritava ai dentro não tem homem  
E sem tem pule do lado de fora  

Que na hora eu mostro que o pau come  
 

Uma nega que estava no forró  
Achou que a coisa tava de mais  

Correu dentro e pegou um pau-cipó  
E gritou vou tirar o seu cartaz  

Quando o povo aquela voz escutou  
Muito homem valente desmaiou  

E o Joca disse eu vou  
Essa é mulher macho sim senhor 

(Maruim e Ary Monteiro, 1961)  

 

 Nessa música também vemos a figura do cabra macho típico nordestino, que é valente 

e gosta de uma boa briga: “Quando Joca chegou, /Quis entrar no forró ninguém deixou/Ficou 

a ciscar no terreiro /Com uma peixeira na mão”. Contudo, nesta mesma música observamos a 

representação de outra figura importante para nossa discussão: a mulher nordestina. Jackson 

do Pandeiro canta: “Uma nega que estava no forró/Achou que a coisa tava de mais/Correu 

dentro e pegou um pau-cipó/E gritou vou tirar o seu cartaz/Quando o povo aquela voz 

escutou/Muito homem valente desmaiou/E o/Joca disse eu vou /Essa é mulher macho sim 

senhor”. 

 Além da representação masculina do nordeste, também temos a representação 

feminina, e não tão diferente do nordestino, temos a figura da “mulher-macho” em algumas 

músicas do Jackson do Pandeiro. Vemos uma mulher que não se submete ao querer do 

homem, mas que se impõe e mete medo, como a que vimos na música Proibido No Forró. 

Isso também ocorre na música Forró Em Limoeiro
6
, quando ele canta: “Foi quando eu vi a 

Dona Zezé/A mulher que é, diz que topa parada/De saia amarrada fazer coco/E dizer: eu brigo 

com cabra canalha/Puxou da navalha e entrou no forró.”. 

                                                           
6 Disponível em: https://www.letras.mus.br/jackson-do-pandeiro/608429/. Acesso em: 08 de Agosto de 2017. 
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 Seja por influência da música “Paraíba”, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que 

deixou na memória o discurso da “mulher-macho”, seja pela garra e determinação das 

mulheres, que ficavam no nordeste em tempos de seca enquanto seus maridos iam tentar a 

sorte no sul do país, o termo se proliferou pelo nordeste e ainda hoje é muito difundido pela 

região e pelo país. Assim, evidentemente que muitas músicas de Jackson também representam 

a mulher valente e que não se submete, como em A Mulher do Aníbal de Genival Macedo e 

Nestor de Paula, que relata a briga da esposa de um homem chamado Aníbal com um esperto 

chamado Zé do Angá: 

A Mulher do Aníbal7 
Ôi que briga é aquela que tem acolá?  

É a mulher do Anibal com Zé do Angá (2x)  
 

Numa brincadeira lá no brejo do véio  
A mulher do Anibal foi pra lá dançar  

Você não sabe o que aconteceu  
O Zé, inxirido, quis lhe conquistar  

 
Que briga é aquela que tem acolá?  

É a mulher do Anibal com Zé do Angá (2x)  
 

De madrugada terminada da festa  
Era gente à beça a se retirar  

No meio da estrada o pau tava comendo  
Era a mulher do Aníbal com Zé do Angá  

 
Que briga é aquela que tem acolá?  

É a mulher do Anibal com Zé do Angá (2x)  
 

Perguntei:"Por que brigam vocês dois agora?"  
Diz ela: "este cabra quis me conquistar  
Então fui obrigada a quebrar-lhe a cara  
Pra mulher de homem, saber respeitar"  

 
Que briga é aquela que tem acolá?  

É a mulher do Anibal com Zé do Angá (2x)  
 

O dotô Xumara, subdelegado  
Veio vexado ver o ocorrido  

Quando chegou no local da luta  
O Zé do Angá havia morrido  

                                                           
7 Disponível em: https://www.letras.mus.br/jackson-do-pandeiro/1617170/. Acesso em: 08 de Agosto de 2017. 
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Que briga é aquela que tem acolá?  

É a mulher do Anibal com Zé do Angá 

(Genival Macêdo e Nestor de Paula, 1954)  

 

 A mulher-macho nessa representação não aceita o cortejo do esperto Zé do Angá, pois 

era casada e se sente ofendida pela atitude do sedutor: “Perguntei:"Por que brigam vocês dois 

agora?"/Diz ela: "este cabra quis me conquistar/Então fui obrigada a quebrar-lhe a cara/Pra 

mulher de homem, saber respeitar"”. Nesse caso mostrado, a situação não termina bem para o 

conquistador, que chegou a falecer por conta da briga com a mulher do Aníbal, envolvendo 

até mesmo a polícia: “O dotô Xumara, subdelegado/Veio vexado ver o ocorrido/Quando 

chegou no local da luta/O Zé do Angá havia morrido”. Desse modo, vemos o tamanho da 

violência empreendida pela mulher e como a representação dela de fato é forte e relacionada 

ao imaginário da mulher nordestina.  

  Para Silva (2008): 

Que faz de alguém uma “mulher-macho”? Que faz de um espaço uma 
“mulher-macho”? Embora possa soar estranho ao leitor desavisado, esta 
condição é uma possibilidade conhecida pelos habitantes do Nordeste 
Brasileiro, em especial pelos que vivem no estado da Paraíba. Uma imagem 
com a qual ainda são identificadas mulheres da região, em especial nas 
relações de alteridade com as demais regiões do país, sobretudo o Sul e o 
Sudeste. Imagem, entretanto, polissêmica, constituída de diversos elementos 
simbólicos, signos que no decorrer do tempo assumiram diferentes formas, 
algumas se evidenciando de maneira mais marcante, outras mais diáfanas, 
colocando  em jogo sentidos marcados por relações de conflito, construtos 
de disputas de saber e de poder. Imagem que, sendo uma, é também muitas, 
engendrada por significações plurais, seja iconográfico, sonoro, escritos em 
papel, em película, inscritos nos corpos e paisagens. (SILVA, 2008, p. 24) 
 

Outra música de Jackson do Pandeiro que perpetua essa imagem da mulher nordestina 

é Maria da Pá-Virada
8, composta por Betinho e Jackson em 1970, e que pelo próprio título já 

entendemos como a protagonista da música tem um temperamento violento. Na música, 

Jackson do Pandeiro canta: “Eu vi que a Maria hoje/Acordou apavorada/Já entrou no 

botequim/Já ficou desboqueada/ Olha aqui vou te contar/Maria da pá virada/Já tem três crimes 

de morte/Dez assalto a mão armada”. Assim, observamos o nível de violência e valentia 

representada nessa música de Jackson sobre a mulher nordestina. 

                                                           
8 Disponível em: https://www.letras.mus.br/jackson-do-pandeiro/1848302/. Acesso em: 08 de Agosto de 2017. 
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Outras canções do cantor tratam a mulher de outras formas, como Vitalina, 

Sebastiana, A Mulher Que Virou Homem, Ai, Tertulina, Catirina, Cremilda, Madalena, entre 

várias outras. Jackson do Pandeiro parecia gostar de cantar sobre as mulheres, pois, tem em 

seu repertorio um grande número de músicas destinado ao gênero.   

No entanto, as representações do homem e da mulher nordestinos que mais 

observamos ter força no repertório “Jacksoniano” são as do homem que se impõe e da mulher 

que não se submete. Esse foi o discurso reproduzido no contexto em que o Jackson do 

Pandeiro estava inserido e que muitas vezes se perpetua até os nossos dias. 

Entendemos que não existe um jeito de ser nordestino ou uma identidade cultural 

nordestina fixa, mas existe uma multiplicidade de identidades que formam a cultura 

nordestina da forma como a conhecemos hoje. É uma cultura vasta que tem em seu 

imaginário alguns símbolos e signos que nos trazem uma imagem, mas que por ser tão vasto 

não pode se limitar a apenas uma identidade, pois é essa pluralidade de jeitos nordestinos que 

fazem, de fato, o Nordeste. 

 

Conclusão 

As representações dos nordestinos e das nordestinas feitas por Jackson do Pandeiro é 

algo corriqueiro na música popular brasileira. Ao seu modo Jackson o fez, pois representar a 

vida é algo que dialoga com a profissão de quem trabalha com a arte. Contudo, essa visão que 

ele nos proporciona sobre homens e mulheres do Nordeste devem ser vista como reflexo das 

representações envolvidas no contexto em que ele estava inserido. 

Tal qual a imagem que foi difundida da região – seca, inóspita – o nordestino parece 

ter sido representado de igual modo. Duro, bruto, seco. Se a aridez era da terra, transportou-se 

para as pessoas que lá viviam. 

Assim poemas, filmes, imagens, espetáculos, programas de televisão e peças teatrais 

representam quase sempre a mesma paisagem inóspita e de sequidão e consequentemente o 

nordestino de forma parecida. Desse modo, essa construção imaginária se estende aos 

nordestinos e repassa essa imagem para as pessoas de outras regiões. 

Portanto, as representações de Jackson do Pandeiro são tão somente reflexos das 

representações que ele presenciou no período em que viveu. Onde as elites locais, as outras 

regiões e os diversos artistas já representavam o nordeste e os nordestinos de uma dada forma. 
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No entanto, apesar dessas representações e dessas construções imaginarias, 

entendemos que os discursos, os diversos simbolismos no meio cotidiano, as linguagens da 

vida social e o montante de práticas e manifestações sociais e culturais é o que constroem a 

identidade nordestina que, de fato, não se constituem em apenas uma, mas em diversos jeitos 

de ser. O homem e a mulher do Nordeste tem em seu meio uma riqueza cultural que lhe traz 

pluralidade e é essa gama cultural que constrói sua identidade. 
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