
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

A ORALIDADE E A IMAGÉTICA EM LUIZ GONZAGA:
uma análise de conteúdo da obra musical do Rei do Baião 

José Mário Austregésilo 

Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em
Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação do Prof. Dr. 
Luiz Anastácio Momesso. 

Recife, abril de 2005 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

A ORALIDADE E A IMAGÉTICA EM LUIZ GONZAGA:
uma análise de conteúdo da obra musical do Rei do Baião 

José Mário Austregésilo 

Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em 
Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação do Prof. Dr. 
Luiz Anastácio Momesso 

Recife, abril de 2005 





A ORALIDADE E A IMAGÉTICA EM LUIZ GONZAGA:
uma análise de conteúdo da obra musical do Rei do Baião 

José Mário Austregésilo 



Ao radialista e comunicador, Jota Austregésilo, meu pai, que fez com 
que eu, ainda  menino, pudesse ouvir e ver de perto Luiz Gonzaga, 
numa memorável madrugada da década de 1960, no  “Cantinho do 
Camões”, no bairro da  Encruzilhada, cantando em homenagem a 
D.Idalina,  portuguesa proprietária do restaurante. Naquele raiar do dia, 
Gonzaga cantou “Samarica Parteira”, entre outras composições,  após 
uma apresentação  na Rádio Clube de Pernambuco, no programa 
“Comandos da Alegria”, apresentado por Jota. Esta foi a forma que o Rei 
do Baião encontrou para agradecer ao jantar que lhe foi preparado por 
D. Idalina, nascida na terra que, um dia, ajudaria a nascer também o 
baião.
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Na serra, da terra ouviu-se um cantar, astro-mór. 
Num raio, um brilho, uma luz fez-se um canto maior. 
Ecoou mundo afora a partir desse sol do Exu. 
E cantou, encantou, Asa Branca, Acauã, transbordou Paleú, 
Solo Araripe, alma sertã, sons do Brasil. 
Canto da fé, acalanto de amor, pranto viril. 
Caiçara, quem dera, fizesse o tempo voltar. 
E de novo esse canto a gente pudesse escutar. 
Saudade tu, 
Eterno lua, 
Lua de amor, Lua de paz, Lua feliz, 
Lua sertão 
Lua Canção, 
Lua brasis, Lua Baião, Lua Luiz. 

(Hino do encontro sanfoneiros do Recife 
LUA BRASIL de  Xico Bizerra) 



Resumo

Este trabalho constitui-se de uma análise de conteúdo da obra 
musical de Luiz Gonzaga, fundamentado em pesquisa qualitativa. A 
oralidade na sua  produção cultural  foi  analisada, através de 
“causos” e  letras de músicas que revelam narrativas do Sertão, 
importantes para a compreensão das representações do cotidiano  
nordestino. O trabalho aborda a influência de Gonzaga na construção 
da identidade cultural brasileira, observada  nas narrativas da nação. 
Aborda, ainda, a sua concepção de um projeto de identidade 
nordestina, formado pela polifonia característica do Sertão. A 
abordagem da obra, é vista pelos atos comunicativos do compositor 
de admiração e reciprocidade, focadas no ser humano e discute a 
inserção da cultura nordestina, no âmbito nacional, onde  Gonzaga  
desfaz equívocos quanto à identidade do homem e da região, 
provocando uma nova visão da cultura brasileira. A pesquisa aborda 
também a construção de um espaço para o idioma regional, onde 
cultura rural, inserida no urbano, provoca o deslocamento da 
identidade brasileira. Aspectos como as relações do compositor com 
a indústria cultural, sua produção discográfica, o radio como mídia 
mais importante da época, são vistos como fundamentais para a 
compreensão da cultura brasileira. Finalmente, Gonzaga é visto, pela 
espacialidade e transitoriedade, como um homem traduzido, através 
da construção de uma obra musical, caracterizada como cultura de 
raiz,  produzida na era da modernidade, capaz de superar a relação  
entre o tradicional e o moderno. 



Abstract

This paper is a content analysis of Luis Gonzaga´s musical work, 
based on qualitative research. The orality in his cultural 
production has been analyzed through his “stories” and Lyrics 
that reveal narratives of the Brazilian Sertão (the arid 
Northeastern region), which are very important in understanding 
the daily life of the Northeast.The paper intends to demonstrate 
the influence of Gonzaga on the construction of the Brazilian 
cultural identity, observed in the narratives of the nation. It is 
also an approach of his conception of Northeast identity project, 
formed by the characteristic polyphony of the Sertão. The 
approach of the work is seen through the composer’s acts of 
communication of admiration and reciprocity, focused on the 
human being, and the paper discusses the insertion of 
Northeastern culture in a national scope, in which Gonzaga 
undoes the mistakes about the man and identity of Northeast 
region, bringing about a new vision of the Brazilian culture.      
The research also approaches the opening up of room for the 
regional language, where the countryside culture inserted in the 
urban regions, provokes a change of the Brazilian identity. 
Aspects like the composer’s relationship with the cultural industry, 
his discography, and the radio as the most important media of his 
time, are seen as fundamental for understanding Brazilian culture 
Finally, Gonzaga is seen, by the spaciality and transitoriness, as a 
translated man, through the construction of a musical work, 
characterized as root culture, produced in the modern age, 
capable of overcoming the relation between the traditional and 
the modern. 
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I VOU CANTAR COM TOTAL ATREVIMENTO, IMITANTO OS 

CIGANOS ANDARINHOS- INTRODUÇÃO 

A relevância do estudo da obra musical de Luiz Gonzaga, à luz das 

ciências da comunicação, tem a sua justificativa assentada em múltiplos 

aspectos e motivos de suma importância para a produção de conhecimento 

sobre a formação da cultura nacional brasileira. 

Pela expressão nacional que obteve, pela presença/influência que 

continua tendo, tornando-se uma matriz da cultura popular, pelo profundo 

enraizamento com o seu povo, que ele representou de forma significativa, a 

análise da obra de Luiz Gonzaga torna-se de grande relevância para o 

estudo da comunicação, nas suas mais diversas áreas, principalmente mídia 

e cultura. 

A obra reflete aspectos relativos a problemas, tais como: a seca, o 

êxodo rural, as dificuldades da agricultura, as desigualdades sociais do 

Nordeste,  em relação ao Sul do país. Gonzaga, além de compositor e 

intérprete, tinha a visão clara do potencial dos recursos econômicos da 

região, tais  como:  a cachoeira de Paulo Afonso e o plantio do algodão, 

entre outras e valorização do homem nordestino como força de trabalho.  

Entretanto, não foi só esse o seu enfoque. Nascido em 13 de dezembro de 

1912, em Exu, Pernambuco, Sertão nordestino, transformou-se num dos 

maiores fenômenos de popularidade da música nacional e entrou para a 

história da cultura popular brasileira, produzindo conteúdos, narrativas, sob 

as mais diversas formas de expressão, capazes de serem entendidas pelas 

camadas populares, sem, com isso, deixar de ser aplaudido pelas mais 

diversas classes sociais do país.

Se a arte, como proposta de formas criadoras, inventivas e 
contra-ideológicas, não atingir o povo porque este não é 
capaz de entendê-la e decodificá-la, estão essa arte é 
elitista, discriminadora, passaporte de privilégios 
(SANTAELLA, 1995). 

      Na sua obra, Gonzaga, parte do seu lugar de falar: o Nordeste. 

Diferencia a região, sem isolá-la do Brasil. Desvincula sua musica de figuras 
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esteriotipadas de “nortista”, “paraíba”, etc e principalmente, do jeca tatu, 

de Monteiro Lobato. Ergue, com suas canções, a invenção do Nordeste, e, 

com a região, o povo, sua vida, seus costumes, seus valores. Descreve, 

narra as representa e relações sociais que se desenvolvem sob o contexto 

do sertão Nordestino, buscando, em sua obra, uma análise que levasse, de 

forma poética, à superação das condições de desigualdade entre 

nordestinos e sulistas e outras regiões do Brasil. 

 Luiz Gonzaga, através de sua música, conseguiu visibilidade estética 

e política em todo o país, sem, contudo, fazer uso de uma visão de arte 

popular “para contemplação turística”, produzindo uma concepção de 

mundo, não elaborado e assistemático, entretanto,  por isso mesmo, 

múltipla.  Vista como cultura de massa, sua obra indica, como a cultura do 

povo sertanejo/nordestino pôde irradiar conteúdos resistentes às 

imposições da indústria cultural de sua época.

A concepção panculturalista, que considera como culturais 
todas as manifestações da vida coletiva de um povo, desde a 
mitologia, a língua, as artes e as práticas rituais até a 
culinária, ao vestuário, às maneiras de cultivar a terra e de 
educar os jovens, opõe-se à concepção restrita, que apenas 
considera as formas mais elaboradas e consagradas pelas 
formas de legitimação instituídas (RODRIGUES, 1996). 

De acordo com o levantamento bibliográfico elaborado, percebe-se 

claramente que o conteúdo da obra,  carece de uma análise que possa 

contribuir, a luz de uma conceituação pertinente às ciências da comunicação 

no sentido de investigar a relevância do objeto de estudo, como 

representativo e reprodutivo do conhecimento produzido na região.

Gonzaga gravou discos que foram difundidos em todo o país. A sua 

obra produzida e veiculada quer seja pelos meios tradicionais quer pelos 

meios de comunicação de massa, contrariou as formas correntes elitistas de 

difusão e massificação da arte (indústria cultural). A sua obra  voltou-se 

para o povo, de camadas pobres da população, através de uma forma 

representativa desse mesmo povo, de modo a produzir um reconhecimento, 

elegendo, assim, uma relação de pertencimento. 
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 Acrescente-se, ainda, que essa relação buscava traduzir, no sentido 

mais amplo do conceito, ou seja, transportar, além das fronteiras 

nordestinas, o homem e a mulher brasileira, sendo ele, Gonzaga, com sua 

imagem e as suas canções, a própria representação de sua gente. Insere-

se, desta forma, como um dos inventores do Nordeste, ao lado de tantos 

outros que procuraram além da visibilidade da região a sua dizibilidade, ou 

seja, o seu modo próprio de falar. Neste aspecto a obra é rica. A oralidade 

em Luiz Gonzaga é dos pontos mais fortes para a sua vinculação ao estudo 

da comunicação.

No que tange ao entendimento dos itinerários pelos quais se produziu 

o Nordeste, no âmbito da cultura brasileira, fomos instigados por 

Albuquerque Junior (2001) e seus questionamentos em torno da 

região,vista não como um recorte econômico, político ou geográfico, mas 

“primordialmente como um campo de estudos e produção cultural baseado 

numa pseudo-unidade, geográfica e étnica. 

O Nordeste nasce onde se encontram poder e  linguagem, 
onde     se dá a produção imagética e textual da 
espacialização das relações de poder (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2001). 

      A obra de Luiz Gonzaga percorreu tempo e espaço. No espaço, 

conseguiu ser difundida em quase todo o país; no tempo, sobreviveu a 

regimes políticos, desde o Estado Novo, passando pela ditadura militar e a 

redemocratização do país. Suas relações com a cultura popular e os 

problemas sócio-econômicos da região, fizeram de sua música um reflexo-

depositário das carências do povo nordestino. Gonzaga não só descobriu, 

ele inventou, fez arte, produziu conhecimento. Seus contemporâneos o 

apontam como inventor da música nordestina. As gerações da atualidade 

consideram seu trabalho uma das bases mais importantes da musica 

nacional brasileira.

Dentre aqueles gêneros diretamente criados a partir da 
matriz folclórica, está o baião e toda a sua família. E da 
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família do baião Luiz Gonzaga foi o pai. Seu nome se 
inscreve na galeria dos grandes inventores da música 
popular brasileira, como aquele que, graças a uma 
imaginativa e inteligente utilização de células rítmicas 
extraídas do pipocar dos fogos, de moléculas melódicas 
tiradas da cantoria lúdica ou religiosa do povo caatingueiro, 
de corpos narrativos vislumbrados na paisagem natural, 
biológica e psicológica do seu meio, e, sobretudo, da 
alquímica associação com o talento poético e musical de 
alguns nativos nordestinos emigrantes como ele, veio a 
inventar um gênero musical, o baião (GIL apud DREYFUS, 
1997, p. 9).

Luiz Gonzaga influenciou muitos compositores e intérpretes da 

música popular brasileira, relacionou-se com empresários e políticos 

influentes; foi prestigiado e esquecido por eles. No regime da ditadura 

militar manteve uma postura “neutra”, não incomodando nem sendo 

incomodado, mas gravou composições como “Pra não dizer que não falei de 

flores”, de Geraldo Wandré, o hino da música brasileira de protesto, contra 

o regime da censura e da opressão, mas não se engajou na luta contra a 

ditadura militar de 64. Entretanto, em seu discurso, a ironia militante 

(MAINGUENEAU,1997) já estava presente há muito tempo, inclusa nos seus 

“causos”, objeto de capítulo específico, mais adiante neste trabalho. Trata-

se de um momento contraditório em sua vida. Coincidentemente, nesse 

período, conheceu momentos difíceis, com sua música perdendo espaço 

para a “Jovem Guarda” de Roberto Carlos. 

Então Luiz Gonzaga, ele achou que ele tinha que lutar pelo 
Nordeste que  é o que ele fez. Fez com Humberto Teixeira, 
em Asa Branca e, depois, Zé Dantas emendou com “A Volta 
da Asa Branca” que é a chuva quando volta pro Sertão. De 
repente, então, Gonzaga gravou “Vozes da Seca” 
(DOMINGUINHOS, depoimento no Vídeo “Luiz Gonzaga, a 
Luz dos Sertões”, 1997). 

Pela visão do potencial econômico que tinha da região, esboçou o 

desejo de desenvolver a industrialização de produtos nativos, em Exu, 

Pernambuco, no caso o feijão verde, para consumo pelo público da região, 

entretanto, nas suas relações com a indústria cultural, conseguiu produzir 
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uma música que foi considerada a forma urbana, no sentido do rompimento 

com a tradição, alcançando, assim, a modernidade, sem perder a fidelidade 

às suas origens.

Bem que tenho evitado – nem sempre o conseguindo – que 
o copal de uma relativa cultura viesse a sofisticar, além das 
estilizações imperativas, sonoridade triste da minha lira 
canhestra e as endechas singelas da minha musa capenga. 
No baião, revestido e urbanizado, que eu e Luiz demos um 
dia para o Brasil, isso só se tornou possível devido ao 
policiamento constante que nesse sentido o querido parceiro 
soube impor às nossas músicas, fazendo valer sempre a sua 
extraordinária autenticidade. E é justamente aí, nessa 
pureza e simplicidade, nessa fidelidade às origens, que 
reside toda a imensa grandeza do Rei do Baião, Luiz 
Gonzaga (TEIXEIRA apud SILVA, 1997, p.3) 

Luiz Gonzaga criou e difundiu através da mídia, narrativas fundadoras 

da cultura sertaneja, uma visão do homem nordestino, seus costumes, 

tradições, seu inconsciente coletivo. Sua voz, sua indumentária, sua postura 

cênica, serviram de suporte ao convencimento, na era moderna, de que a 

tradição poderia ser traduzida, além do puramente folclórico. Pelo contrário, 

como uma espécie de Carmem Miranda de chapéu de couro e gibão, 

Gonzaga estabelece símbolos, cria códigos e inscreve a cultura nordestina 

no discurso nacional, sendo ele a própria representação, carne e osso, voz e 

fala, narrativa viva do imaginário sertanejo do Nordeste. 

Luiz Gonzaga é uma legitimidade do Sertão tradicional. Não 
imita. Não repete. Não pisa rastro de nome aclamado. É ele 
mesmo, sozinho, inteiro, solitário. Fui no Sertão. Tenho na 
memória o timbre das grandes vozes infatigáveis. 
Vaqueiros, cantadores, romeiros. Poeira heróica das feiras e 
vaquejadas. Luiz Gonzaga é a fonte cabeceira e nascente de 
suas criações. Sertão é ele, sanfoneiro do Sertão, brasileiro 
do Brasil (CASCUDO apud SILVA, 1997, p.3). 

Pelos múltiplos aspectos e categorias abordadas no seu repertório, 

ligados à terra, aos costumes, às relações sociais, à ecologia, como autor 

nordestino, Luiz Gonzaga colocou o ser humano como centro de suas 

narrativas, proporcionando assim, a construção de uma obra produtora de 

conhecimento, constitutivo de uma cultura nacional. 
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A fala de Gonzaga conseguiu ser representativa das vozes, aquelas 

mesmas da seca, da alegria, da revolta, da vergonha, ou seja, vozes do 

Sertão. Cada vez menos senhor do seu discurso, Gonzaga, foi quase que 

um suporte, ele mesmo, das vozes que traduziam o sentimento dos seres 

humanos, seus pares, do senso comum. Sua obra renovou a cultura, 

reproduzindo a ideologia geral e valorizando o Nordeste. 

Quando Luiz Gonzaga canta, ele mostra que somos um só 
povo. Sua voz fala da mesma esperança, traz a mesma 
alegria. Num forró, numa praça do interior, num teatro da 
Universidade, nossa gente se revela igual: moço, velho, 
menino, rico ou pobre, letrado ou não, todos se encontram 
nesse homem (SOUZA, apud SILVA, 1997).

Ao levantar questões sobre a existência de narrativas fundadoras da 

cultura produzida no sertão nordestino, buscamos responder as seguintes 

indagações: a obra de Luiz Gonzaga, através de suas narrativas fundadoras, 

foi representativa de uma cultura característica do sertão nordestino em 

seus aspectos mais peculiares e legítimos, através de suas narrativas 

fundadoras? A obra estabeleceu uma relação de superação entre o 

tradicional e o moderno? 

Os objetivos da pesquisa, de um modo geral, procuraram  realizar um 

estudo da obra musical de Luiz Gonzaga, enquanto produtor de 

conhecimento e reflexo da cultura brasileira, em especial a cultura sertaneja 

do nordeste, através de uma análise de conteúdo dessa obra, que 

proporcionasse uma visão do conhecimento produzido pelo autor em 

relação aos aspectos pertinentes a formação de uma cultura emergente de 

relações sociais, oriundas de uma sociedade agrária. 

A análise bibliográfica específica, sobre a obra de Luiz Gonzaga, 

revela, a necessidade de distinguir, através de pesquisa, de forma crítica, 

além do puro registro, uma análise de maior profundidade que reflita as 

suas relações, história e os aspectos sociais e humanos. 



17

O diálogo entre as obras, produzidas sobre Luiz Gonzaga, foi de 

fundamental importância para o entendimento do nosso objeto de estudo, 

uma vez que buscamos nas leituras de leituras, gerando na 

intertextualidade, uma relação de pensamentos e conhecimentos, da obra 

com a visão analítica de cada tempo em que foi sendo inserida. Há 

momentos de história, de antropologia, de música, de sociologia, ou seja, 

das ciências sociais, desembocando no rio da comunicação humana, para 

permitir na transdisciplinaridade uma visão mais clara do objeto de 

pesquisa estudado. 

 As abordagens feitas por Dreyfus (1997), Oliveira (1991), Vieira 

(2000), Ramalho (2000), Ferreti (1988), Ângelo (1990) e Sá (1966), nos 

permitiram uma maior compreensão do nosso objeto de estudo pela 

intertextualidade promovida pelo pesquisadores e as leituras de leituras que 

cada fez da obra de Luiz Gonzaga. 

Em relação à metodologia, por tratar-se de uma obra de arte, com 

linguagem e dimensão social, a analise de conteúdo, dentro do campo da 

pesquisa qualitativa, objetivando dois pontos fundamentais para traduzir a 

obra de Luiz Gonzaga: 

• estudo específico, com foco no que foi produzido pelo compositor; 

• estudo conceitual, buscando a pertinência das leituras na área de 

comunicação, análise de discurso, em relação à aplicação de 

conceitos voltados para análise de conteúdo da obra. A aplicação 

desses conceitos buscou a pertinência da obra, como representativa 

da cultural do Sertão nordestino e, conseqüentemente, a superação 

da relação dentre o tradicional e o moderno. 

      Serviram de base para o estudo, suportes documentais configurados 

em  livros de biografias autorizadas, artigos escritos em revistas e jornais; 

entrevistas com colecionadores e grupos musicais que tenham dedicado-se 

ao estudo da obra; visitas a museus (Parque Asa Branca, em Exu) e 

associações especializadas (Associação Respeita Januário); entrevistas com 

remanescentes da família Gonzaga, tais como Chiquinha Gonzaga (irmã) e 
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Joquinha Gonzaga (sobrinho), ambos intérpretes e compositores, discos, 

filmes, vídeos, DVDs  etc ,serviram de base para o estudo.

A classificação e análise do material coletado buscaram, de forma 

qualitativa, refletir sobre a obra de Luiz Gonzaga, com foco nas letras de 

suas músicas, buscando as relações da produção musical com categorias 

representativas da cultura sertaneja nordestina. Desta forma, revisitamos o 

interior da obra e seu exterior expresso nas letras das composições. Neste 

ponto, ressaltamos a importância da oralidade na obra de Gonzaga indutora 

de narrativas importantes para a construção da cultura do Sertão 

nordestino.

Por fim, buscamos elaborar, após as fases anteriores, a presente 

dissertação, cujo conteúdo, uma contribuição para o desse lugar de fala, 

que é o Sertão nordestino, entendimento de suas vozes, traduzidas nas 

canções de Luiz Gonzaga e seus parceiros, ressaltando que trata-se de uma 

região, cuja riqueza cultural ainda não foi devidamente contemplada, em 

seus aspectos fundadores, de homem, terra, identidade e cultura. 

Nos preocupamos, ao longo do trabalho, com a identificação do 

homem Gonzaga e o povo, a terra de onde teve origem e, com isso, o 

universo simbólico que perpassa a sua obra.

Por outro lado, caminhamos também, dentro da análise feita, na 

direção da identidade cultural brasileira, onde Gonzaga aportou a sua 

contribuição. As culturas nacionais, como comunidades imaginadas, 

constituem o ponto central da preocupação de Hall (2002) em demonstrar 

que é falsa a idéia de nação como uma identidade cultural mítica, mas, pelo 

contrário, as identidades nacionais deslocam-se e são a forma pela qual as 

culturas contribuem para “costurar” as diferenças numa única identidade.

Nos interessou aqui, no campo onde se deslocam as identidades 

nacionais, a contribuição de Gonzaga, vindo de uma região pobre, sem 

instrução formal suficiente, visto que, quase não freqüentou escola nem 
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atingiu níveis de formação escolar. Portanto, nossa busca estabeleceu-se na 

análise do percurso de construção da identidade cultural brasileira. 

 Segundo Hall (2002), uma cultura nacional é um discurso, produz sentidos 

sobre a nação, constrói identidades e a identidade nacional é uma 

comunidade imaginada. Powel, (apud HALL, 2002) a vida das nações, da 

mesma forma que a dos homens, é vivida em grande parte, na imaginação  

Entretanto, precisávamos ir mais longe, no sentido de compreender como 

funcionam as narrativas da nação brasileira, ou seja, como é contada a 

narrativa da cultura nacional.

Tivemos também a preocupação de localizar a obra, ou seja, 

identificar o lugar de fala onde foi produzida. Buscamos esse espaço, como 

campo de forças, onde se estabelecem relações sociais geradas por conflitos 

e mudanças. 

Para Bourdieu (1974) um campo é um espaço social estruturado, um 

campo de forças – há dominantes e dominados, há relações constantes, 

permanentes, de desigualdade que se exercem no interior desse espaço – 

que é também um campo de lutas para transformar ou conservar esse 

campo de forças. Cada um no interior desse universo. Empenha em sua 

concorrência com os outros a força (relativa) que detém e que define sua 

posição no campo e, em conseqüência, suas estratégias. 

Em síntese, Luiz Gonzaga, entendido como signo, pode ser 

compreendido através das relações que se estabelecem em sua obra, suas 

narrativas típicas do sertão, ou, ainda, a sua própria imagem com sua roupa 

de cangaceiro, depois de vaqueiros, adereços, chapéu, gibão e sanfona: 

uma imagem múltipla e síntese do universo simbólico da terra que o 

originou.

Focalizando o homem, o campo de forças (sertão) e identidade 

cultural brasileira, a partir da contribuição da cultura sertaneja concebemos 

um espaço para estudo que revelou, através da análise de conteúdo, a 

presença e importância da narrativa característica dessa região. Uma 

narrativa significativa, representativa do o Sertão nordestino, lembrando a 
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estrutura de aporte de Euclides da Cunha (o homem, a terra e a luta), 

desenvolvido nos seus trabalhos Os Sertões e Canudos. Entretanto, O Rei 

do Baião, tal qual Carmem Miranda, viraria mídia humana. Ela, Carmem, do 

Brasil, ele, do Nordeste. Ela traduziu o nacional para o internacional. Ele 

traduziu o local para o nacional. De um modo geral, os dois, representaram 

a identidade brasileira, concebida e simbolizada pela interpretação, 

expressa na musica (discurso oral) e indumentária (discurso imagético) que 

objetivava trazer símbolos característicos da nação brasileira. 

Gonzaga, mídia humana, como sanfoneiro, visual misto  de vaqueiro 

e cangaceiro, símbolo de resistência e anúncio, uma espécie de reclame, ao 

vivo, das características típicas do homem e os traços de sua terra, sua 

nação, nos deixou um complexo de narrativas condutoras da inserção da 

tradição nordestina na modernidade brasileira, suportada, principalmente, 

pela sua oralidade. 

      A dissertação compõe-se textualmente desta introdução, 

representando o primeiro capítulo e mais quatro capítulos abaixo 

resumidos.

No segundo capítulo, dedicado à metodologia, tivemos a preocupação 

em esclarecer e discutir a questão da inter, multi e transdisciplinaridade  da 

comunicação como ciência e seu inevitável imbricamento com outras 

ciências afins. Neste capítulo, procuramos descrever esses aspectos da 

comunicação, como ciência social aplicada. 

Procuramos, ainda, seguindo orientação de Santaella (2001), mapear 

a comunicação, suas áreas de pesquisa, territórios, interfaces e a inserção 

de teorias nesse mapeamento. Dentro das teorias e métodos de pesquisa 

em comunicação procuramos situar a discussão entre os aspectos 

qualitativos da investigação científica. Neste ponto, procuramos situar a 

questão da pesquisa, como instrumento crítico, com fins sociais. Após tal 

conceituação, situamos a análise de conteúdo, sua origem, principais 

autores, suas fases e desdobramentos. Procuramos, em relação à 

metodologia, manter o diálogo entre o pensamento de Bardin (1977), 
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Minayo (1994), Barros (2003) e Santaella (2001), entre outros autores, 

através de seus trabalhos sobre, pesquisa qualitativa e análise de conteúdo.

      No terceiro capítulo, como referência para a análise da obra de Luiz 

Gonzaga, desenvolvemos os itinerários pelos quais percorreu a construção 

da nossa identidade, desde o período da colonização, passando pela 

modernidade, até o pós-modernidade. Procuramos demonstrar a evolução 

desde a concepção através do “olhar estrangeiro”, até a construção de uma 

identidade a partir de ou seja de um Brasil visto pelos brasileiros.

Enfatizamos, ainda, a importância das narrativas fundadoras da 

cultura brasileira e, aí, ressaltamos a importância das narrativas 

desenvolvidas sobre o Sertão Nordestino.

Alguns autores foram fundamentais no embasamento teórico e 

bibliográfico do tema deste capitulo, abrangendo a identidade brasileira:  

Veloso e Madeira (1999), Rouanet (apud VELOSO, 1999), Hall (2002), 

Andrade (1966), Andrade (1972, 1978, 1989), Freyre (1996), Holanda 

(1982),  Campos (apud  ANDRADE, 1966), entre outros.  São autores que 

procuraram discutir a questão da identidade cultural brasileira, com uma 

visão dialógica entre presente e passado, entre o local e o universal, 

discutindo aspectos como hibridismo, pertencimento, prática discursiva, 

intertextualidade entre outros. Situamos neste capitulo, a importância do 

movimento modernista na construção da identidade cultural do Brasil e 

procuramos exemplificar, através de autores pernambucanos, a discussão 

dessa questão abordando aspectos do nordeste. A inclusão dos estudos da 

cultura contemporânea , nos permitiu não descartar a possibilidade de abrir 

um espaço de tensão, Para análise, quando a obra de Luiz Gonzaga foi 

utilizada, por exemplo, na questão do tropicalismo brasileiro,  com a sua 

visão do baião, por Gilberto Gil, para justificar uma música brasileira,  com 

características universais. Aliás, o tropicalismo terá papel de suma 

importância para a compreensão do Nordeste na contemporaneidade da 

cultura brasileira. 
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Através da musica de Gonzaga, Gilberto Gil, por exemplo, pode 

demonstrar que o baião, tão característico do sertão, é universal e pode ser 

modificado, ceder sua estrutura tradicional para a construção de uma 

musica com características modernas. A temática local e, ao mesmo tempo, 

universal da obra de Luiz Gonzaga, ao nosso ver, carece de um enlace com 

o conhecimento produzido, no campo dos estudos culturais, sobre 

identidade cultural e seu entendimento na modernidade, dentro de uma 

visão mais contemporânea. Neste ponto, autores como, Brito (1995), Hall 

(2002), Campos (apud  ANDRADE, 1966), Prysthon (2002), Moraes 

Neto(1970) entre outros, subsidiam um pensamento brasileiro, universal, 

calcado na identidade brasileira, pernambucana. Há uma tentativa, no final 

do capitulo, de pernambucanizar o texto. 

Nossa intenção, no quarto capítulo, O causo – Um discurso 

representativo do Sertão nordestino– foi abordado um aspecto da obra do 

compositor, muito pouco, ou quase nada, observada, ou seja, a sua 

oralidade, refletida nos causos que interpretava nos seus shows, discos e 

programas de rádio, apesar desse tipo de discurso ser mais utilizado nas 

apresentações ao vivo. Trata-se de uma espécie de “entremeio’, recurso 

muito utilizado pelo teatro popular, uma espécie narrativa, com objetivo de 

preencher o espaço entre os atos principais do espetáculo, e, que remonta, 

em sua origem, à idade média, passa pela comédia del’arte e chega a 

região, via circo mambembe, popular, onde Gonzaga foi buscar muito de 

sua característica de artista, misturando, em seus shows, as interpretações 

musicais aos causos, sempre acompanhado pela  sanfona. A partir da 

conceituação de oralidade, polifonia, discurso entre outros aspectos, 

abordados por (MAINGUENEAU, 2002, 1997), Marcuschi (2003) e por 

Bardin (1977)  procuramos investigar os causos, com as características e 

origens advindas do Sertão Nordestino e expressas na obra de Gonzaga. 

Finalmente, no quinto capítulo, buscamos relacionar, em nossa 

análise, a questão do tradicional versus o moderno, na tentativa de 

explicitar a importância da obra de Luiz Gonzaga em seus aspectos 

fundadores, no sentido da superação que obteve, inserindo a musica 

nordestina na mídia nacional. Exploramos a importância do rádio, como 
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meio de comunicação de massa mais importante da época e que serviu de 

suporte à inserção da cultura nordestina no âmbito maior da cultura 

nacional. Neste sentido, foi de fundamental importância discutir a questão 

dos territórios e sua transitoriedade, questões ligadas à espacialidade do 

Nordeste, na construção de um idioma regional. Podemos dizer que trata-se 

de um capítulo norteador da conclusão da pesquisa em tela, uma vez que 

ficou claro, para nós, que a obra de Luiz Gonzaga, atingiu níveis de 

superação investigados em relação ao tradicional e o moderno, o rural e o 

urbano, o local e o nacional e, consequëntemente, entre o nacional e o 

universal.

Este é o objetivo deste estudo, um passo a mais na direção da 

compreensão da obra de Luiz Gonzaga, na certeza de que muitos outros 

devem ser dados no sentido de investigar, ainda mais, esta obra  singular e, 

ao mesmo tempo grandiosa para a cultura brasileira. 
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2  A COMUNICAÇÃO E SEUS ASPECTOS MULTI, INTER E  

TRANSDISCIPLINARES

Ao buscarmos a metodologia mais adequada à análise da obra de Luiz 

Gonzaga, nos preocupamos, inicialmente, com a utilização de um 

paradigma que servisse de suporte à abordagem do objeto de estudo desta 

pesquisa. Tornou-se, portanto, necessária uma incursão ao estudo da 

comunicação e seus aspectos interdisciplinares, bem como aqueles 

transdisciplinares que se refletem em pesquisas, do tipo que aqui 

apresentamos. Nossa maior preocupação recaiu sobre a questão da 

abordagem através de  um paradigma com visão crítica e que fugisse aos 

modelos funcionalistas de análise da comunicação. 

A comunicação, como ciência social, tem-se apresentado, na área do 

conhecimento humano, em relação às outras atividades e ciências, com 

seus aspectos multi, inter e transdisciplinares, criando desde a sua origem 

discussões sobre seu campo, objeto e metodologias próprias. Santaella 

(2001) chama a atenção para o fato que “antes mesmo da coalescência da 

comunicação como uma área do conhecimento que se deu, nos Estados 

Unidos, na década de 40, e continuando depois disso, um traço significante 

da pesquisa em comunicação, sempre foi sua fragmentação como uma 

preocupação tópica que cruza virtualmente todas as áreas das ciências 

sociais e das humanidades”. 

Toda nossa preocupação, desde a elaboração do projeto de pesquisa, 

prendeu-se ao fato do questionamento, muitas vezes feito, acerca da 

epistemologia da comunicação como ciência do comportamento humano, 

capaz de gerar paradigmas próprios e adequados à área. O que 

constatamos são diálogos estabelecidos entre obras, bem como as 

interfaces que se estabelecem entre as ciências sociais. Nos questionamos, 

muitas vezes, se a comunicação não seria o campo, onde essas ciências 

sociais seriam aplicadas ou, mais legitimamente, se o problema residiria na 

inserção da comunicação no elenco de outros campos de conhecimento. 
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A inserção da Comunicação Social na categoria de Ciências 
Sociais aplicadas se vê refletida no plano da investigação 
científica e dos referenciais teóricos e metodológicos 
adotados em seu estudo. Implica tanto a questão dos 
objetivos como a do objeto de pesquisa, envolvendo os 
fatores geradores e as finalidades da atividade científica, por 
um lado, e os limites do tema e problema que se pretende 
estudar, por outro. O objetivo de se fazer pesquisa e o 
objeto da pesquisa que se faz em Comunicação Social 
precisam ser pensados no contexto das Ciências Sociais 
aplicadas (BARROS,2003, p.228).

A pesquisa em comunicação, ao longo de sua história e 

sedimentação, como metodologia científica própria, fragmentou-se em 

conceitos e práticas voltadas para a publicidade, audiências de rádio, 

campanhas políticas, rituais interativos, análise cultural, inteligibilidade, etc. 

Na segunda metade dos anos 80, segundo Santaella (2001), no contexto 

hegemônico das pesquisas empíricas de comunicação com teor sócio-

psicológico, nos Estados Unidos, lançava-se o desafio da incorporação aos 

estudos comunicacionais das competências próprias da especialização 

reflexiva. Farrel (apud SANTAELLA, 2001) concebia três grandes feixes de 

tipos de pesquisa que oferecem alternativas importantes às ciências sociais 

para a investigação em comunicação: 1) abordagens filosóficas da 

comunicação, que permitem o entendimento de algumas questões críticas 

da comunicação, 2) abordagens estético-alegóricas, que podem nos 

fornecer os mais finos ajustamentos sobre como o processo comunicativo 

funcional e, 3) abordagens interpretativas e críticas, nas quais a experiência 

da comunicação como discurso o texto tende a ser emoldurado, recriado e 

qualificado à luz de certas normas derivadas ou inventadas. 

É, exatamente, neste último e terceiro feixe de abordagens, que 

trabalhamos, com a análise de conteúdo da obra musical de Luiz Gonzaga, 

uma vez que os aspectos interpretativos e críticos arremataram as 

observações, inferências e conclusões, quanto ao universo simbólico e 

imaginário do Sertão Nordestino, onde o compositor construiu seu 

repertório.

Entretanto, permanece, ainda, a carência de textos decididamente 

voltados para a pesquisa em comunicação, tornando dessa forma, a 
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investigação, nessa área, fruto do diálogo com outras ciências afins. Na 

nossa opinião, parece-nos engrandecer o diálogo que a comunicação 

estabelece com as ciências do comportamento humano, na medida em que 

essas  ciências se cruzam e produzem um conhecimento resultante das 

interfaces de cada área. 

Permanece, dessa forma, a questão da delimitação do campo de 

conhecimento das ciências da comunicação. Finalmente, pergunta-se: qual 

é o objeto de estudo da comunicação social?  São muitos os pesquisadores 

que têm se ocupado, na busca de respostas para esta questão de 

delimitação e consolidação do campo da comunicação como conhecimento 

humano.

Fortalece cada vez mais a opção por uma abordagem de 
pluralidade disciplinar, seja ela em plano multidisciplinar- a 
justaposição de conhecimentos advindos de diferentes 
áreas, interdisciplinar- "que implica a confrontação, o 
intercâmbio de métodos e pontos de vistas"- ou 
transdisciplinar- que indica "a articulação de conceitos e 
teorias comuns às distintas ciências sociais", conforme 
define Miguel Moraes (BARROS, 2003, p.229). 

Veron (apud  SANTAELLA, 2001) quanto aos aspectos 

multidisciplinares da comunicação, explica que “o plural ciências, 

freqüentemente utilizado, expressa indiretamente a complexidade de tal 

campo. Não dizemos ciência da comunicação nem comunicologia, porque 

não se trata de uma disciplina, mas de um cruzamento de múltiplas 

problemáticas, correspondente a disciplinas tradicionalmente diferenciadas. 

O autor é enfático, ao afirmar que as ciências da comunicação constituem 

hoje em dia “um nó transdisciplinar, no campo das ciências brandas, 

comparável ao nó das ciências cognitivas, no território das ciências duras”. 

Entre as possibilidades de um aporte específico, que aproximasse a 

análise do praticado com o que é analisado, a redução da distância entre a 

academia e os profissionais de mídia, poderia facilitar o entendimento do 

processo de produção de cultura e do campo da comunicação. 
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Muniz Sodré propõe a eliminação das fronteiras entre 
aqueles que atuam na mídia e aqueles que atuam na 
academia. Ao refletir sobre a atividade intelectual, ele 
afirma: a partir das posições que tentam inserir a atividade 
intelectual na esfera pública como uma modalidade de 
serviço público, onde intelectuais da mídia e da academia 
eliminem suas fronteiras é viável pensar-se na noção da 
experiência, como um meio de contornar a dualidade entre 
o sujeito e objeto (BARROS, 2003, p.231).

A grande possibilidade vislumbrada no uso da experiência 

profissional, reveste-se da importância quando concebemos esta postura, 

adotando o conceito amplamente utilizado Freire (1977) no que se refere ao 

“homem em relação” com a natureza que o cerca, seus problemas e o 

“outro”, objetivando, acima de tudo, uma relação dialógica da linguagem, 

dentro do campo da comunicação social e seu contexto histórico. 

Na ótica pragmatista, entende-se a experiência como um 
conjunto de vivências da natureza individual e coletiva sobre 
cujos resultados pode-se chegar a um acordo lógico e ético. 
Noutra ótica, de inspiração benjaminiana (Walter 
Benjamim), experiência é o relacionamento ativo com a 
história, tanto em sua forma manifesta (memória) como 
latente (mitos, imaginário, transformação intergeracional) e 
se distingue de "vivência", por ser esta um relacionamento 
privado com o acontecimento. (BARROS, 2003, p.231) 

Nesse sentido, em busca dessa mesma linha de pensamento em prol 

de uma perspectiva multidisciplinar para a comunicação, Bougnoux (1994) 

defende o telescópio da comunicação como possibilidade de favorecer a 

convergência entre ciências e artes e permitir religar vários pensamentos 

errantes e dispersos. a cibernética e a psicanálise.

Algumas observações pontuais de Barros (2003), a respeito da 

construção do corpus teórico da comunicação, como ciência social aplicada, 

indicam uma preocupação com o delineamento do universo da área, a 

saber: pensar e saber pensar, teoria e prática, conseqüências históricas e 

teóricas, o pesquisador social e profissionais de comunicação, texto e 

contexto na pesquisa em comunicação social, entre outros aspectos. 
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Vamos nos deter, inicialmente, na questão do pensar versus o saber 

pensar, uma vez que esse processo liga-se à subjetivação do que se vê, do 

saber ver, que não admite método e que se obtém pela experiência vivida.

Edgar Morin adverte para a necessidade de cada um "saber 
pensar seu pensamento”. Para saber ver é preciso saber 
pensar o que se vê. Saber ver implica, pois, saber pensar, 
como saber pensar implica saber ver. Saber pensar não é 
algo que se obtém por técnica, receita, método.  Saber 
pensar não é só aplicar a lógica e a verificação aos dados de 
experiência (BARROS, 2003, p.238).

      O diálogo que se estabelece entre a visão de Barros (2003), 

Freire(1977) e Bardin (1977), concentra-se, dentro de uma perspectiva 

dialógica, na possibilidade que a pesquisa qualitativa comporta, quanto aos 

aspectos de admiração, inferência e subjetividade. Desta forma, por 

exemplo, o espírito como objeto encontra espaço de análise, à luz da 

linguagem utilizada pelo homem na compreensão dos problemas sociais, 

vistos através dos processos da comunicação. 

Pressupõe, também, organizar os dados da experiência. 
Precisamos, pois, compreender regras, que princípios regem 
o pensamento que nos faz organizar o real, isto é, 
selecionar/privilegiar certos dados, eliminar/subalternizar
outros. Precisamos adivinhar a que impulsos obscuros, a 
que necessidades de nosso ser, a que idiossincrasia de 
nosso espírito obedece ou responde aquilo que 
consideramos como verdade (BARROS, 2003, p.238). 

       Outro ponto que nos interessa na abordagem de Barros (2003) é a sua 

análise da relação entre teoria e prática, buscando a superação que aponte 

para a comunicação como ciência social aplicada, desenvolvida com 

responsabilidade social. 

A condição de ciência aplicada, salienta o autor, do nosso campo de 

estudo nos indica uma efetiva “superação da dicotomia entre teoria e 

prática, leva-nos à articulação entre o objeto e os objetivos da pesquisa em 

comunicação social. É preciso construir objetivos de pesquisa de maior 
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densidade e conseqüência histórica para nossa dinâmica investigativa. Não 

é mais aceitável que a reflexão teórica se esgote na própria teoria.”

Quanto à aplicabilidade do conhecimento advindo da pesquisa em 

comunicação, Barros (2003) nos chama a atenção para o fato de que essa 

aplicabilidade não pode ficar limitada a uma visão instrumental e acrítica, 

que só faz reproduzir e alimentar o sistema social e político imperante. 

Deve, sim, converter-se em oportunidade de intervenção na realidade. 

Quanto a consciência social do pesquisador comunicador, Barros 

(2003) ainda, adverte que essa consciência não pode se confundir com pura 

militância política, é preciso que ele esteja  realizando um exercício 

permanente de crítica e autocrítica reconhecendo-se como participante do 

processo que se desenvolve, evitando confundir suas teses com doutrinas, 

situação que o levaria a perder de vez a objetividade, que é  parte 

fundamental do fazer científico. 

       Barros (2003) nos chamou a atenção, particularmente, pela nossa 

formação de comunicador, a questão da articulação entre a teoria e prática 

e a conseqüente relação entre comunicadores e pesquisadores, 

principalmente pela proposta de superação dessa dicotomia, alcançando-se 

o nível de comunicadores/pesquisadores. 

A articulação entre teoria e prática passa por uma 
valorização da participação de comunicadores como 
pesquisadores. É possível e precisa-se examinar o objeto de 
estudo também desde o seu interior, por parte daqueles que 
vivenciam sua dinâmica interna. A incorporação de 
profissionais comunicadores nos quadros de pesquisadores 
das instituições universitárias permitirá um diálogo entre 
teoria e experiência, entre o saber e o fazer, entre 
pensamento e existência (BARROS, 2003, p.239).

        Desta forma, nos interessou, também, como referência ao que pode, 

ainda, produzir, em termos de pesquisa, na área da comunicação social, a 

formação do comunicador, agregando o fazer diário, na medida que 
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proporciona uma compreensão mais inteira do processo da comunicação 

humana.

Por fim, Barros (2003) enfatiza que, ao estudar a relação entre o 

texto e o contexto, entre os meios/mensagens e as mediações 

socioculturais, o comunicador poderá articular, de maneira crítica e 

responsável, o universo da produção da mensagem e sua veiculação com 

universo da recepção. Poderá, então, encarar o receptor não como mero 

objeto de sua ação, mas como parte integrante da sociedade da qual o 

comunicador também faz parte. 

Essa visão pragmática e, ao mesmo tempo, técnica, nos impulsionou 

a análise criativa da obra de Luiz Gonzaga, uma vez que as possibilidades 

de uma visão ancorada pela prática e pela academia, facilitaria o diálogo 

maior da obra com a vida, uma condição absolutamente inevitável, em se 

tratando de arte. 

2.1  Mapeando a comunicação - áreas de pesquisa 

     Neste ponto, buscamos estabelecer o diálogo entre Barros (2003)  

Santaella (2001), ambos, pesquisadores de comunicação social, com larga 

experiência na área, objetivando um mapeamento que permitisse a 

construção de questionamentos em torno da dinâmica do processo de 

comunicação, aplicado na análise da obra de Luiz Gonzaga e que facilitasse 

a compreensão do objeto de estudo.

Partimos da definição, por De Vito (apud SANTAELLA, 2001, p.84) de 

que “a comunicação se refere a um ato, realizado por uma ou mais pessoas, 

de enviar e receber mensagens que são distorcidas pelo ruído, ocorrem 

dentro de um contexto, produzem algum efeito e dão oportunidade à 

retroalimentação”. Em relação ao contexto, entre outras dimensões da 

comunicação, priorizamos a  cultural, uma vez que se refere às regras e 

atitudes que são transmitidas de uma geração a outra e oferece suporte ao 

entendimento ao nosso objeto de pesquisa. Quanto às outras dimensões, 

foram subalternizadas, embora de utilidade na compreensão do todo, em 

nosso trabalho.
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Considerando os elementos componentes do processo de 

comunicação e suas relações como sistema aberto, Santaella (2001)  

procurou estabelecer um mapeamento para servir como “um primeiro 

traçado sobre o que desenhar o mapa da área da comunicação”. Desse 

modo, a autora considera esse esqueleto como um núcleo constante da 

comunicação que deve funcionar apenas como uma espécie de roteiro 

básico dos territórios, que também chama de campos da comunicação.

2.1.1  Territórios da Comunicação 

A partir deste ponto, procuramos cruzar o nosso trabalho de pesquisa 

com os diversos territórios e interfaces desses territórios, buscando esgotar 

e submeter o corpus da pesquisa aos mais diversos tipos de análises e seus 

respectivos desdobramentos. Iniciamos, então, pelo território da mensagem 

e dos códigos.

2.1.1.1 Território da mensagem e dos códigos

         A mensagem, é em si, o dado mais palpável no todo comunicativo, 

aquele a que sempre se tem acesso objetivo Volosinov (1973 apud 

SANTAELLA,  2001, p.86). 

      Neste território, procuramos explicitar, nas letras do repertório 

musical de Gonzaga, o sentido dado à concepção da cultura sertaneja e seu 

constante deslocamento, transitando pelas categorias, abordadas pela 

temática do

compositor, com ênfase na oralidade e discurso imagético por ele 

largamente utilizadas em sua obra.

2.1.1.2  Território dos meios e modos de produção das mensagens 

         Embora o meio principal, que funcionou como um dos suportes mais 

importantes da obra de Luiz Gonzaga, tenha sido o rádio, fizemos esforços 

no sentido de aglutinar ao rádio, os formatos de performance do artista, 

originados no Nordeste e que são sobejamente conhecidos das camadas 
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populares. Estamos falando das apresentações em festas populares, feiras, 

comícios, circos mambembes etc. 

As linguagens, sejam elas quais forem, são materialmente 
produzidas de acordo com suportes, instrumentos, meios e 
técnicas que são históricas quanto às próprias linguagens e 
às instituições que as abrigam. Bemjamin (l972, apud 
SANTAELLA 2001, p.159).

          Neste território, focalizamos Gonzaga “sanfoneiro” e a sanfona como 

instrumento musical/suporte de uma temática poética, ligada à cultura 

sertaneja, aliada aos formatos que nos referimos acima. 

2.1.1.3  Território do contexto comunicacional das mensagens 

O nosso objeto de estudo passa por esse território, principalmente 

quanto aos aspectos da cultura oral, cultura dos meios e cultura de massas. 

A obra de Luiz Gonzaga tem bases sólidas na cultura oral, foi projetada pela 

cultura de massas e expressou-se, basicamente, através do rádio, como 

meio de comunicação mais importante, na sua época. 

2.1.1.4  Território do emissor ou fonte de comunicação

      Gonzaga, no seu entendimento do Sertão nordestino, através de suas 

parcerias, foi, ao longo de sua história de vida, ampliando o discurso sobre 

o Nordeste, de modo que, ao perder o senhorio desses discursos, ficava 

difícil dizer “que” musica era ,ou não, de sua autoria. Portanto, a autoria 

passou a ser elemento relativo na obra de Gonzaga, pois a sua música 

passava a ser legitimada como nordestina. 

2.1.1.5  O  território do destino ou da recepção da mensagem 

Luiz Gonzaga foi um homem em relação com o seu mundo, composto 

por sua terra, sua gente e o que, desse complexo de relações sociais, era 

produzido pela cultura. Por isto, esse território da comunicação pode 
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expressar muito, o quanto a recepção, ou seja, o público, era parte ativa do 

processo da comunicação como um todo, dentro da obra musical do Rei do 

Baião. Ao longo da pesquisa, nos impressionou as leituras de leituras feitas, 

no sentido de compreender o entendimento de Gonzaga sobre a cultura 

nordestina, enraizada no sertão. 

2.1.2  Interfaces da comunicação

Após cotejarmos nossa proposta de estudo e análise com os 

territórios da comunicação, o passo seguinte foi submeter essa proposta às 

interfaces do processo comunicativo. 

     As mensagens, para Santaella (2001), funcionam sempre como 

centros irradiadores para múltiplas direções na medida em que nelas ficam 

marcas: de suporte, de contexto e  de sujeito. Dentro destes aspectos, 

buscamos, em relação a obra de Luiz Gonzaga, um vasto material capaz de 

revelar as  nuances da cultura sertaneja, seguindo os passos dos 

componentes desse processo. Os suportes utilizados por Gonzaga, a 

importância do contexto no qual sua obra está inserida e principalmente as 

marcas indicadoras do sujeito dentro de sua arte, nas suas relações com o 

povo brasileiro, de Norte a Sul do País. 

Desta forma, procuramos, então, ver as interfaces provocadas por 

essas marcas das mensagens, em relação aos outros elementos do 

processo de comunicação e a sua conseqüente aplicação em nossa 

pesquisa.

2.1.2.1  Interfaces das mensagens com seu modo de produção 

      Aqui, a interface dos conteúdos produzidos por Gonzaga, nos 

apontaram para dois pólos, diametralmente opostos, e que o compositor 

utilizou com maestria: de um lado a cultura popular e seus formatos típicos 

(festas populares, cantorias de feiras, improvisos de pé de parede) e a 

cultura de massa, tendo no rádio o seu principal suporte.
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2.1.2.2  Interfaces das mensagens com o contexto 

O contexto no qual se produz à cultura nordestina, está eivado de 

componentes sociais importantes para o entendimento e a interpretação do 

cotidiano aí instalado. Analistas da comunicação, Freire (1977), por exemplo, 

sempre consideraram em seu processo de abordagem filosófica, histórica e 

comunicacional, a importância do contexto em suas análises, ressaltando 

que, sem ele (o contexto) as investigações não têm razão de ser. 

2.1.2.3  Interfaces dos meios com o contexto

O contexto na obra de Gonzaga, pôde ser claramente definido pelo 

espaço sertanejo e a espacialidade do Nordeste, ou seja, a região como um 

campo de forças. Em relação a esse contexto, foi o rádio o meio de maior 

penetração, na época, que permitiu a difusão, em massa, da obra de Luiz 

Gonzaga.

2.1.2.4  Interfaces das mensagens com o sujeito produtor 

Nesse território, buscamos as indagações sobre o papel de Gonzaga  

como codificador, sua competência comunicativa, na utilização de seus 

formatos populares, seu conhecimento dos elementos e regras da 

comunicação, dentro da cultura popular nordestina, bem como a sua forma 

de agir quer com  a pessoalidade , quer com  neutralidade, no ato 

enunciativo e sua visão ética da ação comunicativa. 

Uma vez que a comunicação tem conseqüências, ela 
necessariamente envolve questões éticas, fundamentadas na 
noção de escolha, o mais das vezes política, e filosofia de 
vida. Por isso, a ética está diretamente ligada ao sujeito da 
comunicação (SANTAELLA, 2001, p.94).

Nesta interface, vale salientar a filosofia de vida, característica do 

Sertão nordestino, seus usos e costumes, valores, sentimentos expressos 

pelos atos comunicativos praticados pelo homem dessa região, em seu 

cotidiano.
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2.1.2.5 Interfaces dos meios com  o sujeito produtor 

Luiz Gonzaga não era proprietário de nenhuma emissora de rádio, ou 

de qualquer outro meio de comunicação. Portanto, foi fácil descartar a 

questão da propriedade econômica do meio. O domínio de Gonzaga, nesse 

sentido, dava-se pelo conhecimento que tinha da arte de tocar sanfona, de 

apresentar-se em shows populares e, depois, em programas de auditório, 

no Rádio e gravações de discos. Sua atuação se deu  em nível da relação de 

artista, contratado ora pelas gravadoras, ora pelas estações de rádio. Sua 

obra foi produzida, de forma imune às pressões e influências da indústria 

cultural. Sua atuação como comunicador, teve origem e manteve-se, além 

do rádio, no contato direto com o público do Sertão, em espaços públicos, 

tais como feiras populares circos mambembes, praças, comícios políticos 

etc. Esse formato de apresentação, Gonzaga levou para o rádio e utilizou 

em suas apresentações em programas de auditório com muito êxito. 

2.1.2.6  Interfaces do contexto com o produtor 

          Aqui nos valeram muito os conceitos de territoriedade e 

transitoriedade, ou seja, situar o espaço e seus deslocamentos, sua 

dinâmica, seu movimento. 

Sujeito e contexto, ou seja, homem e terra, em visão e forma de 

abordagem deste trabalho de pesquisa. Terra no sentido de campo, lugar, 

espaço de relações sociais. Sujeito em relação, como tarefa objetiva do 

próprio homem, nos seus atos de produzir conhecimento e cultura, gerado 

pelo processo de  comunicação 

2.1.2.7  Interface da mensagem com sua recepção 

A mensagem, na obra de Luiz Gonzaga, é a expressão da sua própria 

recepção, inclusa nos seus conteúdos, ou seja, uma mensagem que 

retratou o próprio povo sertanejo. Sabedor disso, a temática abordada por 

Gonzaga sempre foi extremamente popular, voltada para a representação 

do cotidiano do Sertão nordestino.
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2.1.2.8  Interface dos meios com a recepção das mensagens

Nessa interface, foram pesquisadas as injunções sócio-econômicas, 

políticas, e mesmo éticas por que passam os meios de comunicação para 

atingirem seus receptores. (SANTAELLA, 2001) 

      Gonzaga teve a clarividência de buscar no rádio o suporte principal para 

a difusão da sua música e, conseqüentemente, a cultura nordestina. 

2.1.2.9  Interface do contexto com a recepção 

Nesta interface, Gonzaga insere a cultura sertaneja no âmbito 

nacional e, com isso, insere sua audiência, representada por nordestinos 

espalhados pelo país inteiro, no contexto maior da cultura brasileira.

2.1.2.10  interface do sujeito produtor com a recepção das 

mensagens

  Nesta interface, fica claro que o modo de comunicação de Gonzaga 

interativo, observado pela forma como se apresentava em shows, 

programas de auditório, comícios políticos, feiras populares, circos, como já 

registramos anteriormente, salientando que compositor e intérprete inseria 

em suas apresentações uma espécie de ancoragem, quando interpretava os 

famosos causos de seu repertório, a exemplo de “Sá Marica Parteira,” que 

analisaremos em capítulo especialmente dedicado a essa forma de 

comunicação adotada pelo artista. 

2.2  A inserção das teorias e ciências no mapeamento da 

comunicação

O mapeamento sugerido por Santaellla (2001) e que acabamos de 

descrever, funcionou como sinalização das linhas do território em que 

procuramos inserir a comunicação. Buscamos no interior dos campos e de 

suas faces, uma investigação de caráter indicativo, cartografando  o 

território ou interfaces em que se situa a  pesquisa. Procuramos, ainda, 



37

dentro de um caráter sugestivo, interferir no mapeamento, acrescentando 

novos dados e sugestões, originados no processo da pesquisa. 

 Desta forma, procuramos, ao longo da investigação, responder à 

pergunta de como se inserem as teorias e ciências da comunicação no mapa 

esboçado? A nossa primeira impressão voltou-se para a compreensão da 

comunicação das questões básicas da pesquisa e seus objetivos 

exploratórios.

 Outra compreensão nossa no sentido mais amplo da pesquisa, deu-se 

em nível dos princípios mais gerais da comunicação, sem maiores 

detalhamentos, mas que definissem a área com suas características 

próprias, apesar de suas  relações com outras áreas e conhecimentos afins. 

Em primeiro lugar, com um caráter muito geral, devem ser 
consideradas as teorias gerais da comunicação que lidam com 
os conceitos mais abstratos definidores da área como tal. 
Teorias dessa ordem não se inserem em campos específicos 
nem em suas interfaces, visto que lidam com conceitos 
gerais, fundadores da área. Aqui se enquadram as teorias que 
elaboram definições e modelos abstratos de comunicação 
(SANTAELLA, 2001, p.98). 

Desta forma, procuramos desenvolver neste ponto, um cruzamento 

das diversas teorias e suas interfaces para uma melhor e mais adequada 

compreensão dos processos exploratórios, aqui desenvolvidos. 

2.2.1 Teorias da mensagem, códigos e suas interfaces 

Nesta primeira inserção obtivemos um vasto campo de análise da 

obra de Luiz Gonzaga, uma vez que o seu trabalho teve expressão  quer 

pelo discurso oral, quer pelo discurso imagético, como demonstraremos 

mais adiante. 
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2.2.2  Teorias dos meios e suas interfaces 

 No campo dos meios e suas interfaces, inserem-se as histórias, as 

técnicas e teorias dos suportes, canais, meios ou mídias, tais como história, 

técnica e teoria de pintura, do livro, do jornal, da fotografia, cinema, rádio, 

TV, do computador etc., todos eles agora considerados nos seus estatutos 

de suportes e meios. (SANTAELLA , 2001) 

    Evidentemente que, por questões históricas subalternizamos vários 

dos meios acima descritos e privilegiamos o rádio pela sua importância na 

difusão da musica produzida por Gonzaga. 

2.2.3  Teorias do contexto e suas interfaces

 Toda nossa preocupação, neste território, refere-se ao fato de que o 

campo do contexto comunicacional implica sempre em situar os processos 

comunicativos em perspectivas e conjunturas históricas, sociais e culturais. 

Por isso mesmo, sendo  esse território  fértil em teorias híbridas, tais como 

comunicação e política, comunicação e cultura, procuramos dar maior 

ênfase na análise da obra de Gonzaga, uma vez que essa é  a área na qual 

inserimos a nossa pesquisa (SANTAELLA,2001). 

2.2.4  Teorias do sujeito e suas interfaces

 Esta inserção tornou o campo de atuação da pesquisa muito amplo, 

produzindo um farto material que nos será útil em outros 

trabalhos,entretanto, os princípios da antropologia foram de grande valor 

para nortear o enfoque voltado para o sujeito de nossa investigação.

2.2.5  Teorias da recepção e suas interfaces

 Aqui priorizamos as questões dos nordestinos rurais e nordestinos 

urbanos, uma vez que Gonzaga chegou até eles, inclusive àqueles que, 

apesar de migrarem para o Sul, mantiveram-se, em bairros, cultuando os 
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costumes típicos do Sertão. Mais uma vez território e trânsito em relação ao 

Nordeste como região. 

Não se pode fazer uma crítica à idéia de região, 
permanecendo preso a esta armadilha de sentido que é o 
próprio conceito. Produzir o seu desgaste pelo seu uso 
revelador é a única saída (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, 
p.33).

 As teorias aqui localizadas, serviram como pontos de referência, 

ordenadores da área de comunicação e suas interfaces. Santaella (2001), 

nos chama a atenção para o fato que “isso não significa que não haja 

teorias constelativas e interdisciplinares elas mesmas, teorias que buscam 

colocar em interação uma série dos territórios que foram acima 

discriminados.”

 Por isso esclarecemos que a escolha de nosso tema de pesquisa, pelo 

que vimos até agora, nos levou à sua exploração em vários níveis e 

estratos, procurando  conviver com diversas teorias ao mesmo tempo, 

dialogando, explorando possibilidades de uma leitura mais ampla e que 

contemplasse a transdisciplinaridade (SANTAELLA,2001).

2.3  Teorias e métodos de pesquisa em comunicação

          As teorias e métodos de pesquisa em comunicação, traduzidas em 

forma de literatura especializada sobre metodologia científica, nesta área, 

não é vasta. Santaella (2001) chama a atenção para o fato de não é fácil se 

conseguir sem ajuda, dada a complexidade crescente da comunicação no 

mundo contemporâneo, sem focar o trabalho de investigação na história, 

nas teorias e na complexidade da comunicação no mundo de hoje. 

Entretanto, a vasta literatura sobre metodologia científica de pesquisa 

para as ciências sociais, está voltada para a psicologia e a educação. 

Existem pouquíssimos livros dedicados especificamente à reflexão sobre 

pesquisas e projetos de pesquisa em comunicação. Dessa forma, algumas 

observações pontuais poderão servir de base para um melhor entendimento 

da contextualidade da área, observando-se a importância dos meios de 
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comunicação no século XXI; o papel central dos fenômenos de comunicação 

e, conseqüentemente, a sua abrangência; por fim o mapeamento da área 

da comunicação poderá facilitar cortes e enquadramentos do objeto de 

estudo, clarificando o seu entendimento. 

A discussão crítica do conceito de “metodologias 
qualitativas” nos induz pensá-las não como uma alternativa 
ideológica às abordagens quantitativas, mas a aprofundar o 
caráter do social e as dificuldades de construção do 
conhecimento que o apreendem de forma parcial e 
inacabada. As diferentes teorias que abrangem (cada uma 
delas) aspectos particulares e relegam outros, nos revelam 
o inevitável imbricamento entre conhecimento e interesse, 
entre condições históricas e avanço das ciências, entre 
identidade do pesquisador e seu objeto, e a necessidade 
indiscutível da critica interna e externa na objetivação do 
saber. O próprio termo “metodologias qualitativas” consagra 
uma imprecisão, uma dificuldade histórica das teorias de se 
posicionar frente à especificidade do

2.4  Análise de conteúdo - histórico e conceitos

         Faremos, aqui, uma breve incursão quanto aos aspectos históricos e 

conceituais da análise de conteúdo, objetivando clarificar o seu papel como 

pesquisa qualitativa, razão pela qual a metodologia foi selecionada para a 

investigação sobre a obra de Luiz Gonzaga. 

      A análise de conteúdo trata, da interpretação de dados colhidos sobre 

determinado objeto de estudo, com a finalidade de investigar seu sentido, 

dentro dos princípios, inclusive, da pesquisa de ordem qualitativa. 

A arte de interpretar textos sagrados, a hermenêutica, é, uma prática muito 

antiga, bem como a retórica e a lógica que já procuravam, antes da análise 

de conteúdo, agrupar e observar os discursos, uma vez que o discurso 

aparente sempre esconde por traz do simbólico e da polissemia, um sentido 

a desvendar. 

A atitude interpretativa continua em parte a existir na 
análise de conteúdo, mas é sustida por processos técnicos 
de validação. Certos estudos assemelhavam-se pelo seu 
objeto à retórica (a propaganda, por exemplo), ou à lógica 
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pelo seu procedimento (por exemplo, a análise de um 
desenvolvimento normativo e das suas regras de 
enunciação), ou até mesmo pelo seu objetivo. A análise de 
conteúdo não é, esperamo-lo, nem doutrinal nem 
normativa. De fato o sociólogo crítico sabe - e sua função é 
precisamente o desvendar crítico - que é difícil toda e 
qualquer implicação ideológica, mesmo multiplicando as 
técnicas de rigor e validação (BARDIN, 1977, p.14). 

Berelson e Lazarsfeld, no final dos anos 40-50, elaboraram regras de 

análise que seriam marcantes, do ponto de vista metodológico, para o 

desenvolvimento das pesquisas em comunicação. A definição de análise de 

conteúdo, de Berelson resume, bastante bem as preocupações 

epistemológicas deste período: a análise de conteúdo é uma técnica de 

investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação.(BERELSON; 

LAZARSFELD Apud BARDIN, 1977). 

Surgem, então, as primeiras discussões, no plano metodológico, 

sobre as abordagens quantitativas e abordagens qualitativas. Para Bardin 

(1977)  na análise quantitativa, o que serve de informação é a freqüência 

com que surgem certas características do conteúdo. Na análise qualitativa é 

a presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um 

conjunto de características num determinado fragmento de mensagem que 

é tomado como  considerado”. Para Minayo (1994) tem uma profunda 

importância, o objeto das Ciências Sociais ser essencialmente qualitativo. A

realidade social, que só se apreende por aproximação é, conforme Lênin 

(apud MYNAYO, 1994), mais rica do que qualquer teoria, qualquer 

pensamento que possamos ter sobre ela. Pois o pensamento tende a dividir, 

a separar, a fazer distinção sobre momentos e objetos que se nos 

apresentam.

Tudo o que é dito ou escrito é susceptível de ser submetido 
a uma análise de conteúdo.(MOSCOVICI apud 
BARDIN,1977, p.33).
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Bardin (1977) nos chama atenção o fato de que “qualquer análise de 

conteúdo visa, não o estudo de língua ou da linguagem, mas sim, a 

determinação mais ou menos parcial do que chamaremos as condições de 

produção dos textos, que são o seu objeto. 

O objeto principal da discussão são as metodologias de pesquisa 

qualitativa, entendidas como aquelas capazes de incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às 

estruturas, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na 

sua transformação, como construções humanas significativas. 

Em suas diferentes manifestações como a Fenomenologia, a 
Etnometodologia, por interacionalismo simbólico, o 
SIGINFICADO é o conceito para a análise sociológica. Numa 
oposição frontal ao positivismo, a sociologia compreensiva 
propõe a subjetividade como fundante do sentido e defende-
a como construtiva do social e inerente ao entendimento 
objetivo (MINAYO, 1994). 

Numa tentativa mais conclusiva, Bardin (1977) afirma que a intenção 

da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta 

que recorre a indicadores (quantitativos ou não). 

Definitivamente, o terreno, o funcionamento e o objetivo da 
análise de conteúdo, podem resumir-se da seguinte 
maneira: um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, por procedimentos, 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos ás 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens (BARDIN, 1977, p.11).

         Após todo o convencimento das propriedades analíticas da análise de 

conteúdo, partimos, então, para o desenvolvimento da pesquisa, 

percorrendo as fases da metodologia selecionada. 
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2.4.1  Fases da análise de conteúdo 

Para realizar a pesquisa sobre a obra de Luiz Gonzaga, tomamos

como modelo o processo de desenvolvimento sugerido por Bardin (1977) 

cujo gráfico transcrevemos em anexo. 

           Desenvolvimento de uma análise

           Fonte:  Mynao (1994)

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, procuramos  pontuar, a,

algumas questões levantadas por Minayo (1994) que nos advertem sobre

algumas condições, sob as quis se desenvolve a análise de conteúdo, como 

proposta de investigação. 

Nenhuma pesquisa é neutra seja ela qualitativa ou 
quantitativa. Pelo contrário, qualquer estudo da realidade, 
por mais objetivo que possa parecer, por mais “ingênuo” ou
“simples” nas pretensões, tem a norteá-lo um arcabouço
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teórico que informa a escolha do objeto, todos os passos e 
resultados teóricos e práticos (MINAYO, 1994, p.37). 

Esta primeira observação de Minayo (1994), nos arremete à questão 

da impossibilidade de neutralidade em qualquer estudo, principalmente em 

se tratando da obra de Luiz Gonzaga, que se comporta como arcabouço de 

uma sociedade agrária, com todas as nuances dos conflitos sociais, ali 

instalados historicamente. Portanto, o enlace dos aspectos quantitativos 

com os qualitativos das pesquisas tornou-se inevitável.  Entretanto, tanto 

no sentido do entendimento do processo histórico, como  da prática social 

do sujeito em sociedade, ou seja, um sujeito em relação com o mundo, 

priorizamos os aspectos qualitativos da investigação. 

Enquanto a materialismo histórico representa o caminho 
teórico que aponta a dinâmica do real na sociedade, a 
dialética refere-se ao método de abordagem deste real. 
Esforça-se para entender o processo histórico em seu 
dinamismo, provisoriedade e transformação. Busca 
apreender a prática social empírica dos indivíduos em 
sociedade (nos grupos e classes sociais), e realizar a crítica 
das ideologias, isto é, do imbricamento do sujeito e do 
objeto, ambos históricos e comprometidos com os interesses 
e as lutas sociais de seu tempo (MINAYO,1994, p.37). 

Portanto, o que se busca, na verdade, são os elementos  vistos pela 

pesquisa qualitativa, provocadores da mudança, considerada a dinâmica do 

processo de convivência humana em sociedade. Longe de requerer 

instituições ou categorias estáticas, o objetivo maior da pesquisa qualitativa 

debruça-se sobre a transformação, como condição histórica da construção 

do social. 

A hipótese fundamental desse conjunto de autores marxistas 
é de que nada existe eterno, fixo e absoluto. Portanto não há 
nem idéias, nem instituições e nem categorias estáticas. Toda 
vida humana é social e está sujeita a mudança, a 
transformação, é perecível e por isso toda construção social é 
histórica. Diferentemente dos positivistas que buscavam as 
leis invariáveis da estrutura social para conservá-la, a lógica 
dialética introduz na compreensão da realidade o princípio do 
conflito e da contradição como algo permanente e que explica 
a transformação (MINAYO, 1994, p.37). 
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Os fatos sociais são atos comunicativos, portanto, concretos, 

vinculados à realidade social dos seus agentes. Nesta questão se prescinde 

da abstração, deslocando o vetor da observação para os fatos históricos, 

construtores da realidade observada. Freire (1977), em suas intervenções 

como pesquisador social, na área rural do Nordeste, já chamava a atenção 

para o fato de que o homem é um sujeito em relação, implicando nisso 

reciprocidade e dialogismo. 

Goldmann, retomando o pensamento de Marx, coloca em pé 
de igualdade e de reciprocidade a história e a sociologia. 
“Todo fato social é um fato histórico”. Aconselha, como norma 
metodológica para as ciências sociais, abandonar toda a 
sociologia e toda a história abstrata para alcançar uma ciência 
dos fatos históricos que não pode ser se não uma sociologia 
histórica ou uma história sociológica (MINAYO,1994, p.37). 

E, ainda Freire (1977), que nos chama a atenção para o fato de que o 

mundo humano é um mundo de comunicação e que o homem não é apenas o 

que é, mas também o que já foi. Por isto, só podemos falar de consciência 

histórica se nos referirmos aos homens. 

O interesse central de tal ciência é o fato de que os seres 
humanos não são apenas objeto de investigação, mas 
pessoas com as quais agimos em comum: são sujeitos em 
relação. Na perspectiva da dialética marxista, tudo que 
ultrapassa o indivíduo para atingir a vida social constitui 
acontecimento histórico (MINAYO 1994, p.37). 

O que pretendemos, ao consultar Bardin (1997), Minayo (1994) e 

Santaella (2001) é, na intertextualidade praticada pelos autores, tomar como 

base o diálogo entre as suas obras como forma de sustentação de uma 

metodologia consistente, dialógica e que nos auxilie na inferência mais rica 

possível, a partir da própria bibliografia. 

Por tratar-se de uma obra de arte, com linguagem e dimensão social, a 

metodologia adotada, foi  desenvolvida através das seguintes etapas de pré-

análise, exploração do material, tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, como dissemos antes, de forma cronológica e interativa.
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2.4.1.1  Pré-análise 

Na pré-análise, objetivando a organização da analise, buscamos 

sistematizar e operacionalizar as idéias geradoras da pesquisa, no sentido de 

esquematizar as etapas da análise propriamente dita do objeto de nossa 

pesquisa através das seguintes fases: 

• Seleção dos documentos que foram analisados. 

• Formulação das hipóteses e dos objetivos. 

• Elaboração de indicadores que fundamentaram a interpretação 

final.

Bardin (1997) nos chama atenção para o fato de que estas três fases, 

não se sucedem, obrigatoriamente, segundo uma ordem cronológica, embora 

se mantenham estritamente ligados uns aos outros: a escolha de 

documentos dependem dos objetivos, ou, inversamente, o objetivo só e 

possível em função dos documentos disponíveis; os indicadores serão 

construídos em função das hipóteses, ou, pelo contrario, as hipóteses serão 

criadas na presença de certos índices. Desta forma, a pré-análise ainda, 

segundo Bardin(1997), tem por objetivo a organização, embora ela própria 

seja composta por atividades não estruturadas, abertas, por oposição  à 

exploração sistemática dos documentos”. Dentro da pré-análise, 

desenvolvemos as seguintes etapas: 

2.4.1. 2  Seleção dos documentos

Demarcamos o universo de documentos de análise constituindo,  um 

CORPUS, ou seja, um conjunto de documentos para serem submetidos à 

investigação. Para a constituição do CORPUS realizamos escolhas, seleções, a 

partir de regras.

Regra da exaustividade - Definido o campo do CORPUS, levamos em conta 

todos os elementos que o constituiu. 
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Regra da representatividade - A análise efetuou-se dentro de uma 

amostra, representativa do universo inicial, cujos resultados obtidos foram 

generalizados como um todo.

Regra da homogeneidade - Os documentos selecionados, caracterizaram-

se pela homogeneidade obedecendo a critérios de escolha. 

Regra da pertinência - Os documentos em analise, como fonte de 

informação, obedeceram à pertinência ao tema. 

2.4.1.3   Formulação das hipóteses

Sabíamos, desde o início do projeto que, através da  análise de 

conteúdo, poderíamos confirmar, ou não, a hipótese da pesquisa. Uma vez 

que “uma hipótese é uma afirmação provisória que nos propomos a 

verificar”.

Portanto,  Bardin (1997), nos chama a atenção para o fato de que as 

hipóteses nem sempre são estabelecidas na pré-análise, afirmando que 

algumas análises efetuam-se “às cegas”, a propósito de procedimentos 

fechados e procedimentos de exploração. 

Aqui vale a pena ressaltar uma questão importante, no que se refere à 

aplicação, em pesquisa, de procedimentos abertos e fechados. 

Os procedimentos fechados, em análise de conteúdo, apresentam 

limitações quanto às observações críticas, uma vez que não facilitam as 

ligações entre as variáveis componentes do processo. Neste sentido, 

Santaella (2001), como vimos anteriormente, propõe a análise da 

comunicação, através de territórios e interfaces dos elementos componentes 

do processo que produz essa comunicação. 

A propósito deste problema do primado do quadro de 
análise sobre as técnicas e vice-versa, P. Henry e S. 
Moscovici parecem privilegiar os procedimentos 
exploratórios (em que o quadro de análise não está 
determinado e em que se parte de uma colocação em 
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evidência das propriedades do texto) em relação a que estes 
autores chamam os procedimentos fechados (BARDIN,  
1997, p.98). 

        Por se tratar de um procedimento, através de um quadro pré-

estabelecido e que não pode ser modificado, a abordagem fechada limita a 

visão das relações entre as variáveis e o objeto de pesquisa e, delas, entre 

si mesmas. 

Por em funcionamento um procedimento fechado,é 
começar-se a partir de um quadro empírico ou teórico de 
análise de certos estados psicológicos, psico-sociológicos ou 
outros, que se tentam particularizar, ou então a propósito 
dos quais se formularam hipóteses ou se formularam  ou se 
levantaram questões (BARDIN,1997, p.98). 

        Portanto, os procedimentos exploratórios podem contribuir de forma 

mais efetiva para a compreensão do objeto de pesquisa e, conseqüente, 

das relações deste com o contexto e demais variáveis que caracterizam e 

compõem as relações sociais estudadas como atos comunicativos. 

  Os procedimentos de exploração,ao contrário dos procedimentos 

fechados, segundo Bardin (1997), permitem, a partir dos próprios textos, 

apreender as ligações entre as diferentes variáveis e  funcionam segundo o 

processo dedutivo, facilitando a construção de novas hipóteses. 

2.5   diferenciação dos índices e elaboração de indicadores 

Considerando o texto como uma manifestação, no caso de nossa 

pesquisa, representado por letras de musicas, vídeos, artigos de revistas e 

jornais, contendo índices ligados a análise, executamos  um trabalho 

preparatório na escolha desses índices (em função das hipóteses 

determinadas) e, conseqüentemente a sua organização sistemática em 

indicadores.
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2.5.1   Preparação do material 

Esta fase objetivou, antes da análise, a preparação do material com o 

devido tratamento para facilitar as fases posteriores, procurando antever 

possíveis problemas que pudessem dificultar a análise. 

2.5.2  Exploração do material 

Esta fase objetivou as operações de codificação, em função de regras 

previamente estabelecidas. 

2.5.3 UTUratamento dos resultados obtidos e interpretação 

Os resultados brutos foram tratados de maneira a serem significativos. 

As operações estatísticas, embora simples, permitiram estabelecer resultados 

considerando, assim, e pondo em destaque, as informações fornecidas pela 

análise.

      Tivemos a nossa disposição resultados significativos que nos 

permitiram propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos 

objetivos previstos  e descobertas inesperadas.

2.6  As Metáforas 

     Por fim, o uso das metáforas, ao longo deste trabalho de pesquisa,  
permearam a análise de conteúdo e com isso expandiram  as possibilidades 
de uma visão crítica, porém criativa. Aliás, é redundância falar de visão 
crítica com criatividade. As metáforas, aqui utilizadas, na sua grande maioria 
poéticas, procuraram estabelecer novas relações da obra de Luiz Gonzaga 
com o contexto sociocultural do Nordeste. As metáforas possibilitaram uma 
análise, mais aberta, própria das inferências da análise de conteúdo.

     Neste sentido, fomos inspirados por Albuquerque Júnior (2001), que nos 
chamou a atenção para proliferação de sentidos que as metáforas 
produzem, uma vez que interiorizam e interrogam a relação entre dois 
objetos diferentes, ressaltando esta justaposição de contrários. Por outro 
lado, segundo o autor referenciado, as metáforas “são risos dos conceitos, 
são dobras, são dissonâncias, rompendo com o conceito, como único lugar 
da verdade”.



50

     Nesta investigação, embora tenhamos utilizado conceitos, não os 
aprofundamos. Buscamos nas metáforas a possibilidade de comunicar  o 
real na sua complexidade de significação. 

As metáforas, por sua vez, não são sujeiras num discurso 
que se queria rigoroso e límpido. Elas funcionam num 
sentido de abrir o pensamento para a ambivalência, 
mostrando a sua androginia; no sentido de abrir o 
pensamento para novas relações, chegando ao mais 
abstrato, através do mais concreto. É a imagem serviço do 
pensamento. O conceito como abstração tende a 
estabelecer uma identidade e um ser que se dizem num só 
sentido. As metáforas nos permitem captar as mudanças de 
sentido desse ser e as diferenças em detrimento das 
identidades (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p.32). 

     Trata-se, portanto, de superar a relação direta entre sujeito e objeto, 

através do uso de metáforas, alcançando , segundo o autor acima citado, 

uma “nova metodologia de conquista da realidade”. 

  O Discurso de Gonzaga, expresso de forma poética, está carregado 

de metáforas, tão próprias da poesia, nos levando a pensar sobre os fatos 

em suas diferenças, ou seja, pensar a realidade, a partir das suas 

diferenças, principalmente, dos seus opostos, numa visão dialética da 

cultura nordestina. 

Na incursão que fizemos no trabalho de Albuquerque Júnior (2001), 

“A invenção do nordeste e outras artes” podemos notar o quanto  se torna 

importante, perceber a realidade objetiva, de forma metafórica, sem a 

necessidade absoluta de lançar mão de conceitos já consagrados pela 

epistemologia da comunicação. Pelo contrário, na medida que questionamos 

os conceitos de identidade, civilização, nação, região etc, procuramos, ao 

utilizá-los, identificar suas origens, a que discursos pertenciam e sua 

participação no complexo de sistemas maiores de composição discursiva em 

torno da cultura brasileira.

        Tratando-se de cultura popular nordestina, no discurso metafórico   

tudo é surpreendente, apesar de tudo significar. Desta forma, visto pelo seu 

interior, em contraposição a sua exterioridade, o uso de metáforas , 

segundo Albuquerque Júnior (2001), “forçam a pensar o diferente, 
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destroem as familiaridades dos conceitos consagrados, surpreendem a 

seriedade do discurso acadêmico.”

         A  crítica da linguagem que desenvolvemos nesta pesquisa, foi 

produzida, baseada na dialogicidade do trabalho de Albuquerque Júnior 

(2001) e das autoras Velozo e Madeira (1999) “pelo uso dos conceitos 

emersos em cada época, conservando como instrumento àqueles conceitos 

cujo valor se critica, pondo-os para funcionar em novos sentidos, dando a 

eles novos lugares, fazendo bricolagens, questionando a validade 

permanente destes.”

Desta forma, estribados na análise de conteúdo e uso de metáforas, 
fomos à ação, que produziu os resultados descritos nos próximos capítulos.
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3 QUEM NÃO VIAJA, FICA – LUIZ GONZAGA E OS 
INTINERÁRIOS DA CULTURA BRASILEIRA 

           Torna-se impossível estudar a formação e a 

contemporaneidade da identidade cultural brasileira, sem incluir a 

contribuição da cultura nordestina e, dentro dela, a obra de um dos seus 

representantes mais significativos: Luiz Gonzaga. 

A carreira do “Rei do Baião”, como ficou conhecido nacionalmente, 

esta ligada à História do Brasil, principalmente à História do Nordeste. Sua 

obra foi mais inventiva do que descobridora, representou mais do que 

queriam os estereótipos  criados sobre o homem, a terra e seus costumes, 

superando a condição de “folclórica” para tornar-se cultura popular. 

A oralidade de Gonzaga e seu discurso imagético, expressões claras 

na sua produção musical, iniciada nos anos 30, conseguem fazer de suas 

composições e seus parceiros um dos mais significativos acervos de 

narrativas e de representações do Nordeste sertanejo. 

Pretendemos, neste capítulo, percorrer os itinerários da cultura 

brasileira , buscando traços significativos na expressão de nossa identidade, 

a partir de leituras de leituras da literatura, da música, do pensamento 

social, da cultura, enfim, percebendo todos os imbricamentos que as 

ciências sociais nos permitem na direção da compreensão do objeto de 

pesquisa, aqui estudado. 
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Em suas raízes, a cultura brasileira emergiu com traços nativos, 

coloniais e, daí por diante, o hibridismo foi sempre uma resultante, levando 

cada categoria importante na construção de nossa identidade, a deslocar-se 

dentro do seu próprio sentido ou, ainda, promover o deslocamento do 

sujeito, em cada época e momento histórico em que estava inserido. 

As belezas tropicais, a condição colonial, a necessidade de uma 

representação do Brasil e dos brasileiros, um conseqüente projeto para a 

identidade cultural do país, levar-nos-iam, com certeza, à importância do 

Nordeste, como lugar de fala de um povo que historicamente aprendeu, na 

relação do rural com o urbano, que as marcas da subalternidade internas 

permeariam, até hoje, a realidade nacional. Portanto, trata-se de um 

processo de superação, onde a cultura popular tem papel preponderante. 

A busca da identidade cultural brasileira, através dos históricos 

debates nacionais, provocou o surgimento de movimentos, manifestos e 

estudos, dentro de um contexto em que a personagem esteve sempre à 

procura do seu autor. No caso brasileiro, mais apropriadamente, à procura 

dos autores. Nesta procura, o todo ignorava as partes , gerando uma 

sensação de ressentimento pelo não pertencimento. Para melhor clarear, 

trata-se da compreensão do Brasil, visto pelo seu multiculturalismo. 

Neste instante de formação de nossa identidade, Luiz Gonzaga surgiu 

com sua visão de Nordeste e nordestino, de Brasil e de brasileiro, através 

de uma música, representativa de uma cultura que se queria subalterna e 

caricata. A sua oralidade e seu discurso imagético eram tão fortes que 
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impressionava a audiência e chocava-se com os padrões da mídia (o rádio) 

e da indústria cultural (gravadoras), com sua voz de”taboca rachada” e 

temas de duvidosa aceitação, tais como a seca, o êxodo rural, os usos e 

costumes do povo nordestino. A história da música popular brasileira se 

encarregaria de provar o contrário. O discurso imagético de Gonzaga, 

diferentemente de desconstruir, destruía mesmo a figura do “Jeca Tatu” 

como representativa da identidade cultural nordestina. 

Desta forma, para entender como Luiz Gonzaga inseriu a música 

nordestina na cultura nacional, torna-se necessário compreender, como a 

identidade cultural brasileira se formou, que itinerários percorreu e quais as 

principais conseqüências nos dias de hoje. 

 3.1  No princípio. era a Floresta Tropical 

A arqueologia dos textos da cultura brasileira tem revelado, através 

de suas raízes e das relações entre comunicação e cultura, o 

multiculturalismo que traduz a identidade nacional em todas as suas 

nuances sócio-históricas. A recorrência aos registros dos movimentos 

culturais nacionais leva-nos a um confronto entre o passado e o presente, 

quando se pensa numa perspectiva de atualidade, em relação à identidade 

brasileira. Esses movimentos obedecem à ótica, na sua maioria, do 

“manifesto cultural” em defesa de uma cultura tipicamente nacional e 

representativa de um povo, que, em solo pátrio, definiu-se como 

brasileira.Trata-se de uma defesa subalterna, sempre, contra um “invasor” 

capaz de deturpar ou, mesmo, aniquilar a cultura local existente. 
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Estudar a identidade da cultura brasileira leva a “duelar com anjos” ( 

(HALL,2002), através de uma inevitável recorrência aos movimentos, – que 

construíram/desconstruíram a formação cultural nacional e sua(s) 

identidade(s). Quando se pensa na identidade cultural do Brasil de hoje, 

como uma continuidade, pode-se encontrar as “raízes e rizomas” que 

serviram de base, na visão de Holanda (1982), a tudo o que representa, 

hoje, por rejeição ou inclusão, o multiculturalismo nacional em todas as 

suas nuances cosmopolitas. O que se tem produzido sobre cultura nacional 

tem sido cotejado com estudos e pesquisas de ontem e de hoje, através de 

imagens e narrativas que procuram fundamentar o universo cultural, 

expresso através da terra e do homem, e suas relações sociais que 

produziram, ao longo do tempo, as representações significativas de cada 

época e sua respectiva repercussão no contexto social.

As narrativas são infalsificáveis. Não podem ser falsas nem 
verdadeiras. Os diferentes discursos que se articulam 
sobre o Brasil funcionam num campo institucional pré-
estruturado, e não para dizer que a validade das 
narrativas é relativa, circunscrita à época ou ao bloco 
histórico em que elas brotam e onde engendram efeitos 
sociais. Trata-se de uma teoria da objetividade, em dois 
níveis, o da vigência e o da validade (ROUANET apud 
VELOSO, 1999). 

Algumas décadas foram necessárias (de l950 até l990) para que 

fossem ponderadas as teorias que pregavam a “essência nacional” pela 

tradição e as correntes antagônicas daqueles que buscavam uma ruptura 

entre passado e presente, um espaço, um entrelugar, onde os aspectos 

divergentes encontraram as relações entre o todo e a parte, entre o local e 

o nacional e, por conseguinte, entre o nacional e o universal. 
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A busca da identidade nacional no Brasil recorre a uma trajetória que 

vai desde as revelações das belezas naturais de nossas florestas tropicais, 

até os avançados movimentos da modernidade que procuraram “libertar” a 

cultura brasileira do julgo do olhar europeu. São recorrentes as narrativas 

que estabelecem uma relação entre passado e presente, entre a cultura de 

ontem e a cultura de hoje. Um efeito comparativo, tão insistentemente 

usado, que proporcionou uma visão resultante e que, mais tarde, com o 

modernismo foi aperfeiçoado, gerando concepções inteiramente novas 

sobre o País. 

3.2  A condição colonial

A condição colonial e dependente do Brasil, no inicio do século XIX, 

resultou numa auto-interpretação, condicionada pelo olhar europeu. Por 

outro lado, as expedições científicas, que por aqui passaram, difundiram um 

imaginário romântico, fundado na exuberância de nossa natureza tropical. 

Os intelectuais brasileiros, por sua vez, se atribuíram à missão de construir 

uma identidade nacional, baseada nesse imaginário, de onde surgiria uma 

ideologia nativista com ênfase na terra e no índio. Outras etapas viriam 

para a construção dessa identidade, que na sua origem apontava para uma 

centralidade sobre a raça. Seguindo um pouco mais nesta cronologia de 

percepções do Brasil pelos brasileiros, surge o movimento nativista, 

expresso através do índio e da terra e que teria fortes influências na 

construção de nossa identidade. 
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É inegável a influência européia na crítica da cultura brasileira. 

Entretanto, hoje, autores nacionais, de renome internacional, podem ser 

citados, como Roberto Schwarzer, Silviano Santiago, Renato Ortiz, Heloisa 

Buarque de Holanda e Antônio Cândido,  entre outros que desenvolveram 

um estudos de nossa cultura, a partir da teoria crítica, própria e reflexiva, 

da sociologia à literatura nacional. Dessa forma, estabelece-se um 

redesenho do estudo da  cultura brasileira, pelo ethos dominante da década 

de 80 e pela busca da identidade nacional da década de 90, através das 

tendências políticas e culturais mundiais expressas pelo multiculturalismo. 

Schwarz e Antônio Candido abriram a possibilidade de enlace da visão 

brasileira  com os estudos culturais latino-americanos, principalmente no 

que se refere à concepção de uma cultura subalterna. 

3.3  Representando o Brasil e os brasileiros 

A sociedade brasileira surgiu a partir de um processo histórico 

colonial que deixou, ao longo dos anos, um complexo multiétnico e 

multicultural. Portanto, pode-se dizer que a sociedade brasileira é 

multiétnica e multicultural, resultante de um processo histórico colonial 

responsável pelos traços entranhados na auto-percepção dos brasileiros. 

O Brasil apresenta, hoje, no hibridismo de sua cultura, uma riqueza 

cultural resultante das trocas, conflitos e tradições, mediadas pela 

diversidade de outras culturas que se enraizaram no País. Entretanto, 

problemas e conflitos foram gerados em relação à concepção de identidade, 
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fato comum aos países colonizados, subalternos a uma hegemonia irradiada 

pela cultura das metrópoles. 

A importância das metrópoles na formação das narrativas fundadoras 

da modernidade ocidental deu margem a que as colônias, vistas sempre a 

partir de um centro hegemônico, absorvessem discursos e idéias 

responsáveis pela construção de suas próprias identidades, naturalmente 

marcadas pelo hibridismo de diversas culturas. 

Construir a nação tem sido uma das preocupações 
permanentes da intelectualidade latino-americana, que oscila, 
contraditoriamente, entre uma posição mimética, que toma 
como referência a cultura metropolitana, e a busca de 
autenticidade, fundada na maior parte das vezes, em valores 
localistas (CANDIDO, 1987). 

O processo de construção da identidade brasileira pode ser 

constatado desde as narrativas do descobrimento até as narrativas 

contemporâneas da globalização, passando pelas leituras das expedições 

científicas e das crônicas urbanas, bem como de cultura rural, 

principalmente aquela advinda do Sertão nordestino. Qualquer leitura que 

se faça do Brasil, hoje, revelará a densidade e a complexidade da formação 

cultural do País.

O conhecimento do que somos e a consciência crítica de 
nossa formação social e de nossa história devem servir de 
aliados para o enfrentamento dos desafios contemporâneos 
(VELOSO; MADEIRA, 1999 ). 

Uma visão da produção cultural, resultante da contemporaneidade, 

será, inevitavelmente, confrontada com a origem colonial brasileira, 

passando pela formação de blocos históricos e campos intelectuais, onde 
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surgiram os grandes movimentos de produção da cultura e construção da 

identidade brasileira. Marcados pelas várias culturas que por aqui passaram, 

pergunta-se qual ou quais as reais narrativas fundadoras da cultura 

brasileira, tal era a diversidade cultural que aportou em solo nacional. 

A nossa própria narrativa mudou de tom. Encontrar o justo 
lugar de enunciação, nem arrogante nem subalterno, nem 
defensivo nem laudatório: uma voz que possa contribuir para 
o fortalecimento de nossa auto-estima para a superação de 
nossos recalques, para a ultrapassagem dos resquícios de 
nossa estrutura de sentimento, percebido como colonizado 
(SAID,1995 apud VELOSO; MADEIRA, 1999). 

Uma observação crítica sobre a cultura brasileira percorre, através de 

cada bloco histórico, revelando aspectos pertinentes às riquezas e às 

deficiências, harmonia e conflitos estabelecidos entre leituras na 

intertextualidade desses discursos, bem como no resultado híbrido de cada 

análise. Será sempre um desafio fazer uma análise e leitura da cultura 

brasileira, partindo do princípio de que a crítica cultural contemporânea tem 

desenvolvido e levado em consideração à amplitude do tema, densidade de 

estudos já feitos, etc. Pensando nesses aspectos, é que se tornou 

necessário definir conceitos capazes de abranger o campo intelectual e as 

narrativas fundadoras da cultura. 

O ponto crítico do estudo da cultura brasileira está na 
certeza de que os instrumentos de estudos e análise sejam 
capazes de permitir o ir e vir das idéias, a conexão entre os 
fatos sociais, a possibilidade de leituras resultantes de 
outras leituras, um diálogo permanente da intertextualidade 
(VELOSO; MADEIRA, 1999). 

É possível conceber os valores culturais do Brasil, como resultado do 

deslocamento de outros valores, transculturais, e que cada época apresenta 
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uma densidade de perspectiva e multiplicidade de vozes, que formam o 

conjunto de discursos da formação cultural brasileira. 

O contemporâneo exige uma consciência crítica da formação social e 

da história, principalmente quando se constatam a velocidade do fluxo de 

informações, as novas tecnologias da comunicação, e, por outro lado, a 

globalização exige um eterno repensar da identidade ou identidades, 

aspectos híbridos da formação cultural, face aos problemas de quebra de 

limites nos territórios da experiência, do dia-a-dia, do cotidiano e do 

imaginário. Portanto, a análise dos aspectos contemporâneos da cultura 

exige uma percepção crítica, consciente da formação social e da história que 

geraram essa cultura. 

A questão da identidade na contemporaneidade - como veremos 

adiante - criou esse espaço de tensão, onde o pertencimento perdeu suas 

características inelásticas,  apontando para novas culturas híbridas, ou seja, 

uma concepção multicultural. 

No processo de formação do sujeito pós-moderno, 
conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial 
ou permanente, a identidade torna-se uma celebração móvel: 
formada continuamente em relação às formas pelas quais 
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 
que nos rodeiam (HALL, 2002). 

O todo e a parte, local e global, apontam para novas formas de 

compreensão da sociedade e seus padrões de identidade, seus marcos 

culturais, permitindo um fluxo de trocas capazes de refletir uma 

contemporaneidade marcada pelo multiculturalismo e cosmopolitismos 

periféricos, gerando, inclusive, uma cultura popular capaz de produzir uma 
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arte renovada pela desconstrução dos valores tradicionais, redimensionados 

pelo   cotidiano. 

A cultura brasileira ficou definitivamente marcada pelos traços de 

outras culturas, desde a colonização, constituindo-se num hibridismo que 

aponta para uma riqueza multicultural, embora o recorrente olhar europeu 

tenha deixado as suas marcas na auto-percepção de subalternidade dos 

brasileiros.

No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se 

constituem em uma das principais fontes de identidade cultural. Aos nos 

definirmos, algumas vezes dizemos que somos brasileiros, ingleses, etc. 

Essas identidades não estão literalmente impressas nos nossos genes. 

Entretanto, nós pensamos nelas como se fossem partes de nossa natureza 

essencial. (HALL,2002).

As identidades nacionais, portanto, segundo Hall, não são coisas com 

as quais nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da 

representação. Segue-se que a nação não é apenas uma identidade política, 

mas algo que produz sentido – um sistema de representação cultural, 

enfatiza Hall. 

Uma nação é uma comunidade simbólica e é isso que 
explica seu poder para gerar um sentimento de identidade e 
lealdade (SCHWARZ  apud HALL, 2002) 

Segundo Hall (2002), as culturas nacionais são compostas não 

apenas de instituições culturais, mas também de símbolos e 

representações. Uma cultura nacional é um discurso – um modo de 

construir sentidos de influência e organiza tanto ações quanto a concepção 



62

que temos de nós mesmos. As culturas nacionais, enfatiza Hall, ao produzir 

sentido de “nação”, sentidos com os quais podemos nos identificar, 

constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas histórias que são 

contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente ao seu 

passado e imagem que dela são construídas, conclui Hall (2002).

Como argumenta  Anderson (1983 apud HALL, 2002), a identidade 

nacional é uma comunidade imaginada. Para Powell (1969 apud HALL, 

2002), a vida das nações, da mesma forma que a dos homens, é vivida, em 

grande parte, na imaginação. Por sua vez, Bhabha (1990 apud HALL, 2002) 

afirma que as nações, tais como as narrativas, perdem suas origens nos 

mitos do tempo e efetivam plenamente seus horizontes apenas nos olhos da 

mente.

O caso da identidade brasileira encaixa-se na afirmação de Hall 

(2002) de que o discurso da cultura nacional constrói identidades que são 

colocadas, de modo ambíguo, entre o passado e o presente, bastando, para 

isso, recorrer ao estudo dos impactos transformadores provocados pelo 

movimento modernista brasileiro. 

3.4  Um projeto para a identidade brasileira 

“- Voce me faz lembrar o Emanuel Ravelli. 
 - Mas eu sou Emanuel Ravelli. 
 - Ah, então, me surpreende que você seja tão parecido...” 
   (Irmãos Marx) 
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Neste ponto dos itinerários da cultura brasileira, destaca-se o papel 

de Euclides da Cunha , em função do nosso objeto de estudo. Sua formação 

de engenheiro militar formado não impediu que procurasse compreender o 

Brasil. Como jornalista, correspondente do Estado de São Paulo, aproxima-

se do Nordeste com o objetivo de fazer a cobertura jornalística da Guerra 

de Canudos e, posteriomente (l902), escreve “Os Sertões”, uma obra de 

fundamental importância para a revelação de questões críticas para a 

compreensão do Brasil e alargamento dos debates intelectuais da época. O 

país, neste período, final do  século XIX e início do século XX,  absorve 

idéias européias, de forma acrítica e subserviente. Faltava à nação um 

projeto de identidade própria, independente e característico da formação 

cultural do povo brasileiro. 

Machado de Assis, Euclides da Cunha e Lima Barreto, mesmo sob 

uma ótica diferente, tinham um projeto para a nação brasileira, 

compartilhavam um mesmo tempo histórico e a mesma cidade. As obras 

desses três escritores/pensadores produziram narrativas sobre o Brasil que, 

apesar das diferenças entre eles, são consideradas, segundo  Veloso e  

Madeira (1999), acervo e patrimônio intelectual, quando deram respostas 

diferentes aos mesmos problemas, discutidos em debates acirrados da 

época, sobre questões da raça, do modelo de Estado, quanto ao papel e 

valor da ciência, quanto ao determinismo e ao positivismo reinantes.”

Euclides da Cunha foi o escritor/pesquisador que deu passos 

marcantes, no sentido da espacialidade e dizibilidade do Nordeste, 

desenvolvendo narrativas fundadoras da  identidade brasileira, a partir da 

concepção do homem, da terra e da luta dos sertões nordestinos. 
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Importante notar que, reunindo formação de engenheiro militar e jornalista, 

atuou na prática, como etnógrafo, historiador, geógrafo, geólogo cientista e 

artista, caracterizando a sua ação comunicativa na sua análise do Sertão 

como interdisciplinar. Em que pese toda essa formação, a obra de Euclides 

da Cunha foi, segundo críticos, um trabalho  de artista, um verdadeiro 

artista

Ao desenvolver-se a visão euclidiana do Sertão nordestino, chega-se 

às narrativas fundadoras sobre o Brasil. Os Sertões revela aspectos do 

Brasil, desconhecidos da intelectualidade urbana, situado no litoral do país, 

principalmente em sua abordagem do tipo rude de sociedade, ali existente, 

bem como a mestiçagem e a forte religiosidade, praticada com fanatismo na 

região. Euclides, ao abordar o Sertão, sentiu o desejo de revelar esses 

aspectos do Brasil que permaneciam  excluídos  na compreensão do país 

como nação e idêntica cultura única, apesar de múltipla. Em resumo, sua 

obra abrange vários aspectos da cultura sertaneja, englobadas em três 

partes: a terra, o homem e a luta. 

A TERRA – narrativas poéticas dramáticas, com superposição 

permanente da subjetividade nas alegorias, na adjetivação, nos ritmos e 

pontos de vista complexos, descreve a paisagem, o clima, os regimes de 

chuvas e secas, o meio físico e tudo o mais que determinara a raça e a 

psicologia do sertanejo. 

O HOMEM – a formação histórica e racial do homem do sertão, uma 

teoria da mestiçagem que, segundo o autor, não gerara uma síntese, mas 

uma subdivisão em sub-raças mestiças e distintas, vistas pela história e 

etnografia.
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A LUTA – narrativa de todas as fases da luta, descrita com detalhes 

sociológicos e literários. 

Segundo Velozo e Madeira (1999), Os Sertões, obra sociológica e 

literária, é “uma das narrativas fundadoras mais fortes sobre o Brasil, uma 

das obras mais eruditas da literatura de língua portuguesa, deixando-nos, 

desse momento da história, imagens e alegorias que marcaram para 

sempre nossa memória e nossa cultura”. 

O aporte euclidiano da região foi, ao longo do tempo, seguido, 

embora com respostas diferentes e mais amplas, principalmente quando 

realizado por nordestinos, como José Lins do Rego e Guimarães Rosa entre 

outros autores, e suas obras “Vidas Secas” e “Grande Sertão:Veredas”, 

respectivamente.

 Nesta direção trilhou Luiz Gonzaga, como compositor popular, 

intérprete das raízes do homem nordestino, sua terra e sua luta, expressa  

na sua cultura.

Interessou-nos, sobremaneira, a abordagem euclidiana, pelo 

pioneirismo e pela importância do seu aporte, desenvolvendo narrativas 

sobre o Brasil, a partir do Sertão nordestino.  Gonzaga, enraizado na região, 

desenvolveu um itinerário que partiu da origem e foi, recorrentemente, 

convencer o Sul do País, o litoral, a sociedade urbana de que o nordeste era 

Brasil, e que Brasil era Nordeste. Parecia óbvio, mas não era assim 

compreendido, era preciso conquistar espaço para o idioma regional. Este 
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foi o trabalho de Gonzaga, ao lado de tantos outros nordestinos que tinham 

essa concepção multicultural da cultura brasileira. 

Questões emergentes que surgem da contemporaneidade, 

decorrentes, na sua maior parte, do acirramento das desigualdades sociais 

não resolvidas, geraram o espaço necessário para a discussão dessa 

identidade nacional, vista como imperativo para a definição de critérios tais 

como pátria, língua, território e raça. Por outro lado, relações mais 

complexas e densas se estabelecem hoje em dia, entre cultura, estética, 

economia e política, desenvolvidas pelo pensamento contemporâneo e que 

resultaram de movimentos culturais provocadores de mudanças, 

principalmente no que se refere aos aspectos históricos e sociais. 

O século XIX, principalmente nos seus anos finais, foi decisivo na 

formação de campos intelectuais, formados a partir de determinados blocos 

históricos, permitindo a construção de conceitos geradores de identidade, 

tais como terra, homem, raça, povo, nação etc.

A importância do século XIX caracteriza-se pela construção do Estado 

e da identidade nacional, embora se tenha estruturado um sentimento de 

colonizado, através do “olhar estrangeiro” gerando narrativas fundadoras da 

nação.

É preciso considerar, no final de século XIX, a importância da 

discussão de questões sociais, como a Abolição, a República, bem como as 

noções de nação, raça, língua e meio geográfico. Ancorado em um 
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nativismo romântico, o Brasil assistiu ao surgimento de um nacionalismo 

que seria questionado mais tarde pelo modernismo. 

Portanto, estavam abertas as vias de condução ao debate, nem 

sempre confortável, do espaço onde os componentes da identidade da 

nação poderiam construir, ou mesmo desconstruir as imagens e narrativas 

que realmente representassem um Brasil com características próprias, no 

todo ou em partes, local e universal. Enfim, capaz de deslocar-se, 

absorvendo valores, reinventando, permanentemente, os marcos e pontos 

de sua cultura. 

3.5 A identidade nacional em debate – uma personagem a procura
         de um autor 

Anderson (1983 apud HALL, 2002) conceitua as culturas nacionais 

como comunidades imaginadas. Desta forma, mapear a cultura brasileira 

exige uma seleção de critérios orientadores, capazes de fornecer uma 

definição de um repertório de narrativas e imagens do nosso acervo cultural 

que traduzam os traços marcantes da identidade nacional. Segundo Powell 

(1969 apud HALL, 2002)  a vida das nações, da mesma forma que a dos 

homens, é vivida, em grande parte, na imaginação. 

As culturas nacionais são compostas não apenas de 
instituições culturais, mas também de símbolos e 
representações. Uma cultura nacional é um discurso – 
um modo de construir sentidos que influenciam e 
organizam tanto nossas ações quanto à concepção que 
temos de nós mesmos. As culturas nacionais, ao 
produzir sentidos sobre “a nação”, sentidos com os quais 
podemos nos identificar, constroem identidades. Esses 
sentidos estão contidos nas estórias que são seu 
presente com seu passado e imagens que dela são 
construídas (HALL, 2002, p.51). 
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Toda a expansão da civilização no mundo tem provocado, a partir da 

irradiação de centros hegemônicos, uma maior interdependência entre 

indivíduos, grupos e instituições sociais. Foi assim no Brasil-Colônia, 

estendendo-se até a modernidade. Portanto, os itinerários do pensamento 

sobre essas questões passaram inevitavelmente por leituras que geraram 

novas leituras, através de uma intertextualidade originada pela concepção 

de nossa identidade.

À medida que o “processo civilizador” se consolida no 
Ocidente e se expande em todas as partes do mundo, 
verifica-se um aumento da interdependência entre os 
indivíduos, entre os grupos e entre as instituições sociais 
(VELOSO;  MADEIRA,  1999, p.45). 

 O conceito de configuração sócio-histórico, segundo Norbert Elias 

(1990-1993), nos faz compreender processos de longa duração e direção 

das mudanças, permitindo entender assim os padrões coletivos e a maneira 

como eles se inscrevem nos comportamentos individuais. Desta forma, 

como nos assegura Velozo e  Madeira (1999), a importância da época, 

determinada como bloco histórico, demonstra que “a dinâmica da história 

contém uma regularidade capaz de ser percebida pelo seu padrão e sua 

estrutura”.

São muitas as perspectivas analíticas que podem ser usadas para a 

compreensão da modernidade ocidental em sua origem. Segundo Hall 

(2002), as culturas nacionais são uma ”forma distintivamente moderna. A 

lealdade e a identificação que, numa era pré-moderna ou em sociedade 

mais tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, à religião e à região, foram 

transferidas, gradualmente, nas sociedades ocidentais, para a cultura 

nacional. As diferenças regionais e étnicas foram gradualmente sendo 

colocadas, de forma subordinada, sob aquilo que Gellner (1983 apud HALL, 
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2002) chama de “teto político” do estado-nação, que se tornou, assim, uma 

fonte poderosa de significados para as identidades culturais modernas.” 

A formação da identidade brasileira, desde sua origem, tem se 

pautado, através de intelectuais e artistas, em narrativas e imagens que 

espelhassem fielmente o País. Entretanto, para que isto acontecesse, um 

processo de ir e vir, ou seja, o presente buscando sua razão de ser no 

passado foi necessário à construção de uma concepção nitidamente 

nacional.

A formação de uma cultura nacional contribuiu para criar 
padrões de alfabetização universais, generalizou uma 
única língua vernácula como o meio dominante de 
comunicação em toda a nação, criou uma cultura 
homogênea e manteve instituições culturais nacionais, 
como, por exemplo, um sistema educacional nacional. 
Dessa e de outras formas, a cultura nacional se tornou 
uma característica-chave da industrialização e um 
dispositivo da modernidade (HALL, 2002, p.50). 

Categorias como natureza, raça e nação surgiram de narrativas sobre 

o Brasil e passaram a construir as bases das representações sobre a cultura 

brasileira. O final do século XIX e século XX serviram de palco para os 

debates sobre questões nacionais de suma importância na construção da 

identidade brasileira. As noções de pátria, povo, língua e território serviram 

de fundamentos na ancoragem da identidade nacional. Enquanto que, na 

segunda metade deste mesmo século, raça e meio geográfico serviram 

como categorias relevantes para a construção do conceito de nação. 

Entretanto, já no século XX, em suas primeiras décadas, cultura e 

civilização passam a ser os fundamentos para construção da identidade 

brasileira.
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Devemos ter em mente esses três conceitos, 

ressonantes daquilo que constitui uma cultura nacional 

como uma – “comunidade imaginada”: as memórias do 

passado; o desejo por viver em conjunto e a 

perpetuação da herança. (HALL, 2002, p.58). 

Por sua vez, a cultura popular teve papel de fundamental importância 

para a aproximação entre os intelectuais e o povo, visto que esta seria a 

forma de legitimar a representação de uma nação, composta, na sua 

grande maioria, de camadas populares. Esta concepção surgiria nos anos 

50, provocada pelos debates intelectuais que abordavam problemas tais 

como modernização, desenvolvimento, imperialismo, burguesia e cultura 

popular.

A prática discursiva e a intertextualidade, aplicada ao estudo da 

cultura brasileira, são capazes de revelar os enunciados e as contribuições 

de cada bloco histórico, na construção da identidade cultural, gerando, 

dessa forma, um discurso que passa a retratar o conhecimento vigente, a 

época e o  lugar onde se instala, em todas as suas nuances e relações. A 

importância da intertextualidade, a partir de uma visão conceitual do 

princípio dialógico, permite compreender trocas culturais e lingüísticas. 

Portanto, a narrativa será sempre resultante de leituras, leituras de leituras.

Não importa quão diferentes seus membros possam ser em 
termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional 
busca unificá-los numa identidade cultural, para representá-
los todos como pertencendo à mesma e grande família 
nacional (HALL, 2002, p.59).
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No Brasil, a construção da sociedade surge no período colonial, 

marcando, dessa forma, o imaginário da cultura nacional e suas práticas 

sociais. Durante três séculos, o Brasil acumulou um acervo que foi revisto e 

renovado depois das interpretações originadas pelos estudos da cultura na 

contemporaneidade. A densidade política, como pano de fundo de nossa 

cultura, permitiu desenvolver as idéias da época de forma transformadora.

Descortinar novas perspectivas de investigação sobre 
questões, emergentes ou recorrentes, nas narrativas que 
constituem o acervo das interpretações do Brasil, como o que 
verdadeiramente são, isto é, representações construídas, e 
não descrições naturais da realidade (VELOSO;  MADEIRA,  
1999).

Segundo Hall, a maioria das nações compõe-se de “culturas 

separadas que só foram unificadas por um longo processo de conquista 

violenta – isto é, pela supressão forçada da diferença cultural”. Em segundo 

lugar, observa Hall (2002), as nações são sempre compostas de “diferentes 

classes sociais e diferentes grupos étnicos e de gênero. ”Em terceiro lugar, 

enfatiza o autor, que as nações ocidentais modernas foram também “os 

centros de impérios ou de esferas neo-imperiais de influência, exercendo 

uma hegemonia cultural sobre as culturas dos colonizados”. 

A construção de uma identidade capaz de refletir a verdadeira 

fisionomia do Brasil exige a leitura de leituras, considerando narrativas de 

todas vertentes do pensamento crítico, inclusive narrativas dissidentes 

geradas por processo sócio-históricos, capaz de promover o diálogo entre  

todos os pontos de vista possíveis. 
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3.6  A modernidade brasileira 

A modernidade inaugurou no Brasil um cenário novo, que 

possibilitava, de forma revolucionária, o desenvolvimento de narrativas e 

imagens que colocavam a cultura nacional em novo patamar, um novo 

modo de traduzir as manifestações populares, a idéia de cultura e nação 

brasileiras.

As décadas de 1910 a 1940 representaram para a cultura nacional 

um marco histórico na política, na estética e nas ciências sociais, 

funcionando como uma ruptura que surgia dentro da própria diversidade 

étnica, das contradições, do multiculturalismo, enfim, uma cultura mestiça 

que, na verdade, seria a base do hibridismo brasileiro, que poderia ser visto 

sem os recalques de atraso e de subalternidade.

Nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são 

valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A 

tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer 

atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e 

futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais 

recorrentes (GIDDENS apud HALL, 2002). 

3.7  A década do modernismo  -  movimentos , manifestos e estudo 

A década do modernismo pode ser considerada um dos blocos 

históricos de maior importância para a compreensão que temos de nós 
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mesmos. Mário e Oswald de Andrade, artífices da modernidade brasileira, 

destacando-se em suas obras, respectivamente “Macunaíma” e o “Manifesto 

Antropofágico”, deram início ao desenvolvimento de uma utopia estética 

baseada no vigor da arte, no poder da cultura para a emancipação da 

sociedade. Gilberto Freire, Sergio Buarque de Holanda e Caio Prado Junior 

desenvolveram um ensaismo crítico, provocando mudanças radicais na 

historiografia da sociedade e cultura brasileiras, através de suas obras.

Vale a pena citar, aqui, a cronologia dos manifestos e 
movimentos, pilares da modernidade brasileira: Semana de 
Arte Moderna, realizada em São Paulo; Manifesto  Anta; 
Manifesto Antropofágico (1922); Manifesto da Poesia Pau-
Brasil (1924); Manifesto Antropófago (1928). 

 Alem dos manifestos e movimentos, ao longo da década de 30, 

surgiram entidades voltadas para essa cultura nacional, tão buscada e 

debatida. Desta forma, procurava-se institucionalizar uma cultura 

representativa do Brasil e essas entidades tinham as suas estruturas 

voltadas para o estímulo da criação e prática dessa cultura: Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1930); Instituto Nacional do Livro 

(1930); Serviço de Radiofusão Educativa (1930); Sistema de Bibliotecas 

Populares (1924); Instituto Nacional do Cinema Educativo 1924); Serviço 

Nacional do Teatro (1924); Museu Nacional de Belas Artes ( 1924 ). 

Por outro lado, a abordagem da cultura brasileira começava a surgir 

sob outra ótica, como forma de estudos: “Retrato do Brasil”, de Paulo 

“Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de Holanda (1936) e “Formação do 

Brasil Contemporâneo”, de Caio Prado Junior (1942). 
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Na literatura, Oswald e Mario de Andrade; na poesia, Carlos Drumond 

com a “A Rosa do Povo”, entre outros, buscavam a síntese entre política e 

estética, o particular e o universal, o todo e a parte, na tentativa de revelar 

uma cultura brasileira, que refletisse a dimensão universal. 

Os modernistas produziram discursos e construíram nexos 
originais entre os conceitos de civilização, cultura e nação, 
apresentando perspectivas que orientaram o olhar de seus 
contemporâneos (VELOSO; MADEIRA, 1999, p.90). 

O deslocamento, provocado pelos modernistas, na identidade da 

nossa cultura, representou um avanço nos estudos culturais brasileiros. O 

conceito de raça foi substituído pelo de cultura e, assim, a nação brasileira 

passou a ser pensada de forma mais abrangente e clara. Em sua ruptura, o 

modernismo criou possibilidades para uma nova interpretação da cultura 

brasileira. Nesse ponto, o modernismo nacional apresentou um diferencial 

em relação às vanguardas internacionais, com uma visão positiva da idéia 

de passado histórico e de tradição, dando início às possibilidades de um 

multiculturalismo capaz de explicitar a pluralidade de nossa cultura. 

Em termos simples e introdutórios, nacionalidade é aquilo 
pelo qual um povo afirma sua identidade ou sua ipseidade – 
ou seja, o que ele é em si mesmo – e suas diferenças, isto é, 
a consciência de constituir uma parcela especial dentro da 
coletividade mundial. Ora, a identificação de um grupo 
humano acontece sempre em vista de um espaço físico de 
origem e de certa herança histórico-cultural. O primeiro 
aspecto é automático e definitivo; o segundo diferencial e 
dinâmico (VANUCCHI, 1999, p.41). 

Como bem frisou Vanucchi (1999), “todo ser humano tem raízes em 

uma coletividade. País e raiz, mais do que rimas, formam um par 
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indissociável”, popular e o erudito interessavam na mesma intensidade, na 

busca de uma identidade que refletisse o Brasil moderno. 

País é o chão em que se cresce; a paisagem que nos cerca; 
a sociedade que nos gerou e nos envolve uterinamente. 
Nessa sociedade não apenas se guardam tesouros do 
passado, como se vivem também as indagações e os 
pressentimentos do futuro. Ninguém pode desconsiderar a 
força telúrica de elementos existenciais como a terra, a 
casa, a alimentação, a música, a dança, as crenças, o 
vínculo entre parentes, amigos e vizinhos, as lembranças 
dos idosos com suas experiências e “causos”, as festas 
tradicionais do lugar, a língua viva, as lutas travadas, os 
laços de solidariedade desenvolvidos na infância... Tudo isso 
dá sentido à vida e marca a gente(VANUCCHI, 1999, p.43). 

Neste ponto, o multiculturalismo e a biodiversidade, como categorias 

altamente valorizadas internacionalmente, colocavam o Brasil na condição 

de país rico, culturalmente falando. Mario de Andrade, em seus estudos, 

procurou aglutinar, na direção do multiculturalismo, as contribuições da 

tradição e do experimentalismo modernista. 

A valorização do passado e da tradição, como tantas vezes 
insistiu Mário de Andrade em seus escritos teóricos e em suas 
correspondências, não pretende ser “passadista”, isto é, 
estabelecer relação de continuidade, ou de imitação do 
passado. Os intelectuais que se reuniram em torno de Mário, 
adeptos mais radicais da modernidade e do experimentalismo, 
formularam uma concepção produtiva e dinâmica do passado 
e das tradições. Diferentemente de outras tendências de 
vanguarda, como os futuristas italianos.(VELOSO; MADEIRA, 
1999, p.94) 

Nas décadas de 20, 30 e 40 o País esmera-se na discussão e na 

busca de identidade própria. Paralelamente aos movimentos artísticos, o 

Brasil assiste à uma série de mudanças na vida social, com o crescimento 

da industrialização, o urbanismo e a formação da classe operária. O 

processo de mudanças - quer na sua amplitude como na sua radicalidade - 
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demonstra uma vanguarda brasileira sensível e transformadora da história 

intelectual nacional. 

Se quisermos caracterizar de um modo significativo a poesia 
de Oswald de Andrade no panorama de nosso Modernismo, 
diremos que esta poesia responde a uma poética da 
radicalidade. É uma poesia radical. Que quer dizer “Ser 
radical”? Num texto famoso, Marx escreveu: “ser radical é 
tomar as coisas pela raiz”. E a raiz, para o homem, é o 
próprio homem” (Campos, apud ANDRADE, 1966, p.7).

O modernismo brasileiro apresenta-se como um espaço de 

construção coletiva, onde a discussão do valor da tradição tem como pano 

de fundo o universalismo, ponto principal desses debates, refletindo  o 

papel das manifestações culturais como forma de afirmação da nação. Essa 

nova interpretação da cultura, da nação e do povo brasileiro caracterizaria o 

movimento modernista como processo de modernização da sociedade 

brasileira, com profundos reflexos em nossa cultura contemporânea.

As sociedades modernas são, portanto, por definição, 
sociedades de mudanças constantes, rápidas e permanentes. 
Esta é a principal distinção entre as sociedades “tradicionais” 
e as “modernas” (HALL, 2002, p.14).

Os modernistas foram também envolvidos pelas “revelações”. O 

Barroco brasileiro foi redescoberto, sob a forma de revelação e possibilitou 

uma visão do universal, através do local, bem como folclore, depois 

traduzido para cultura popular, seriam de capital importância para superar a 

relação entre tradição e modernidade. 

A idéia de revelação foi recorrente entre intelectuais e artistas 
modernistas. Mário de Andrade, Carlos Drumond de Andrade, 
Lúcio costa, Oscar Niemeyer, Afonso Arinos e Alcides da Rocha 
Miranda, ao se referirem às pesquisas e viagens que fizeram às 
cidades históricas, com muita freqüência qualificam suas 
descobertas como revelação, isto é, um momento de 
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arrebatamento proporcionado pelo contato com a arte colonial-
barroca (VELOSO; MADEIRA, 1999, p.102). 

Desta forma, o movimento modernista buscava no passado as raízes 

autênticas da cultura nacional, com o objetivo de identificar e redescobrir 

conteúdos e formas que pudessem apontar para o universal. 

 Aqui, vale ressaltar as observações de Albuquerque Júnior (2001), 

chamando nossa atenção para  os artigos de Mario de Andrade, em “O 

Turista Aprendiz”, obra que o autor descreve sua viagem ao Estados do 

Norte e Nordeste , em 1927. Ali, segundo o autor, “essa multiplicidade de 

focos de luz e falas que compõem a imagem de um dado espaço, de uma 

região, fica magistralmente explicitada”. Observa este autor, que Mário de 

Andrade explorou o “simulteísmo dos pontos de vista (da intelectualidade 

urbana, da intelectualidade tradicional, do homem provinciano, rude, do 

“homem primitivo” etc), evitando falar deste espaço, a partir só de seu 

olhar, de sua fala de estranho, de “sulista”. Ele (Mário) se coloca numa 

posição de aprendiz, não de distanciamento. Esse aprendizado dará como 

fruto o livro Macunaíma, no ano seguinte, onde o autor pensa a nação como 

um encontro de diferentes épocas, espaços, imagens e vozes” 

Os modos de vida colocados em ação pela modernidade nos 
livraram - de uma forma bastante inédita - de todos os tipos 
tradicionais de ordem social. Tanto em extensão, quanto em 
intensidade, as transformações envolvidas na modernidade 
são mais profundas do que a maioria das mudanças 
características dos períodos anteriores. No plano da extensão, 
elas serviram para estabelecer formas de interconexão social 
que cobrem o globo; em termos de intensidade, elas 
alteraram algumas das características mais íntimas e pessoais 
de nossa existência cotidiana (GILDDENS apud HALL, 2002). 

A visão antropofágica, no modernismo brasileiro, além de criar uma 

originalidade estética, base de toda a vanguarda dessa época, foi capaz de 

desenhar os espaços de tensão, precursores da pós-modernidade nacional. 
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Oswald propugnava uma atitude brasileira de devoração 
ritual dos valores europeus, a fim de superar a civilização 
patriarcal e capitalista, com as suas normas rígidas, no 
plano social, e os seus recalques impostos, no plano 
psicológico (CAMPOS apud ANDRADE,1966, p.31). 

Campos (apud ANDRADE 1966) observa que é preciso assinalar a 

esta altura que, nos seus contatos com a vanguarda européia, Oswald 

portou-se sempre com atitudes de devoração crítica – a atitude 

antropofágica proclamada no “Manifesto” de 1928 e que já está presente, 

embrionariamente, no Manifesto da Poesia Pau Brasil. Esta postura – que 

comparamos uma vez à “atitude redutora” do sociólogo Guerreiro Ramos 

antecipada em modo estético, permitiu-lhe assimilar sob espécie, ressalta 

Campos(apud ANDRADE1966).

O autor observa, ainda, que para a eficácia da atitude redutora do 

antropófago Oswald contribuiu, sem dúvida, a congenialidade do 

Modernismo brasileiro, uma tese levantada por Antônio Candido: em nosso 

país, onde “as culturas primitivas se misturam à vida quotidiana ou são 

reminiscências ainda vivas de um passado recente”, dava-se com mais 

naturalidade do que na Europa, a implantação dos processos da vanguarda 

artística. E vai mais além, ao afirmar que, muito ao contrário do 

regionalismo ingênuo em que tantos se embaraçam, Oswald lucidamente 

soube inscrever seu pensamento na perspectiva carregada de vidência 

histórica que nos oferecem coincidentemente estas observações de Marx e 

Engels (datada de 1847-48): “Em lugar do antigo isolamento das províncias 

e das nações bastando-se a si próprias, desenvolvem-se relações 

universais, uma interdependência universal das nações. E o que é 

verdadeiro quanto à produção material, o é também no tocante às 
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produções do espírito. As obras intelectuais de uma nação tornam-se a 

propriedade comum de todas. A estreiteza e o exclusivismo nacionais 

tornam-se dia a dia mais impossíveis; e da multiplicidade das literaturas 

nacionais e locais nasce uma literatura universal”, conclui Campos (1966). 

Mário e Oswald de Andrade partem, através de suas obras, da 

premissa de que a arte e a cultura podem servir como pilares de 

emancipação da sociedade. Resultado de retalhos do povo brasileiro, Mário 

de Andrade inventa MACUNAÍMA, a personagem do herói de mau caráter. 

No romance “Memórias Sentimentais de João Miramar” e na peça “O Rei da 

Vela”, encenada na década de 60 pelo Grupo Oficina, com direção de Jose 

Celso Martinez, Oswald de Andrade satirizou a sociedade urbana brasileira, 

utilizando uma linguagem nova e bem humorada. 

Os conhecedores da dramaturgia brasileira da década de 
trinta não podem entender como Oswald de Andrade 
escreveu O Rei da Vela. A peça está fora de todos os 
padrões praticados entre nós. Ela funde consciência política 
e vanguarda – um segredo que, infelizmente, se perdeu 
depois no teatro. Ou se fazem textos com boas idéias e 
tratamento convencional, ou se utiliza uma linguagem de 
vanguarda para esposar princípios retrógrados. Brecht, 
Maiokovski, Oswald e uns poucos mais souberam unir 
pensamento e forma revolucionários. Esse é um privilégio 
de gênios (MAGALDI, 1998). 

O teatro brasileiro da década de 30 não percebia que “O Rei da Vela” 

rompia com o realismo do teatro nacional e revelava uma visão nova e 

esclarecedora da realidade do País. Agora, a identidade nacional do índio 

romântico, na figura de Pery, de José de Alencar, seria traduzida através de 

outra tradição: O Canibalismo. 



80

A antropofagia cultural seria a ponte de enlace da modernidade 

brasileira com a sua conseqüente pós-modernidade, dando início a uma 

série de descontinuidades que arremeteriam a cultura brasileira ao pós-

modernismo.

3.8 Deus e o Diabo na terra do sol – o contemporâneo e a cultura  
          brasileira 

“Não sei quem disse que não sei aonde, não sei o que, tá não sei por 
quanto...”

Na década de 70, o jornalista e poeta Geneton Moraes Neto delineou 

o cenário cultural brasileiro, com as advertências de seu poema “Funeral 

das Brancas Nuvens”, cujo subtítulo é “Mil Novecentos e Setenta e Nada”. 

Moraes Neto (1970), repórter, homem de letras e fatos percebeu a imersão 

em sono profundo, e oficial, da cultura brasileira com todas as nuances 

fundadas na identidade da época. A história do que poderia ter sido, “em 

berço esplêndido”, já dava mostras de que precisava ser recontada. 

Eu vos anuncio o funeral da década das brancas nuvens/ Mil 
novecentos e setenta e nada/ Boa noite, imperadores da 
desesperança/ Boa noite, patrulhas de gás lacrimogêneo/ 
Boa noite, senhores tristes do poder/ Boa noite, velhos 
irmãos de cabelos cortados/ Boa noite, batalhões de 
choque/ Boa noite, durma em paz, Tio Sam/ Eu vos anuncio 
o funeral da década sem bandeiras/ Mil novecentos e 
setenta e nada (...)/ Os anos 60 já vão longe, longe/ E 
todos os profetas erraram/ As ruas de maio em Paris, a 
primavera de Praga,/ As cordilheiras da América/ Os palcos 
de Woodstock são agora um retrato na parede/ Mil 
novecentos e sessenta sonhos/ Mil novecentos e sessenta 
sonhos mortos/  mil novecentos e setenta e nada! (...)/ 
então, boa noite, patrulha de gás lacrimogêneo/ Boa noite, 
velho Marx/ Boa noite, profeta das oliveiras/ Vocês foram 
crucificados/ Eu vos anuncio que nós não estamos 
plenamente mortos  (MORAES NETO, 1970) 
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No Recife,  Britto (l983) chamava a atenção para a ”ordem das canas, 

desordem amorosa”, quando assinava o texto da Revista Musical TAL E 

QUAL , NADA IGUAL, com direção de  Guilherme Coelho e produção da 

PRAXIS DRAMÁTICA. Britto (1983), desde o seu trabalho “DO 

MODERNISMO À BOSSA NOVA sempre buscou questionar a identidade 

cultural gerada na Casa Grande apesar do rigor cultural atribuído à senzala. 

Autodenominado agitador cultural, Jomard  questionava a oficialidade da 

cultura local, dissecada no “Cão Sem Plumas”, de João Cabral  , “...nas 

salas de jantar pernambucanas, por onde se veio arrastando. É nelas, mas 

de costas para o rio, que as grandes famílias espirituais da cidade chocam 

os ovos gordos de sua prosa.” Britto (1983) via (e vivia) rupturas definitivas 

com estéticas saudosistas, assépticas e, segundo seu depoimento no 

programa da Revista TAL E QUAL NADA IGUAL -  regionalmente digeríveis”. 

Reativemos as antropofagias. Dando e doendo. TAL & QUAL 
ME-GA-LO-MA-NIA, NADA IGUAL aos fantasmas de passado, 
a exemplo da elegância liberal de Joaquim Nabuco e do 
martírio cívico de Frei Câmara, aliás Caneca. TAL & QUAL 
projeto de radicalidade (não confundindo com sectarismo 
histérico ou neo-populismo histórico, com adjetivos em vice-
versa ou vice-governança), NADA IGUAL às propostas 
macunaímicas, marretadas, marotas, malandras, malcriadas 
e malditas que atravessam textos desta TERCEIRA 
AQUARELA DO BRASIL de inventores, recriadores e 
plagiadores tão desiguais. TAL & QUAL à mordenidade e 
modernidade de nossas classes médias, NADA IGUAL  à 
perpetuidade e perplexidade de nossos tabus. TAL & QUAL 
abismo de contradições, NADA IGUAL ao buraco mais 
embaixo do outro buraco.TAL & QUAL à ordem das canas, 
seculares e sacanas, NADA IGUAL à desordem amorosa 
libertadora. Reinventemos desejos, utopias, paixões 
revolucionárias.TAL & QUAL NADA IGUAL. (BRITTO, 1983) 

Já na era do novo milênio, Eco e Martini (2001), no livro “EM QUE 

CRÊEM OS QUE NÃO CRÊEM” – um diálogo travado com Umberto Eco, 

suportado por cartas, publicadas na revista italiana LIBERAL – evocou o 
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quadro  contemporâneo, como espaço para a discussão do fundamento 

último da ética, entre leigos(Eco) e católicos (Martini). Um duelo brilhante 

de contrários, travado por Martini e Eco, lembra, ressalvando as distâncias e 

objeto de estudo, a recorrente discussão da identidade cultural brasileira, 

uma espécie de “Deus e o Diabo na Terra do Sol”. Rocha (1965), no seu 

filme, puro representante do então cinema novo, já esgotava a questão:“a 

terra é do homem , nem de Deus nem do Diabo. Moravia (apud ROCHA, 

1965), assim se expressa sobre o filme de Glauber¨”seqüências claras de 

uma cinematografia moderna, a  identidade  cultural brasileira apresenta-se 

no simbolismo de personagens do bem e do mal, percorrendo territórios de 

difícil demarcação de poder e ordem social estabelecida. 

Ao lado dessa intuição da função dialética da magia nos 
confrontos do mundo moderno, é necessário também recordar a 
notável representação da vida do vilarejo brasileiro, 
compreendida de maneira coral e popular, de modo a fazer 
pensar na ópera de Mussorguisqui e no cinema de Eisenstein. 
Descrita com vivaz sentido de ritmo e de montagem, essa vida 
é-nos apresentada sobre o fundo das grandes praias batidas 
pelo oceano e contornadas pelas palmeiras de Brasil. O autor 
sentiu esse ambiente natural com a mesma vivacidade e a 
mesma autenticidade com que sentiu os homens que ali vivem. 
Disso resultou um filme completo e admirável, que pode ser 
definido, com justiça, como um filme nacional-brasileiro 
(MORAVIA apud ROCHA, 1965). 

Tudo indicaria que a afirmação da identidade brasileira teria a sua 

emergência, sempre discutida entre os valores do bem e do mal, do 

dominado e do dominador, da cultura de elite e da cultura popular. 

Entretanto, é da exploração dos espaços de tensão entre esses valores que 

se abre o campo descolonizado da cultura nacional, onde a pós-

modernidade surge como seqüela da era moderna no Brasil. 
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Um depoimento, encontrado em manuscrito na contracapa do livro 

Poesias Reunidas de Oswald de Andrade, assinado pelo artista Silva (apud 

ANDRADE,1966) consegue pré-roteirar possíveis argumentos de pós-

modernidade na análise do contemporâneo da cultura nacional brasileira. 

Segue, na íntegra, o depoimento do artista: Marcos Silva – artista do Rio 

Grande do Norte – primeiro e último que rompeu, conscientemente, com 

todo o tradicionalismo cultural ainda vigente, parte de uma pesquisa de 

comunicação, na base das estórias em quadrinhos e da própria cibernética. 

Sua arte/processo compreende colagens, objetos e outras experiências 

tridimensionais. O sistema cultural nordestino é essencialmente regional-

folclorista. Daí sua incompatibilidade com qualquer movimento de 

vanguarda que pluralize a arte numa dimensão universal. “ A maioria dos 

nossos artistas plásticos acomoda-se ingenuamente ao nosso 

subdesenvolvimento, procurando uma arte padrão, insignificante para as 

massas e totalmente ultrapassada em forma e conteúdo, sendo raros os 

valores que como eu pesquisam novas formas.  E, conclui o artista: 

“Atuando VIETPROMULTIGRAMATICAMENTE na guerrilha artística – mesmo 

dentro desse status cultural medíocre e mediocrizante – produz uma arte de 

processo e de protesto, que fala a linguagem do homem de hoje.” 

A mensagem de Marcos Silva, grafada no livro de Oswald de 

Andrade, nos arremete às várias considerações feitas ao longo deste texto, 

na recorrência a vários conteúdos, abordando o estudo da cultura brasileira 

contemporânea.
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A identidade brasileira não fugiria das transformações e 

complexidades trazidas pela globalização. Já era percebida na modernidade 

nacional a emergência dessa busca de valores, leituras, imagens e 

narrativas que identificassem a representação tipicamente nacional, sem, 

contudo, manter-se atado ao tradicional. Reinventar, reinterpretar, 

redescobrir, combinando novas formas com novos conteúdos. 

A concepção de Hall (2002) de que o sujeito - tido como uma 

identidade unificada e estável - torna-se fragmentado, composto não de 

uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias e até, 

não resolvidas. Nessa direção Alfredo Bosi, chama a atenção para a 

“densidade sempre nova da condição humana”. 

Uma cultura vibrante só pode brotar de um enraizamento 
de seus artistas e intelectuais no espaço, no tempo e no 
interior da sociedade em que vivem. Como essas três 
dimensões são instáveis e sentidas de formas diversas por 
cada indivíduo, situação e sensibilidade, compromisso dos 
vários agentes culturais, deve ser com dinâmica e não com 
a ordem, com a diferença e não com a identidade, com o 
debate e não com o consenso. Caso contrário, eles perdem 
a sua especificidade e se dissolvem no funcionário, no 
militante ou no sacerdote. Uma cultura palpitante, viva, 
capaz de indicar novos caminhos e novas esperanças é um 
espaço tenso, inconstante, não-personalizado, não-tutelado, 
em que viceja a pluralidade, e o debate floresce caloroso. A 
única fonte autêntica da cultura é o gesto espontâneo e 
insondável da vida (SEVCENKO apud VANNUCCHI, 1999, 
p.139).

Ponto relevante na construção do contemporâneo da cultura 

brasileira, os canibalistas e suas teorias antropofágicas desconstruiram a 

idéia de colonizado. Os anos 50, 60 e 70 desencadearam, com o 

modernismo, as pré-condições para a contemporaneidade no Brasil, uma 

vez que os modernistas já tinham lançado essas bases de maneira precoce. 
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Entretanto, alguns fatores contribuíram para a instalação do complexo de 

tensões, que fundaram o espaço contemporâneo no País. A entrada em 

grande volume de capital estrangeiro, a consolidação do parque industrial e 

a aceleração da urbanização, entre outros fatores, formaram as bases de 

instalação propícia a uma discussão mais ampla da cultura brasileira. Uma 

produção cultural ideologisada e engajada pretendia emancipar 

politicamente o povo e aproximar os artistas e intelectuais das massas. O 

cinema novo renovava a linguagem cinematográfica nos filmes “Vidas 

Secas”, de Nelson Pereira dos Santos e “Terra em Transe”, de Glauber 

Rocha. Em Pernambuco, o Movimento de Cultura Popular e o método de 

alfabetização elaborado por Paulo Freire buscavam resgatar os valores 

contidos na cultura do povo. É dessa época o deslocamento do conceito de 

tradições do povo, que deixariam de ser tratadas como ”folclore” e 

passariam a ser interpretadas como manifestações da cultura popular. 

O folclore situa-se no mais baixo nível do bloco ideológico. 
Deve-se rejeitar qualquer estudo que pretendesse 
considerá-lo como um elemento essencialmente “pitoresco”. 
O folclore é uma concepção do mundo não somente não 
elaborada e assistemática, porque o povo (isto é, o conjunto 
das classes subalternas de cada tipo de sociedade que 
existiu até hoje), por definição, não pode possuir uma 
concepção elaborada, sistemática e politicamente 
organizada e centralizada, mas, pelo contrário, ela deve ser 
múltipla (GRAMSCI, apud  PORTELLI, 1987) 

As preocupações com o folclore brasileiro, no sentido de proteção à 

arte do povo, geraram ações de aprofundamento dessa questão, chegando 

mesmo a ser vista como caminho para abrir canais de comunicação entre os 

intelectuais e o povo brasileiro. Mário de Andrade fez incursões ao folclore 

nacional, descobrindo aí as raízes da cultura brasileira. 
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A esta altura, é necessário salientar que da década de 50 para 60, 

alguns fatos históricos provocaram mudanças críticas nas condições de 

produção da cultura brasileira. O ritmo de mudanças que provocaram 

impacto na cultura nacional tornava-se cada vez maior. O golpe militar de 

64, a censura e o AI-5 serviram de cenário e palco da cultura de resistência 

nacional. No teatro “Eles não usam Black-Tie” de Guarnieri e “Arena Conta 

Zumbi” de Guarnieri e Augusto Boal e “O Rei da Vela” , Oswald de Andrade 

apresentavam uma proposta didática de conscientização política e 

empunham as contradições e injustiças da sociedade brasileira. Em 

Pernambuco, Hermilo Borba Filho “misturava a Alemanha com a 

Mustardinha” (MELO, 2002) com seus princípios e conceitos fundadores de 

uma dramaturgia nordestina e seus pontos de conexão com o Teatro 

Dialético, de Bertolt Brecht, um dos notáveis da Escola de Frankfurt. 

O que era novo e popular vira marginal. Cinema Novo,  Bossa Nova e 

Música Popular Brasileira passam a ser identificadas como arte marginal. O 

marginal como oposto ao oficial, uma bifurcação irreconciliável, segundo za 

Veloso e Madeira (1999). A cultura marginal passou a ser a versão 

brasileira da contracultura. É entre a rebelião romântica da Jovem Guarda, 

de Roberto Carlos, e a música de protesto, de Geraldo Vandré, que se 

instala o espaço para o aporte do bloco tropicalista. Aliás, em livro “A 

Invenção do Nordeste e outras artes, Albuquerque Júnior (2001), considera 

o tropicalismo a mais “radical contestação no debate que se trava em torno 

da idéia de Nordeste, como ele foi inventado, no cruzamento de práticas e 

discursos e os sucessivos deslocamentos que a imagem e o texto desta 

região sofreram”. O tropicalismo representou para a cultura brasileira a 

retomada da modernidade e, conseqüentemente, sua seqüela, a pós-

modernidade. Nesta época Luiz Gonzaga passa pelo momento mais difícil de 

sua carreira, chegando mesmo a anunciar que deixaria de cantar. 
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A Antropofagia cultural, tal como proposta por Oswald e mais 
por uma interpretação que talvez pudéssemos chamar 
semiótica, seria a condutora da diferença brasileira e, assim, 
serviria como estatuto para a constituição de um ponto de vista 
pós-colonial para a teoria brasileira e para a superação das de 
atraso e descompasso. O Manifesto antropofágico de Oswald de 
Andrade torna-se, assim, para esse viés de interpretação um 
dos textos fundamentais de uma teoria “brasileira” da cultura, 
uma espécie de atestado de uma “precoce” pós-modernidade 
latino-americana, quase como a uma discussão sobre 
dependência cultural. (PRYSTHON, 2002, p. 158)

O enlace entre modernidade e a contemporaneidade, preconcebida 

pelos canibalistas, propunha uma identidade brasileira, resultante de uma 

construção discursiva, que visava delinear diferenças, inverter e subverter 

oposições e questionar a dependência cultural (PRYSTON, 2002). Dessa 

forma, o modernismo de Oswald de Andrade tornava-se base para a 

constituição do pensamento pós-colonial, cujo conteúdo desconstruiria a 

história da dependência cultural. Das discussões sobre dependência cultural, 

surgem as primeiras visões de entrelugar. 

O entrelugar explicaria fundamentalmente a diferença 
subalterna como devendo ao mesmo tempo às idéias de 
progresso e modernidade – cumprindo uma espécie de 
pacto  com a história ocidental – e à incorporação de 
elementos alternativos das minorias lingüísticas, sociais e 
culturais que compõem os tempos  e espaços multifacetados 
das culturas da América Latina. Com essa mescla de 
culturas e imaginários, a América Latina representaria desde 
o período de colonização não somente esses processos de 
hibridização em si, mas a consciência deles 
(PRYSTHON,2002, pg 160). 

Em “Casa Grande & Senzala”, de Gilberto Freyre, o espaço mais 

importante para a compreensão do todo, está, não nas partes, mas no & 

que as mistura. O conto “A Terceira Margem do Rio”, de Guimarães Rosa, 

serve também de pilar para o entendimento da cultura brasileira 

contemporânea e a conseqüente conceituação de entrelugar. 
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Não pojava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas 
do rio [...]  por que, então, não subia ou descia o rio, para 
outras paragens, longe, no não-encontráveis? [...] Mas, então, 
ao menos, que, no artigo da morte,  peguem em mim, e me 
depositem também numa canoinha de nada, nessa  água que 
não pára, de longas beiras: e, eu, rio abaixo, rio a fora, rio a 
dentro – o rio ( ROSA, 1988,  p. 32). 

3.9  A identidade nas diferenças 

Ele, o de mil artifícios, 
Conheceu mundo e sertão. 
Viu Veneza e viu Trunfo;
Cara a cara a solidão 
(que trazia ao pé de si,numa coleira de cão)
Felix Athayde) 

O Recife sediou, em 2001, a exposição POLITÍCAS DA DIFERENÇA - 

ARTE IBERO AMERICANA DO FIM DO SÉCULO. Segundo os organizadores, 

tratou-se da maior exposição concebida sobre a arte latino-americana nos 

últimos tempos, contextualizando a história de 26 países e dando pulso a 

um único corpus crítico em relação à cultura americana e ao eurocentrismo. 

Importante notar que a diagramação pensada pelo coordenador da 

exposição, Kevin Power, não indicava os artistas (97 ao todo, representando 

27 países em 220 obras) como representações de cada país, e, sim, as 

questões sociais imagens ligadas à memória e propostas pessoais. Além 

disso, segundo Power, POLÍTICAS DA DIFERENÇA foi concebida para 

mostrar e não demonstrar, já que a história de cada país – e, 

espontaneamente, sua arte não possui o mesmo fio condutor, os mesmos 

problemas, as mesmas soluções, a mesma linha de pensamento poético. 

Não podemos esquecer, no entanto, que a condição humana está presente 

em todas as linguagens. Assim, a mostra deu visibilidade à construção de 
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uma arte Ibero-Americana dos anos 90, sua relação entre modernidade e 

pós-modernidade e todas as possibilidades da política das diferenças, o 

exótico, o híbrido. 

Se a tensão entre micro e macro perpassa as sociologias 
interpretativas, faz-se igualmente presente na economia 
política crítica da comunicação, que se interroga sobre a 
complexidade do vínculo que, na era das redes fronteiriças, 
une os territórios particulares ao espaço mundo (MOSCO  
apud MATTELART, 1999, p. 165). 

A arte ibero-americana da última década, seu passado, o presente e 

o que pode se esperar do futuro são pontos de conexão possíveis, pelas 

diferenças. Resulta daí um diálogo entre realidade, dor e prazer, bem como 

os sentimentos de uma criação de cada artista em seu próprio país, ou as 

transformações pelas quais vida e arte se deparam com a permanência em 

sua não-pátria e suas descendências. 

O conto “A Terceira Margem do Rio”, Guimarães Rosa e o poema 

PÓS-TUDO de Augusto de Campos apontam para um certo estado alterado 

dos estudos culturais brasileiros. Segundo Prysthon (2002), essa “terceira 

margem”, apontada por Rosa, no seu conto, pode ser um lugar inatingível 

do silêncio, da imobilidade ou de uma promessa ainda a ser realizada. 

Como alternativa aos binarismos redutores em relação ao território 

da problematização do sujeito, McGuirk (apud PRYSTHON,2002) chama a 

atenção para o desdobramento do conceito de entrelugar, como espaço de 

interpenetrações.
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E então a contextualização – ficcionalmente, narrativamente e 
historicamente – do terceiro termo, ecoa tanto poética, quanto 
eticamente, através de espaços latino-americanos e europeus, 
enquanto o jogo da interpenetração do eu no outro se estende 
cada vez mais transatlanticamente. Apenas algo que vai se 
desacentuar rapidamente em termos de provisionalidade. Pode-se 
jogar, tocar, brincar. Jogue ou brinque ante à presença e à 
ausência ante o eu e o outro (MCGUIRK Apud PRYSTON, 2002, 
tradução nossa).

Ocupando o entrelugar de culturas afins e sentidos opostos, na busca 

da margem universal de uma terceira ordem, a expressão entrelugar 

(PRYSTON, 2002) passa a ser corrente do domínio da teoria brasileira 

contemporânea tanto como expressão do cosmopolitismo periférico 

implicado na pós-modernidade, como terminologia especificamente 

brasileira da teoria pós-colonial 

Um patamar que nós nunca aventuramos atravessar e que, 
mesmo agora, nós não confrontamos. Uma prisão simbólica, 
como posso dizer uma margem de rio ou beira de um oceano, 
um abismo onde pontes não são construídas e onde nós não 
podemos voltar para o interior de onde viemos, por causa da 
convicção de que a realidade não está nem no começo, nem 
no fim, mas no meio da travessia. É, agora, uma vantagem 
para o restritivo o imperativo da mágica mas quantas 
alternativas para a imaginação existem na terceira margem 
do rio? (SEVCHENKO apud PRYSTON,  2002, tradução nossa).

Com base em afirmações de Jameson, Veloso e Madeira (1999)  

questionam que “nenhuma discussão sobre a questão da cultura 

contemporânea pode ignorar os debates que se desenrolam, atualmente, no 

campo intelectual, na academia, na crítica de arte, na mídia, e que estão 

relacionados à superação de valores e categorias que caracterizavam a 

sociedade moderna. O momento contemporâneo poderia ser considerado 

como uma ruptura em relação ao moderno? Seria adequada a noção de 

pós-moderno que tem servido para qualificá-lo? Por mais polêmico e 

controvertido que possa parecer o termo, ele tem o mérito de apontar para 
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mutações significativas que ocorrem nesta fase do capitalismo, quando se 

instaura uma nova lógica nas condições de produção cultural.” 

Para encerrar este capítulo, recorremos a Jomard Muniz de Brito e 

seu texto “Carnavalizemos – por uma questão de radicalidade democrática” 

que serviu de prefácio ao livro de Amorim e Benjamim (2002) “Carnaval – 

cortejos e improvisos”: 

Reler carnavais é também uma necessidade de quase tudo 
antropologizar, Canibalizar como devotos sem ódio. (...) 
Por uma antropologia de nós mesmos, pernambucanos da 
gema, do gozo e da galhofa. Entre aspas o poeta Manuel 
Bandeira:-“Pernambucano a quem repugna a faca do 
pernambucano”. (...) 
Carnavalizemos: sem medo nem tremor de ser infeliz. 
Nessa bendita confusão entre o sagrado e o profano, para 
reencantamento dos amantes das flores antropológicas, 
percebemos enquanto somos capturados por esse mais do 
que curioso entrelaçamento, comunhão, interação, e 
interpenetração da igreja com outras entidades profusas e 
profanáveis: quando o PAGANISMO alcançaria seu maior 
êxito de fruições. E de fricções existenciais. 
Carnaval, carnavais: acontecimento religioso da RAÇA 
humana, conforme sugestão ou intuição de Oswald 
Cadengue de Andrade. Acontecimento religioso dos mais 
híbridos e hilários MULTICULTURALISMOS, de acordo com 
Canclini? Ou Roberto Benjamin? Por uma questão de neon-
XIITISMO carnavalizador de prazeres.Cargos e 
encargos.Todas as subculturas ou culturas específicas ou 
processo de transculturação numa mesma pagã oração?

E, para contrapor ao texto de Jomar Muniz de Brito, lançamos mão da 

letra da composição “Leão do Norte”, de Lenine, com o objetivo de deixar 

este espaço, entre os dois textos, capaz de, como disse Sevcenko, 

“propiciar um espaço em que viceja a pluralidade e o debate floresce 

caloroso”.

Sou o coração do folclore nordestino 
Eu sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá 
Sou o Boneco de Mestre Vitalino 
Dançando uma ciranda em Itamaracá 
Eu sou um verso de Carlos Pena Filho 
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Num frevo de Capiba 
Ao som da orquestra armorial 
Sou Capibaribe 
Num livro de João Cabral 
Sou mamulengo de São Bento do Una 
Vindo do baque Souto de Maracatu 
Eu sou um alto de Ariano Suassuna 
No meio da feira de Caruaru 
Sou Frei Caneca do Pastoril do Faceta 
Levando a Flor da Lira 
Pra Nova Jerusalém 
Sou Luiz Gonzaga 
E eu sou mangue também 
Eu sou mameluco 
Sou de Casa Forte 
Sou de Pernambuco 
Sou o Leão do Norte 
Sou Macambira de Joaquim Cardoso 
Banda de pifo no meio do Carnaval 
Na noite dos tambores silenciosos 
Sou a calunga revelando o Carnaval 
Sou a folia que desce
lá de Olinda 
O homem da meia-noite 
Puxando esse cordão 
Sou jangadeiro 
Na festa de Jaboatão 

Eu sou mameluco. 

Poderíamos, até, dizer, em tom de provocação, depois desse texto, 

“durma-se com um barulho desses”, ou seja, que coisa complexa é o 

entendimento da identidade nacional, vista pelo compositor pernambucano 

Lenine, autor da música. 

Portanto, o estudo da identidade brasileira ocorre nesse campo tenso 

e criativo, onde forças se debatem, ora vindas do passado, ora do presente, 

e provocam novos campos contemporâneos para o entendimento da cultura 

nacional.

         E Triunfo ? Poderia perguntar, a esta altura,  Magalhães (1997), do 

fundo de sua obra sobre a questão dos bens culturais do Brasil, “E 

Triunfo?”.
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         Trata-se de  mais um causo.  Magalhães, (1997) ao participar de uma 

reunião exaustiva sobre bens culturais e não vendo, ao longo da discussão, 

a inclusão de sua terra natal, Triunfo, perguntou, para perplexidade de 

todos os presentes: e Triunfo ? Ou seja, onde estava  Triunfo, naquela  

história toda.

         Não quero incorrer no mesmo erro, ou seja, permitir que alguém, a 

esta altura,  pergunte: e Gonzaga ?

         É o que vamos tentar aprofundar e explicitar, a partir de agora, nos 

capítulos seguintes, quando abordaremos a oralidade de Luiz Gonzaga 

através dos causos que interpretava, bem como essas mesmas oralidades 

aliadas aos seus discursos imagéticos na relação entre o tradicional e o 

moderno dentro da obra do compositor pernambucano. 
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4  ENQUANTO TOCAVA, CANTAVA, ENQUANTO CANTAVA, 
ENGANAVA OS BESTAS – A ORALIDADE EM LUIZ GONZAGA

4.1 O causo - discurso representativo do Sertão Nordestino

A oralidade em Luiz Gonzaga tem importância capital na 

composição de sua obra, expressa de diversas formas, tanto no 

conteúdo de suas canções quanto nos causos que apresentava em suas 

performances, em shows, programas de rádio e apresentações 

populares em logradouros públicos. Mas, acima de tudo, Gonzaga foi 

um excepcional contador de histórias, desenvolvendo em seu repertório 

muitos causos que abordavam enredos típicos do Sertão.

A cultura oral, dentro de uma visão culturalista, segundo 

Marcuschi (2003) expressa  pensamento concreto, raciocínio prático, 

atividade artesanal, cultivo à tradição e ritualismo. Por outro lado, os 

suportes orais são fundamentais para a compreensão da oralidade 

como meio de produção e concepção  discursiva. 

Gonzaga leu as manifestações da cultura nordestina, relendo, 

compreendendo,  interpretando e  expressando tudo isso em suas letras 

originais e/ou em parceria. Pelo  uso competente que fez do formato 

oral, que serviu de suporte a inúmeras representações que fez do 

Sertão, Gonzaga desenvolveu um acervo de narrativas da  cultura, da  

terra e do  povo do Nordeste brasileiro. Para Boff (1997), “cada um lê 

com os olhos que tem.[...] E interpreta a partir de onde os pés pisam”, 

afirmando categoricamente, que “todo ponto de vista é a vista de um 

ponto.”  Gonzaga seguiu este caminho, com os pés na sua terras e do 

seu ponto de vista, considerou vários pontos de vista na concepção da 

cultura nordestina , expressa em sua obra. 

 Neste aspecto da releitura, a oralidade é básica para a compreensão 

do texto, em seus conteúdos e categorias, do contexto, em aspectos sócio-
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históricos. Marcushi (2003), já nos chamava a atenção para o fato de que 

se é bem verdade que todos os povos, indistintamente, têm ou tiveram 

uma tradição oral, mas relativamente poucos tiveram ou têm uma tradição 

escrita, isto não torna a oralidade mais importante ou prestigiosa que a 

escrita. Trata-se apenas de perceber que a oralidade tem uma primazia 

cronológica indiscutível sobre a escrita

Para entender como alguém lê, é necessário saber como são 
seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz da 
leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de 
onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer 
o lugar social de quem olha. Vale dizer: como alguém vive, 
com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, 
que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da 
morte e que esperanças o animam. Isso faz da 
compreensão sempre uma interpretação. Sendo assim, fica 
evidente que cada leitor é co-autor. Porque cada um lê e 
relê com os olhos que tem. Porque compreende e interpreta 
a partir do mundo que habita ( BOFF,1997, p.9). 

Os causos são originários da idade média, da comédia del´arte e 

trata-se de um tipo de representação, de narrativa, com características 

básicas do teatro de improviso, que desenvolve um texto sem maiores 

pretensões e que era utilizado, à época,  para preencher o tempo, enquanto 

eram tomadas as providências para que o espetáculo tivesse continuidade. 

Desta forma, entre um ato e outro, surgiram os “entremeios”, ou atos 

variados, para que a platéia não se inquietasse, quanto à demora da 

continuidade do espetáculo. Gonzaga costumava dizer, enquanto 

interpretava seus causos, “eu aqui, matando o tempo, vocês (a platéia) 

gostando, e eu enganando os bestas”. 

Na obra Luiz Gonzaga, o causo tomou proporções bem maiores do 

que um formato despretensioso de expressão oral.  Gonzaga aperfeiçoou o 

este gênero de discurso,utilizando-o, com sucesso, em suas apresentações, 

permeando oralidade e imagética, ora pelo conteúdo, ora pela cena 

discursiva que de desenvolvia. O causo também foi levado por Luiz 

Gonzaga, pelas ondas do rádio, através do programa “No Mundo Baião”, 

produzido por Humberto Teixeira e Zé Dantas, levado ao ar, semanalmente, 

pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na década de 1950. 
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Ao analisar o programa “No Mundo do Baião”, Vieira (2000), afirma 

que “esse programa serviu de referência empírica, principalmente, na 

análise de dimensões  “local” e “nacional”, que se constituíram um capítulo 

de sua pesquisa sobre a dinâmica da produção cultural no Sertão 

nordestino.

         Os causos mais populares, interpretados por Luiz Gonzaga, são: “O 

Jumento É Nosso Irmão”, “Karolina com K”, “Respeita Januário” (título 

nosso à sua narrativa, quando Gonzaga volta prá casa), “Samarica 

Parteira”, “A Volta Para o Juazeiro”, entre outros.

Gonzaga sempre utilizava  onomatopéias e outros recursos da 

oralidade, para fazer a sonoplastia dos causos que interpretava, usando 

sobremaneira a sanfona para produzir o fundo musical das histórias, 

geralmente voltadas para enredos originados do imaginário popular do povo 

nordestino.

[...] são reproduzidas encenações, verdadeiras peças 
teatrais, representando quadros ou situações “típicas do 
sertão”, em que se destacam figuras como o coroné, o 
político, o vaqueiro, o rezador, a  parteira e cenas do 
tipo casamento, briga de forro, transgressões de 
costumes e regras de moral, dentre outras (VIEIRA , 
2000, p.34). 

Para melhor ilustrar o que estamos afirmando, o causo que 

transcrevemos, a seguir, foi utilizado no show intitulado “Luiz Gonzaga 

Volta pra Curtir”, apresentado no Teatro Tereza Raquel, em março de 1972, 

no Rio de Janeiro, e serviu de introdução a musica “Asa Branca”. 

E o cabôco voltou mermo, menino...
Quando ele soube que tava relampiando, 
ah, que tava trovejando, ele disse: 
- vou-me imbora, vou prantá minha rocinha,
vai vim inverno no Sertão... Oxente! Rosa tá me 
esperando... Caboca sertaneja não faia no trato!...
Ah! Desarmou a rede, fez a maca, botou nas costa, 
tacou a pracata curruleco no pé
e na cabeça das apracata: (pataca cruzada... 
curruleco!...pataca cruzada!...curruleco!... curruleco!... 
curruleco!...curruleco!...)
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Ele se lembrou de Rosa.  Rarai!... Se houver inverno, 
vou dar a maior casada do mundo. Rosa tá me 
esperando
(curruleco!... pataca cruzada!... curruleco!... 
curruleco!...)
- Caboca sertaneja não faia no trato... Rarai!...
e no meu rancho, com essa coragem que eu tenho pra 
trabaiá, num vai fartá nada... Num vai fartá arroz, 
milho, feijão... Num vai fartá macaxeira, gerimum. 
Oxente! Rá! Num vai fartá amor, nem menino...
Pra encurtá a viagem, ele cantou a volta da Asa 
Branca.

Em outro momento, estimulado pelo livro do Padre cearense Antônio 

Vieira, criou ,com o parceiro José Clementino, “O Jumento é Nosso Irmão”.  

Oliveira (1991), nos chama a atenção para o fato de que o Padre Antônio 

Vieira, natural de Várzea Alegre, Ceará, teve a originalidade de escrever o 

livro “O Jumento, nosso Irmão” e despertar interesse  e impedir a 

dizimação do animal, nos frigoríficos nordestinos  para exportação de sua 

carne.

Com o livro “O Jumento, nosso Irmão”, à semelhança de 
José Américo de Almeida que criou o ciclo das secas, e José 
Lins do Rego, o ciclo da bagaceira, padre Antônio Vieira, ex-
deputado federal e escritor identificado com os problemas 
nordestinos, despertou o ciclo do jumento, que o baião e 
Luiz Gonzaga – “O Jumento, nosso Irmão” – consolidou e 
deu dimensões nacionais (OLIVEIRA, 1994). 

          Gonzaga, em sua oralidade,desenvolveu um discurso, permeado de 
conteúdos e categorias, a partir de lugar e cenas, voltados também para os  
pássaros do Sertão nordestino (assum preto, sabiá, rolinha, vem-vem, asa 
branca, ente outros) tendo como pano de fundo, a contextualização 
ecológica. Segue, então, abaixo, na íntegra, o causo “O Jumento é Nosso 
Irmão”, onde podemos perceber a temática da defesa dos animais. 

É verdade, meu senhor/, essa história do Sertão/ 
Padre Vieira falou/, que o jumento é nosso irmão/ 
ron, ron, ron, ron, ron, ron (cantado) 
O jumento é nosso irmão quer queira quer não. 
 O 
jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do 
Sertão,
ajudou o homem na vida diária, 
ajudou o homem, ajudou ao Brasil a se desenvolver, 
arrastou lenha, madeira, pedra, cal, cimento, tijolo, 
telha



98

fez açudes, estrada de rodagem, carregou água pra casa 
do homem 
fez a feira e serviu de montaria/. 
O jumento é nosso irmão 
e o homem em retribuição o que é que lhe dava? 
Castigo,
pancada, pau nas perna, pau no lombo, pau no pescoço, 
pau na cara, nas orelha . 
O jumento é bom, homem é mal. 
E quando o pobre não agüenta mais o peso de uma 
carga
e se deita no chão, você pensa que o homem chega e 
ajuda o bichinho 
a se levantar? Hum, pois sim, faz é um foguinho debaixo 
do rabo dele. 
O jumento é bom, o jumento é sagrado, o homem é 
mal.
O homem só presta pra botar apelido no jumento 
O pobrezinho tem apelido que não acaba mais: 
babau, gangão, bregueço, fofa-chão, imagem do cão, 
musguento, corneteiro, seresteiro, cineiro, 
relógio, (ele dá a hora certa no Sertão). 
Tudo isso é apelido que o jumento tem: astronauta, 
professor,
estudante, advogado das besta. É chamado de 
estudante porque quando o 
estudante não sabe a lição na escola, o professor grita, 
logo:
você não sabe que você é um jumento! E o estudante 
pra se vingar botou o apelido no jumento de professor , 
porque o professor ensinava ele de graça. Pois sim, 
quem ensina alguém de graça, é jumento, 
Meu filho, é assim; a-e-i-o-u , cilone, cilone, cilone, 
cilone, cilone, cilone, 
Só não aprende a ler, quem não quer. 
Esse é o jumento nosso irmão, animal sagrado, servindo 
de transporte 
pro nosso senhor. Quando ele ia pro Egito, quando o 

nosso senhor era pirritotin. 

(Todo jumento tem uma cruz nas costas não tem? 
Pode olhar que tem) 
Todo jumento tem uma cruz nas costas, foi ali que 
o menino santo fez um pipizinho, por isso ele é 
chamado de sagrado. 
Jumento, meu irmão, o maior amigo do Sertão. Ele 
é cheio de prezepada, sim, senhor, 
Uma vez ele me fez uma, menino, que eu não me 
esqueci mais. 
Quando dá as primeira chuva no Sertão, a gente 
planta logo um milhozinho nos muturo 
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da casa da gente, porque é ligeiro e dá milho doce 
é ligeirinho, ligeirinho, o jumento 
cismou de ser meu sócio. Eu disse eu pego ele! 
Quando ele invadiu minha roça, 
eu preparei uma armadilha, cheguei perto dele e 
disse: comendo meu milho hein? 
Vou lhe pegar! Ele balançou a cabeça, ligou as 
antena, troceu o rabo, troceu, troceu, troceu, 
deu corda e disparou. Deu um pulo tão danado na 
cerca que ele nem triscou na minha armadilha, 
correu uns dez metros, fez meia volta, olhou pra 
mim e  me gozou: 
- Seu Luiiiizzzz!  Seu Luiiiizzzz! Comi seu milhooo! E 
como! E como! E como! E como! Filho da peste, comeu 
mermo! Mas eu gosto dele, porque ele é servidozinho, 
que é danado. Animal sagrado, jumento meu irmão, 
eu reconheço o teu valor. Tu és um patriota, tu és um 
grande brasileiro. Eu to aqui, jumento, pra reconhecer 
o teu valor meu irmão. 
, ron, Agora meu patriota, quem domina o meu 
Sertão, acompanha o seu vigário nesta eterna gratidão 
aceita nossa homenagem oh, jumento nosso irmão 
ron, ron, ron ron, ron, segura o jegue nego, mole. 

           Vieira (2000) já observava, em relação ao programa radiofônico, “No 

Mundo do Baião”, transmitido pela Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, ”tanto a 

apresentação dos causos, quanto nas encenações,” a pesquisadora percebia 

“uma preocupação constante, quase sempre explícita, com a veiculação de 

representações do mundo do Sertão.” Gonzaga permeava oralidade e 

imagética, acrescentando-lhe sentido pelo ethos característico do Sertão. 

Transcrevemos, a seguir, outro causo, famoso pela sua popularidade, 

que era também utilizado como introdução da música “O Chêro da 

Carolina”, de Luiz Gonzaga, em parceria com Amorim Roxo ou, então, como 

entremeio da própria composição, ou seja, entre a primeira e a segunda 

parte da composição. 

Karolina foi o maior estrupício que eu encontrei na 
minha vida. 
Ah mulé bagunceira da mulesta! Mulé cangaceira! 
Conheci Karolina num forró que tava tocando. 
Quando eu avistei aquela mulé, toda diferente, no meio 
do salão, 
sem dançar com ninguém, só mangando dos matuto, 
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- eu pensei comigo: aquilo deve ser um grande pedaço 
de má caminho 
Mulé bonita, morena trinqueira, cabelo comprido, 
bolinha de lombo “rará”. 
Aí eu comecei a caprichar no fole véio pra ver se ela 
dava fé de mim, 
- mas ela nem fé deu, e eu pensei comigo: deixe tá 
danada, se aparecer aqui um colega, 
pra me dar uma ajuda, eu vou aí pra tu ver o que é bom 
pra tosse! Aí apareceu Ancermo.
- Oh Ancermo, pega essa sanfona aqui. Ancermo pegou 
a sanfoninha aí eu fui na banca de Samarica, 
- Samariaca tem ceuveja? Bote um cálice, cervejinha é 
essa Samarica? Só tem escuma!
- Oxente! ceuveja quente é assim mesmo! 
- Apois bote duas encangada no fundo do pote que eu 
volto mais tarde/ Aí me voltei pro salão com mais de 
mil, cheguei perto dela e dixe:
- que má pergunté, vosmicê que é Karolina? Ela 
escorou na perna esquerda dencansou a direita 
botou a mão nos quarto balançou e dixe:
- Pergunta é bem, Karolina com K.
- Ah quer dançar mais eu?
- Ela dixe só se for agora, abufelei e saí com essa 
mulé, joguei ela pras dereita ela veio, joguei pra 
esquerda ela tava aí, mulé era adivinhona, chamei 
a mulé no vôo do carcará, sabe como é o carcará 
né? Ele voa na vertical, para no ar e fica 
penerando. Aí, eu vim descendo com ela bem 
devagarzinho, nos meus braço quando ela triscou 
os pé no chão ela deu uma gaitada:
- “rarai” é hoje.
- Eu digo é hoje mermo aí saiu fazendo aqueles 
fuxico todo, a mulé pegou o cabelão enrolou na 
mão assim, como um vaqueiro quando vai 
derrubar boi, pendeu a cabeça pro lado e saiu 
rodando e eu rodando mais ela e dando cheiro no 
cangote dela, nessa altura nós já tava fazendo era 
treato. Era o maior burburim do mundo. Aí eu dixe 
pra ela:
- Karolina vamo aculá?
- Ela respondeu bora! Chegamo na banca de 
Samarica, Samarica cervejinha, ela botou uma, 
nós bebemo, bote mais ruma ela botou a outra nós 
bebemo, dixe Samarica. Bote mais duas aí 
encangada no fundo do pote que nós vamo vortá 
mais tarde, aí vortemo pro salão, aí já não tava 
mais fazendo mais aquelas miséra toda mais não 
aí nós já tava sereno, nós já tava daquele jeito 
“rá” maior felicidade. Aí Zé de Bahia chegou bateu 
a mão no meu ombro e dixe:       Gonzaga acabou 
a festa.
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- Eu digo oxente! Acabou a festa? Acabou pra 
você. Você agora vai tocar, você que é o tocador, 
você tá aqui fazendo arte, tá fazendo até treato e 
vai tocar.
- Apois tá certo. Aí cheguei perto do Ancermo e 
dixe:
- Ancermo passa a sanfona pra cá e vai dançar 
com Karolina, mas não vão pra longe não, hein? 
Fica dançando aqui, em vorta de mim. Aí Ancermo 
achou foi bom, aí eu caprichei, de vez em quando 
Ancermo passava por perto de mim assim, 
Karolina dava uma rabanada de vestido pra 
ribadeu, cubria a sanfona e eu sentia só aquele 
cheirinho de fulô de amor
- “rará” maior felicidade. Aí Zé de Bahia gritou de 
lá!
- É cinco mirrei, tá na hora da cota, é cinco mirrei, 
quem não pagar não dança, é cinco mirrei. Não, tá 
conversando home, oxente!, não quero cocoré 
nem xurubá é cinco mirrei, cinco mirrei, cinco 
mirrei, cinco mirrei. Também foi ligeiro, fez a cota 
chegou perto d’eu e dixe:
- o teu tá aqui. Eu dixe Ancermo passa a sanfona 
pra Pedro e Meia Garrafa, Sanfona na mão Pedro e 
meia garrafa, aí eu saí. Zé de Bahia me deu os 
quarenta e eu saí com Karolina e Ancermo. Vamo 
contar o dinheiro Ancermo? É vinte pra tu e vinte 
pra eu, eu vou contar pronto! Um pra eu, um pra 
tu, um pra eu, um pra eu, um pra tu, um pra eu. 
Ancermo besta, com as butuca em cima de 
Karolina nem prestava atenção em minha 
contagem e eu to lá:
- um pra eu, um pra tu, um pra eu, um pra eu, um 
pra tu, um pra eu, pronto! Ancermo aqui tá o teu, 
aqui tá o meu. Agora tu vai vortá a tocar até de 
manhã e guarda a minha sanfona amanhã, que eu 
vou buscar e eu já vou com Karolina. Chegamo na 
banca de Samarica: - Samarica, cervejinha, 
cervejinha. Samarica passou a cervejinha pra ele, 
nós bebemo, outra cervejinha. Bebemo a outra aí 
já tava mermo perto dalí do pé de sumbrião onde 
a egüinha tava amarrada. Cheguei perto da 
egüinha, acochei a sela, passei a perna, joguei 
Karolina na garupa e saímo escondido pelos fundo. 
Fomo simbora, aí Karolina dixe pra mim:
- óia Gonzaga, puxa mermo que a cabroeira vem 
aí atrás, parece que eles, tão querendo botar gosto 
ruim no nosso amor! Eu disse:
- não diga isso, Karolina, taquei a espora no 
suvaco  dessa égua? Aí, a eguinha se abaixou, saiu 
danada, chega saiu baixinha
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- piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, êpa!!! Escorei 
mermo na beira do rio, o riacho tava cheio rapaz! 
Aí a égua refungou água, e agora Karolina?
- Vamo se esconder por dentro das moita, aí por 
dentro dos mato. Aí nós entramo nos mato a 
negrada vinha atrás, riscou também na beira do 
rio, aí nós escutamo foi o conversero deles
“È sumiram, se encantaram, se 

escafederam”. Ramo caçar eles?

- Home
vamo vortá pro samba que ainda tem umas duas 
horas de forró, é mermo ramo vortá. Aí a 
cabroeira vortou e nós três ali dentro das moita, 
eu, Karolina e minha égua. E ali nós três 
escutando a cantiga das água, tirei a sela e... lavei 
a égua “rarai”. 

        Nos causos,  se encontram, entre os mais variados temas, a louvação 

à figura do vaqueiro, tipo característico do Sertão, que Gonzaga levou 

durante toda sua carreira como ícone da região, em seu discurso imagético; 

alusões à mulher, como vimos em Karolina com K, bem como  o respeito à 

sabedoria dos mais velhos, o respeito  à autoridade, expresso muito 

fortemente em “Respeita Januário”, em que Gonzaga narra sua volta, 

depois do  sucesso que já fazia no Sul do país. Importante notar que 

Gonzaga  lugar e cena , no desenvolvimento de sua oralidade e imagética. 

Segundo Manguineau (1997) “as instâncias de enunciação em termos de 

lugares, visam enfatizar a preeminência e preexistência da topografia social 

sobre os falantes que aí vem a se inscrever. Um conceito de lugar cuja 

espacialidade repousa sobre esse traço essencial segundo o qual cada um 

alcança sua identidade a partir e no interior de um sistema de lugares que 

o ultrapassa” 

Esse negócio de matar gente no Sertão, já foi trabaio 
mais maneiro, menos pra eu. Quis matar um home, 
me lasquei, levei uma surra tão danada, uma surra 
caprichada do meu pai e minha mãe, que arribei de 
casa. Dezoito anos incompleto 1930, ingressei nas 
forças, revolução como o diabo, tiro como o diabo, 
(nunca dei nenhum). Eu queria ser era um artista 
rarai! Ingressei na RCA, onde estou até hoje, graças a 
Deus. Aí, eu já era artista, artista do Nordeste, meu 
sonho. Comecei a sentir saudade de casa. Home, pelo 
cartaz que eu tenho, eu acho que já dá pra voltar. Eu 
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quero dá uma surpresa danada no meu pai. A 
surpresa vai ser tão grande, que ele nunca mais vai 
esquecer na vida dele. Regressei. Cheguei em casa de 
madrugada, só ali, naquela madrugada sertaneja, 
frente a frente com a minha casa, chamei:
- Oh de casa! Oh de casa. (Me lembrei do prefixo) 
Louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo!
- Para sempre seja Deus louvado. 
- É seu Januário? Sim senhor.
- To vindo do Rio de Janeiro seu Januário, trago 
um recado pro senhor. É do fio do senhor, mandou 
até uma coisinha pra lhe entregar, to morrendo de 
sede. Quando vim de lá, traga um copo d’água pra 
mim, copo não, traga mermo um coco. Rará! 
Fiquei olhando pela brecha da janela, aí vi o véio 
acender o candieiro, escutei o tibungado do caneco 
no fundo do pote, no fundo do pote, lá no fundo,
- tibungo!!! Rará, lá vem o véio pelo corredor 
caneco na mão o candieiro na outra, chegou 
mermo na janela que eu tava, arriou o copo d’água 
no batente da janela, tirou a tramela, abriu a 
janela em cima de mim. Aí eu senti o cheiro dele, 
aquele cheiro antigo, aquele cheiro meu rá, ele 
encandiou-se, levantou o candieiro acima da 
cabeça, me interrogou,
- quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho, isso é 
hora de você chegar em casa seu coisa? Santana 
Gonzaga chegou, viva Deus. A meninada eeeeh, 
menino como o diabo, irmão que eu não conhecia.  
Rarai, aí ninguém dormiu mais, de manhã cedo a 
casa já tava cheia de gente, aí eu disse:
- agora eu vou fazer bonito vou cantar pra esse 
povo. Desembaei a sanfona e mandei brasa, 
quando eu pensei que tava agradando, Raimundo 
Jacó gritou lá do meio do povo:
Luiz, respeita Januário moleque, rara.

Observe-se, ainda, a utilização da “cena” sertaneja, como pano de 

fundo do conteúdo abordado, onde segundo Manguineau (1997), “similar 

em termos de formação discursiva,” a noção de encenação demonstra que 

a linguagem não constrói cenas autônomas, pelo contrário,  há uma forte 

vinculação ente lugar, cena e discurso, como demonstra o causo a seguir. 

Este causo servia de introdução, sempre que Gonzaga cantava em seus 

shows, à musica “Respeita Januário” 
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Quando eu voltei lá no Sertão e quis zombar de 
Januário com meu fole prateado/ Só de baixo 
cento e vinte, botão preto bem juntinho/ como 
nego empareado/ mais antes de fazer bonito de 
passagem por Granito foram logo me dizendo/ de 
taboca, rancharia de Salgueiro à Bodocó Januário é 
o maior/ E foi aí que me falou meio zangado véio 
Jacó/ Luiz respeita Januário, respeita Januário Luiz 
tu pode ser famoso/ mas teu pai é mais tinhoso/ e 
com ele ninguém vai Luiz/ Luiz respeita os oito 
baixo do teu pai/ respeita os oito baixo do teu pai/ 
respeita os oito baixo do teu pai. (Gonzaga – 
Respeita Januário) 

A influência de Januário na formação de Gonzaga é grande. O 

causo acima transcrito serve como representação desse enlace, 

entretanto podemos perceber a importância dessa influência, em nosso 

contato com a Associação Respeita Januário, sediada no Recife e que, 

segundo seus estatutos, “congrega pessoas que mantém contato 

estreito com o mundo da música tradicional nordestina, reunindo 

também pessoas de alta qualificação acadêmica na área de música e 

ciências sociais, sobretudo da Universidade Federal de Pernambuco. 

Transparece, de forma explícita, que o enraizamento da musica 

tradicional nordestina, vem de Januário, na obra de Gonzaga. Para a 

Associação Respeita Januário, “a música tradicional do Nordeste é, 

antes de tudo, uma realidade humana, viva” e  se propõe a, com os 

músicos tradicionais, estes “Januários” de hoje, ajudar a conhecê-la e 

valorizá-la como merece. 

Estas observações nos chamam a atenção, para o fato de que o 

“tradicional” encontra-se enraizado na obra de Gonzaga, pela sua 

contextualização e interdiscursividade, uma vez que “lugar” e “cena” 

estão profundamente imbricados na obra do compositor. 

4.2  O causo eu conto como o causo foi  -  discurso sobre discurso

          Manguineau (1997)  nos chama a atenção para a teoria de 

Pêcheux, em relação ao fato de que “o desafio crucial é o de construir 
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interpretações, sem mais neutralizá-las, seja através de um discurso 

sobre o discurso, seja no espaço lógico estabilizado com pretensão 

universal.”

Luiz Gonzaga consegue ser voz e vozes, quando interpreta, de Zé 

Dantas, seu parceiro em muitas composições, o causo Samarica 

Parteira, a historia de um parto no sertão nordestino. 

Vem do livro “Os sertões”, de Euclides da Cunha, a circunscrição 

do lugar de fala dessa gente do nordeste brasileiro, quando o autor 

dividiu sua obra em três partes: a terra, o homem e a luta, uma das 

primeiras e  mais fortes narrativas fundadoras sobre o Brasil pelas 

imagens e alegorias que marcaram para sempre nossa memória e 

nossa cultura. 

O compositor Zé Dantas, autor/enunciador, e Luiz Gonzaga 

intérprete/co-enunciador conseguem ser voz (porque são um) e ser 

vozes (porque são personagens do causo) de toda a obra da dupla, 

expressa na interpretação marcada pelo ethos característico desse lugar 

de fala, que é o sertão, com todas as suas nuances telúricas, 

carregadas da visão euclidiana em relação ao homem, a terra e a luta 

nessa região do nordeste. 

O que é dito e o tom que é dito são igualmente 
importante e inseparáveis, Embora o texto seja escrito, 
ele é sustentado por uma voz específica: “a oralidade 
não é o falado”, como lembra H. Meshchonnic, que 
preconiza “a integração do discurso ao corpo e à voz, 
bem como a do corpo e da voz ao discurso” 
(MANGUINEAU, 1997, p.46). 

O compositor Zé Dantas que, na sua obra narra a saga do 

homem do nordeste, se utiliza dos artifícios dramáticos do amarelinho 

do sertão (o João Grilo, de Ariano Suassuna) com sua ironia militante, a 

revelar, na polifonia instalada no enunciado do causo, um discurso 

típico da região sertaneja. Por outro lado, visivelmente imbricado com a 

teoria do teatro dialético, de Bertolt Brecht, Zé Dantas (autor) e Luiz 
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Gonzaga (intérprete) cumprem as etapas necessárias, ditadas pelo 

dramaturgo da Escola de Frankfurt, para vencer as cinco dificuldades de 

escrever a verdade. 

A busca da verdade, pelos opostos, é, em Brecht, a base do 

didatismo de sua dramaturgia, onde a ironia militante, de forma astuta, 

é arma que se coloca como caminho de revelação da verdade. Zé 

Dantas, em Samarica Parteira, se utiliza dessa mesma arma, ou seja, o 

humor aparentemente inocente, permeado de ironia, revelador, nas 

vozes do sertão, dos conflitos, sentimentos e todas as nuances que 

envolvem as relações sociais que gravitam no sertão do nordeste. 

Luiz Gonzaga, como interprete, é, na verdade, fiel depositário da 

polifonia instalada no sertão, produto das mais variadas vozes 

nordestinas. Na primeira gravação de Samarica Parteira (EMI-ODEON-

1973) não se incluía como personagem, entretanto a partir da gravação 

em 1976, também pela EMI-ODEON, substituiu o nome da personagem 

Tonho (o peão da fazenda) por Lula (Lula, de Luis, Luis Gonzaga, o 

mesmo peão da fazenda). Ele, o rei do baião, se incorpora ao discurso, 

não só como intérprete, mas, com muito mais força, como personagem 

do causo, vivendo o peão Lula, aquele mesmo amarelinho, aquele 

mesmo João Grilo de Ariano Suassuna, com toda sua ironia, capaz de 

revelar a verdade nesse caminho do homem e de sua luta pelos seus 

direitos no sertão nordestino. 

4.3  Samarica Parteira - um discurso sertanejo 

Como mencionado anteriormente, Boff (l977) alega que todo ponto 

de vista é a vista de um ponto. Baseado nesse argumento é que tentaremos 

analisar o causo "Samarica Parteira", contado por Luiz Gonzaga. Trata-se 

de um gênero de discurso que permeia a obra do compositor, como "O 

Jumento Nosso Irmão", "Carolina com K" e muitos outros, que traduzem as 

vozes do sertão nordestino, geradas na polifonia presente na região, como 

lugar de fala do povo dessa terra, suas tradições e identidade cultural. 
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Transcrevemos, a seguir, o causo que, na verdade, procura narrar um 

parto, numa casa grande do sertão nordestino com todos os seus detalhes, 

onde se circunscreve a ótica do enunciador (Zé Dantas), através da ironia, 

inclusive ironia militante, verificada na polifonia das vozes que aí se 

instalam.

[...] é pela dramatização que o grupo individualiza algum 
fenômeno, podendo assim transformá-lo em instrumento 
capaz de individualizar a coletividade como um todo, dando 
identidade e singularidade [...] O modo básico de realizar tal 
coisa , essa elevação de um dado infraestrutural a coisa 
social é o que chamamos de ritual , cerimonial, festividade, 
etc.[...] O ritual tem, então, como traço distintivo, a 
dramatização, isto é, condensação de algum aspecto, 
elemento ou relação, colocando-o em foco, em destaque, tal 
como ocorre nos desfiles carnavalescos e nas procissões, 
onde certas figuras são individualizadas e assim adquirem 
um novo significado, insuspeitado anteriormente, quando 
eram apenas partes de situações, relações e contextos do 
cotidiano (DA MATTA apud VIEIRA, 2000, p.152).

Para narrar os fatos, personagens são convocadas e é nesse 

lugar de fala que se expressa à polifonia da região com suas nuances 

características. O humor didático torna possível a compreensão do jogo 

de poder, das relações sociais desiguais. Contudo, Zé Dantas consegue 

de forma dialética, tal como preconiza Brecht, em seu teatro dialético, 

conceber as cenas, onde se desenrolam as atitudes e, 

conseqüentemente, a inter-relação dentro do contexto social que dita 

de que forma o discurso transcorre e estabelece as possibilidades de 

análise dessas relações, a nível do seu conteúdo expresso e oculto ao 

mesmo tempo. 

Ê, sertão! Sertão de Capitão Barbino! Ê, sertão dos 

cabra valente!... e de muito cabra frouxo também! 

Sertão das muié bonita!... e dos cabra feio 

também!. Fazenda do poço comprido, capitão 

Barbino, casa grande, alpendrão. Terreiro 

capinado. A cacimba no oitão. No curral, muito 

gado espalhado. A lua grande escondida por trás 

de um pé de mulungu. (Eita rima rica da gota, 
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esse tal de mulungu). O galo se anuncia na 

cabeceira do açude, o Capitão aparece na varanda: 

- Lula! 
- Pronto Capitão!... 
- Sele a bestinha melada e risque. 
- Sim, senhor. 
- Vá ligeiro buscar Samarica, que Juvita já tá cum 
dô de menino.
- Essas hora, Capitão?... 
- Ta duvidando, cabra sem-vergonha? 
- Deus me defenda... 
- É nessas horas mermo, sim, senhor. 
Peguei a bestinha melada que já estava amarrada 
num pé de juazeiro e quando eu já ia destabocando 
no oco do mundo... 
- Lula!...olha, Lula 
- Oi!... 
- Vou cuspir no chão, viu? 
- Sim, senhor. 
- Cê tem que vortar, antes do cuspe secar. 
- Ave Maria... 
- E num vorte não... 
- Hum!...Foi a maior carreira que eu dei na minha 
vida. A eguinha tava miada. 
Pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-
co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co... 
Uma cancela: nheeeeeeeeeeeeem… pááá!!! 
Pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-
co, pi-ri-ri-co… 
Outra cancela: nheeeeeeeeeeeeem… páááá!!! 
Pi-ri-ri-co,  pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-
co, pi-ri-ri-co… 
Êpa! Cancela como o diabo nesse sertão: 
nheeeeeeeeeeeeem…pááá!!!
Pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-
co, pi-ri-ri-co... 
Um lajedo: pa-ta-ta-co, pa-ta-ta-co, pa-ta-ta-co, 
pa-ta-ta-co, pa-ta-ta-co, pa-ta-ta-co... 
Saindo fora. pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-
co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co... 
Uma lagoa, lagoão. A saparia, lá cantando: 
Bum!Bum!Bum!Foi!Não foi!Foi!Não foi!Não foi! 
Ah, menino, na velocidade que eu vinha essa égua 
deu uma freada tão danada, na beirada dessa lagoa, 
minha cabeça foi junto com a dela e o sapo gritou, 
lá de dentro da água: 
- Oi,oi,oi...ele agora quaje cai. 
Sapequei a espora no suvaco vazio dessa égua, ela 
se jogou na água, que parecia uma jangada 
cearense:
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Tchuaaa, Tchuaaa, Tchuaaa, Tchuaaa... Tchuaaa, 
Tchuaaa...
Saindo fora. pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-
co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co... 
Outra cancela: nheeeeeeeeeeeeem…pááá!!! 
Pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-co, pi-ri-ri-
co, pi-ri-ri-co... 
Um rancho, rancho de pobre. 
-Au,au,au (cachorro de pobre, cachorro de pobre 
late fino) 
-Tá me estranhando, cruvina? (Era cruvina mesmo, 
balançou o rabo) Não sei por que cachorro de pobre 
tem sempre o nome de peixe: 
É cruvina, piaba, traíra, matrinchã, baleia, piranha... 
ah, maguinho, mas caçadozinho como o diabo. 
Cachorro de rico é gordo, não caça nada, rabo 
grosso, só vive durmindo... ah, ah, num presta prá 
nada, só preta prá bufá! Agora, o nome é bonito: é 
o uaite, rex, uísque, rum. Ah, cachorro de pobre é 
chimbica.
Cheguei no sítio da parteira. 
-Ô de casa! Ô de casa. 
É, lá no sertão a gente pode falar alto, tem muito 
espaço.
- Samariiiiiiiiiiiica, ôôôôôôôô, Samarica 
parteeeeeeeira! Ah, tinha esquecido o prefixo.  Lá 
no sertão só se responde a essas horas da noite se 
tiver o prefixo: 
- Louvado seja Deus nosso senhor Jesus Cristo. 
- Para sempre louvado seja. 
- Samarica, é Lula! Capitão barbino mandou ver a 
senhora  que Sajuvita já tá cum dô de menino. 
- A essas horas, Lula? 
- Agora mermo. Capitão cuspiu no chão e nós tem 
que vortar, antes do cuspe secar, ôuviu? 
-Ôvi.
Peguei o cavalo veio de Samarica que comia num 
munturo (Cavalo de parteira é danado pra cumer em 
munturo. Não sei por que?). 
Butei a cela no lombo desse cavalo, acochei a cia, 
peguei a veia, joguei em cima, quase que ela imbica 
pra outra banda. 
-Vamo simbora, Samarica que eu to avechado. 
- Vamo fazê um negócio, Lula? Meu cavalinho é 
mago, sua eguinha é gorda, eu vô na frente... 
-Que é que há, Samarica? Pra gente não chegar 
hoje? Já viu cavalo andar na frente de égua, 
Samarica? Vamo simboooooora, que eu to 
avexaaaaaaado!!!
Pi-ri-ri-co, ti-co-ti-co, pi-ri-ri-co, ti-co-ti-co, pi-ri-ri-
co, ti-co-ti- co..... nheeeeeeeeeeeeem…pááá!!! co... 
nheeeeeeeeeeeeem…pááá!!!



110

Pi-ri-ri-co, ti-co-ti-co, pi-ri-ri-co, ti-co-ti-co, pi-ri-ri-
co, ti-co-ti-co...nheeeeeeeeeeeeem…pááá!!! 
Bum!Bum!Bum!Foi!Não foi!Foi!Não foi!Não foi! 
-Oi,oi,oi...ele já voltou.
Saindo fora. 
Pa-ta-ta-co, taco-taco, pa-ta-ta-co, taco-taco, pa-
ta-ta-co, taco-taco... 
Saindo fora.
Pi-ri-ri-co, ti-co-ti-co, pi-ri-ri-co, ti-co-ti-co, pi-ri-ri-
co,ti-co-ti-
Pi-ri-ri-co, ti-co-ti-co, pi-ri-ri-co, ti-co-ti-co, pi-ri-ri-
co, ti-co-ti-co...  nheeeeeeeeeeeeem…pááá!!! 
-AU,AU,AU...
Ta me estranhando, Nero. 
- Capitão Barbino!... chegou Samarica parteira 
Samarica apeou, amarrou um pano na cabeça, foi 
logo correndo pra camarinha. Vestiu um vestido 
verde amarelo, padrão nacional.
- Aí, Samarica chamou o capitão e disse: 
-Capitão! Agora eu vou dano as ordens e vosmicê 
vai cumprindo. - - Boa  noite, Sajuvita! 
- Ai Samarica, aí. 
- Guenta a dô minha fia, seje home. 
- Ai, Samarica eu acho que eu vou morrer. 
- Morre o quê, minha fia, e logo agora, que eu 
cheguei. Exagero, eu nunca perdi um. 
- Capitão Barbino, chame as mulé dessa casa pra 
reza a oração de São Reinaldo que é pra ver se... 
Aumenta as reza, muié! 
- Capitão Barbino, vosmicê tem por ai um fuminho 
do bom, lá de Arapiraca? Dê uma laskinha de fumo 
pra ela mascar. 
- Ai, Samarica, já chega! Ave Maria! 
- Capitão Barbino, bote uma cabeça de alho nas 
ventas dela. 
- Ai, Samarica, assim eu espirro 
- Mas, é pra espirrar mermo, minha fia,...ajuda. 
- Aumenta as reza, muié! 
- Capitão Barbino, amarre duas cordas no telhado e 
mande ela 
- Ai, Samarica, ai que dô 
- Guenta as oração, meninas! 
   (som das orações mais ligeiro e agoniado) 
- Capitão Barbino, bote o chapéu na cabeça dela, 
bote, bote.
- Guenta as orações. (som das rezas) 
- Capitão Barbino, arranje uma garrafinha prá ela soprar.
- Guenta as oração. Ô, muié, não tem uma oraçãozinha 
mais forte não? 
-Tem essa de Santo Antônio pequenino 
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- Então reza essa, reza que parece que esse menino 
encruô.
- Santo Antônio pequenino, mansado de burro 
brabo, fazei nascer esse menino com mil e 
seiscentos diabo. 
-
asceu! Êita que nasceu o fio do Capitão Barbino. E é 
home! Oia os documentos do peste! Êita, como é 
grande! (Zé Dantas – 1974) 

A primeira observação, em relação ao texto e seu enunciado, nos 

transporta à fundamentação do teatro dialético, de Brecht (l967) no que 

concerne as cinco dificuldades, apontadas pelo dramaturgo da Escola de 

Frankfurt, para escrever a verdade. É nesse ponto, que o compositor  Zé 

4se apropria do conceito Brechtiniano, para enunciar, no seu discurso, a 

verdade, como astúcia e arma e a possibilidade, com sua popularidade, de 

divulgá-la entre muitos. 

Quem nos dias de hoje, quiser lutar contra a mentira e a 
ignorância e escrever a verdade tem de superar ao menos 
cinco dificuldades. Deve ter a coragem de escrever a 
verdade, embora ela se encontre escamoteada em toda 
parte; deve ter a inteligência de reconhecê-la, embora se 
mostre permanentemente disfarçada; deve entender da arte 
de manejá-la como arma; deve ter a capacidade de escolher 
em que mãos será eficiente; deve ter astúcia de divulgá-la 
entre os escolhidos (BRECHT, 1967). 

             Percebe-se que o compositor  Zé Dantas, como enunciador,  no 

causo Samarica Parteira, utilizando-se da sabedoria popular, é co-

responsável pelas expressões contidas no texto. 

“Sabedoria popular” é, na realidade, a própria comunidade 
dos locutores de uma língua, cada locutor é indiretamente 
um dos membros dessa instância.Essa filiação, contudo, só 
pode ser indireta, pois a sabedoria popular transcende os 
locutores reais, provem dos mais remotos tempos, de uma 
experiência imemorial: não tem sentido perguntar-se quem 
pode ter inventado e em quais circunstâncias 
(MAINGUENEAU, 2002, p.170). 

Retornando ao conceito , didático,  brechtiniano da busca da verdade 

pelos opostos, podemos observar a visão do compositor  Zé Dantas, 
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utilizando-se, a nível da cultura popular, da quinta dificuldade para escrever 

a verdade, que é a astúcia de divulgá-la entre muitos. Nesse ponto, Dantas 

(1974) permeia o texto de ironia, através do humor das personagens que, 

dentro de um contexto adverso, parecem conviver sem conflito, dentro da 

desigualdade das classes sociais, que aí se estabelecem e relacionam-se. O 

discurso expresso em Samarica Parteira, permite inferir as relações de 

poder e dominação que gravitam nesse tipo de cena nordestina, da casa 

grande, cercada de serviçais, sempre prontos a cumprir as ordens e 

determinações da autoridade local, seja o dono da terra (Capitão Barbino), 

o padre, o juiz etc. 

Assim, vale a pena salientar, pela ótica do dramaturgo Brecht, as 

relações que se estabelecem entre o homem , a terra e a luta, que aí se 

instala. Neste ponto, entre outras observações importantes a fazer, torna-se 

pertinente trazer à tona a questão da verdade. A verdade como arma e que 

somente pode ser utilizada com astúcia. Segundo Brecht (1967) “em todas as 

épocas, a astúcia tem sido utilizada para divulgar a verdade, sempre que 

esteve subjugada e oculta. ”É notável como o dramaturgo utiliza , em sua 

análise teatral, as questões em relação a terra, o homem e sua luta. 

Confúcio modificou velhas lendas chinesas, alterando certas 
palavras. Quando se dizia que o potentado de Kun havia 
mandado “matar” o filósofo Wan por ter sido isto ou aquilo, 
Confúcio escreve em lugar de “matar”, “assassinar”.Quando 
se disse que o tirano fora vítima de “atentado”, ele escreveu 
“foi executado”.Com isto, Confúcio abriu lugar para uma 
nova interpretação da história.Quem em nosso tempo diz 
“população” em vez de povo e diz “propriedade” em vez de 
“terra’, já não dá apoio e muitas mentiras. Tira das palavras 
sua mística pobre.

       Oriundo da escola de Frankfutr, Brecht (1967) tem uma visão crítica da 

comunicação, procurando com isso, sempre utilizar o significado oculto de 

determinadas palavras, principalmente, quando as utiliza no sentido de atos 

comunicativos, cujo conceito maior é um ato político. 

       A palavra “povo” que dizer uma certa unidade, pretende  traduzir,  e 

dar a entender interesses comuns; portanto, deveria ser utilizada quando 

se fala de diversos povos, porque só nesses casos poderão existir interesses 



113

comuns. A população de um território tem diversos interesses comuns e 

contrários. Eis uma verdade geralmente suprimida.

Finalmente, na sua análise do texto de Confúcio, Brecht 

(1967) é enfático quanto a questão da terra e seus múltiplos 

significados para o ser humano. 

        Quem fala do solo,descrevendo apenas um cheiro de terra e da cor, 

apóia as mentiras dos que a dominam, porque não depende da fertilidade do 

chão, nem do amor do homem a terra, nem do seu trabalho, mas 

especificamente  o que conta é o preço do trigo e da mão-de-obra. Os que 

lucram não são aqueles que plantam o trigo. E o cheiro da terra é 

completamente estranho ao bolso, o cheiro aí é diferente. Aí, a terminologia 

mas acertada é a propriedade feudal; Com isso pode-se enganar menos. 

      A busca da superação, dentro do pensamento brechtiano, é muito 

clara, principalmente porque sua obra foi toda voltada para a 

construção de um mundo socialista, de bases igualitárias. 

Onde existe opressão, a palavra disciplina deve ser 
substituída pela palavra “obediência”, porque a disciplina 
também  é possível sem o déspota e, conseqüentemente, 
tem o significado mais nobre que obediência. Melhor que a 
palavra “honra”, é a expressão “dignidade humana”. Com 
isso não se perde o indivíduo tão facilmente do campo de 
visão (BRECHT, 1967, p.27).

O compositor Zé Dantas, em “Samarica Parteira”, serve-se da 

captação, transpondo-a para a ironia sutil, através do humor de sua 

narrativa, traduzida em subversão, ao revelar as personagens e suas 

vozes, seu contexto e lugar de fala. O conjunto de expressões típicas, a 

própria forma de relacionamento, expresso no texto, apontam para 

inferências, a partir do contexto das relações sociais que se 

desenvolvem no sertão nordestino, com todas as nuances de dominador 

e dominado, de pobres e ricos, enfim, dos conflitos latentes nesse tipo 

de convivência social.

Por outro lado, o fenômeno assume uma dimensão 
diferente quando se trata não de copiar um fragmento 
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isolado, mas de imitar globalmente um texto ou um 
gênero de discurso. Saímos do plano limitado da alusão. 
Neste caso, raramente a relação entre imitação e 
imitado será exclusivamente lúdica: ele permite que o 
discurso de imitação construa sua própria identidade. 
Falar de “imitação” é vago demais. Um discurso pode, 
de fato, imitar um outro, servindo-se de duas
estratégias opostas: a captação e subversão( 
MAINGUENEAU, 2002, p.173). 

O compositor Zé Dantas, como enunciador (Lula, o peão da 

fazenda), incluso em seu próprio enunciado, desqualifica seu próprio 

texto, através do humorismo, aparentemente inocente, do amarelinho 

do nordeste, (o João Grilo, de Ariano Suassuna), retratando, nas vozes 

das personagens do causo “Samarica Parteira”, a narração de um parto, 

numa casa grande, do sertão nordestino. 

A enunciação irônica apresenta a particularidade de 
desqualificar a si mesma, de subverter no instante 
mesmo em que é proferida. Classifica-se tal fenômeno 
como um caso de polifonia, uma vez que esse tipo de 
enunciação pode ser analisado como uma espécie de 
encenação em que o enunciador expressa com suas 
palavras a voz de uma personagem ridícula que falasse 
seriamente e do qual ele se distancia, pela entonação e 
pela mímica no instante, mesmo lhe dá a palavra. Ao 
dizer “Que homem amável!...”, referindo-se a um 
homem grosseiro, o enunciador atribui a 
responsabilidade dessa fala inadequada a um outro, 
colocando-o em cena sua enunciação. Enfim, o 
provérbio se apresenta pelo que ele é, sem equívocos, 
ao passo que a ironia é por essência ambígua, pois se 
mantém na fronteira entre o que é assumido e o que é 
rejeitado. É próprio da natureza da ironia ser muitas 
vezes insolúvel, impedindo que o co-enunciador 
determine se o enunciador está ou não sendo irônico 
(MAINGENEAU,  2002, p.175). 

Tal como a enunciação proverbial irônica, distingue-se, no causo 

“Samarica Parteira “interpretado por Luiz Gonzaga, três vozes, citadas 

por Maingueneau (2002), a saber:  a voz anônima representada pelo 

"nós" da sabedoria popular. a voz do personagem ridículo e a voz do 

enunciador que encena, em sua própria fala a voz precedente, da qual 

se distância. 
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“Samarica Parteira”, carrega no bojo do seu enunciado, expresso nas 

vozes ali instaladas, o que Maingueneau (2002) classificou de ironia 

militante. Nesse ponto, Dantas é sutil, astuto, como aconselha Brecht, 

deixando a cargo da inferência, a compreensão do conflito. Sua arma é, 

mais um vez, com base no didatismo brechtiniano, o humor aparentemente 

descomprometido com a verdade e a superação de conflitos sociais. Para 

Maingneau os indícios que permitem interpretar um texto como irônico, 

estão no próprio texto, onde percebe-se sinais evidentes de que o autor não 

assume o que escreve, ou no caso de Dantas, camufla, com astúcia, 

quando narra a condição autoritária da personagem Capitão Barbino.

[...]  Percebemos a força subversiva da ironia. Enquanto a 
polêmica apresenta argumentos contra um enunciador 
externo e enquanto a paródia aniquila internamente uma 
posição enunciativa visivelmente estranha e caricaturizada, a 
ironia simula imputar ao adversário a responsabilidade pelo 
texto, de maneira que ele se autodestrua (MAINGUENEAU, 
2002, p.178). 

Pano de fundo, cenário e contexto do causo “Samarica Parteira,” o 

Sertão aparece expresso no discurso, com sua enunciação compartilhada 

nas primeiras frases do causo, que antecedem à chegada do Capitão 

Barbino.

Ê sertão! Ê sertão de cabra macho e de muito cabra frouxo 
também. Sertão das muié bonita e de muito cabra feio. 
Fazenda do poço comprido, Capitão Barbino, casa grande, 
alpendrão. Terreiro capinado, a cacimba no oitão, no curral 
muita gado espalhado. A lua grande escondida por trás de 
um pé de mulungu! Eita rima rica de gota esse tal de 
mulungu. O galo se anuncia na cabeceira do açude, o 
capitão aparece na varanda (DANTAS, 1974). 

Aqui, o sertão é mais do que a demarcação geográfica e, nesse 

ponto, buscamos em Santa Cruz (2001), no seu texto “Sertão 

Desencantado”, a indicação de Guimarães Rosa, como guia e rastreador 

para nos conduzir pela região sertaneja nordestina.

(...) Muito mais do que um guia para nos conduzir pelo 
sertão, temos um rastreador danado de bom, o imensurável 
Guimarães Rosa. Ele foi, sem dúvida, quem melhor expressou 
a dialética sertaneja. Em ”Grande Sertão: Veredas” - ao meu 



116

ver, sua obra-prima - define a filosofia habitual do sertão em 
todas as suas nuances .Com uma estética literária primorosa, 
envolve-nos e nos conduz inteiramente, quando nos leva a 
descobrir uma região, que mesmo ao longo do tempo, vem 
produzindo fome, discórdia, loucura e devastação, cuja ordem 
social tenha estado invariavelmente corroída pela violência e 
pela carência material, guarda em si, toda a magia, 
encantamento e sabedoria próprias do lugar (SANTA CRUZ, 
2001, p.99). 

Dessa forma, na tentativa de contextualizar o enunciado, vamos 
buscar em Guimarães Rosa, várias definições feitas sobre o sertão, com o 
objetivo de seguirmos algumas trilhas deixadas pelo autor de "Grande 
Sertão - Veredas", traduzindo o universo fabuloso dessa região, chama a 
atenção para o fato de que “Sertão é sem lugar. Sertão: é dentro da gente.’

Sertão é o pensamento da gente se forma mais forte do que 
o poder do lugar... Tudo aqui é perdido, tudo aqui é 
achado... quem mais abre mais acha! 
O sertão é do tamanho do mundo. O sertão está em toda 
parte. Só que o sertão é grande ocultado demais. O senhor 
vê onde é o sertão? Beira dele, meio dele?...  Lugar sertão 
se divulga: é onde os pastos carecem de fechos;  Ele beira 
aqui, e vai beirar outros lugares, tão distantes. Rumor dele 
se escuta.O senhor sabe mais que é, de se navegar sertão 
num rumo sem terno, amanhecendo cada manhã num 
pouso diferente, sem juízo de raiz? O sertão me produz, 
depois me engoliu, depois me cuspiu do quente da boca...  
Ia fazendo receios, perfazendo indagação. O senhor não 
creia na quietação do ar. Porque o sertão se sabe só por 
alto.
Ser o que não dava realce - qualquer um podia, fazendeiros 
com posses, mão em políticas.  Mas o sertão está 
movimentante todo-tempo - salvo que o senhor não vê; O 
sertão não chama ninguém às claras; mas, porém, se 
esconde e acena (ROSA apud SANTA CRUZ, 2001, p.99).

No texto acima procuramos identificar as inferências, que traduzem a 

polifonia estabelecida e construída pelas vozes narradoras do discurso 

sertanejo. Em relação ao causo “Samarica Parteira”, são vozes ocultas no 

início do enunciado que, na sua síntese, abrem para percepção da extensão 

da paisagem, introduzida no causo de forma a contextualizar, além do 

puramente geográfico, chegando mesmo á densidade narrativa, onde a 

poesia é interrompida (efeito distanciamento brechtiniano), pela ironia do 

humor, aparentemente inocente, de Dantas. 

- Entonce, Samarica, Capitão Barbino mandou ver 
a senhora que Sajuvita já tá cum dô de menino... 
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- A essas horas? 
- Agora mermo. Capitão cuspiu no chão e nós tem 
que vortar antes do cuspe secar, ôuviu? 
-Ôvi.
- Capitão Barbino!... chegou Samarica parteira 
Samarica apeou, amarrou um pano na cabeça, foi logo 
correndo pra camarinha. Vestiu um vestido verde 
amarelo, padrão nacional. Sabe lá se... 
Aí Samarica chamou o Capitão e disse: 
-Capitão! Agora eu vou dano as ordens e vosmicê vai 
cumprindo. Boa noite Sajuvita! 
- Ai, Samarica, ai. 
- Guenta a dô, minha filha, seje home. 
- Ai, Samarica, eu acho que eu vou morrer. 
- Morre o que, minha fia, e logo agora que eu cheguei. 
Exagero, eu nunca perdi um. 
- Capitão Barbino, chame as mulé dessa casa pra reza 
a oração de São Reinaldo que é pra ver se...(DANTAS, 
1974)

          A tematização do texto e suas formas nominais apontam com 

freqüência na ação do parto, nas classes sociais ali presentes, no gênero, 

no mundo descrito, na vida, etc. A relação entre o compositor Zé Dantas, 

produtor do texto original e o transformador do texto, o intérprete Luiz 

Gonzaga, provoca uma releitura indutora de novas leituras e,daí por diante, 

a construção de universo infinito, por mais que queríamos delimitar o 

campo e o espaço discursivos em que o causo se insere. Portanto, é preciso 

detalhar essas aparições, através de usos e papeis que podemos observar 

no texto. 

São personagens do causo: Capitão Barbino (dono da terra, 

fazendeiro), Lula (peão da fazenda, empregado doméstico), Samarica 

(parteira, leiga, típica do sertão nordestino), Sajuvita (esposa do capitão, 

dona de casa, também típica, da classe abastada da região) e uma gama 

imensa de personagens ocultos que povoam o sertão. O Lugar de fala 

estabelece-se a partir da compreensão dessas personagens e o contexto 

onde estão inseridas. Capitão Barbino e Sajuvita representam o poder e a 

classe social dominante. Lula e Samarica representam o povo, a gente 

humilde da região, dominados pelo poder, ainda vigentes em terras e 

fazendas do sertão, dominadas pelo latifúndio capitalista. Essas personagens 

estão traduzidas nas vozes dos cantadores, violeiros, repentistas, rezadeiras, 
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beatos, parteiras e tipos populares. Interessante notar que Gonzaga, como 

intérprete e, ao mesmo tempo, personagem do causo, na voz e fala de Lula, 

o peão obediente, empregado do Capitão Barbino, se insere no causo, 

apropriando-se da narrativa. 

Peguei a bestinha melada que já estava amarrada num pé de juazeiro e 

quando eu já ia destabocando no oco do mundo... 

- Tonho!... 
- Oi!... 
- Vou cuspir no chão viu? 
- Sim senhor. 
- Cê tem que vortar antes do cuspe secar. 
- A vê Maria... 
- E num vorte não... 
-  Hum!... ...(DANTAS, 1974). 

          As condições de espacialidade e transitoriedade das vozes que 

transitam no discurso, expresso no texto, absorvem as vozes que permeiam 

o universo, expressam-se no campo e são detalhadas no espaço que 

configura o Sertão, abordado pelos enunciadores e co-enunciadores 

Não é à toa que um dos baiões mais famosos de Luiz Gonzaga, em 

parceria com Zé Dantas, intitula-se “VOZES DA SECA”. Luiz Gonzaga e Zé 

Dantas tinham a noção, mesmo que  de forma assistemática, de sua função 

no espaço do seu tempo, visto como campo, como  lugar de fala do povo 

nordestino. A partir de sua consciência desse lugar de fala, é que, na 

construção das personagens do causo “Samarica Parteira,” Dantas 

desoculta, infere, a gente do sertão nordestino, seu cotidiano, seus 

conflitos, desigualdades sociais, através da narrativa humorística, permeada 

de ironia sutil, astuta e carregada das nuances da polifonia do discurso 

típico da região nordestina. Possíveis inferências nessa polifonia apontam 

para a filosofia matuta, captada por Santa Cruz (2001), em Guimarães 

Rosa, no seu texto “Sertão dês-encantado”,  através dos "ditos sertanejos": 

Os violeiros tocam sentimento geral. 
O mal ou o bem estão em que faz; não é o no efeito que 
dão.
O silêncio é: É gente mesmo demais. 
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O vento é verde. Aí no intervalo, o senhor pega o silêncio 
põe no colo.
Quando a velhice vem surgindo de dentro da mocidade. 
Quem desconfia fica sábio. 
Tudo que é bonito é absurdo. 
A noite é uma grande demora. 
Pão e pães, é a questão de opiniões. 
Sossego trás desejos. 
Mente pouco, quem a verdade toda diz. 
A liberdade é assim, movimentação. 

              Um ainda não é um: quando ainda faz parte com

             todos (ROSA apud SANTA CRUZ, 2001,p.100) 

 Ao fazermos a releitura do causo, mais uma vez, identificamos, no 

texto de Guimarães Rosa, as inferências geradas pela polifonia do mundo 

fabuloso e imaginário do sertão nordestino.

Para Boff (1997), que já citamos  no inicio deste texto,   ler significa 

reler, compreender e interpretar. Segundo o autor, cada um lê com os 

olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam, ressaltando que 

“todo ponto de vista é a vista de um ponto” Zé Dantas lê, rele, compreende 

e interpreta o sertão nordestino, em Samarica Parteira, com a vivência de 

quem pisou nesse chão, conviveu com sua gente, nasceu e viveu olhando 

essas paisagens, experimentando no cotidiano a vida como ela é, mas 

sonhando como poderia ser. Portanto, Dantas gera um discurso, cuja 

polifonia deixa campo aberto para na análise do seu conteúdo, e a 

possibilidade de podermos inferir, desocultar as personagens e suas vozes, 

seu contexto e lugar de fala. 

        O universo imaginário do Sertão nordestino é co-criador e as forças 

que o movem são co-criadoras de um mundo criado e por criar. O que nos 

chama atenção, em nossa pesquisa, é a possibilidade que vimos de voltar a 

esse mesmo universo, e fazer leituras de leituras, buscando a compreensão 

do homem nordestino e do seu mundo. 

Parto no sertão é questão de vida ou morte. O contexto do causo 

“Samarica Parteira“ aponta para adversidades enfrentadas pela coragem e a 

natureza humana do querer viver, sobreviver. É nesse cenário que surgem 
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as parteiras leigas, as “Samaricas Parteiras” da vida, com o discurso 

obstinado de quem tem a força do saber natural: 

- Ai, Samarica eu acho que eu vou morrer. 

- Morre o quê, minha fia, e logo agora que eu cheguei. Exagero, eu 

nunca  perdi um...(DANTAS,  1974) 

Permeando a ironia do causo, o enunciador (DANTAS, 1974), 

incorporado por Gonzaga, assume um ethos dramático, no limite invisível 

entre a comédia e a tragédia do cotidiano sertanejo, do parto sem 

anestesia, sem sala de cirurgia, onde não há instrumento cortante, a 

operação não corta, abre com as mãos o caminho para vida. 

Para melhor ilustrar nossa compreensão, voltamos a Santacruz 

(2001), e seu texto “Sertão dês-encantado” (2001), para buscar as 

inferências, contidas nos conteúdos de origens  sertanejas, ditos populares, 

provérbios etc, com alusões a vida e à morte; uma espécie de fronteira, 

onde o trágico e o cômico, o belo  e a consciência, refletem a polifonia do 

discurso sertanejo. 

A vida não é entendível.A vida inventa! A gente principia as 
coisas, no não do saber por quê, e desde aí perde o poder 
de continuação.A vida vai em erros, como um relato sem 
pés nem cabeça... A que este mundo é muito misturado...A 
vida é cheia de passagens emendadas.A vida é muito 
discordada. Tem partes. Tem artes.Esta vida está cheia de 
ocultos caminhos.Ah, a vida Vera é outra, do cidadão do 
sertão. Sobre o nascimento de uma criança: um menino 
nasceu - o mundo tomou a começar!...A lembrança da vida 
da gente se guarda em trechos diversos, cada um com o 
seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem se 
misturam.Contar seguido, alinhavando, só mesmo as coisas 
de rara importância (ROSA, apud SANTA CRUZ, 2001, 
p.101).

Desta forma, procuramos identificar as inferências, que denotam a 

polifonia construtora do discurso sertanejo, tão bem captada por Guimarães 

Rosa, estabelecendo um espaço  entre opostos  e, com isto, possibilitando 

um enunciado resultante das vozes instaladas nessa região , com todas as 

suas nuances. 
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Segundo Maingueneau (2002) os enunciados, como produtos de uma 

enunciação, implicam em uma cena de enunciação. Samarica parteira 

permite, como cena englobante conceber um tipo de discurso (o causo) típico 

da obra de Zé Dantas e que serviu na trajetória de Luiz Gonzaga como 

“entremeio” nas suas apresentações, quer em público quer em gravações de 

estúdio. Um tipo de discurso que vem, geralmente, relacionado com a ironia 

presente na polifonia construtora das narrativas sertanejas, sem, contudo, 

distanciar-se dos aspectos trágicos, cuja linha de demarcação com a comédia 

desse gênero (o causo), uma divisão tão tênue, invisível mesmo, que a 

inferência, pelo confronto de vozes, poderia revelar. Como fonte do discurso 

e, ao mesmo tempo, aquilo que ele (o discurso) engendra a cenografia de 

Samarica Parteira legitima o enunciado do causo que, por sua vez, legitima 

essa cenografia. É aí, na cenografia de Samarica Parteira, onde nasce a fala, 

que é precisamente cenografia, para enunciar, de forma contextualizada, os 

costumes, sentimentos, credos, ditos populares, imaginário e relações sociais 

estabelecidas no sertão nordestino. Trata-se, segundo Maingueneau (2002) 

de um processo de enlaçamento paradoxal. 

Não é diretamente com o quadro cênico que se confronta o 
leitor, mas com uma cenografia. (...). Todo discurso, por 
sua manifestação mesma, pretende convencer instituindo a 
cena de enunciação que o legitima.(...) Logo de início, a fala 
supõe uma certa situação de enunciação que, na realidade, 
vai sendo validada progressivamente por intermédio da 
própria enunciação. 

Ao fazer a releitura de “Samarica Parteira,” procuramos distinguir o 

causo, como gênero de discurso pertinente à polifonia do lugar de fala do 

sertão nordestino. Resta-nos salientar o ethos que habita o enunciado de 

“Samarica Parteira,” traduzido no texto do compositor Zé Dantas e 

apropriado na interpretação de Luiz Gonzaga, uma vez que, como já 

frisamos, o que “é” dito e “como”  é dito são  igualmente importantes e 

inseparáveis.

Apresentamos os enunciados como sendo o produto de uma 
equipe que implica uma cena. Mas isso não basta: toda fala 
procede de um enunciador encarnado; mesmo quando 
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escrito, um texto é sustentado por uma voz – a de um 
sujeito situado para além do texto (MAINGUENEAU,2002, 
p.95).

Luiz Gonzaga contribuiu de maneira contundente, com sua 

interpretação, para sedimentar o caráter e a corporalidade que o compositor 

Zé Dantas buscou dar no seu texto, incorporando-se (ele, Gonzaga) como 

personagem Tonho, na primeira gravação, para depois lançar-se, inteiro, no 

causo, como Lula, de Luiz, Luiz Gonzaga. Os dois (Dantas e Gonzaga) juntos 

e separados, compõem as vozes dessa polifonia humorada e carregada de 

uma ironia sutil, militante. Entretanto, o forte desse discurso é o ethos de 

cada personagem que, juntos, formam e produzem as vozes da seca, as 

vozes do sertão nordestino. Essas relações que ocorrem na produção do texto 

e sua compreensão provocam a transitoriedade de papeis e funções, 

permitindo que as personagens, ora enunciadoras ora co-enunciadoras, se 

desloquem no universo, no campo e no espaço discursivos , onde o causo se 

insere.

Essa noção de ethos compreende não só a dimensão 
propriamente vocal, mas também o conjunto das 
determinações físicas e psíquicas, ligadas pelas 
representações coletivas à personagem do enunciador 
(MAINGUENEAU, 2002, p.98).

Ao dar corpo à personagem do peão da fazenda, Gonzaga incorpora-

o, de vez, como Lula, (sua identidade mais simples e humilde), apelido pelo 

qual era chamado por parentes, amigos e pessoas da sua convivência mais 

próxima, no contexto onde se insere a fazenda dos ricos e o arruado dos 

pobres, nos indica uma importante linha demarcatória, mas nem sempre 

visível, no Sertão nordestino. 

Desta forma, ethos e corporalidade , dentre desse gênero de  

discurso, que é o causo, um discurso típico da cultura nordestina ,  

transitam  através do “lugar” e da “cena”, permeado por uma ironia 

militante, subversiva e capaz de narrar , na transitoriedade do espaço 

nordestino, uma relação onde o tradicional serve de enraizamento para a 
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modernidade que, mais tarde, Luis Gonzaga, iria mediar pelo rádio para 

toda a nação brasileira. Gonzaga partiu, no sentido mais amplo da palavra, 

rumo ao Sul do país, para defender e instituir uma nova concepção da 

cultura nordestina e sua conseqüente identidade, uma “viagem” que dura 

até hoje e, que, como demonstraremos no capítulo seguinte provocou o 

acervo inestimável de narrativas sobre a cultura brasileira, originada na 

região sertaneja. 
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5   ENTRE O QUE É E O QUE VEM, ENTRE O QUE MUDA E O QUE 
FICA - O TRADICIONAL E O MODERNO NA OBRA DE LUIZ 
GONZAGA

5.1  Parte 1- O homem 

Pretendemos adotar a estrutura de aporte de Euclides da Cunha, 

dividindo este capítulo, analisando a relação entre o tradicional e o 

moderno, em três partes interdependentes e conseqüentes na sua 

finalidade. Desta forma a relação entre tradicional e o moderno na obra 

de Luiz Gonzaga, será vista a partir do “homem”, da “terra” e da “luta”, 

no Sertão nordestino. Entretanto, esclarecemos que não vemos 

resultados homogêneos nos trabalhos de Gonzaga e de Euclides da 

Cunha, nos interessando a divisão do aporte euclidiano. 

Quero ser lembrado como sanfoneiro que amou e cantou 
muito seu povo, o Sertão; que cantou as aves, os 
animais, os padres, os cangaceiros, os retirantes, os 
valentes, os covardes, o amor (GONZAGA apud ÂNGELO, 
1990, pg.34). 

5.1.1  O homem 

Mesmo quando se fala positivamente do homem nordestino, a 

visão, ainda, é esteriotipada. O sertanejo é, antes de tudo, um ser 

humano. Portanto, tem as mesmas necessidades básicas de todo ser 

humano. Entretanto, o imaginário popular do próprio Sertão criou 

imagens que permanecem, até hoje, como referenciais da região. 

Afirmações do tipo: “todo sertanejo é vaqueiro”, funcionam indicando 

este tipo de símbolo como ícone do Nordeste. Ao lado de vaqueiros, 

figuras como cangaceiros, jagunços, coiteiros, rezadeiras, lavradores, 

delegados, soldados, rendeiras, padres, parteiras, etc,  formando esse 

universo representativo do homem da terra, como se no Nordeste não 

houvessem professores, doutores, juizes e outras profissões 

absolutamente normais de serem exercidas. Portanto, a região ficou 

marcada pela imagem de tipos ligados à natureza exótica e sofrida, da 

qual o seu povo ainda não conseguiu se libertar. 
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Euclides da Cunha (1989), descreve o homem, como primeira 

parte de seu livro “Os Sertões”, através de narrativas poéticas, 

dramáticas, com superposição permanente da subjetividade, segundo 

Madeira e Veloso (1999) “visível na adjetivação, nas alegorias, nos ritmos 

e pontos de vista complexos, trazidos pelo narrador”. 

Todo sertanejo é vaqueiro.  Contrapondo-se a esta 
definição do sertanejo comum, duas figuras 
diametralmente opostas. Inicialmente retrata o vaqueiro 
como uma figura firme, cheio de força. “Ágil no gesto e 
determinado no olhar, bem diferente da figura vulgar do 
tabaréu canhestro, reponta, inesperadamente, o aspecto 
dominador de um titã acobreado e potente”.Mostra que 
esta personalidade ambivalente do sertanejo/vaqueiro é 
uma conseqüência do seu habitat, onde contrasta, na 
maioria do tempo, uma natureza adversa com a seca, 
frangilizando-o enquanto torna-se pródiga logo que chega 
o inverno fortalecendo-o mais do que tudo no mundo 
(SANTA CRUZ, 1967). 

Desta a forma, a convivência do homem no Sertão reside no 

espaço dos opostos, ou seja, entre o tormento e a esperança. Torna-se 

um forte pelo fato de viver cada dia enfrentando a morte. Estes acervos 

de memórias e narrativas foram transpostos por Luiz Gonzaga para a sua 

música. Seu repertório é pródigo na abordagem do homem sertanejo. 

5.1.2  Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas 

O ser humano é um ser de mediação e, muitas vezes, na sua 

trajetória de vida, emprega todo o seu sentimento na tarefa de difundir 

tudo aquilo que seu espírito capta, admira e concebe, com reciprocidade, 

como manifestação cultural, através dos valores e conhecimentos que sua 

comunidade produz. É o que ocorre com o sanfoneiro. No sertão nordestino, 

o sanfoneiro sempre foi um personagem importante para a difusão da 

cultura da região, uma espécie de suporte humano que, antes do advento e 

expansão da radiofonia brasileira, difundiu a música, a poesia e a literatura 

popular, com todas as nuances de uma cultura local. Um local que vivia, 

como disse Gonzaga, em uma de suas composições, “sem rádio e sem 

notícia das terras civilizadas”. 
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Segundo Marcuschi (2003), o homem pode ser definido como um ser 

que fala, sob o ponto de vista mais central da realidade humana. Entretanto, 

podemos lembrar que a ciência se desenvolveu com base na escrita, 

contando com a força da memória oral. Gonzaga utiliza-se desse aspecto 

histórico do conhecimento, a oralidade, e desenvolve narrativas relevantes 

para a construção da identidade cultural brasileira. Ao escrever, narra, 

transporta, busca uma reprodução, media de forma simbólica e técnica o 

conhecimento produzido no Sertão nordestino. Simbolicamente utilizou, em 

larga escala, o imaginário popular e a sua mediação técnica, se deu em nível 

da indústria cultural, quando gravou seus primeiros discos em 78 rotações e 

buscou o rádio como suporte para sua obra.

O papel da oralidade na construção das narrativas sertanejas, 

armazenadas na produção cultural dos cantadores, repentistas, cordelistas, 

emboladores etc. revesteM-se de importância fundamental para a 

compreensão das práticas da sociedade rural nordestina. A cultura nordestina 

sertaneja vista pela sua oralidade, representa um conjunto de práticas 

sociais, que oferece uma perspectiva de análise da produção cultural que se 

desenvolve na região, onde  oralidade  e escrita representam a construção 

desse objeto. 

Marcuschi (2003) nos chama a atenção para o fato de que a relação 

entre a oralidade e o letramento, não representam uma dicotomia, 

aconselhando a deslocar nosso foco para os usos da língua e a importância 

de conceber a faculdade da linguagem, priorizando de forma crítica o que 

fazemos com esta capacidade. O homem como um ser que fala, de forma 

inata, é o homem que escreve, com a advertência de que é um equívoco 

conceber a escrita como “derivada” e a fala como “primária”. A fala e a 

escrita são bens sociais indispensáveis no enfretamento do dia-a-dia, seja 

nos centro urbanos ou na zona rural, afirma Marcuschi (2003). 

Buscaremos aqui, advertidos por Marcuschi (2003), nos registros 

escritos, gravados e fotografados, a tradição oral do povo sertanejo, expressa 



127

nas letras das músicas e causos do compositor Luiz Gonzaga e seus 

parceiros.

A oralidade no Sertão tem sido, ao longo da história, um suporte 

importante para a captação, admiração e concepção de uma cultura de raiz, 

situada no ciclo junino nordestino. É pela oralidade que violeiros, cantadores, 

emboladores e os mais diversos segmentos de artistas do improviso, têm 

desenvolvido um acervo de narrativas e representações expressivas do 

cotidiano e imaginário popular do Nordeste.

Luiz Gonzaga, como sertanejo, sempre esteve próximo aos 

sanfoneiros, às bandas de pífano, violeiros, repentistas, cantadores, 

cordelistas, bem como à musicalidade de gravita na região. Mais tarde, como 

veremos adiante, pois a musicalidade já o acompanhava desde a infância, 

essa proximidade acentuou-se de tal forma, que provocou a nascente de uma 

força produtora de cultura, que geraria um projeto de música, representativo 

da região, e que seria estruturado por Gonzaga, inicialmente, de forma 

natural e inconsciente. Trata-se de uma obra sobre o Sertão, o Nordeste, o 

Brasil e, acima de tudo, reflete a condição humana. 

O Nordeste visto como representação é um grande espaço da saudade 

e o baião, criado para representar a região, surge através de conteúdos e 

narrativas recorrentes sobre a seca e o conseqüente êxodo rural. 

Humberto Teixeira, grande parceiro de Luiz Gonzaga, chamava a 

atenção para o fato de que a tradição do baião vem longe, originado nas 

feiras, no pé serra, nos bailes populares. Por outro lado, Teixeira produziu 

este tipo de música característica do sertão, em parceria com Gonzaga, 

vinculando o baião à seca, flagelo responsável pelo êxodo rural nordestino. 

Na percepção de Teixeira, o baião está também 
representado de forma especial na saudade – doce e tirana, 
tão diferente das demais saudades – que se deixa 
transparecer no olhar de quem partiu, já querendo voltar; 
então se sente num exílio. Paradoxalmente, é a saudade 
que o sustenta nas terras onde finge viver. O termo baião 
está empregado, aqui, tanto no sentido restrito, de gênero 
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musical, quanto na acepção mais genérica (VIEIRA,  2000, 
p. 17). 

Luiz Gonzaga nasceu no alto sertão de Pernambuco e aprendeu a tocar 

sanfona, acompanhando seu pai nas festas sertanejas. Nascido e criado no 

meio rural, Gonzaga conviveu com vaqueiros, agricultores, parteiras leigas, 

repentistas, cantadores, enfim, tipos populares, característicos da cultura 

nordestina. Como todo sertanejo pobre, migrou para o Sul do país, 

concentrando-se no eixo Rio/São Paulo. Ele era um homem, jovem, pobre, 

analfabeto, negro e conhecido como tocador de sanfona, que se 

transformaria num dos maiores interpretes da música brasileira. 

A música do Sertão acompanha, até hoje, a vida de sua gente, no ir 

e vir da casa pro campo, em seu cotidiano mais expressivo e, assim, torna-

se representação coletiva. Dessa forma, como representação coletiva, a 

música nordestina tornou-se um fato objetivo, transformando-se em 

representação social. Daí em diante, a concepção básica das composições, 

que formavam o repertório indicativo de um discurso local, tendia a uma 

transposição, uma tradução, para o nacional. O ponto comum desse 

repertório estava na ligação da musica com a natureza circundante, e pano 

de fundo, das relações sociais vividas na região. No sertão, a natureza é 

expressa pela música, através das representações coletivas que falam de 

ruídos dos carros de boi, do canto dos pássaros, dos ruídos do vento e da 

chuva, enfim, todo um imaginário popular, projetado em forma de poesia, 

falada e escrita. 

5.1.3  Foco no homem 

Pensando no homem, Gonzaga produziu conhecimento, quando 

elaborou uma música, baseada na sua realidade, vivida no cotidiano do 

povo sertanejo e empregou, nesse trabalho toda a sua sensibilidade, 

deixando que seu espírito se aproximasse da natureza da gente que o 

cercava. Portanto, toda a sua concepção de natureza, sempre teve o ser 

humano como centro, principalmente na análise que fez, em forma de 

música, de questões como as desigualdades sociais entre o Nordeste e o 
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Sul do país e, até mesmo, dentro da região onde nasceu. Gonzaga 

percebeu que se tornava necessário uma aproximação dessa realidade 

material, através de uma abordagem poética, embora crítica, que 

buscasse a superação das dificuldades para melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, com as quais convivia no seu cotidiano.

Trata-se, portanto, de narrativas, onde a estética coloca-se a 

serviço da compreensão espírito. Buscando discutir a natureza espiritual 

da obra de arte, Ariano Suassuna (1975), lembra que o espírito – 

segundo Hegel - “tem a faculdade de se considerar a ele mesmo, de se 

tornar, conscientemente, a si mesmo e a tudo o que procede dele, como 

objeto de pensamento, porque o pensamento constitui justamente a 

natureza essencial mais intima do espírito”. Como observa Ariano, pode-

se concluir que a obra de Gonzaga, em relação à arte, é de natureza 

espiritual. E que sua representação implica na aparência do sensível e 

insere o sensível no espírito. Como frisa Ariano, “o poder do espírito 

pensante não consiste somente, em captar o pensamento sob a forma 

que lhe é própria, mas também em se reconhecer sobre esse 

revestimento da sensibilidade e do sentimento, em se aprender, naquilo 

que é outra coisa e, no entanto, é dele, fazendo um pensamento desta 

forma alienada e reconduzindo-a, assim, a ele mesmo”. Essa observação 

retrata um dos aspectos mais importantes das narrativas produzidas por 

Gonzaga, nas suas apresentações populares, em circos mambembes e 

aquelas difundidas pelo rádio em programas de auditório e discos 78 

rotações, quando o compositor reconhecia-se a si próprio no exercício de 

sua arte. 

Ele era uma pessoa muito bonita[...] (MELO apud ÂNGELO, 
1990, p. 47) 

O espírito que dominava no Sertão nordestino, como objeto, na 

compreensão dos fenômenos que permeavam a sobrevivência na região, a 

partir da concepção de natureza e, dentro dela, o ser humano, sempre 

foram os focos principais das composições de Luiz Gonzaga que, como 

homem simples, de pouca instrução formal, conseguiu perceber, construir e 
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representar a cultura produzida na região, equacionando a relação espírito, 

natureza e pensamento consciente. 

Somente o homem, como um ser que trabalha, que tem 
um pensamento-linguagem, que atua e que é capaz de 
refletir sobre si mesmo e sobre a sua própria atividade, 
que dele se separa, somente ele, ao alcançar tais níveis, 
se fez um ser da práxis (FREIRE, 1977, P.39). 

Para Gonzaga, não bastava estar consciente de 

uma música capaz de identificar e representar legitimamente a sua terra, sua 

gente e seus valores. Era preciso comunicar essa música a todo o país que, por 

desconhecimento, entendia o homem e a região de forma equivocada, distorcida, 

caricaturada. Foi essa música que ele levou para o Sul Entretanto, Gonzaga não 

foi o único a ter esse sentimento de tradução / tradição, da expressão típica do 

Sertão nordestino, mas foi ele que desenvolveu toda uma trajetória – misto de 

diáspora e tradução – mediando a representação social da cultura do Sertão 

nordestino, em relação ao Brasil. Portanto, era necessário ampliar o raio de 

ação/enunciação de tudo o que era produzido como representação da cultura na 

região.

Nessa época, a grande mídia concentrava-se nos jornais impressos 

e, principalmente, no rádio. Apesar da existência da Rádio Clube de 

Pernambuco, era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro o pólo de emissão da 

cultura brasileira, mediada pelas ondas radiofônicas que alcançavam 

grande parte do país. 

5.1.4  O espírito como objeto

O homem difere do animal, quando se trata de comunicação. Freire

(1977), já nos chamava atenção para o fato que a existência humana se dá 

diferentemente da vida animal, uma vez que, enquanto uma se dá no 

tempo mesmo da vida do próprio homem, a vida animal e vegetal se dá 

num tempo que não lhes pertence, desde que lhes falta à consciência 

reflexiva do seu estar no mundo. Ao cotejar a comunicação humana versus 

à comunicação animal, abre-se o foco da amplitude do conhecimento 
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produzido pelo homem e diferencia-o em nuances, que apontam para o 

objeto de estudo e os aspectos históricos, em constante mudança.

Apesar de isolado do progresso, “sem rádio e sem notícia das terras 

civilizadas”, o Sertão aos poucos, ia sendo atingido pela modernidade, 

lentamente. É importante notar que esse movimento torna-se uma 

constante, provocando alterações no curso da vida das pessoas e suas 

relações sociais. Neste sentido, a obra de Luiz Gonzaga, como objeto de 

comunicação e, considerando a abrangência do conceito, produziu 

conhecimento, uma vez que foi tecendo um repertório que tornava vivo, de 

forma poética e musical, os sentimentos do homem, principalmente a sua 

estranheza, quanto à sensação de pertencimento à nação. A obra, na sua 

essência, mediaria a difusão do pensamento e estabeleceria representações 

sociais que davam conta desta realidade vivida pelo compositor e seus 

parceiros, em relação à cultura sertaneja. 

Reconhecendo a historicidade das relações sociais e da 
cultura, percebi que para compreendê-la poderia tomar como 
referência a noção de representações sociais, capaz de me 
ajudar na explicação dos sistemas simbólicos e das múltiplas 
linguagens que expressam. Nesse sentido, focalizando-se 
ações / relações sociais e formas de interpretação do mundo, 
percebe-se que as representações são, também, elementos 
significativos da chamada realidade (VIEIRA, 2000, p. 25). 

A interação com o mundo, a criação de um sistema de códigos que 

identificaram e representaram a cultura do Sertão nordestino, estão 

presentes na obra de Gonzaga, impulsionadas pelos movimentos da 

modernidade que chegaram, aos poucos, à região. Como comunicação 

humana, a obra de Luiz Gonzaga, integrada à vida e ligando prática à ação, 

desenvolveu um pensamento inspirado na formação de códigos próprios do 

Sertão, seu povo e suas práticas sociais.

Oliveira (apud 2000 VIEIRA, 2000) afirma que a música de Gonzaga é 

uma “produção capaz de dizer e pensar coisas, constituindo-se em um tipo 

especial de linguagem que reflete um diálogo entre o local e o nacional. 

Embora suas composições falem do Nordeste, do Sertão e de sua gente 
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sofrida, pode se perceber que elas extrapolam o plano do local para se situar 

no nacional. O Nordeste acaba se transformando numa metáfora do Brasil”. 

Apesar do rádio brasileiro viver uma fase ainda em desenvolvimento, 

sem dúvida era o veículo de comunicação de massa mais importante da 

época. É importante ressaltar ainda que, nessa época, a existência da 

tecnologia para desenvolvimento da comunicação de massas e o conseqüente 

desenvolvimento das técnicas da própria comunicação, ou seja, a capacidade 

de produção, através de máquinas, estavam concentradas nos grandes 

centros urbanos.  Todo o pensamento hegemônico, em termos de cultura e 

identidade, emanava desses centros, estimulando o consumo, através do 

maquinário de produção do simbólico, provocando uma disputa de mercado. 

Nessa época o mundo passava por situações de conflito, guerras, ditaduras e 

invasões neocolonialistas.

Sobrevivendo a tudo isso, a cultura nordestina, enraizada no Sertão 

brasileiro, começava a ser desocultada, através da obra de Luiz Gonzaga, 

embora o compositor não tivesse uma compreensão mais ampla desses 

fatos sociais. A sua visão localizada tenderia a se ampliar, quando teve 

ingresso na mídia radiofônica e manteve contato com a sociedade urbana, 

transitando em várias capitais brasileiras, tais como Rio de Janeiro e São 

Paulo.

No contexto mundial dessa época, a comunicação organiza-se como 

parte das forças de produção da sociedade, desenvolve-se e se mantém 

sempre em processo. Dentro desse panorama, o rádio tem papel relevante 

como meio de comunicação de massa. A partir das ondas do rádio, o Brasil 

começava a perceber que algo novo, em termos de música nordestina, 

estava mudando a concepção do homem daquela região, ainda hoje, pouco 

compreendida pelos brasileiros do Sul e Centro-Sul. O elo de ligação, ou 

seja, o suporte para estabelecer essa mudança, seria o rádio, 

proporcionando que o rural ingressasse, cada vez mais, no urbano. 

Vieira (2000) afirma que “com o baião criou-se um novo ritmo, que 

falava não só do Sertão, mas do Brasil”. Portanto, a autora mostra que é 
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possível analisar a trajetória de um músico que é visto como sendo 

representativo de uma região, ”mas que no fundo está falando de todo seu 

país e da condição humana, é uma contribuição que nos permite ir do 

singular ao universal. (USingular U/ Sertão x Brasil UUniversalU)”.

A comunicação, ligada permanentemente à vida, vê o homem como 

ser social e acompanha o seu crescimento dentro da sociedade, criando 

sistemas de códigos próprios, capazes de proporcionar a compreensão dos 

movimentos dessa sociedade. Luiz Gonzaga, a partir de sua vivência, utiliza 

em suas composições e interpretações, sistemas de códigos próprios do 

Sertão nordestino, com o objetivo de ampliá-los, difundi-los, enfim, media-

los através da comunicação de massas.

Aproveitei muito do folclore nordestino. Mas aí não deve se 
tropeçar, deve ter cuidado de dar uma nova vestimenta, 
aproveitando sós aquilo que a gente sente que foi feito com 
a imagem do povo. Se você der uma vestimenta digna e 
lançar um produto seu, não acontece nada com você. É 
muito comum o pessoal falar: “Ah, mas esse sucesso de 
fulano eu conheço desde menino”. Isso existia mesmo, mas, 
e o resto? A nova letra? Ao mesmo tempo, é necessário que 
se faça um trabalho sério em cima disto. A pessoa não deve 
matar o tema, deve melhorá-lo. “Asa Branca” era folclore. 
Eu toquei isso quando era menino com meu pai. Mas aí 
chega Humberto Teixeira e coloca: “Quando olhei a terra 
ardente / Qual fogueira de São João...” e se conclui um 
trabalho sobre “Asa Branca”. Agora, depois disso eu vou 
botar “tema popular?” Ou “recolhido”, “pesquisado” por 
Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga? Aí tudo quanto é 
vagabundo vai ser também? Não cantando nossa letra, mas 
cantando com uma letra fajuta, pra pegar sucesso. E faz 
mal pra música. Aí nós pegamos o tema Humberto e eu 
(DREYFUS, 1997 p.121). 

5.1.5  Admiração, reciprocidade e objeto da comunicação 

A esta altura, nos perguntamos: Que Sertão? Que Nordeste? De que 

região estamos, realmente, falando? Que território é esse? Finalmente a que 

objeto estamos nos referindo? Ou ainda, sobre qual objeto estamos incidindo 

nossa admiração, no ato de comunicar? 
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Albuquerque Júnior (2001), em relação ao Nordeste como um objeto 

de saber e espaço de poder, nos afirma, entre outras constatações, que 

“trata-se de pensar como a região tornou-se uma problemática, que práticas 

discursivas e não-discursivas fizeram esta questão emergir e a constituíram 

como objeto para o pensamento. 

A comunicação eficiente, segundo Freire (1977), exige que os “sujeitos 

interlocutores incidam sua Uadmiração Usobre o mesmo objeto, que expressam 

através de signos lingüísticos pertencentes ao universo comum a ambos, 

para que assim compreenda de maneira semelhante o objeto da 

comunicação”.

É Importante notar que, desde a escolha dos parceiros, Luiz Gonzaga 

buscava incidir sua admiração sobre um objeto que fosse comum aos 

nordestinos, aos quais queria representar e se comunicar, ao mesmo tempo. 

Desta forma, Gonzaga, como sujeito pensa com o outro, constrói 

conhecimento, no ato comunicativo de admirar a realidade, pesando junto, 

de forma dialógica. Como frisou bem, Paulo Freire, “o sujeito pensante não 

pode pensar sozinho, não pode pensar sem a co-participação de outros 

sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há um UpensoU, mas um 

UpensamentoU. É o UpensamosU que estabelece oU pensoU e não o contrário”. 

Portanto, estudiosos da cultura nordestina, propõem uma comunicação 

baseada na reciprocidade entre os sujeitos, para a compreensão do objeto, 

fruto de admiração. Quando Gonzaga desloca a região nordestina, traduzida 

na sua música, e a insere no urbano brasileiro, consegue difundir a cultura 

dessa região, facilitada pela reciprocidade dos seus atos comunicativos como 

compositor e intérprete. 

A comunicação, pelo contrário, implica numa reciprocidade 
que não pode ser rompida. Por isto, não é possível 
compreender o pensamento fora de sua dupla função: 
cognoscitiva e comunicativa. É, então, indispensável ao ato 
comunicativo, para que este seja eficiente, o acordo entre os 
sujeitos, reciprocamente comunicante (FREIRE, 1977, p.66). 
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Trata-se, portanto de uma comunicação através de signos lingüísticos, 

onde, o ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto pensado, que, 

segundo Freire, “mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a comunicação 

que se dá entre ambos, se dá através da significação da linguagem”. 

Portanto, a oralidade em Gonzaga, o ethos que manteve nas suas 

apresentações, gravações e shows populares que realizou, são significativos 

para a compreensão de sua relação com o seu publico. 

O mundo humano é, desta forma, um mundo de comunicação  e, 

segundo Freire (1977), “esta apropriação crítica os impulsiona a assumir o 

verdadeiro papel que lhes cabe como homens. O de serem sujeitos de 

transformação do mundo, com a qual se humanizem. O que se pretende, 

portanto é, com o diálogo, problematizar o próprio conhecimento em sua 

indiscutível reação com a realidade concreta. Realidade na qual esse 

conhecimento se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, 

explicá-la, transformá-la”. 

5.1.6  Admirar para compreender 

Humberto Teixeira tinha uma visão do Nordeste como “pátria comum”, 

um grande concerto, orquestrado, não por uma só voz, mas por muitas 

vozes sertanejas, em aboios, cantos, sentimentos, olhares, terras... música. 

O parceiro de Gonzaga tinha também a concepção de amplitude do lugar de 

fala que é Nordeste, e da polifonia do Sertão, capaz de gerar em prosa e 

verso, narrativas deslumbrantes pela força poética de seus conteúdos e 

beleza das formas utilizadas pelos artistas da região. 

Cantigas caboclas... Característica de um povo que se 
habituou a viver em sofrimento... 
O aboio do vaqueiro consolando a rez magra. 
O vôo derradeiro da Asa Branca fugindo à fornalha crepitante 
da seca... 
Responsável pela comunicativa tristeza que tão comumente 
se vê em olhos exilados... As terras matutas de Leonardo 
Mota...
A viola do cego Aderaldo... 
O apego topográfico de Nestor de Hollanda e Fernando Lobo... 
A retraída sensibilidade de Magalhães Júnior... As histórias de 
Zé Lins do Rego... 
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A extraordinária musicalidade de Guio de Morais, de Sivuca e 
do “nordestino” Hervé Cordovil... 
A voz de Carmélia Alves, o Balanceio de Lauro Maia, a 
Sanfona mágica de Luiz Gonzaga, embaixador sonoro do 
sertão... Grande concerto orquestral da Pátria comum... 
( TEIXEIRA Apud SULAMITA, 2000, p. 16). 

Entretanto, Dreyfus (1997), já observava que “afastado do Nordeste, 

desde menino, Humberto Teixeira era mais asfalto que Sertão; ele mentalizava 

o mundo nordestino, mas não possuía o conhecimento de Zé Dantas, que o 

vivera por dentro, que levava o Nordeste em si, que era o próprio Nordeste”. 

Com Humberto, Gonzaga realizara o seu projeto de lançar a música nordestina 

no Sul. Entretanto, salienta Dreyfus, “com Zé Dantas, ele iría mais longe, 

transformar-se-ia num militante da alma do Nordeste. O compromisso era 

mais forte, mais visível, mais sensível nas letras de Zé Dantas, do que nas do 

autor de” Asa Branca ““. 

Dava-se início, então, à construção de um complexo de narrativas, 

geradas pelas vozes desses parceiros, tradutores de um discurso nordestino, 

sertanejo, que começava a ser desocultado.  Essas narrativas comporiam, mais 

tarde, um acervo inestimável, capaz de permitir uma melhor compreensão da 

cultura brasileira. 

Importante notar a observação de Dreyfus (1997), no que se refere às 

narrativas contidas na obra dos dois compositores nordestinos, afirmando que 

“é notável que as músicas da dupla Luiz Gonzaga e Zé Dantas raramente 

utilizavam a primeira pessoa do singular (eu). Como dois geniais repórteres, 

relatavam, com agudo senso de observação e com imenso amor, todos os 

aspectos da vida no Nordeste, do litoral ao Sertão, da Bahia ao Maranhão”. 

É neste ponto, que podemos ressaltar também, concordando com 

Dreyfus (1997), em relação à construção de representações sociais, expressas 

nos temas das músicas que tanto podiam “ser graves, quando tratavam dos 

problemas da seca ou da condição do sertanejo, por exemplo, como podiam 

ser leves, humorísticos ou pragmáticos, quando tratavam dos detalhes do dia-

a-dia”.
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Essas narrativas, geradas no cotidiano do sertão e captadas com 

maestria Gonzaga e seus parceiros, constituem-se, segundo Dreyfus, em 

“relatos impessoais na aparência e, no entanto, eram profundamente 

autobiográficos, o que revelava o quanto ambos compositores simbolizavam o 

Nordeste verdadeiro”. Dreyfus(1997) é categórica quando afirma que “juntos, 

os dois pernambucanos escreveriam uma verdadeira antologia do Nordeste”. 

Gonzaga e seus parceiros eram homens em relação com o mundo, não 

importava onde estivessem radicados, permaneciam em sintonia constante 

com as suas origens, ou seja, o “mundo” nordestino, em sua transitoriedade. 

O conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, 
relações de transformação, e se aperfeiçoa na 
problematização crítica destas relações. (FREIRE, 1997, p. 
36)

Toda a trajetória do compositor e intérprete Luiz Gonzaga foi 

marcada por suas origens de homem pobre, semi-analfabeto, negro, 

camponês, nascido e criado numa região que sempre lutou contras 

adversidades geográficas, econômicas, políticas e sociais.  Portanto, a 

música de Gonzaga seria produzida sob as condições de busca de superação 

dessas adversidades que permeavam os sujeitos dessa realidade social, 

através de narrativas e metáforas capazes, de representar esse contexto. 

Desta forma, a práxis da relação do compositor com seu mundo, 

gerou o conhecimento, expresso de forma poética nas músicas e nos causos 

abordados neste trabalho. 

Desde a evolução das características biológicas para as culturais, o 

ser humano descobriu o seu pertencimento ao mundo. Este fato gerou uma 

ciência objetiva capaz de identificar o fenômeno, transformá-los em objetos 

de estudo e proporcionar ao homem a condição de análise de seu contexto 

sócio-histórico. Desta forma, Luiz Gonzaga observou sua realidade objetiva, 

e, a partir dela, desenvolveu um pensamento consciente, cujo resultado foi 

o conhecimento expresso em sua música, representativa dessa realidade. 
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O homem não é apenas o que é, mas também o que foi, daí 
que esteja sendo, o que é próprio da existência humana. Daí 
que seja esta um processo que se dá no tempo mesmo dos 
homens enquanto a vida do animal e do vegetal se dá num 
tempo que não lhes pertence, desde que lhes falta à 
consciência reflexiva de seu estar no mundo. Por isto, só 
podemos falar de consciência histórica se nos referimos aos 
homens (FREIRE, 1997, p. 60). 

Em relação à concepção do Nordeste, do homem nordestino e do 

cotidiano das comunidades rurais do Sertão, a abordagem de Gonzaga 

trata, portanto, da busca explícita das condições que permeavam os 

sujeitos dessa realidade social. Por outro lado, o compositor utilizou 

também metáforas, capazes de representar realidade. Começa, então, a 

esta altura, a idéia de que o Sertão é uma metáfora do Brasil. 

O que procuramos ressaltar forma as condições que se 
impuseram a estes sujeitos, que os introduziram e fizeram 
funcionar como tal em determinado momento; como, ao 
mesmo tempo em que inventavam o Nordeste, iam se 
inventando como sujeito nordestino. Procuramos vê-los como 
um nó, num rendilhado de séries históricas, como lançadas na 
variada rede de relações que atravessam o social. 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 31). 

 Albuquerque Júnior (2001), na sua tradução da invenção do Nordeste, 

afirma que “a história aqui tecida, como uma renda, é feita de fios, nós, 

laçados, mas também de lacunas, de buracos, que, no entanto, fazem parte 

do próprio desenho, são partes da própria trama”. Da mesma forma, 

Gonzaga teceu uma renda, composta de nós e espaços, cuja trama principal 

é a história de sua gente, espelhada na sua própria história. 

O que é o discurso de Gonzaga, senão uma grande metáfora ou um 

complexo de metáforas, nós de uma renda, que respondem pelas 

representações sociais e conceitos, onde estão embutidos os valores, usos e 

costumes da região nordestina. Na visão do compositor, sua terra, composta 

de nós e espaços estava num grande movimento de produção de cultura e 

caminhava na direção da superação de conflitos entre o tradicional e o 

moderno. Conflitos esses representados por atraso e progresso, local e 

nacional, Nordeste e Sul, enfim, tradição e modernidade. 
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5.1.7  Pensando o homem, produzia conhecimento 

O trabalho de Luiz Gonzaga, na produção de conhecimento, 

caracterizou-se como um trabalho voltado para o ser humano, razão pela 

qual esta pesquisa reflete o seu cunho, predominantemente, social. A obra 

de Luiz Gonzaga surge em meio ao desenvolvimento, no Brasil, de uma 

sociedade urbana, a revolução industrial, as grandes cidades, dando origem 

à comunicação de massa, através de modernos instrumentos tecnológicos.

Oliveira (1991) observa em seu livro LUIZ GONZAGA – O MATUTO 

QUE CONQUISTOU O MUNDO, que “o Rei do Baião nasceu como toda 

criança do Sertão pernambucano, acostumado à sombra do lar paterno e ao 

confronto com a sobrevivência. No sertão é fácil nascer. Difícil é viver. De 

cedo, se fez agarrado à terra, familiarizado com o dorso do burro duro. Sua 

voz, antes de cantar a cadência da melodia, ensaiou as ondulações do aboio 

que faziam eco na serra”. A concepção de Gonzaga, segundo Oliveira 

(1991)  projetou a figura do vaqueiro muito diferente do academicismo de 

Euclides da Cunha. Acrescentaríamos que Gonzaga buscou a superação, ao 

compreender a importância dos aspectos midiáticos, na expansão do seu 

sentimento. Entretanto, Gonzaga teria que enfrentar a concepção, já 

estabelecida, de que, por um lado (Euclides) o nordestino era, antes de 

tudo um forte e por outro lado, (Monteiro Lobato) tratava-se de um homem 

pobre, preguiçoso, expresso na figura do Jeca Tatu. 

Tentar superar este discurso, estes estereótipos imagéticos 
e discursivos acerca do Nordeste, passa pela procura das 
relações de poder e de saber que produziram estas 
imagens e estes enunciados clichês, que inventaram este 
Nordeste e estes nordestinos. Pois tanto o discriminado 
como o discriminador são produtos de efeitos de verdade, 
emersos de uma luta e mostram os rastros dela 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, 2001, p.21). 

Albuquerque Júnior (2001), nos propõe uma visão mais apropriada, 

chamando nossa atenção para o fato que “a resistência que podemos 

exercer é dentro desta própria rede de poder, não fora dela, com seu 

desabamento completo”. O que podemos provocar são deslocamentos do 
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poder que nos impõem um determinado lugar, que reserva para nós um 

certo espaço, que foi estabelecido historicamente, portanto, em movimento.

Para tanto, passemos, a seguir, à compreensão da UterraU habitada por 

esse Uhomem Uque acabamos de analisar, através da música de Luiz Gonzaga. 

5.1.8  O desafio como constituição do saber 

A respeito da construção de um saber nordestino, visto que a produção 

de conhecimento da região é caracterizada como cultura de raiz, a música de 

Gonzaga e seus parceiros surgiram a partir do desafio que é ditado, 

permanentemente, pelas condições de vida adversas que existe no Sertão. 

Luiz Gonzaga possuía a sensibilidade observadora dos poetas 

maiores que habitam nossos sertões, onde dos fenômenos 

mais simples apresentados pela natureza captavam a 

sabedoria do mundo (TOINHO apud ÂNGELO, 1990, p. 42). 

Freire (2003), na sua pedagogia do oprimido, nos chama a atenção 

para o fato de que “nenhum pensador, como nenhum cientista, elaborou seu 

pensamento ou sistematizou seu saber científico sem ter sido 

problematizado, desafiado. Embora isso não signifique que homem desafiado 

se torne filósofo ou cientista, significa, sim, que o desafio é fundamental à 

constituição do saber”. Gonzaga inclui-se no rol de compositores populares 

que não só problematizaram o Nordeste, como o viveram em toda a 

intensidade de homem nascido e criado na região, embora tenha aprimorado 

sua capacidade de percepção pela vivência urbana que teve. 

5.1.9  A busca de parceiros 

Como metáfora do Brasil e espaço da saudade, o Nordeste é a 

expressão de uma polifonia que se pretende representativa de suas 

raízes formadoras. Poucas regiões do Brasil são ditadas por tantas vozes. 
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Vozes da seca, vozes da chuva, vozes da alegria, vozes da tristeza. 

Vozes, vozes.

Eu ouço as vozes 
Eu vejo as cores 
Eu sinto os passos 

                    De outro Brasil que vem aí.
                    (Gilberto Freyre in Talvez Poesia ). 

Gonzaga, apesar de já ser compositor conhecido, buscou parceiros, 

capazes de entender o Nordeste, como ele mesmo entendia a região, 

ampliando, assim, as vozes que ecoavam no sertão, embora se 

mantivessem ocultas e desconhecidas da mídia. Daí, então, a procura de 

parceria tornou-se uma busca maior, no sentido de uma polifonia capaz de 

expressar os conteúdos da cultura nordestina. Gonzaga quando procurou, 

então, quem o entendesse, queria mais que um parceiro queria alguém que 

tivesse a compreensão da própria região, da linguagem do seu povo. 

Buscou, por essa razão, um parceiro nordestino, nascido, como ele, na 

região que servia de contexto para a produção da cultura de raiz, que o 

compositor traduziu em suas músicas. 

Eu me lembrava do Nordeste, eu queria cantar o Nordeste.E 

pensava que um dia que encontrasse alguém capaz de 

escrever o que eu tinha na cabeça, aí é que eu me tornaria 

um verdadeiro cantor.O Miguel Lima fora o primeiro parceiro 

que me apareceu. Mas o seu raio cultural não era 

nordestino. O “Dezessete e Setecentos” foi fácil fazer porque 

não tinha compromisso regional (GONZAGA apud DREYFUS, 

1997. p. 105). 

A tradução de Luiz Gonzaga da música nordestina foi toda 

estruturada em função do roteiro, “Nordeste sentido Sul”, produzido pela 

sua percepção do rádio, como meio de comunicação de massa. Gonzaga 

realizou o fluxo de ida e volta, para construir, a sua própria representação 

do homem e de sua terra, desconhecendo a caricatura, até então existente, 

da identidade do nordestino.
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Segundo contava Humberto Teixeira, a idéia de Luiz Gonzaga era 

fazer uma grande campanha, para lançar a música do Nordeste nos 

grandes centros urbanos. Para tanto precisava da mídia, e o rádio era o 

ideal, naquele momento. Com o parceiro adequado e mídia, Gonzaga dava 

início ao projeto que mudaria a face da concepção não só da região 

nordestina, mas do homem dessa região e sua cultura. Agora, transmitida 

em ondas curtas e médias, para todo o Brasil, a cultura de raiz do Nordeste 

inseria-se, através da comunicação de massa, na cultura nacional brasileira.

Para Oliveira ( apud VIEIRA, 2000) recriação da música de Gonzaga é 

feita “a partir do UcentroU do Brasil e passa por várias instâncias, como o 

crescimento do rádio como meio de comunicação, a migração de grandes 

contingentes populacionais do Nordeste para o Sudeste, a reelaboração da 

noção de Sertão, e a construção de uma identidade nacional numa 

sociedade que se urbaniza rapidamente”. 

O rádio tornava-se mídia popular e Gonzaga era ouvido no sertão do 

Araripe, quando se apresentava nos programas de rádio, levando a 

comunidade a se reunir em torno dos pouquíssimos receptores do lugar 

para escutá-lo. Era o rádio que colocava em movimento os primeiros passos 

de um processo de comunicação popular, que atingiria todo o país. 

Tendo o homem como o centro de sua música, Gonzaga busca, 

constrói e representa os personagens do seu cotidiano. As suas composições 

representam, na sua maioria, um entendimento do processo de comunicação 

estabelecido para enunciar as concepções de valores, usos e costumes, bem 

como as representações sociais que davam conta de todo esse universo, 

desse imaginário popular. Dreyfus (1997) observa que em “Légua Tirana”, 

Gonzaga povoa sua criação com personagens, tais como amigas de infância, 

parentes, figuras do Sertão, sua mãe, uma prima chamada das Dores (Maria 

das Dores), um tio chamado Raimundo, gente comum, representando 

vaqueiros, peões, parteiras e outros personagens típicos da região. Como 

pano de fundo, a região seca, marcada pelo êxodo e a saudade, nos tempos 
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difíceis, e de alegria e fartura, nos tempos em que a chuva volta para acabar 

com a estiagem. 

Note-se que Luiz Gonzaga busca estabelecer um diálogo com seus 

iguais, através do senso comum, com os atores da vida sertaneja, enraizados 

e originários da mesma terra, envolvidos nas mesmas relações do meio rural. 

Gonzaga foi um “homem em relação” com seu mundo, estruturando sua arte 

no diálogo com os seres humanos, seus iguais, e as coisas comuns. 

O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, 

mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, isto é, o 

transformam, e, transformando-o, o humanizam para a 

humanização de todos (FREIRE, 1997, p.43). 

Gonzaga busca, então, a transformação da realidade social que vive, 

utilizando, em seu trabalho artesão, o conhecimento produzido pela arte de 

fazer música, produzindo uma cultura que, a pelo movimento que gera, foge 

às concepções arcaicas que estimulavam o culto a uma música tida como 

“pura”, entretanto estagnada na sua relação de mudança com os objetos 

principais de sua nascente, que são os próprios seres humanos, a terra e a 

sociedade em que vivem. Desta forma o acervo musical de Gonzaga esta em 

permanente relação com o mundo do Sertão nordestino. 

Bastaria que reconhecêssemos o homem como um ser de 

permanentes relações com o mundo, que ele transforma 

através do seu trabalho, para que o percebêssemos como um 

ser que conhece, ainda que este conhecimento se dê em níveis 

diferentes: da “doxa”, magia e do “logos”, que é o verdadeiro 

saber (FREIRE,1997, p. 47). 

O cotidiano do Sertão nordestino sempre esteve povoado de fatos 

significativos para a vida das comunidades rurais que ali habitam. O fato 

social, externo ao indivíduo, provoca a necessidade de ação desse 

individuo em relação à sua realidade social. Desta forma, numa visão 
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dialética da realidade do Sertão, Gonzaga parte da práxis do ser que age 

com o objetivo de transformação, em relação ao contexto histórico. A sua 

música como representação, distingue-se do conceito de “folclórica”, uma 

vez que foge da visão distorcida de “exótica” e estabelece uma relação 

entre o pensar e o fazer.

Gonzaga observa o fenômeno e representa esse fenômeno, indo 

além das aparências, mergulha no universo do imaginário popular, 

buscando a representação coletiva, ou seja, a representação social da 

comunidade, numa perspectiva dialética, e, com isso, atinge o 

conhecimento, expresso como representação.

Freire (1977) observa que o homem “não pode ser compreendido 

fora de suas relações com o mundo, de vez que é um User-em-situaçãoU, é 

também um ser do trabalho e da transformação do mundo. O homem é 

um ser da UpráxisU; da ação e da reflexão”. As composições de Gonzaga e 

seus parceiros deixam claro que, para entender o homem do nordeste, 

torna-se necessário colocá-lo em sua situação de vida e trabalho rural, do 

seu mundo sertanejo, cercado de personagens típicos, vivendo valores 

locais e a arte própria de uma cultura de raiz, que surge a partir da troca, 

da herança e de tantos outros aspectos imateriais.

Além da oralidade que se transmitia de geração para geração, 

Gonzaga percebia códigos e símbolos estampados em imagens típicas da 

região, ora no homem, ora na paisagem. Tipos como vaqueiros, 

cangaceiros, beatos, rezadeiras. Cenários como feiras, casarios, 

fazendas, igrejas, currais etc. Eventos como procissões, festas populares, 

casamentos, colheitas etc. Adereços e instrumentos utilitários como 

chapéu de couro, gibão, embornal, punhais, enxadas.  Fauna e flora 

expressas nos pássaros, arvores, plantas e flores. Animais como cavalo, 

o boi, a vaca, o jumento, o tatu, o bode. Enfim, um universo imagético 

 que não poderia ser desconsiderado no enunciado do discurso 

sertanejo contido em suas músicas. Entretanto, alguns elementos seriam 

utilizados como icônicos no discurso imagético do compositor e tinham 

objetivos previamente elaborados, como veremos mais adiante. 
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Do Nordeste, e mais ainda do Sertão, os “sulistas” não 
sabiam grande coisa. No Sul, o chapéu fora popularizado 
por Lampião, cujas fotos haviam sido estampadas na 
imprensa nacional, onze anos antes, quando fora morto 
em Sergipe, pela polícia. E Gonzaga suspeitava que 
ninguém aceitaria que ele chegasse vestido de Lampião na 
Rádio Nacional. Até o dia que achou que tinha suficiente 
bossa para impor sua idéia. (DREYFUS, 1997, p.136). 

Importante salientar que Gonzaga tinha a percepção clara de que 

sua música deveria ser “vestida”, embalada, com um discurso imagético 

capaz de servir de suporte ao seu enunciado, complementando a sua 

oralidade Tratava-se, portanto, de uma música para ver e ouvir, vendo a 

imagem do som, reforçado, isto é, suportado pelos elementos simbólicos, 

que caracterizavam as temáticas das canções, voltadas para os valores, 

usos e costumes representativos da região nordes Talvez Poesia tina. 

Pedro Raimundo tocava vestido de gaúcho, e eu ia me 
confrontar com ele vestido de nordestino. Quando 
cheguei no domingo, na hora de chegar no auditório, 
botei o chapéu, peguei a sanfona... Floriano Faissal, o 
diretor artístico me olhou, perguntou: “Para onde você 
vai?”, nem esperou resposta, abanou a cabeça e falou: 
“Han, han! Aqui não. Cangaceiro na Nacional, não! Pode 
guardar o seu chapéu”, e me proibiu de cantar de chapéu 
de couro (Gonzaga Apud DREYFUS, 1997, p.136). 

Quando Gonzaga identificou esses aspectos simbólicos da cultura 

nordestina, dentro de sua ótica de homem do povo, o compositor 

percebeu a força comunicativa desses elementos no sentido de levar a 

sua mensagem, com eficácia, ao público que consumia sua produção 

musical. A música de Luiz Gonzaga, segundo  Vieira (2000), constitui 

parte significativa da cultura brasileira.”Essa afirmação da pesquisadora 

está ancorada numa percepção segundo a qual, essa música, como um 

conjunto de símbolos, atravessou diferentes espaços e tempos”. 

A concretitude das imagens que permeiam o cenário sertanejo, 

inspirou a abstração que se percebe na obra de Gonzaga. Aqui a 

ascensão do abstrato sobre o concreto tornou-se o próprio conhecimento, 
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expresso na produção cultural do compositor. O concreto (objetivo) e o 

abstrato (subjetivo) nos levaram à análise da concretitude da vida 

sertaneja, seus cenários e o imaginário que surgiu a partir dessa 

vivência. Essa explicação da realidade nos leva à recomposição da 

totalidade do que é o Sertão, ou seja, o concreto pensado por Luiz 

Gonzaga.  Nosso objeto de estudo, visto a partir das relações entre 

natureza e espírito, ou seja, concreto e abstrato, é que nos levou a 

aprofundar a visão do próprio espírito como objeto, na análise que ora 

fazemos da obra de Gonzaga.

Ad-mirar a realidade significa objetivá-la, aprendê-la como campo de 

sua ação e reflexão. Significa penetrá-la, cada vez mais lucidamente, 

para descobrir as inter-relações verdadeiras dos fatos percebidos 

(FREIRE, 1977, p. 31). 

Para Gonzaga a natureza estava ali e chamava-se Sertão, 

entretanto a história dele, como ser humano, tinha que ser construída. 

Para tanto, o conhecimento, como estudo dos fatos em movimento, 

geraria o processo do pensamento em movimento, ou seja, o cotidiano 

em movimento. Visto pelo imaginário popular, esse conhecimento seria 

gerado no contexto das relações sociais de uma região criadora de arte e 

produtora de cultura. Conhecer, como afirmou Paulo Freire, é tarefa de 

sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente enquanto sujeito, 

que o homem pode realmente se conhecer. 

As vozes do sertão, vozes da seca, vozes da chuva, vozes do 

vento, vozes do ser humano que gravitavam nesse cenário. Tornava-se, 

portanto, necessário captá-las e, para tanto, Gonzaga buscou, em suas 

parcerias, a ampliação desse discurso portador da polifonia nordestina. O 

compositor abriu mão de uma obra, personalizada exclusivamente em 

sua figura e colocava-se como parte do discurso, é bem verdade que com 

maior destaque que seus parceiros. As parcerias de Gonzaga deram 

condições de erguer um enunciado, onde se juntariam todas essas vozes, 

na polifonia construtora da cultura nordestina. Entre seus parceiros 

prediletos, estavam Humberto Teixeira e Zé Dantas. 
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5.1.10  O homem LUIZ GONZAGA 

Luiz Gonzaga, segundo a maioria dos seus biógrafos, conseguiu 

manter-se, ao longo de sua história, como o artista que não conflitava 

com as suas características pessoais de ser humano, portanto o artista 

não diferia do homem. A tomada de consciência, como uma operação 

própria do homem, segundo Freire (1977), resulta, de “sua defrontação 

com o mundo, com a realidade concreta, que se lhe torna presente como 

uma objetivação”. 

Amo as coisas mais simples e as coisas dos deveres como, 
por exemplo, a terra, a luta e muitas outras coisas que a 
gente vive procurando para chegar ao ponto desejado, ou 
seja: o lugar ao sol Amor às crianças, respeito aos velhos, 
a terra. Dedico meu amor a tudo isso, a terra nem se fala. 
As minhas cantorias, as minhas cantigas mostram bem 
isso (GONZAGA apud ÂNGELO, 1990, p. 41). 

A fé e a devoção, mais que logicidade, marcavam a alma sertaneja 

de Luiz Gonzaga, expressa em suas canções com os traços da verdadeira 

crença no coração nordestino. A sua obra iria mais além e expressaria um 

complexo de sentimentos gerados quer pela alegria, quer pela tristeza, 

dependendo do momento em que o contexto revelasse, principalmente 

pelo fato do Nordeste, está situado numa região do Brasil, carregada de 

dificuldades políticas, econômicas e sociais, além de uma situação 

geográfica marcada pelas adversidades climáticas. Portanto, é nesse 

contexto que surge a polifonia construtora do discurso sertanejo.

Gonzaga foi, realmente, a grande voz e a grande música 
nordestina que ele soube transformar em emoção nacional. 
No Rio Grande do Sul, houve momento em que, na cidade de 
Porto Alegre, eu fui alvo de uma homenagem em forma de 
churrasco. O instante máximo da festa apareceu quando a 
orquestra apresentou “Asa Branca” e “Meu Cavalo Alazão”, 
que arrancaram grandes aplausos do imenso público que 
lotava o parque ao ar livre. Eu me associo, com imensa 
satisfação, às homenagens que se presta à memória de Luiz 
Gonzaga, que desapareceu, mas nunca morrerá no coração 
dos nordestinos. (FALCÃO, apud OLIVEIRA, 1991, p.191). 
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5.1.11  Quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João 

O êxodo é um tema recorrente na música de Luiz Gonzaga e não 

poderia ser de outra forma. Falar do Sertão nordestino exige uma abordagem 

compulsória da seca e seus efeitos catastróficos para a população que ali 

habita, causados pela ausência sistemática de chuvas, provocando períodos 

extremamente demorados de estio e mudanças na natureza inteira. Fauna e 

flora praticamente desaparecem, os animais morrem e o homem migra para 

o Sul do país. 

Hoje longe muitas léguas
Numa triste solidão 
Espero a chuva 
Cair de novo 
Pra mim vortá
Pro meu sertão 

As migrações, de uma certa forma, são responsáveis pela 

transformação do Nordeste no grande espaço da saudade. Por outro lado, 

como país recebeu, na sua colonização, imigrantes de vários recantos do 

mundo, o Nordeste é também resultado de um hibridismo cultural, 

refletindo influências de várias culturas que aqui aportaram. 

Portanto, o êxodo rural é um dos fatores preponderantes na 

difusão interna de nossa cultura. De fato, a tradução, tanto pela diáspora 

como pela globalização, influenciou a construção de nossa cultura e 

identidade.

A diáspora esta presente na estrutura de nossa identidade tendo 

participado da formação de nossa cultura. Afinal, para aqui vieram, 

negros, brancos (raças); portugueses, espanhóis, holandeses (povos); 

danças, musicas, cantos (artes); culinárias, religiões, medicinas 

(costumes) – tudo marcado pelo traço da tradução, trazidas pela 

diáspora e pela globalização. O Nordeste não ficaria fora dessas 

influências.
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Quando falamos de Gonzaga, falamos de um homem traduzido, 

como veremos mais adiante. Apesar de ter sido rotulado de Rei do Baião, 

Gonzaga tem profundas ligações com o xote, o xaxado, o aboio, a toada, 

salientando o maracatu, ritmo pelo qual, em vários momentos de sua 

carreira, demonstrou interesse quando cantava “belo é o Recife pegando 

fogo, na pisada do maracatu”, composição do filho, Gonzaguinha. Basta 

lembrar que o maracatu é o ritmo característico de nossos ancestrais 

negros, escravos, trazidos da África e Gonzaga tinha consciência de suas 

origens raciais.

5.2  Parte 2 -  A Terra 

Ao deslocarmos nossa análise do homem para a terra, torna-se 

necessário resumir algumas características da região Nordeste. Denominada 

tecnicamente de semi-árido, trata-se de uma imensa região, situada no 

interior de nove estados brasileiros, da Bahia ao Maranhão, tocando, ainda, 

parte de Minas Gerais. A ausência sistemática de chuvas tem provocado, ao 

longo da história do Nordeste, verdadeiras catástrofes, o que leva o 

nordestino a migrar para regiões, tais como Rio e São Paulo. Com as secas 

fauna e flora desaparecem, os animais morrem e o homem foge em busca 

de melhores condições de vida. Portanto a seca tornou-se um verdadeiro 

flagelo para o povo nordestino. Desta forma fica clara a razão pelas qual a 

música da região aborda como tema recorrente o êxodo rural e as suas 

conseqüências para o homem. Sentimentos como saudade, solidão, tristeza 

são componentes obrigatórios das canções que não somente servem de 

lamento, mas, ao mesmo tempo, tecem as esperanças da volta pela 

resolução dos problemas devidos às condições climáticas adversas. Isso 

tudo sem falar no descaso e falta de vontade política dos governantes 

nordestinos de erradicarem o problema. Portanto, é impossível analisar a 

terra (Nordeste), sem envolver a luta que se trava na região, desde os 

tempos da colonização. 

Neste ponto, “terra” é Nordeste, é sertão, é um espaço. Esse “espaço” 

será desenhado pelas canções de Gonzaga, como sendo Nordeste e, no 

Nordeste, como sendo Sertão. 
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Esse espaço e essa cultura da memória, não são apenas evocação, 

mas principalmente, criação de um espaço imaginado e de tradições feitas 

em contraponto à realidade urbana e sulista, enfrentada pelos migrantes. A 

migração reforça a identidade com este espaço e possibilita a invenção 

desta “cultura”.  ( ALBUQUQERQUE JÚNIOR 2001, P.158) 

5.2.1  Natureza 

Outra concepção mais abrangente e reflexiva da terra, é a 

natureza, como espaço circundante que assume o papel de contexto, 

dentro da produção da obra de Gonzaga e seus parceiros. 

Pelo que desenvolvemos, até agora, ficou claro que a natureza tem 

papel preponderante na compreensão do Sertão nordestino. Impossível 

compreender o homem sertanejo, fora da realidade que o circunda e, 

dentro desta, a natureza nem sempre cruel das secas, mas, pelo 

contrário, aquela das chuvas, dos rios, das cachoeiras, dos pássaros, das 

mulheres bonitas e dos homens corajosos. 

A natureza, na obra gonzagueana, apresenta-se com uma 

bipolaridade, mediada pelo clima da região e que tem forte influência no 

sentimento captado pela música, a partir das situações que se alternam. 

         A asa branca, é o pássaro símbolo, uma espécie de pedra de toque 

a sinalizar a alternância do momento. Nas secas provocadas na região 

pelo clima adverso, os versos são de tristeza, expressos em “Asa Branca” 

de Luiz Gonzaga, em parceria com Humberto Teixeira. 

Quando olhei a terra ardendo 
Qual fogueira de São João 
Eu perguntei a Deus do ce 
Por que tamanha judiação 
Que braseiro, que fornaia 
Nem um pé de prantação 
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Mudam as condições climáticas, muda a natureza, mudam os 

sentimentos do homem sobre a terra. E, mais uma vez, lá vem a asa branca 

trazendo a notícia sobre as mudanças que se operaram sobre a terra, 

expressas nos versos da música “A volta da Asa Branca”, de Luiz  Gonzaga, 

em parceria com Zé  Dantas. 

Rios correndo, as cachoeiras tão zoando 
Terra moiada, mato verde, que riqueza 
E a asa branca, à tarde, canta, que beleza, 
O povo alegre, mais alegre a natureza... 

Importante ressaltar, a esta altura, a relação entre natureza, objeto e 

espírito da arte desenvolvida pelo homem nordestino, em nosso caso, Luiz 

Gonzaga.

Suassuna (1975), já tecia comentários importantes sobre a relação 

entre a obra de arte, a natureza e o espírito como objeto. Ariano nos chama 

a atenção para o fato de que “a arte, por um lado, tem parte espiritual, que a 

aproxima da religião e da filosofia, e que faz dela, assim, uma forma de 

conhecimento, de aproximação com a idéia, com o absoluto. Diferentemente 

das outras duas, porem, a arte aproxima o homem do absoluto através do 

sensível, pois ela possui, também, uma parte material sendo, como é, uma 

tentativa de harmonização entre o sensível e o espiritual. (SUASSUNA, 1975, 

p.132).

Desta mesma forma, os compositores nordestinos, principalmente 

Luiz Gonzaga, denominado o Rei do Baião, estiveram sempre ligados à 

natureza, refletida nas composições que falam de categorias como: 

ecologia, gênero, religião, êxodo etc. 

Lembra, ainda Suassuna(1975) que, tanto para Hegel como para 

Bérgson, a arte é “uma forma mais direta de atingir a idéia, de penetrar 

o real. Mais direta, porém mais grosseira e simples, inferior, portanto, à 

religião e à filosofia, porque, ao contrário delas, tem que pedir formas à 

Natureza, sendo como é, um acordo entre o sensível, isto é, entre o 

material e o espiritual”. 
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O fenômeno Luiz Gonzaga no Nordeste Brasileiro é algo 
selado por todas as gerações vindouras. Explicar tal 
fenômeno é abrir a boca e dela não sair sequer uma 
palavra coerente. O nome e a figura deste homem 
mistura-se com a terra, com o mato, com as aves e a 
zoada do chocalho da vaca magra. É o rei de um povo 
poderoso, que não conhece seu poder. Ele é alta árvore 
que ninguém sabe o tamanho (SIQUEIRA, Apud Silva, 
1997, p.3). 

Espaço e tempo em relação ao sertão nordestino definiriam, 

através da música de Gonzaga, a transposição do local para o nacional e 

a conseqüente inserção da cultura sertaneja na modernidade, bem como 

a redefinição daquilo que já era tomado como identidade, ou seja, a 

caricatura seria substituída por elementos que, de fato, significavam o 

homem sertanejo, expresso na gente que ali habita e sua cultura. 

Só é verdadeiramente real o que existe em si e para si, 
aquilo que constitui a substância da natureza e do 
espírito, aquilo que, existindo no espaço e no tempo, 
não deixa de, com uma existência verdadeira e real, 
existir em si e para si. É a arte que nos abre os 
horizontes das manifestações dessas potências 
universais, tornando-se aparentes e sensíveis... A obra 
de arte provém do espírito e existe para o espírito... É 
um meio através do qual o homem exterioriza aquilo que 
ele é... Através dos objetos exteriores, o homem (na 
arte) procura encontrar-se a si próprio... O autor da obra 
de arte procura exprimir a consciência que possui de si. 
Esta é uma poderosa exigência que advém do caráter 
nacional do homem, origem e razão da arte (HEGEL 
apud SUASSUNA, 1975, p. 133). 

Quando Gonzaga utiliza, em sua música, temáticas voltadas para a 

ecologia, defesa do meio ambiente, os usos e costumes, a beleza natural 

da região, através dos pássaros, rios e, até mesmo, o êxodo rural do 

nordeste, busca a íntima relação entre natureza e espírito, busca 

encontrar-se a si próprio, exprimir a consciência que tem de si mesmo, 

exteriorizando, em sua obra, aquilo que ele é. Salienta, ainda,  Suassuna 

(1975) que, “a arte procura, pois, de acordo com Hegel, inserir o espírito 

naquilo que é material. Tem, por isso, um parentesco com a inteligência, 

porque o pensamento é a natureza essencial mais íntima do espírito e 
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porque o homem, inconformado com o que a natureza tem de puramente 

sensível, procura, através da arte, introduzir o espiritual no material”.

5.2.2  Criação do baião, música e identidade

Apesar da literatura vigorosa, em prosa e verso, de uma cerâmica, 

tanto utilitária como figurativa, entre outras artes, a música nordestina 

ancorou as narrativas que foram tecidas sobre a região, de forma 

contundente, pelo rádio. E o baião de Luiz Gonzaga foi fonte expressiva 

dessas narrativas. 

Desse modo, estudar uma produção musical específica do 

Nordeste, é estudar representações sociais, que se expressam ou são 

veiculadas de diversas maneiras, considerando-se tempos e espaços 

historicamente diferenciados, levando em conta a pluralidade das 

formações sociais e sem perder de vista a universalidade da cultura. 

Portanto, estudar representações sociais é fazer, dentre outras coisa, o 

exercício de desvendar a complexidade do seu processo de construção, o 

que implica analisar a própria dinâmica da cultura. 

Em relação a essa dinâmica, Gonzaga esboça os primeiros 

movimentos, no sentido da construção mais autêntica do homem 

sertanejo. Movimento que, coincidentemente, marcou, através de ritmos 

como “balanceio”, “ligeiro” e “remelexo”, ao que Gonzaga acrescentou o 

“xamego”.

Entretanto, ainda não era suficiente, faltava algo mais expressivo, 

que viria com a criação do baião uma música que se pretendia portadora 

da identidade do homem e da terra, do Sertão nordestino. Mas o que 

seria esse homem? Quais as representações que poderiam responder por 

seus pensamentos e práticas sociais? E o Nordeste?  Como se define e 

compreende essa região?
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 A resposta mais objetiva, é que tanto o nordestino quanto o 

Nordeste precisavam ser inventados. Albuquerque Júnior (2001), a 

respeito da invenção do Nordeste, como espaço, nos propõe a UescutaU

(grifo nosso),e salienta que escutar o Nordeste foi um processo “de 

aprendizagem pelo qual pasou o próprio Gonzaga, quando teve de ser 

desafiado por um grupo de estudantes cearenses, num cabaré do 

Mangue, para ter Ucoragem de tocar alguma coisa do seu pé de serraU

(grifo nosso). 

A escuta é um dos principais mecanismos de delimitação 
desses novos territórios. Ele ajuda a delimitar novos 
espaços de segurança, que precisam ser defendidos. Ela 
é esta atenção prévia que permite evitar a perturbação e 
desorganização de um território. É uma prevenção 
contra a surpresa. Ela se aguça diante do perigo, da 
ameaça de dissolução (ALBUQUQERQUE JÚNIOR, 2001, 
p.158).

Viera (2000), chama a nossa atenção para o fato de que a 

percepção da música de Luiz Gonzaga, como uma produção capaz de 

dizer e fazer pensar coisas, dentro da dinâmica do movimento da cultura 

nordestina, gera um questionamento em torno dos objetivos do 

compositor. Para a pesquisadora, Gonzaga buscava, na sua música, 

representações do Sertão.  Tratava-se de uma UmúsicaU UruralU, que falava 

de uma suposta UculturaU UdoU USertãoU.  Este questionamento somente pode 

ser esclarecido, analisando basicamente um conjunto de canções do 

compositor, onde as narrativas explicitem a visão do compositor sobre a 

sua terra.

Se a cultura encerra um movimento, observa, ainda Vieira (2000), 

“admitir a existência de uma UculturaU UdoU USertãoU tradicionalmente UpuraU ou 

UgenuínaU, seria negar esse movimento, que, no caso, se evidencia na 

própria trajetória do baião e da figura de Luiz Gonzaga”. 
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5.2.3  O Nordeste enquanto espaço 

No Brasil que procura se modernizar, os movimentos migratórios 

são responsáveis pelo contato das diferenças regionais entre si e destas 

com o todo do país. Surgem, então, as concepções de espaços que vão 

do geográfico ao cultural, sustentados pela transitoriedade e pela 

imaginação.

Os intelectuais, gerados pela classe média, esboçam uma conceituação 

baseada no sentimento de pertencimento e um certo ethos oriundo de um 

amor à terra natal, permeia a produção cultural de artistas dos mais 

diversos segmentos.

Entretanto, a abordagem do Nordeste, feita pelo olhar estrangeiro 

de que tanto se ressente o próprio país, nos itinerários pelos quais 

passou a construção da identidade nacional, seria, via de regra, ancorada 

nos esteriótipos.  Esse procedimento oblitera a compreensão do ser 

humano, seja quem for, esteja onde estiver. A questão da visão 

esteriotipada do Nordeste, além de impedir a compreensão do ser 

humano, impede também a compreensão da realidade, dificultando uma 

visão crítica, capaz de abrir as possibilidades de superação.

5.2.4  O Nordeste inventado 

          Foi justamente um nordestino, filho de paulista com nordestino, que 

nos deu a luz em relação a esta questão intrigante, que é a invenção do 

Nordeste. Do livro “A Invenção do Nordeste – e outras artes”, de Durval 

Muniz de Albuquerque Junior, procuramos aproveitar tudo – das orelhas ao 

conteúdo, passando pela apresentação e introdução do autor. Portanto, 

corremos o risco de sumarizar o trabalho de Durval sem o brilhantismo que 

obra exige. Mas, como não correr o risco ao ler: “O Nordeste é uma 

produção imagético-discursiva, gestada históricamente” e ainda, “O 

Nordeste é filho da modernidade “, mas um filho reacionário”. Passamos, 

então, a percorrer o pensamento crítico de Durval, na certeza que nos 



156

ajudaria a clarear as questões que estamos abordando, em relação à obra 

de Luiz Gonzaga, que o autor inclui nas suas reflexões com maestria e 

brilhantismo inigualáveis. 

 Rego (1996, apud ALBUQUQERQUE JÚNIOR, 2001) afirma que 

“até meados da década de 1910, o Nordeste não existia. Ninguém 

pensava em Nordeste, os nordestinos não eram percebidos, nem 

criticados como uma gente de baixa estatura, diferente e mal adaptada. 

Aliás, não existiam. As elites locais não solicitavam, em nome dele, 

verbas ao Governo Federal para resolver o problema da falta de chuvas, 

da gente e do gado que morriam de fome e de sede. Ademais, o 

problema mal era anunciado; era apenas vivido. Sem grande 

visi/disibilidade.

 A invenção do Nordeste, como surgimento de um recorte espacial, 

de um lugar imaginário e real no mapa do Brasil. na observação de 

Margareth Rego,  propõe uma outra data de nascimento para esta região, 

mostrando como a produção deste lugar e de seus habitantes não pode 

ser explicada se nos colocamos apenas numa perspectiva econômica ou 

política. Trata-se, como  aponta incisivamente, Albuquerque Júnior 

(2001), “da produção histórica de um espaço social e afetivo, ao longo de 

muitas décadas, a partir de diferentes discursos que lhe atribuíram 

determinadas características físicas e que o investiram de inúmeros 

atributos morais, culturais, simbólicos, sexualizantes, às vezes, 

enervantes”.

Rego (1996, apud ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001) nos chama a 

atenção para o fato de que “em outras palavras, é inventar os muitos 

estereótipos e mitos que emergiram, com o próprio espaço físico, 

mobilizando todo o universo de imagens negativas e positivas, 

socialmente reconhecidas e consagradas, que criaram a própria idéia de 

Nordeste”.

O que mais no chama  a atenção é a profunda relação da obra de 

Luiz Gonzaga com esta invenção, a criação desse espaço imaginado e que 
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deu vazão a proliferação de sentidos e pertencimento, visto pelo 

imaginário coletivo das populações nordestinas 

A questão da invenção do Nordeste deu-se mais no sentido da 

desocultação da realidade existente, mediada pela cultura produzida pelo 

homem sertanejo, fato percebido por Luiz Gonzaga, que procurou em 

suas composições subjetivar essa realidade e mediá-la comunicação de 

massa.

  Dreyfus (1997) já observava, em relação à questão de 

pertencimento e identidade cultural, que Gonzaga não se afastava, 

apesar dos seus problemas pessoais, do seu projeto artístico, buscando 

formas e estratégias de apresentação de sua arte, quer como compositor, 

quer como cantor, objetivando a invenção do Nordeste. 

Historicamente, as regiões podem ser pensadas como a 
emergência de diferenças internas à nação, no tocante ao 
exercício do poder, como recortes espaciais que surgem 
dos enfrentamentos que se dão entre os diferentes 
grupos sociais, no interior da nação.  A região é produto 
de uma batalha, é uma segmentação surgida no espaço 
dos litigantes. As regiões são aproveitamentos 
estratégicos diferenciados do espaço. Na luta pela posse 
do espaço ele se fraciona, se divide em quinhões 
diferentes para os diversos vencedores e vencidos; assim, 
a região é o botim de uma guerra (ALBUQUQERQUE 
JÚNIOR, 2001, p. 25). 

Longe de ver a região como um terreno firme, em que se pode apoiar o 

movimento da história, Albuquerque Júnior (2001)  salienta a hipótese de 

“mostrá-la também como solo movente, pântano que se mexe com a 

história e a faz mexer, que traga e é tragado pela historicidade”.

          A região não é uma unidade que contém uma 
diversidade, mas o produto de uma operação de 
homogeneização, que se dá na luta com as forças que 
dominam outros espaços regionais, por isso ela é aberta, 
móvel e atravessada por diferentes relações de poder. 
Suas fronteiras são móveis e o Estado pode ser chamado 
ou não a colaborar na sua sedimentação. O Estado é, na 
verdade, um campo de luta privilegiado para as disputas 
regionais. Ele não demarca os limites político-
institucionais das regiões, mas pode vir a legitimar ou não 
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estas demarcações que emergem nas lutas sociais 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 26). 

A concepção do “espaço” Nordeste já habitava a consciência de 

Luiz Gonzaga e os eu papel dentro da relação homem/terra, uma vez que 

compositor teve a oportunidade de experiência, ao longo de sua vida, a 

transitoriedade dos territórios, pois vivem em diversos lugares e regiões 

do Brasil, levando no seu consciente a formação discursiva que aprendeu 

no seu lugar de origem, de onde armazenou todo o repertório de 

representações culturais que absorveu. 

Eu me lembrava do Nordeste, eu queria cantar o 
Nordeste. E pensava que no dia em que encontrasse 
alguém capaz de escrever o que eu tinha na cabeça, aí é 
que eu me tornaria um verdadeiro cantor. O Miguel Lima 
fora o primeiro parceiro que me apareceu. Mas o seu raio 
cultural não era nordestino. O “Dezessete e Setecentos” 
foi fácil de fazer, porque não tinha compromisso regional 
(GONZAGA apud DREYFUS, 1997 p. 105). 

5.2.5  Nordeste – a idéia e o espaço 

       Quando Gonzaga fala de compromisso, fica expressa a sua 

consciência do papel que sua música deveria desempenhar em relação à 

representatividade do Nordeste e dentro dessa representação, uma real 

compreensão dos fenômenos sociais e culturais vividos pelo sertanejo, do 

qual ele, como homem da terra, tinha bastante conhecimento. Apesar da 

pouca instrução formal, Gonzaga desenvolvia uma relação dialógica com a 

sua realidade, sua terra, sendo, por isso, um homem em relação, um 

homem que, ao admirar os fatos sociais, comunicava-se com os outros, 

esses outros seus pares nordestinos, viventes de uma mesma situação, 

onde, exatamente, o que os unia era essa relação com o mundo vivo, no 

aqui e agora. 
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Privilegiamos, no entanto, neste debate, aquele que se 
trava especificamente em torno da idéia de Nordeste, 
como ele foi inventado, no cruzamento de práticas e 
discursos e os sucessivos deslocamentos que a imagem e 
o texto desta região sofreram, até a sua mais radical 
contestação com os tropicalistas, no final da década de 
sessenta. Buscamos perceber como determinados 
enunciados audiovisuais se produziram e se cristalizaram, 
como “representações” deste espaço regional, como sua 
essência. Perceber que rede de poder sustentou e é 
sustentada por essa identidade regional, por este saber 
sobre a região, saber estereotipado, que reserva a este 
espaço o lugar do gueto nas relações sociais em nível 
nacional, região que é preservada como elaboração 
imagético-discursiva como lugar da periferia, da margem, 
nas relações econômicas e políticas no país, que 
transforma seus habitantes em marginais da cultura 
nacional. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 27). 

A grande contribuição de Albuquerque Júnior (2001) é que ele 

questiona a idéia de identidade nordestina, que é vista “como uma 

repetição, uma semelhança de superfície, que possui no seu interior uma 

diferença fundante, uma batalha, uma luta, que é preciso ser explicitada. 

A identidade nacional ou regional é uma construção mental, são conceitos 

sintéticos e abstratos que procuram dar conta de uma generalização 

intelectual, de uma enorme variedade de experiências efetivas. Falar e 

ver a nação ou a região não é, a rigor, espelhar estas realidades, mas 

criá-las”.

A visão de Albuquerque Júnior (2001) coincide Hall (2002), no 

sentido de que todas as identidades estão localizadas no espaço e no 

tempo simbólicos. Por outro lado, para Said (1995 apud VELOSO; 

MADEIRA, 1999) as identidades têm suas “geografias imaginárias, suas 

paisagens características, seu censo de lugar, de casa/lar, bem como 

suas localizações no tempo – nas tradições inventadas que ligam passado 

e presente, em mitos de origem que projetam o presente de volta ao 

passado, em narrativas de nação que conectam o indivíduo a eventos 

históricos nacionais mais amplos, mais importantes”. 

Preocupado com a visão histórica do Nordeste, Albuquerque Júnior 

(2001) procurou coloca ra idéia de região “em outro patamar, legitimá-la, 



160

atribuir-lhe veracidade, dando a ela uma história, tentando lhe dar, 

inclusive, uma base material”. 

Chegando mais perto do nosso objeto de estudo, Albuquerque 

Júnior (2001) Aborda a importância da arte, no contexto histórico da 

formação do Nordeste, enquanto espaço cultural, geográfico, político e 

social.

Velozo e Madeira (1999), já nos chamavam a atenção, afirmando 

que arte significa “ expressão coletiva, manifestação da comunidade, da 

cultura. Cultura, por sua vez, segundo as autoras, é o espaço no qual “se 

desdobram o pensamento e as práticas sociais que constroem formas de 

classificação coletiva. Daí decorre sua concepção tão atual de cultura, 

como constituída por códigos, por meio dos quais se ordena a vida 

social”.

As obras de arte têm ressonância em todo o social. Elas são 
máquinas de produção de sentido e significados. Elas 
funcionam proliferando o real, ultrapassando sua 
naturalização. São produtoras de uma dada sensibilidade  
instauradora de uma dada forma de ver e dizer a realidade. 
São máquinas históricas de saber (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 
2001, p. 30). 

Finalizando, Albuquerque Júnior (2001) nos aponta a construção o 

deslocamento da idéia de Nordeste, observando que “estas várias 

práticas discursivas foram, sempre que possível cruzadas com práticas 

não discursivas, sem que estabelecêssemos nenhuma espécie de 

hierarquia ou determinação entre elas. O que procuramos ver foi o nível 

de interferência destas muitas práticas, na instituição e no deslocamento 

da idéia de Nordeste, e a sua relação com a idéia de nação. Embora nos 

detenhamos em análises estéticas, já que não se pode separar forma de 

conteúdo, e a própria forma é significante, nossa preocupação central foi 

tomar tais práticas culturais como produtoras de textos, imagens, sons, 

que formaram um agregado sensível em torno da idéia de Nordeste. Elas 

tornam possível ver-se e falar-se de Nordeste como uma materialidade, 

como uma identidade, como uma homogeneidade, ou, ao contrário, como 

elas o contestam”. 
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Tinha aquela música no coração, procurava encontrar 
expressão para ela, mostrar o quanto valia, o que tinha 
de autêntico (GONZAGA apud DREYFUS, 1997, p.107). 

A música popular nordestina (RAMALHO, 2000) tem sido uma das 

principais matrizes para a construção da expressão musical do Brasil e é, 

neste contexto que se verifica a grande contribuição de Gonzaga e seus 

parceiros, como verdadeiros artesão do crescimento da tradição musical 

do Nordeste. 

Luiz Gonzaga introduziu o Nordeste no espaço da Música Popular Brasileira. Não 

foi o pioneiro, entretanto o mais completo promotor da música regional. O seu 

talento e consciência fariam dele “A voz do Nordeste”. 

O pernambucano Manezinho Araújo foi o primeiro a gravar as composições de 

Gonzaga. Utilizando a embolada, como ritmo de suporte, Manezinho  cantou a 

toada “Dezessete e Setecentos”.  Proliferando, ainda mais, sentidos, música foi 

gravada, no compasso de samba, pelos quatro Ases e um Coringa, fazendo 

sucesso. Todas essas estratégias, dão uma  idéia das dificuldades enfrentadas 

por Gonzaga, para levar adiante o seu projeto de projeção da música nordestina 

no cenário musical brasileiro. 

O que podemos encontrar de comum entre todos os 
discursos, vozes e imagens, é a estratégia da 
estereotipização. O discurso da estereotipia é um discurso 
assertivo, repetitivo, é uma fala arrogante, uma linguagem 
que leva à estabilidade acrítica, é fruto de uma voz segura 
e auto-suficiente que se arroga o direito de dizer o que é o 
outro em poucas palavras. O estereótipo nasce de uma 
caracterização grosseira e indiscriminada do grupo 
estranho, em que as multiplicidades e as diferenças 
individuais são apagadas, em nome de semelhanças 
superficiais do grupo (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 
20).

Quando identificamos letras de música na obra de Luiz Gonzaga, 

como “Paulo Afonso”, música que ele compões, em parceria com Zé 

Dantas, nos damos conta que o compositor não se prendia ao discurso 

subalterno de vítima da miséria. Gonzaga enfrentou o discurso da 
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esteriotipia, revelando nacionalmente representações do Nordeste, 

capazes de produzir sentido, agenciando elementos populares rurais com 

o objetivo de significar a Região. Neste sentido a cultura nordestina, vai 

se revelar como uma das culturas regionais mais ricas e capazes de 

resistir ao processo avassalador de generalização de bens culturais que a 

industria cultural procurava impor à sociedade brasileira. 

O que mais dificulta a superação da questão da esteriotipia 
na cultura brasileira, quando se refere ao Nordeste, é que 
os próprios nordestinos caem nessa armadilha de 
representação cultural, compondo um discurso assumido de 
discriminação permanente. Por que dizemos que a 
exaltação e rancor que somos esquecidos, que somos 
menos prezados e vítimas da história do país? Que 
mecanismos de poder e saber nos incitam a colocarmo-nos 
sempre no lugar de vítimas, de colonizados, de miseráveis 
física e espiritualmente? (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 
20).

A questão que mais nos chama a atenção, é que a modernidade 

não esperou que o nordestino e o Nordeste se compreendessem ou se 

dessem a compreender. Quase sem tomar conhecimento dessa 

problemática, desse panorama de concepções da região nordestina, o 

mundo avançava nas suas descobertas tecnológicas e a comunicação 

seria uma das áreas mais privilegiadas do conhecimento humano. No 

bojo desses avanços, a comunicação, através de veículos de massa, 

provocaria mudanças radicais nas relações entre o rural e o urbano. 

O conhecimento, através da comunicação, começa a transpor 

fronteiras, pela globalização e, apesar da modernidade começar a ser 

incorporada pelo desenvolvimento dos grandes centros urbanos, já não 

seria possível, ao nordestino, viver “sem radio e sem notícias das terras 

civilizadas”.

Os primeiros anos do século XX, seriam importantes para a cultura 

brasileira, com a surgimento do rádio. Enquanto nos Estados Unidos o 

rádio cresce ao lado da economia, a indústria armamentista e a postura 
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imperialista dos americanos, aqui, no Brasil, sua implantação volta-se 

para o lazer e a informação. Na verdade, não tínhamos, naquela época, a 

noção de estava implantado um dos suportes mais importantes para a 

difusão da cultura nacional e a integração de nossa multiculturalidade. 

Enquanto nos paises desenvolvidos, a predominância das questões 

econômicas, praticidade e pouca teoria, eram os pontos que norteavam a 

comunicação, no Brasil o rádio despontava como principal meio de 

comunicação de massa. Estávamos longe de compreender a revolução 

que o rádio faria na cultura brasileira, principalmente na cultura popular. 

Dentro desse panorama, as teorias de comunicação, nascem nos 

Estados Unidos, provocadas pelo expansionismo, crescimento econômico 

e economia de guerra. Todos esses movimentos teriam grande e 

influência na compreensão do aspecto “terra”, que estamos analisando, 

em função do entendimento da relação tradição e modernidade. 

Enquanto isso, no Brasil, mais exatamente no sertão nordestino, 

cresce sociedade na qual nasce e vive Luiz Gonzaga, um tipo de 

sociedade rural, com difícil acesso à tecnologia dos centros urbanos, 

entretanto, detentora de cultura própria, características das pessoas que 

ali habitavam. Faltava ao Nordeste o suporte condutor dessa cultura para 

o que o país tivesse um real contato com essa realidade objetiva, 

representada por um cultura de raiz, rica e representativa de grande 

parte da nação. 

Podemos dizer que o rádio foi meio de comunicação de massa 

responsável pelo alavancamento das relações multiculturais, na 

estruturação da cultura brasileira em toda a sua formação híbrida. 

5.2.6  Existe a identidade nordestina? 

         O Nordeste, enquanto região recortada e inscrita 

geograficamente, e sua conseqüente identidade cultural, provocou 
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estudos críticos, onde os questionamentos são uma constante e, até 

certo ponto,recorrentes. Na verdade, a grande questão ficará sempre por 

conta da compreensão do Nordeste, como identidade espacial, construída 

pela sua própria história e representada pela sua cultura. 

Torna-se necessário levantar as condições históricas de 
possibilidade dos vários discursos e práticas que deram 
origem ao recorte espacial Nordeste. Longe de considerar 
esta região como inscrita na natureza, definida 
geograficamente ou regionalizada “pelo desenvolvimento 
do capitalismo, com a regionalização das relações de 
produção”, que é outra forma de naturalização, ele busca 
pensar o Nordeste como uma identidade espacial, 
construída em um preciso momento histórico, final da 
primeira década deste século e na segunda década, como 
produto de entrecruzamento de práticas e discursos 
“regionalistas” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 20). 

Quanto aspecto da visão de si mesmos, enquanto região, o 

Nordeste e os nordestinos defrontar-se-iam com o problema de busca de 

identidade própria. Já advertimos, neste trabalho, no capítulo sobre a 

identidade cultural brasileira, que a identidade é algo que se forma fora 

do indivíduo e trata-se de um estado da mente. Construímos a identidade 

em nossa mente, como uma comunidade imaginada, pelo desejo de 

perpetuar a herança cultural e viver em com junto, alimentando o sentido 

de pertencimento. 

Mas a grande questão é: existe realmente este nós, esta 
identidade nordestina? Existe realmente esta nossa 
verdade, que os estereótipos do cabeça-chata, do baiano, 
do Paraíba, do nordestino, buscam traduzir? O Nordeste 
existe como essa unidade e essa homogeneidade imagética 
e discursiva propalada pela mídia, e que incomoda a quem 
mora na própria região? Se existe, desde quando? 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 20). 

Gonzaga foi um nômade que girou o Brasil em busca do ser 

humano. Essa é a principal característica do artista nômade, expressa 

nos versos “minha vida é andar por esse país, prá vê se um dia me sinto 

feliz. Guardando as recordações das terras, onde passei, andando pelos 
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sertões e os amigos que lá deixei”..Esses sertões inserem-se, inclusive, 

no urbano imaginário, na espacialidade e na transitoriedade das regiões. 

O tempo em que dura à viagem e aventura nômade permitem ao 

artista atravessar o conhecido, ou seja, a realidade objetiva, como um 

movimento de aproximação infinita, recriando a noção de “lugar” como 

aporte das resoluções dos enigmas de sua subjetividade. Para o artista 

nômade, a contemporaneidade do fazer, desloca-se no tempo, na 

transição, sem hierarquias em relação ao já feito, a experiência de vida. 

Ao artista nômade, a arte do improviso permite abandonar o 

contemporâneo, deslocando-se para o extemporâneo ao qual está ligada 

a aventura de sua arte. 

Portanto, a formulação do Nordeste, na obra de Gonzaga, surge 

permeada pelos conceitos de contemporâneo e extemporâneo, 

deslocados no espaço e no tempo, na tradição e na transição dos valores 

humanos, que se tornam nômades quando traduzidos pelas identidades a 

que pertencem. 

A formulação, Nordeste, dar-se-á a partir do agrupamento 
conceitual de uma série de experiências, erigidas como 
caracterizadoras deste espaço e de uma identidade 
regional. Essas experiências históricas serão agrupadas, 
fundadas num discurso teórico que pretender ser o 
conhecimento de uma região em sua essência, em seus 
traços definidores, e que articula uma dispersão de 
experiências cotidianas, sejam dos vencedores, sejam dos 
vencidos, com fragmentos de memórias de situações 
passadas, que são tomadas como prenunciadoras do 
momento que se vive, de “ápice da consciência regional” 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 22). 

A nossa visão a cerca do Nordeste, enquanto espaço, passa pela 

subversão da temporalidade cotidiana, onde Gonzaga procura conhecer 

novos limites para transgredi-los, sabendo que todos esses novos limites 

remetem a um tempo limitado. Na obra de Gonzaga, percebe-se uma 

profunda vinculação entre o nômade e o artista. Se dúvida que essa 

busca, objetivando uma nova realidade, uma nova situação, que 
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provocasse as mudanças necessárias, no sentido de melhorar a qualidade 

de vida dos nordestinos, numa transformação processada pela obra de 

arte. Claro, nos parece, que essa superação levou Gonzaga, sem dúvida, 

aos aspectos universais da natureza humana.

 A obra de Luiz Gonzaga dentro dessa visão de mundo, desse 

movimento, dessas transformações, buscava mudanças qualitativas na 

vida do homem, transitando no espaço movediço do conceito moderno de 

região.

Enfatizamos o conceito de espacialidade, como aspecto importante 

para a compreensão dos caminhos produtores da idéia de Nordeste, 

dentro do complexo de formação da cultura brasileira. Ha, sem dúvida, 

uma espacialidade nordestina, recortada pelos múltiplos aspectos dos 

sentimentos, linguagem, práticas discursivas e todo o complexo de 

relações que formam o tecido da cultura brasileira e que nos permitem 

uma melhor compreensão do homem e sua relações dentro da sociedade. 

Entendamos por espacialidade as percepções espaciais 
que habitam o campo da linguagem e se relacionam 
diretamente com um campo de forças que as institui.  O 
geográfico, o lingüístico e o histórico se encontram, nas 
diversas linguagens que, ao longo de um dado processo 
histórico, construíram uma geografia, uma distribuição do 
espacial dos sentidos. É preciso para isso, rompermos 
com as transparências dos espaços e das linguagens, 
pensarmos as espacialidades como acúmulo de camadas 
discursivas e de práticas sociais, trabalharmos nessa 
região em que linguagem (discurso) e espaço (objeto 
histórico) se encontram, em que a história destrói as 
determinações naturais, em que o tempo dá ao espaço 
sua maleabilidade, sua variabilidade, seu valor explicativo 
e, mais ainda, seu calor e efeitos de verdade humanos 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 23).

Todo pensamento crítico da comunicação reflete a linguagem como 

fator de extrema importância. Nossa abordagem da obra de Luiz Gonzaga 

tem a linguagem como base de análise, e o espaço Nordeste, como 

objeto histórico, considerando-se que a cultura produzida no sertão 
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nordestino se constitui de características próprias, de linguagem própria, 

dentro de uma espacialidade quer permite deslocamentos do sujeito. 

No espaço do diálogo, do debate, da interação, buscamos o 

consenso que se estabeleceu entre iguais do sertão, uma comunicação de 

consenso, uma possibilidade de uma razão constitutiva do conhecimento, 

colocando a razão em situação, a cultura em movimento. Uma cultura 

que se formou a partir do cotidiano e da produção de conhecimento 

advinda da vivência da realidade social pelas pessoais que habitam a 

região.

Neste ponto, partindo do conceito de espacialidade, podemos 

colocar a proposta pedagógica de Paulo Freire, amplamente difundida e 

utilizada no Nordeste, principalmente na alfabetização de adultos, 

partindo de valores e da linguagem do sertão. Embora Paulo Freire tenha 

se dedicado mais à pedagogia, é importante notar que sua percepção da 

linguagem sertaneja propiciou o processo de conscientização política, 

através da cultura popular. É importante salientar que Paulo Freire 

elaborou sua teoria, estribado pensamento crítico que gerou toda uma 

experiência revolucionária nas transformações sociais e políticas do 

Nordeste. Para Paulo Freire, a transformação social era um ato 

profundamente político e que a transformação cultural resulta da prática 

de atos comunicativos, efetuados pelo homem, buscando, dentro da sua 

relação com o mundo, transformá-lo, a partir da admiração de um objeto 

entendimento de forma comum a ele e ao outro, uma relação dialógica 

de construção de nova realidade. 

5.2.7  A idéia de região como invenção 

          Todo ser humano tem raízes em uma coletividade e sua cultura 

reflete essa coletividade como uma comunidade imaginada. Desta forma, 

a idéia de “revelação” é algo recorrente no estudo da identidade cultural 

brasileira, objetivando a compreensão da obra de arte, como 

representações dessa identidade. 



168

A possibilidade de desocultar, revelar, o Nordeste, enquanto 

espaço, dar-se-ia pela invenção. Portanto, somente, pela ação dos atores 

radicados nesse espaço, ou seja, pelos produtores do conhecimento, aí 

gerado, seriam construídas as representações, mediadas pela tradição e 

produção da cultura, capazes de superar os conflitos sociais e inserir a 

tradição no moderno, o rural no urbano, o local no nacional. Portanto, 

trata-se de conceber a região como invenção, transgredindo a idéia de 

um determinado espaço sem mobilidade nem transitoriedade. 

Tomar a própria idéia de região como invenção histórica, 
e não apenas a idéia de uma dada região. O que está por 
trás destas máscaras, não é o rosto sério de uma origem 
verdadeira, mas o riso disparante, da discórdia, do 
embate surdo que possibilitou a emergência de tais 
verdades  (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 33).

        Para melhor compreender o Nordeste como espaço, recorremos, no 

corpus da pesquisa, às peças que nos conduzissem a essa mobilidade 

espacial do Nordeste, percebida na obra de Gonzaga ou em documentos 

relativo a ela, como a letra da música “Jeitinho Brasileiro”, de Vaine 

Darce e Berenice, referindo às composições de Gonzaga e sua penetração 

no Sul do país, afirmando, entre outros versos que: “quem foi que disse 

/que não dá pra misturar/ Sul e Nordeste/tudo num compasso só...”. 

Pela mobilidade e transitoriedade, desierarquizarmos os 

documentos, priorizando a compreensão do todo, pelas suas partes de 

forma dispersa, uma espécie de implosão da concepção do Nordeste.  

Não fizemos diferença entre um filme, uma poesia, uma música ou um 

artigo de jornal, todos foram tomados como discursos d produtores de 

realidade e, ao mesmo tempo, produzidos em determinadas condições 

históricas. É bem verdade que, a única exceção foi o repertório musical 

através das letras das composições, por constitui-se o acervo oral escrito 

de fundamental importância para atingir os objetivos da pesquisa.
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Entretanto, de forma relativa, podemos dizer que os vídeos, 

programas de tv e radio, documentários, jornais, revistas, folhetos de 

cordel, depoimentos pessoais, foram de capital importância para 

entendimento das letras que foram coletadas. A audição dos discos 

contribuiu de forma decisiva, para o entendimento da influência da 

oralidade de Gonzaga, na tradução da cultura nordestina.

Portanto, na leitura flutuante, sugerida por Bardin (1977), o 

material pesquisado, na formação do corpus da pesquisa, representou 

um acervo de expressão, que passou a ser trabalhado, na sua inteireza 

de sentido, em suas partes constituintes, relacionadas com o todo do 

objeto pesquisado. 

Preocupados com a questão da transitoriedade da região, sua 

mobilidade e espacialidade  procuramos manter o diálogo entre os 

biógrafos de Gonzaga, fazendo leituras de leituras, absorvendo ora a 

linguagem poética da análise crítica, bem como a utilização de conceitos 

consagrados na área da comunicação, sempre priorizando o melhor 

entendimento do Nordeste e as representações de sua cultura. 

Corremos, inclusive o risco, de fichar livros, uns atrás dos outros, 

sem a preocupação de determos a propriedade do discurso sobre a obra 

de Luiz Gonzaga. Preferimos ver com vários olhos e ouvir com vários 

ouvidos, para ver e ouvir melhor o conteúdo do objeto de nossa 

pesquisa. Assim aplicamos os conceitos de espacialidade, transitoriedade 

e mobilidade dentro da própria pesquisa. 

Albuquerque Júnior (2001) na sua invenção do Nordeste, nos 

alertou, de forma clara, para as  “transformações históricas que 

possibilitaram a emergência da idéia de Nordeste, desde a emergência do 

dispositivo das nacionalidades, porque sem as nações é impossível se 

pensar as regiões, passando por uma mudança na sensibilidade social em 

relação ao espaço, à mudança da relação entre olhar e espaço trazido 

pela modernidade e pela sociabilidade burguesa, urbana e de massas”. 
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Foram estas mudanças, segundo Albuquerque Júnior (2001) que 

permitiram a emergência deste novo regionalismo, não mais provinciano 

no campo político e pitoresco, mas no campo artístico, que possibilitou a 

invenção do Nordeste.

 Este novo recorte espacial no país, conseguiu romper com “a 

antiga dualidade Norte/Sul, estabelecendo uma”redistribuição das 

espacialidade no país, que acompanhava, por sua vez, as próprias 

redefinições na estrutura de forças sociais no âmbito nacional, com a 

crise da sociabilidade pré-industrial e o desenvolvimento de códigos 

burgueses, notadamente, nas cidades”, observa Albuquerque Júnior 

(2001)

Tal como Vieira (2000), Oliveira (1991), Dreyfus (1997), Ramalho 

(2000), Albuquerque Júnior (2001) observaram que “a seca, o cangaço, o 

messianismo, as lutas de parentela pelo controle dos Estados, são os 

temas que fundaram a própria idéia de Nordeste, uma área de poder que 

começa a ser demarcada, com fronteiras que servirão de trincheiras para 

a defesa dos privilégios ameaçados”.

É nesse contexto de invenção, espacialidade e transitoriedade de 

um Nordeste inventado, que a obra de Luiz Gonzaga é desenvolvida e 

levada pela comunicação de massa aos nordestinos distribuídos e 

radicados nesses espaços nacionais e regionais. 

5.2.8  Abordagem imagética e discursiva 

          Tratava-se, portanto, de comunicar essa cultura de forma 

contundente e expansiva e, neste ponto, Gonzaga realizou um trabalho 

intenso d deslocamento constante, vivendo uma arte nômade, onde a 

aventura e a viagem também são algo contemplado posteriormente, sob 

o ponto de vista estético, algo que se oferece para ser narrado. 
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Toda a questão, segundo Albuquerque Júnior (2001), ”passa a 

repousar sobre os aspectos da história da emergência de um objeto de 

saber e de um espaço de poder: a região Nordeste”. 

Desta forma, o Nordeste na obra de Gonzaga, passa a ser 

desocultado, levando em conta à própria idéia do Nordeste e do 

nordestino, segundo Durval, “impõe uma dada forma de abordagem 

imagética e discursiva, para falar e mostrar a” verdadeira “região”. E esta 

era a grande preocupação de Gonzaga nas suas composições, quando 

produzia, nos seus shows e apresentações quando interpretava, usando 

de sua oralidade e imagética representativa do Nordeste. 

Assim, buscamos compreender os caminhos que produziram a 

idéia de Nordeste, dentro do tecido da cultura brasileira e seus aspectos 

sociais, econômicos, políticos e culturais. A falsa compreensão, equívoco 

aceito durante anos, do Nordeste e do nordestino, impediu que se 

compreendesse o poder, aí instalado, como fator preponderante para a 

obliteração desse entendimento, que era, na verdade, a obliteração do 

próprio ser humano. Somente com a mudança das relações de poder e 

linguagem, pode-se, de fato, dar a luz a um Nordeste verdadeiro. 

                  O Nordeste não é recortado como unidade econômica, 
política ou geográfica, mas, primordialmente, como um 
campo de estudos e produção cultural baseado numa 
pseudo-unidade, geográfica e étnica. O Nordeste nasce 
onde se encontram poder e linguagem, onde se dá a 
produção imagética e textual da espacialização das 
relações de poder (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 22).

          Novos espaços dão lugar a novos encontros, o que supõe pelo 

contínuo desgarramento, a felicidade do desapego. Julia Kristeva (1991), 

alude a uma estranha felicidade do estrangeiro que consiste em manter 

esta eternidade fugaz ou essa transitoriedade perpétua. A visão nômade 

de Gonzaga nos levou a perceber o imaginário da obra do compositor 

nordestino como uma viagem virtual. 
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A imagem não é um trajeto, mas um porvir onde se estabelecem 

lugares relevantes em função dos afetos. Toda obra de arte comporta uma 

pluralidade de trajetos, que somente são legíveis e somente coexistem no 

mapa, dado que um quadro em si não é uma janela do mundo, mas uma 

montagem numa superfície: “à arte-arqueológica, que se baseia nos 

milênios para alcançar o imemorial, opõe-se uma arte-cartográfica que se 

fundamenta nas coisas do esquecimento e nos lugares de passagem” 

(CASTRO apud DELEUZE, 1996, p.11). 

Trata-se, portanto, de um processo de intercâmbios no qual se altera a 

paisagem real Castro (apud DELEUZE, 1996) libera uma imagem possível 

e produz um choque na seqüência captada pela admiração do artista em 

relação ao seu objeto.

5.3  A luta - minha música representa a luta, o sofrimento, o 
sacrifício do meu povo 

A luta de Gonzaga foi desenvolvida no campo da comunicação de 

massa, mediada pelo rádio, que estava em fase de grande expansão no 

Brasil e representava a mídia de maior alcance da época. Verdadeiro 

“centro” De irradiação de cultura, o rádio detinha o poder de projetar 

valores, influenciar e ditar comportamentos. Suportada pelo rádio a 

produção cultural de Gonzaga foi levada às populações rurais e urbanas, 

criando um movimento vigoroso de valorização da cultura nordestina. 

5.3.1  O rádio 

          O rádio surgiu oficialmente no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1922, 

apesar das atividades da Rádio Clube de Pernambuco terem sido as 

primeiras no campo radiofônico, o que transformou a emissora 

pernambucana na pioneira da América Latina. 

         Gonzaga, no inicio de sua carreira teve de se submeter ao 

julgamento dos apresentadores de pro gramas de calouros, aliás um 
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formato, ainda hoje utilizado pela televisão brasileira, com muito sucesso 

de audiência. 

O rádio tornou-se assim o instrumento facilitador de 
projeção das classes populares sob o ponto de vista do 
artista e de sua produção, não somente entre seus 
pares, como também no seio da elite. O rádio pode-se 
dizer, foi o ponto de partida para o crescimento da 
música popular brasileira (Ramalho, 2000, p. 24).

Entretanto, longe dos avanços tecnológicos do mundo moderno, a 

expressão musical nordestina, no início do século, já era do 

conhecimento de Januário, pai de Gonzaga, através uma concepção 

popular, simplificada, objetiva, que gerava informações e produzia 

conhecimento. Tudo isso, sem o suporte dos meios de comunicação de 

massa, a cultura movia-se através dos contatos humanos diretos. Desta 

forma a oralidade fonte e suporte das tradições e dos costumes, vistos 

pela pelas narrativas musicais. 

Para se ter uma idéia da importância desse fato, a Associação 

Respeita Januário, sediada no Recife, já mencionada neste trabalho, 

assim descreve o grande tocador de oito baixos: “Januário era o nome do 

pai de Luiz Gonzaga, como este nos contou na canção “Respeita 

Januário”. Ao contrário do filho famoso, ele nunca se profissionalizou, não 

foi morar na cidade grande, nem trocou sua sanfona de oito baixos pelos 

mais modernos acordeões com teclado de piano. No entanto, ele foi o 

mestre e a fonte de muitos sucessos do filho, que sempre reconheceu a 

dívida.

O baião já existia antes, mas é recriado por Luiz Gonzaga, 
uma recriação é feita a partir do centro urbano brasileiro, 
passando por vários momentos do desenvolvimento da 
modernidade no país, tais como o crescimento do rádio 
como meio de comunicação, o êxodo rural do Nordeste, os 
primeiros estudos debates para a construção de uma 
identidade nacional. Tudo isso em meio a uma sociedade 
que se urbaniza rapidamente e, é nesse contexto, que surge 
a reelaboração da noção de Nordeste, um tanto imbricada 
com a noção de Sertão. 
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Promovida pelo projeto de unificação do País, levado a termo por 

Getúlio, houve uma expansão da cultura intelectual e artística. Bens 

culturais Cândido (apud RAMALHO, 2000) foram transportados a um 

maior número de pessoas, embora dentro do quadro de 

desigualdades sociais. Essa expansão cultural e artística tem  lugar 

em vários setores, como a educação, as artes, a música erudita, a 

literatura, o teatro, o cinema, os estudos sociais e históricos. 

Segundo  Ramalho (2000), “isto revela que os meios de difusão 

eram, principalmente a literatura e o radio. Como resultado, o estudo 

da cultura brasileira atingiu setores nunca antes considerados em 

profundidade, sendo em alguns casos sujeitos a interpretações 

duvidosas: tais foram os estudos sobre as culturas negra e indígena, 

sobre trabalhadores rurais, e acerca do operariado e da pobreza”. 

O país já havia tomado conhecimento da expressão 
musical nordestina, no início do século, através das 
belíssimas parcerias de João Pernambuco e Catulo da 
Paixão Cearense, “Caboca de Caxangá” ou “Luar do 
Sertão”, que hoje são grandes clássicos da música 
brasileira. Na década de 20, surgiram grupos como Os 
Turunas Pernambucanos, Os Turunas da Mauricéa, que 
fizeram imenso sucesso no Rio e em São Paulo. Vestidos 
à moda dos sertanejos (chapéu de abas largas, que 
seriam popularizados pelos cangaceiros, calça e camisa 
de brim branco, sandália de couro), apresentavam, ao 
público urbano do Sul, emboladas, desafios e outras 
cantigas do Sertão. O público sulista, maravilhado, foi 
descobrindo tesouros melódicos do patrimônio musical 
brasileiro (DREYFUS, 2000, p. 105). 

           O baião, apesar de desconhecido, tinha nas suas origens as raízes 

do samba, o ritmo considerado mais representativo do Brasil, à época. 

Gonzaga, em parceria com Zé Dantas, explica as origens mais remotas 

do baião, na composição “Braia Dengosa”, de 1957. Braia, segundo o 

Dicionário Aurélio, vem de bralhar e significa “marcha ligeira e macia dos 

animais de montada”. 
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O maracatu dança negra. 
E o fado tão português
No Brasil se juntaram
Num sei em que ano, que mês 
Só sei é que foi Pernambuco 
Quem fez essa Braia Dengosa, 
Que nos deu o baião
Que é dança faceira e gostosa
Português c’o fado e guitarra
Cantava o amor
E o nego ao som do batuque
Chorava de dor 
Com melê, com gonguê 
Com zabumba e cantando nagô, Ô! 
Foi a melodia do branco 
E o batucar de Zulu 
Quem nos deu o baião

       Que nasceu do fado e do maracatu 
                                 (Dantas, 1974). 

           Note-se que, para reforçar ainda mais, a afirmação sobre as 

origens africanas do baião, a música de Gonzaga e Zé Dantas foi 

composta em ritmo de maracatu. 

 Caminhando na direção do sucesso do samba, como música 

nacional, se procurava um ritmo alternativos, típico do Nordeste, 

associado a conteúdos que representassem a região, entretanto, Vieira 

(2000) dentro de “uma construção mais para simbólico do que para 

representação social”. 

Vale a pena registrar, ainda, outra relação entre baião e samba. 

Para tanto, é só lembrar a letra da música (e ritmo) “Xamêgo”, na qual, 

segundo Gonzaga, “ninguém sabe se ele é branco, é mulato ou negro...”. 

Nessa ambiência social as trocas eram intensas. Exemplo 
disso é o surgimento do batuque, adaptação de uma 
dança genuína de Angola com ritmos executados por 
palmas e tambores, dentro de melodia de caráter 
responsorial, com acompanhamento de viola. Do 
batuque, brotaram os mais populares Gêneros de dança, 
como o samba, no Rio de Janeiro, e o baião, no Nordeste 
(RAMALHO, 2000, p. 15). 

Longe de uma concepção adequada da cultura nordestina, criava-

se, então, equivocadamente, no Brasil urbano, uma caricatura, através 
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de uma música que não representava, de fato, o homem sertanejo do 

Nordeste.

 A língua dos sertões do Nordeste, a língua do povo, criada por ele 

e por ele falada, autêntica geração espontânea de expressões idiomáticas 

e que sempre pediram alguém que a entendesse, era preocupação de 

Gonzaga e, neste sentido, ele não estava só.

Luiz Marinho, autor teatral, pernambucano, entre outros, na sua 

dramaturgia dedicada ao entendimento da cultura nordestina e suas 

representações, já se preocupava com uma linguagem popular, que 

coloca-se, no palco, as vozes do Sertão, como, de fato, se pronunciavam 

e traduziam e que estavam longe da figura de Chico Bento, de Monteiro 

Lobato, personagem/identidade mais adequada ao centro-oeste. O 

Nordeste brasileiro  com seus vaqueiros, cantadores, cangaceiros, 

rezadeiras etc, teria uma representação mais adequada, visto como 

espaço dessas figuras humanas tão características da região.

A própria noção de Nordeste, enquanto região era confundida com 

Norte; nordestino com nortista, uma vez que a concepção de nortista era 

mais adequada aos paraenses e outros estados mais próximos da região 

amazônica.  Embora Gonzaga também utilize a expressão “norte” e 

nortista, bem como “caboclo”. O “caboclo” era uma concepção 

generalizada, que não mais representava o homem do campo, sem 

limites geográficos, sociais e culturais. Agora, era preciso reconhecer o 

Nordeste e o nordestino e disso, Luiz Gonzaga tinha consciência plena. 

Faltava, entretanto, difundi-la, através de sua música com as 

características e nuances da identidade local que mais representava a sua 

terra e sua gente, seus valores, usos e costumes, todo um sentimento de 

pertencimento, através da autenticidade. 

Faltava, portanto, ao povo nordestino uma expressão 
musical acessível a todos, algo que se pudesse difundir 
por todo o país. Resumindo, havia um vazio musical no 
coração dos nordestinos que, em meados dos anos 40, 
vários artistas procuravam preencher, inventando, 
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criando, lançando novos gêneros musicais (DREYFUS, 
2000, p.106). 

         O que denominamos, aqui, de luta, vai se dar pela atuação de 

Gonzaga em diversos campos de forças, ora situados no próprio Sertão 

nordestino, ora no espaço urbano das grandes cidades do Sul do país, 

onde estava sediada a indústria cultural, representadas na época pelas 

gravadoras e estações de rádio. Nesses campos, Gonzaga teria que lutar, 

para convencer e inserir a música nordestina no âmbito da cultura 

nacional brasileira. 

          Dentro desta concepção de campos de forças Gonzaga se aplica, 

considerando que se trata de um espaço de lutas com o objetivo de 

transformar esse campo e, neste sentido, empenhou-se na concorrência 

com outros, utilizando sua força (relativa) e definindo sua posição. Nesse 

campo, portanto, Gonzaga define suas estratégias. 

        Desta forma, indústria cultural e comunicação de massa, permeiam 

o entendimento da obra do compositor, nas suas relações com o espaço 

urbano, visto que vinha de origens rurais e com formação baseada na 

tradição.

5.3.2  Industria cultural 

Na medida que avançamos na análise da obra, verificamos a 

importância da sua repercussão, em termos de comunicação de massa, 

refletida pelas relações que Gonzaga passou a ter com a industria cultural 

de sua época. Note-se que Gonzaga não cedeu às pressões dessa 

indústria, muitas vezes resistindo às imposições sobre o conteúdo de 

suas letras, a exemplo do episódio da gravação de “Asa Branca”, música 

gravada contra a vontade dos diretores da RCA Victor, por imposição de 

Luiz Gonzaga. 



178

Em depoimento ao jornalista Anselmo Alves, Zé Gonzaga irmão de 

Gonzaga, declarou “quando ele tava gravando na RCA Vitor, então, o 

finado Vitório disse: Luiz, você não vai gravar essa música. Isso é música 

de cego pedir esmola nas feiras. (Olha, UAsa BrancaU!) Se eu não gravar 

UAsa BrancaU, (grifos nossos) disse Gonzaga, eu não gravo mais nada aqui. 

Levantou e fechou a sanfona. Os diretores da gravadora desistiram, 

Gonzaga gravou e Asa Branca foi o maior sucesso de música brasileira de 

todos os tempos”. 

Luiz Gonzaga, com toda sua pureza e honestidade 
nordestinas, jamais conseguiu ou não quis participar dos 
mecanismos de enriquecimento fácil e rápido que a 
moderna indústria cultural proporciona aos ídolos da 
atualidade. Além do mais, ele não tinha o espírito 
acumulador de riqueza, mesmo nas épocas áureas do seu 
sucesso (MELO apud ÂNGELO, 1990, p. 46). 

       Dentro do campo de forças, onde se situava a industria cultural das 

emissoras de rádio, os tentáculos dos veículos estendiam-se pelo País 

afora, através da produção dos discos 78 rotações, utilizados pelas 

vitrolas da época. 

5.3.3  O disco 78 rotações 

          Dentro do campo da comunicação de massas, o rádio e as 

gravadoras de discos funcionaram como suportes de fundamental 

importância para a expansão da cultura nordestina, através da música de 

Luiz Gonzaga. Evidentemente que havia uma ligação muito forte entre o 

rádio e as gravadoras, entretanto para Gonzaga cada um dos dois 

suportes seria utilizado com o devido objetivo, embora estivessem 

entrelaçados no seu uso. 

Ao marcar sua produção discográfica em 78 rotações, Luiz 

Gonzaga entrou  na indústria cultural, sobrevivendo, sem concessões, e 

conseguindo o suporte desejado para cumprir o seu roteiro Nordeste / 
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Sul / Nordeste, roteiro este que marcaria para sempre as narrativas da 

nação brasileira, incorporando o Sertão nordestino no complexo híbrido 

da identidade cultural nacional. Sairia do pé-de-serra, semi-analfabeto, 

levando a concepção de uma cultura de raiz que seria, através de sua 

obra, representada e difundida pelo meio de comunicação de massa mais 

importante da época: o rádio. Neste sentido, Gonzaga produziria uma 

música, orgulhosa de si mesma, consciente de sua representatividade e, 

por isso capaz de promover o sentido de pertencimento do povo 

nordestino, em relação à sua própria cultura, dando expansão a um 

ethos, até hoje dominante, próprio dos compositores da região 

sertaneja.

Gonzaga trouxe uma novidade à música brasileira. Trouxe 
o sentimento melódico das extensões sertanejas, das 
léguas tiranas, das asas brancas, do gemer dos aboios. 
As tristezas dos violeiros se passaram para sua sanfona 
[...] Pode-se dizer que Gonzaga renovou com as suas 
interpretações, com a sua forte personalidade de cantor, 
um meio que andava convencional, sem originalidade, 
banalizado por meia dúzia de bocós que vivem a roer as 
heranças do genial Noel Rosa. O que nos prende ao 
cantar de Gonzaga é o que nos arrebata em Noel, é a 
simplicidade da melodia, é a doce música que ele introduz 
nas palavras, a magia dos instrumentos, a candura de 
alma tranqüila que se derrama nas canções (DREYFUS,  
2000, p.171). 

Em relação à industria cultural brasileira da época, Ferrreti (1988) 

observa que o sistema capitalista industrial tornou-se um espaço, onde a 

prática artística constitui-se um campo especial dentro da vida social, 

onde atuam “compositores músicos, intérpretes, produtores, arranjadores 

e tantos outros profissionais bem como instituições como gravadoras, 

editoras musicais, censura federal, sociedades de direito autoral, 

exercendo sua ação”. Embora participasse ativamente no rádio, a 

produção artística de Gonzaga visava, também o disco, com o objetivo de 

divulgar a sua musica. Portanto o disco teve fundamental importância na 

carreira do compositor, pois aonde o rádio não chegava, a sua música era 

ouvida nas radiolas. 
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5.3.4  Outro A B C 

Enquanto Gonzaga desenvolvia sua obra, produzindo 

conhecimento, as teorias funcionalistas começam a penetrar na América 

Latina de forma espessa, recebendo críticas de Juan Diaz Bordenave e 

Paulo Freire. Mais apropriadamente, Paulo Freire detinha o conhecimento 

da vida sertaneja, pois, como filho da terra, já tinha vivenciado a cultura 

nordestina e dela feito a base de sua proposta pedagógica. 

No caso do Nordeste, o paradigma teria que ser outro, um “outro 

abc”, contemplando perspectivas de uma visão crítica da realidade e 

tendo o ser humano como foco das questões sociais. Um ser humano em 

permanente relação com o seu mundo, no aqui e agora, aprendendo a 

admirar esse mesmo mundo, com o outro ser humano. Um ser de 

relação, de diálogo, de admiração e compartilhamento do saber, onde a 

cultura popular é gerada como resultado dessa visão de mundo, em 

permanente transformação. 

Toda a nossa preocupação prendeu-se ao fato de buscarmos, 

dentro dos paradigmas das ciências sociais, aquele, que fugindo à lógica 

formal, pudesse constituir-se de uma lógica dialética. Procuramos nos 

situar dentro de um paradigma, através do qual, o questionamento do 

problema levantado neste estudo, em torno da obra de Luiz Gonzaga, 

como representativa da cultura brasileira, pudéssemos contemplar o 

homem nordestino como foco principal das questões abordadas. Por 

outro lado, a conseqüente superação entre o tradicional e o moderno, o 

rural e o urbano, o local e o nacional, nos interessou no sentido do 

imbricamento da condição humana nesse processo. 

Desta forma, pensamento, concepção e percepção do objeto de 

estudo, nos levaram além da natureza, pura e simples, e nos fizeram 

mergulhar no mundo da admiração, desenvolvido pelo homem, 

considerado como um ser em situação, em permanente relação com esse 

mundo.
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 A obra, ora em análise, acima de tudo, partiu da natureza e 

explorou as relações e práticas sociais que aí foram geradas. Quando 

falamos natureza, estamos nos referindo ao Sertão, além de sua 

configuração geográfica, estamos no situando na visão ecossistêmica, (A 

TERRA), enquanto que, quanto às relações sociais, nos interessaram 

aquelas travadas pelo homem nordestino e sua luta, em sua permanente 

relação com a terra.  Aqui, tradicional versus moderno abre-se para uma 

análise resultante da relação entre rural e urbano, local e nacional, enfim, 

entre o nacional e o universal. 

Desta forma, trabalhamos dentro de um paradigma, que tem sua 

concepção, do homem como centro. Por outro lado nos interessou a ótica 

dialética dos pensadores e uma visão de mundo, gerada através de uma 

ciência voltada para o conhecimento da sociedade humana. Fugimos de 

uma visão organicista da sociedade e partimos do questionamento do que 

é um fato social e buscamos um estudo do mundo, contextualizado como 

panorama e pano de fundo da obra de Luiz Gonzaga.

A partir do campo de forças que é o Brasil, enquanto recorte 

espacial e identidade cultural, formulamos um outro recorte, 

desconstruindo, assim, a idéia de Nordeste, como parte  do país. Uma 

formulação definida a partir das próprias relações entre o todo e a parte, 

gerada por uma consciência regional, tida como canônica. 

 Esta questão nos arremete à mediação entre o particular e o 

universal, feita pela tradição. Mario de Andrade, segundo Velozo e  

Madeira (1999), “não via oposição ou contradição entre arte popular e 

arte erudita. Ao contrário, acreditava que entre essas duas formas de 

produção deveria haver uma complementaridade – geradora de novas 

sínteses. Neste caso, a cultura popular produzida por Luiz Gonzaga 

comportou-se como fonte de conhecimento do povo, uma vez que 

representava em seu repertório, as manifestações desse povo como 

expressão de nacionalidade. Para Veloso e Madeira (1999) a obra de arte 

é a realidade empírica que melhor demonstra a mediação entre o 

particular e o universal”. 
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         Luiz Gonzaga, em seus atos comunicativos, buscou a 

transformação cultural que foi compreendendo, ao longo de sua vida, e, 

principalmente quando percebeu o poder de reprodução da arte que 

estava contido nas ondas do rádio, capazes de servir de suporte e mediar 

a cultura rural nordestina em relação ao espaço urbano construído pela 

modernidade. Para tanto, Gonzaga desenvolvia sua produção cultural, 

buscando adequar as suas raízes a uma visão moderna, através das 

formas urbanas, com as quais traduziu o baião, como música 

representativa do Sertão nordestino. 

A transformação cultural, que irá inevitalmente 
processando com a transformação da realidade 
latifundista e da qual resultará a nova “estrutura vertical”, 
exige uma ação no setor da “cultura popular” que, 
interferindo deliberadamente no campo da percepção, 
ajudará a acelerar a própria transformação cultural. 
Urban classifica os atos comunicativos em dois planos 
fundamentais: um, em que o objetivo da comunicação 
pertence ao domínio do emocional; outro, em que o ato 
comunica conhecimento ou estado mental (FREIRE, 1977, 
p.62).

Dessa forma, a cultura popular, na obra de Luiz Gonzaga, 

permeada de atos comunicativos, impõe-se como um tecido necessário 

ao entendimento do Sertão. Gera-se, aí, a admiração sobre o objeto 

próprio dessa região. Um objeto comum, no sentido do entendimento, 

gerado no universo comum do sertanejo e capaz de produzir o processo 

de admiração e compreensão aos sujeitos participantes da interlocução 

desse complexo de relações. 

5.3.5  O rural dentro do urbano 

Restava, agora, a Gonzaga compreender o caráter nômade de 

obra, tecida em espaços transitórios, compostos dos complexos de 

migrantes que se espalhavam em redutos, nos bairros do Rio de Janeiro 

e São Paulo, bem como camponeses e caboclos que habitavam matas e 
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cerrados e que traziam na sua história identidades, perceptíveis nos 

rastros e rostos dos viajantes.

Luiz Gonzaga conseguiu colocar o rural dentro do urbano, quando 

levou a cultura sertaneja, através de sua música, mediada pelo rádio, aos 

nordestinos que migravam para o Sul do país, inserindo a tradição na 

modernidade.

As secas no Nordeste levavam, a cada ano, para a capital paulista 

e Rio de Janeiro, levas de nordestinos. Instaladas nos subúrbios das 

grandes capitais do Sul, as periferias urbanas dessas cidades iam se 

constituindo em redutos nordestinos. Por outro lado, eram os nordestinos 

que forneciam à indústria brasileira mão-de-obra abundante e barata e, a 

Gonzaga, um público maciço e cativo. São Paulo e Rio de Janeiro 

transformaram-se no eixo, onde Gonzaga transitaria intensamente, 

atuando em programas regulares na Rádio Record e na Rádio Cultura, 

divulgando o baião que se transformava, a cada dia, no ritmo novo, ao 

gosto dos brasileiros. 

Na capital do Brasil, de então, encontrava-se um 

contingente expressivo de migrantes nordestinos que seriam 

seu público e para os quais Luiz Gonzaga cantaria as 

venturas e desventuras do Nordeste, que ele buscava 

construir, ao narrar a saga de sua terra, que era o espelho 

daquele povo migrante. É na interação com seus 

conterrâneos que o compositor construiu um tipo, que 

reproduzia o sertanejo nato, com a sanfona e o chapéu de 

couro. Essas marcas emblemáticas o acompanhariam, ao 

longo de sua vida, constituindo-se de um discurso oral e 

imagético, utilizado com muito sucesso na sua vida de 

artista.

Neste sentido, observa Dreyfus (1997), Luiz Gonzaga, primeiro 

produto industrial da cultura nordestina, tinha se tornado “um fenômeno 

de massa, comparável, num nível nacional, aos futuros Elvis Presley e 

Beatles. Como ele no Brasil, talvez só Chico Alves, outro rei, cuja estrela 
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continuava brilhando forte na época, Orlando Silva, Uo cantor das 

multidõesU, e Nelson Gonçalves”. 

A relação com a indústria cultural na história de Luiz Gonzaga tem 

um aspecto interessante que foi muito ressaltado por Dreyfus (1997), 

quando observou que Gonzaga havia mudado o curso da história da 

música brasileira.  Segundo a autora, “os fatos mostraram que é 

freqüente a música popular se expandir em duas etapas bem distintas. 

Primeiro, nasce nos casebres do povão, lá cresce, amadurece, se 

estrutura. Quando está prontinha, entra na segunda fase, que é quando a 

classe média a descobre, e se apodera dela, dando-lhe estilo e roupa 

nova. Com o baião, a história tropeçou: ele invadiu os lares do Brasil 

inteiro, sem distinção social. Amarrou todas as classes sociais ao mesmo 

tempo”.

5.3.6  Espaço para o idioma regional 

Vale ressaltar que o campo social da comunicação nos proporciona a possibilidade 

de análise da cultura produzida no Sertão nordestino, quando percorremos a 

arqueologia e a genealogia dos campos sociais, principalmente em relação à luta e 

a conquista do espaço musical brasileiro. Luiz Gonzaga, além de inventor, foi o 

tradutor, ou seja, transportou a música nordestina por todos os estados da nação 

brasileira, servindo de suporte para que o local transpusesse suas fronteiras,  

através da difusão nacional da cultura sertaneja. 

Luiz Gonzaga introduziu o Nordeste no espaço da Música 
Popular Brasileira. Não foi o pioneiro, “entretanto os mais 
completos, conscientes e talentoso promotor da música 
regional. O pernambucano Manezinho Araújo foi o 
primeiro artista de fama a gravar o compositor Gonzaga. 
Afivelando-a seu ritmo, a embolada, ele cantou a toada” 
Dezessete e Setecentos “. A música ainda faria sucesso, 
no compasso de samba, pelos quatro Ases e um Coringa, 
o que dá idéia das dificuldades enfrentadas por Luiz 
Gonzaga para implantar seu projeto musical nordestino 
(SOUZA, apud OLIVEIRA, 1991, p. 57)”. 
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O analista da musicografia de Luiz Gonzaga, Souza (apud OLIVEIRA, 

1991) salienta que, em relação à época do surgimento do Rei do Baião 

“ainda era exíguo o mercado nascente. Ninguém ousava arriscar além dos 

limites precariamente estabelecidos pelo gosto radiofônico da época. O 

acordeão era vetado ao que não fosse tango, valsa ou rancheira. Sua 

participação inicial no rádio foi tão frustrante quanto em disco. Da rádio 

Tamoio foi despedido porque insistia em cantar com sua” voz de taboca 

rachada “. O autor citado explica que”, apesar das isoladas incursões 

anteriores de artistas nordestinos, Luiz Gonzaga foi o revolucionário 

sanfoneiro, compositor e cantor que abriu caminho para o idioma regional. 

Com Humberto Teixeira, descobriu que o baião era o mais urbanizável dos 

ritmos nordestinos.

O Nordeste tem muitas músicas regionais, algumas 
originais do Sertão, outras assimiladas e adaptadas. 
Nenhuma, porém, que desfrute da popularidade, ternura 
e encanto do baião. Por outra parte, é difícil dar certidão 
de batismo de uma música, de uma festa folclórica, 
porque estas manifestações são universais: logo se 
irradiam, logo se popularizam, em países de outras 
línguas, costumes e culturas (Oliveira, 1991, p. 58). 

       Para Santa Cruz (2001), muitos artistas saídos desse celeiro, que é 

o Nordeste, falando dos costumes do Sertão, ganharam fama nacional 

“sendo o mais famoso de todos Luiz Gonzaga. Salienta, ainda, Santa 

Cruz, que outros, mesmo de origem urbana, “foram buscar inspiração, 

bebendo a água da fonte como Catulo da Paixão Cearense”. E conclui, 

afirmando que “há muitas músicas de sucesso calcado na maneira 

sertanejaU de se expressar que viraram tradições culturaisU.” (grifo nosso). 

5.3.7  Vozes da seca – o canto precursor da música de protesto 

A oralidade em Luiz Gonzaga (analisada no capítulo III) e a sua 

relação com a cultura popular expressas nas narrativas recorrentes de 

sua música, descreveram as dificuldades da seca, o êxodo, o retirante 

nordestino, levando  o compositor a mergulhar no triângulo euclidiano 

(Euclides da Cunha) – o homem, a terra e a luta, buscando a superação 
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entre o tradicional e o moderno, vista nas relações de desigualdades que 

este dicotomia contem em sua amplitude conceitual. 

A obra de Gonzaga sempre teve, como contexto, o panorama que 

se descortinava no Sertão, sempre ameaçado pelos maus tempos da 

seca, quando a estiagem provocava o êxodo rural, uma espécie sutil de 

diáspora, arrancando do próprio solo, o homem, em sua luta para 

sobreviver. Por outro lado, as desigualdades sociais resultantes de uma 

sociedade com resquícios feudais, representadas pelos coronéis e 

proprietários de grandes latifúndios, agravavam, ainda mais, a situação. 

Compreendemos como diáspora, o movimento migratório na região, uma 

vez que o êxodo rural é aparentemente espontâneo. 

 Portanto, o que se observa, é que o homem pobre migra, por falta 

absoluta de condições de sobrevivência e de uma política governamental 

capaz de reter o camponês em seu habitat natural. Com isso, os 

problemas de fome, desemprego, saúde, educação e habitação 

transferem-se para a zona urbana, agravando-se mais ainda. Gonzaga 

tinha consciência disso e expressou esse sentimento em várias de suas 

composições, principalmente em Vozes da Seca, nos versos “Seu Dotô 

uma esmola/ para um home que é são/ ou lhe mata de vergonha/ ou 

vicia o cidadão”. 

Em que pese à importância do aporte euclidiano, Gonzaga vai além 

da visão de Euclides da Cunha, uma vez que o compositor, sentiu que 

não bastava constatar a realidade nordestina e seus problemas sociais, 

ao tomar consciência decidiu que era necessário difundir, através de sua 

arte, com o objetivo de difundir essa realidade adversa ao homem em 

seu habitat, no sentido da sua superação. 

Apesar de Luiz Gonzaga e Zé Dantas serem os primeiros 
a dar a famosa esmola aos nordestinos, organizando 
campanhas de ajuda para os flagelados, recolhendo 
dinheiro, roupa e comida que mandavam para o Norte, 
estavam conscientes de que a solução não era essa, e 
que o problema era político (DREYFUS, 1997, p.190). 
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A modernidade da cidade grande, a partir da arte de Luiz Gonzaga, 

começava, então, os nordestinos passaram a ouvir uma música que 

trazia no seu conteúdo a consciência de seus autores em relação aos 

verdadeiros valores do homem do nordeste e os problemas de sua terra. 

Entretanto, como observa Dreyfus (1997), apesar de ainda não 

existir e conceito de música de protesto, na época, a denúncia contida 

em “Vozes da Seca”, marcou profundamente Gonzaga, que, “assumindo 

então uma postura de cantor de protesto procurou traduzir, nas músicas 

que cantava, os problemas do Nordeste, embora que, num repertório de 

centenas e centenas de músicas, apenas umas dez são reais e 

conscientemente, músicas de protesto. “ Discordamos de Dreyfus, neste 

ponto, afirmando que , embora a maior parte das músicas não fossem de 

protestos, a quantidade ultrapassa em muito as dez músicas apontadas 

pela pesquisadora. 

Importante notar que, das observações de Dreyfus (1997), nos 

parece uma das mais importantes, a afirmação de “na verdade, as 

criações de Gonzaga e seus parceiros constituíram, sobretudo, crônicas 

sobre o Nordeste, sua cultura, sua sociedade, Useus modos, suaU UfalaU.

(grifo nosso) E, na simplicidade do fato contado, da situação descrita, 

destacava-se a denúncia de um povo sofrido, mesmo que alegre e 

corajoso: os nordestinos” (DREYFUS, 1997, p.190). 

Aqui, abre-se um espaço para a profunda relação que existe entre 

cultura e arte. A arte (Madeira e Veloso, 1999), é vista não só como a 

procura, mas como a própria concretização de uma linguagem singular. 

Toda obra de arte, por mais que expresse a individualidade do artista, 

contem uma dimensão universal, que é uma espécie de totalidade 

contida na arte, que revela, segundo Mário de Andrade, a marca 

recorrente em todas as manifestações do espírito humano. 

Eu ia contando as coisas tristes do meu povo, que 
debandava do Nordeste pro Sul em busca de melhores 
dias, de trabalho. Porque lá chove no período exato, lá se 



188

sabe o que são as estações. No Nordeste, as intempéries 
do tempo são todas erradas. Quando é pra chover não 
chove, então o povo vai procurar trabalho no Sul e o 
Nordeste vai se despovoando... Então, minha música 
representa a luta, o sofrimento, o sacrifício de meu povo 
(GONZAGA apud DREYFUS, 1997, p. 190). 

Daí a importância das narrativas na obra de Luiz Gonzaga, pelo 

que elas acrescentaram à compreensão da cultura nordestina, 

principalmente o Sertão, que já tinha sido pesquisado, analisado e 

descrito por Euclides da Cunha, como  falamos no capitulo sobre 

identidade cultural brasileira. Já observara Dreyfus (1997) que “através 

de um repertório baseado em enredos extremamente cinematográficos, 

visuais, fortes, Luiz Gonzaga era um dos primeiros artistas a falar de 

ecologia, de problemas raciais, sociais, econômicos, fosse para criticar ou 

para elogiar. O artista que era possuía a sensibilidade, a inteligência, a 

consciência para sentir profundamente os problemas”.

Na verdade a grande travessia de Luiz Gonzaga, se daria dentro do 

seu próprio país, saindo do pé de serra, no sertão do Araripe, rumo à 

cidade grande, na certeza de que escreveria uma nova história da cultura 

nordestina, rompendo com a dicotomia entre tradicional e o moderno, 

consciente de que, dentro de sua música, o sentimento traduzia os 

valores e crenças de seu povo, sua terra e a experiência acumulada pela 

vivencia que tinha do sertão. Gonzaga e seus parceiros desenvolveram 

uma arte nômade, na verdadeira acepção do conceito, pois transitavam 

pelo País, levando a música que traziam das origens, sem, contudo, 

deixar de registrar o que viam, sentiam e admiravam por onde 

passavam.

5.3.8  Minha vida é andar por esse país - características da obra 

          A cultura popular nordestina está estruturada com base em três 

ciclos importantes para sua compreensão e entendimento, a saber: o 

ciclo junino (festas de São João), o ciclo carnavalesco (festas de 

Carnaval) e o ciclo natalino (festas de Natal). Gonzaga participou de 
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todos os ciclos, sendo mais predominante a sua produção para o sua ciclo 

junino, algumas inserções no ciclo carnavalesco e, de forma, quase 

imperceptível no ciclo natalino. Portanto, é no ciclo junino que 

localizamos a produção gonzagueana.

           A música de Gonzaga trás em seus conteúdos, fortes marcar do 

ciclo junino. Trata-se de uma música em sua forma tradicional, 

abordando elementos das festas de São João, tematizados pelo balão, 

advinhas, a bandeira, a fogueira, a quadrilha matuta, as comidas típicas, 

o acorda povo etc. 

Há toda uma simbologia que religa o São João às festas 
pagãs do fogo, compreendido como deus da fertilidade. 
Em nosso meio ele coincide com a estação da colheita, 
quando a fartura do milho e de outros frutos da terra é 
vivida com generosidade. A festa de São João adquire o 
valor de uma “Sagração da Primavera”, louvando-se com 
cantos, danças, casamentos e brincadeiras o santo que 
propicia a fertilidade. São muitos os São João. O que 
dorme na noite de sua festa, sem poder vir à terra 
brincar, porque ela arderia em fogo conforme conta a 
lenda. Os das águas do Jordão. O São João Xangô. O que 
os índios aprenderam a gostar, brincando de pular 
fogueiras em noites de Jacy e dias de Coracy. O que 
amadurece a boneca de milho em espiga. O que acorda o 
povo na madrugada, para um batismo de música e 
alegria. O das flores e do bacamarte. O dos carneiros e o 
batista. Todos um só. Santo sagrado e pagão, solto no 
mundo com sua bandeira de dançarino, a serviço dos 
homens e de Deus (BRITO et al,  1987). 

Considerando que o conhecimento é gerado a partir das práticas e 

relações sociais, temos na obra de Luiz Gonzaga um acervo de 

informações, registros e códigos que resultaram em narrativas orais e 

imagéticas, que buscavam, além do sentido de pertencimento, a inserção 

da cultura nordestina na modernidade. 

A obra de Gonzaga construída a partir do contexto de uma 

sociedade agrária, reflete a cultura sertaneja, como conhecimento 

produzido por pessoas que assistematicamente produziram esse 

conhecimento, de forma espontânea e, até mesmo, inconsciente. 
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 A música nordestina é vista por Albuquerque Júnior (2001) como 

uma representação de um grande espaço, produzido pela saudade. Muito 

mais que um sentimento poético, a saudade sempre foi (vide a história 

da escravidão negra) uma expressão de revolta e apego à terra natal, 

gerando práticas sociais embasadas na vontade de voltar ou ficar com a 

sensação de nunca ter saído. N composição de sua autoria “Recordando o 

Ceará” (1989), Zé Marcolino, que bem expressa esse sentimento nômade 

do nordestino, nos versos: “Oh, desejo não deixe que eu fique.Oh, 

saudade me leve pra lá”. 

O Nordeste foi construído como o espaço da saudade, do 
passado, não apenas por aqueles filhos de famílias 
tradicionais e seus descendentes que acabaram entrando 
em declínio com as transformações históricas, ocorridas 
neste espaço, desde o final do século passado. Ele é 
também o espaço da saudade para milhares de homens 
pobres, do campo, que foram obrigados a deixar seu local 
de nascimento, suas terras, para migrar em direção ao 
Sul, notadamente, São Paulo e Rio de Janeiro, para onde 
iam em busca de empregos, na pujante agricultura 
comercial, mas, sobretudo, no parque industrial que, a 
partir da Primeira Guerra, se desenvolve aceleradamente 
(Albuquerque Júnior, 2001).

O repertório musical de Gonzaga e seus parceiros é o espelho do 

sentimento nordestino. Nas suas músicas o compositor narras 

manifestações da região e do povo nordestino, exaltando tipos populares 

e profissionais como barbeiro, a beata, o padre, o vaqueiro, o violeiro, 

suportando as letras com  um humor militante e, nas interpretações, com 

distanciamento brechtiano (Bertolt Brecht) nas ancoragens que fazia do 

tema apresentado.

Oliveira (1991) um dos seus principais biógrafos, ao analisar os 

elementos e características da obra de Luiz Gonzaga nos chama à atenção 

para o fato de que o traço inconfundível do trabalho do Rei do Baião “é o 

espelho que ele traça do sentimento nordestino, ressaltando que a 

linguagem musical era puramente sertaneja, sotaque carregado e sons 

rústicos, fazendo questão de impor essa característica da Ufala nordestinaU

(grifo nosso). Nunca desgarrado do estilo, nunca se afastou dessa linha e 
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permaneceu fiel às origens. Tudo em sua obra era Nordeste, na fala e no 

canto”. Acrescentaríamos: no gesto, na forma e na imagem, ou seja, ao 

discurso oral, juntava-se o imagético. 

5.3.9  Apagaro o candiero e derramaro o gai 

A linguagem, carregada de sotaque e expressões nordestinas,

compõem as narrativas que dão conta de temas como fauna, flora, clima, 

paisagens, caatinga, seca, rios, refletindo os aspectos naturais do Sertão. 

Quanto à linguagem, “Derramaro o Gai”, composta em parceria 

com Zé Dantas, expressa bem o sotaque gonzagueano. 

Eu nesse coco não vadeio mais 
Apagaro o candeeiro e derramaro o gai (...) 
Sazefinha entrou no coco com a gente e num sai 
Pois ficou que nem badalo dentro do chocai 
Levou tanta imbigada que caiu pra trai 
Saiu andando manca que nem papagai. 

5.3.10  Padrim Ciço foi pro céu, vendo o povo sem sorte 

Entre as características inconfundíveis da obra de Luiz Gonzaga 

esta o misticismo onde se acentua o tradicionalismo do compositor. 

Neste aspecto, Gonzaga desenvolveu uma série de composições de cunho 

moral, abordando temas como compaixão, perseverança, amizade, 

lealdade, bondade, verdade, honestidade e fé. Em “Légua Tirana”, 

composta em parceria com Humberto Teixeira, a fé mística no Padre 

Cícero, é explicita nos versos que narram o misticismo que compõe a 

tradição do homem nordestino. 

Quando sol tostou as fôia 
E derreteu o riachão 
Fui Até o juazeiro 
Pra fazê uma oração 
To vortando estrupiado 
Mais alegre o coração
Padrim Ciço ouviu minha prece 
Fez chuvê no meu Sertão. 
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Pode-se concluir destas considerações, segundo Elba Ramalho 

(2000), que a tradição musical do mundo rural “se caracteriza pela 

relação permanente entre a devoção e a diversão, pois o catolicismo leigo 

ligou tais diversidades como complementares, na realização da maioria 

dos eventos da vida social das comunidades”. 

5.3.11  Automóvi lá nem se sabe, se é home ou se é muié 

Embora não tivesse desenvolvido uma música que poderíamos 

chamar de música engajada politicamente, de esquerda, as composições 

de Gonzaga abordaram as diferenças sociais, de forma sutil, sem 

reclamar explicitamente da pobreza, contentando-se em poder olhar a 

natureza, enquanto anda pela estrada, em busca de dias melhores. Em 

“Estrada de Canindé”, composta em parceria com Humberto Teixeira, 

Gonzaga aborda essas diferenças.

Ai, ai, que bom, que bom que é 
Uma estrada e uma cabocla 
Com a gente andando a pé 
Automóvi , lá nem se sabe 
Se é homemou se mulher 
Quem é rico anda em burrico 
Quem é pobre, anda a pé 
Mas o pobre vê na estrada 
O orvaio beijandol a floô 
Ve de perto o galo campina”” 
Que quando canta, muda de cor 
Vai molhando os pés no riacho 
Que água frescas, nosso senhor 
Vai oiando coisa a grane 
Coisa que pra mode de vê 

                       O cristão tem que andá a pé... 

O repertório gonzagueano opera com a dicotomia entre o espaço 

do Sertão e dos centros urbanos que, apesar de informado , segundo 

Durval Muniz , “das transformações históricas e sociais que estão 

correndo no país, recusa estas mudanças.É um espaço par onde se foge 

da civilização, Uonde não tem disso nãoU. (grifo nosso) 
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Entretanto, Gonzaga tinha o sentimento em relação à injustiça que 

permeia a vida do homem sertanejo, razão pela qual admirava Lampião.

Portanto,outro aspecto importante nos elementos e características da 

obra, observa Gildson(1991) é que Luiz Gonzaga “também admirava 

muito as bravuras de Lampião. Não cansava de ouvir as histórias 

fantásticas que contavam sobre Lampião e suas façanhas. Chegou a 

sonhar com a possibilidade de algum dia conhecer pessoalmente seu 

grande ídolo, que cruzou por Exu em direção a Juazeiro do Norte, quanto 

tinha 10 anos”.

         São justamente esses elementos que compunham a imagem que 

Gonzaga construiria de forma icônica, na sua roupa/imagem do homem 

do Sertão, ou seja, o sanfoneiro/vaqueiro/cangaceiro, enfim, nordestino.

Em relação à categoria gênero, Gonzaga deu amplo destaque à 

mulher, sob vários os aspectos, abordando sobremaneira a 

sensualidade do sexo feminino, em várias composições. “O Xote das 

Meninas”, aborda o comportamento adolescente da mulher e a 

composição ressalta aspectos sociais da vida dessas meninas no 

Nordeste, com detalhe de praticas familiares típicas da tradição da 

região.

Ela só quer, só pensa em namorar 
De manhã cedo, já ta pintada 
Só vive suspirando, sonhando acordada 
O pai leva ao dotô 
A filha adoentada 
(...)
Toda menina que enioa da boneca 
É sinal que o amor já chegou no coração 
Meia comprida, não quer mais sapato baixo 
Vestido bem cintado, não quer mais vestir timão 

       Na composição “Cintura Fina”, em parceria com Zé Dantas, Gonzaga 

volta a abordar a sensualidade na mulher, relacionado-a com o ritmo da 

música nordestina, neste caso, o xote. 

Minha morena venha pra cá 
Pra dançar xote 
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Se deita no meu cangote 
E pode cochilar 
(...)
Vem cá cintura fina, cintura de pilão 
Cintura de menina, vem cá meu coração 

         Em “Vem Morena”, composição em parceria com Zé Dantas, 

Gonzaga liga a sensualidade feminina ao “resfolego”da sanfona. 

Vem morena, pros meus braços 
Vem morena, vem dançar 
Quero ver tu remexendo 
Quero ver tu requebrar 
Quero ver  tu remexer 
No resfolego da sanfona 
Até o sol raiar... 

       A música surgiu como espaço para a representação da identidade, 

mas não somente isso tem chamado a atenção dos pesquisadores. A 

espacialidade nordestina dá  lugar a uma escuta do Nordeste, revelando 

uma música feita para o corpo também. Portanto o Nordeste se ouve, se 

diz e se dança. 

A música de Gonzaga fala ritmicamente de uma terra 
que se entranha na alma e no corpo do ouvinte, 
arrastando seu ouvido, sua cintura, seus quadris, 
arrastando seus pés. Nordeste da dor, que geme nas 
toadas, Nordeste da alegria que dança no forró, 
Nordeste sensual no esfregar-se dos corpos no xote. 
Músicas que agenciam, na verdade, diferentes 
experiências visuais e corporais, produzindo diferentes 
decodificações, diferentes Nordestes (Albuquerque, 
2001, p.160). 

Entre tantos temas recorrentes, principalmente a seca, o êxodo, o 

retirante, Gonzaga, em parceria com Zé Dantas, compôs “Vozes da 

Seca”. Contra um campanha, deflagrada, em 1953, quando uma seca 

avassaladora assolou  o Sertão, a composição rejeitava a “o auxilio dos 

sulistas”, erguia a auto-estima dos nordestinos em nome da dignidade 

humana.
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Seu doto, os nordestino 
Tem muita gratidão 
Pelo auxilio do sulista 
Nessa seca do Sertão 
Mais, doto uma esmola 
A um homem que é são 
Ou lhe mata de vergonha 
Ou vicia o cidadão... 

5.3.12  Saudade o meu remédio é cantar 

A saudade é o sentimento que não falta nas canções de Luiz 

Gonzaga. E transforma-se no grande espaço da música nordestina. 

Saudade da terra e amor à mulher. A questão da saudade, dentro da 

temática abordada por Luiz Gonzaga, passa pela concepção de êxodo. Foi 

o permanente movimento migratório, vivido por Gonzaga, que gerou um 

sentimento seu, próprio, mas que refletia todo o sentimento do povo 

nordestino que tinha migrado para todas as regiões do país, 

concentrando-se mais no sul, mais exatamente entre o Rio de Janeiro e 

São Paulo. 

      A distância física do lugar, leva  o nordestino à distância da alma. A 

música, depositada no grande espaço da saudade, revela características 

nômades, permeada pela transitoriedade do estar aqui e agora e sentir o lá 

num tempo distante. 

Em todas estas formas a distância assume um papel 
essencial, não só a distância física do lugar, mas a distância 
emocional da morte, a ironia em referência ao narrado ou à 
paixão que se interpõe no encontro amoroso. 
Parece que na viagem o homem assiste ao espetáculo da 
sua imaginação, contempla como a trágica certeza da 
ausência do país natal pode dar espaço ao desprendimento 
de lugares mágicos.Na viagem, guiados pela bússola do 
desejo, pode surgir o escuro prazer de tornar-se 
estrangeiro, embora também se possa falar de um trânsito 
da des-humanização ao anonimato (CASTRO,2001, p. 9). 
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5.3.13  De tanto entender o mundo pela linguagem tomei um pelo 
outro (Sartre) 

O político, o social e a cultura estão dentro de uma pequena 

parcela da massa e é dentro da massa que surge o folclore. Para 

Gramasse, o folclore, hoje conceituado como cultura popular, é uma 

difusão da ideologia, uma forma de conhecimento do povo, uma forma de 

expressão, uma maneira de explicar o mundo. O folclore é uma 

concepção de mundo primitiva e inocente, o folclore produz 

conhecimento e tem uma profunda relação entre com a filosofia, 

tornando mais importante priorizar a absorção da cultura em relação ao 

conhecimento.

O folclore situa-se no mais baixo nível do bloco 
ideológico. Deve-se rejeitar qualquer estudo que 
pretendesse considerá-lo como um elemento 
essencialmente “pitoresco”. O folclore é uma concepção 
de mundo “não somente não elaborada e assistemática, 
porque o povo (isto é, o conjunto das classes subalternas 
de cada tipo de sociedade que existiu até hoje), por 
definição, não pode possuir uma concepção elaborada, 
sistemática e politicamente organizada e centralizada, 
mas, pelo contrário,  ela deve ser múltipla. (PORTELLI, 
1987).

Segundo o psicólogo Silvio Ferreira, “o cancioneiro popular nordestino – 

representado pela música de Luiz Gonzaga – se constitui num dos mais 

ricos mananciais de informações sócio-culturais sobre o modo de ser, agir 

e pensar do bravo e sofrido homem nordestino. Na ausência, por 

exemplo, de qualquer outra fonte de pesquisa sobre o assunto, justifica 

Ferreira que” bastaria alguém se debruçar sobre o vastíssimo legado 

musical deixado por Luiz Gonzaga e seus diversos parceiros e 

colaboradores, para ter uma idéia precisa sobre a sociedade, a cultura e 

o homem desta região do País. Luiz Gonzaga, melhor do que ninguém 

cantou as alegrias e angústias de seu povo. Neste sentido, 

praticamente todos os aspectos da vida do homem nordestino 

encontram-se representados em suas músicas: a seca, a fome, a miséria 

social, a árdua e difícil labuta do dia-a-dia, as esperanças e desilusões 
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com relação à natureza e, também, aos governantes sempre a acenar 

com a perspectiva de mudanças ou melhoria na qualidade de vida sem, 

no entanto, nunca cumpri-las ““. 

Quanto à religiosidade, como tema importante na obra de Luiz 

Gonzaga, observa Sylvio Ferreira que “nem poderia ser diferente, uma 

vez que quando os homens não conseguem ver atendidos os seus 

reclamos na terra é bastante comum clamarem ajuda aos céus em busca 

de auxílio. Todavia, nem tudo é dor, tristeza e sofrimento na música de 

Luiz Gonzaga, embora ele tenha sabido expressar esses sentimentos de 

uma forma poética e musical extremamente bela e comovente. Sua 

música foi o grito de protesto e esperança de um povo sofrido que 

precisava – e precisa – tirar leite de pedra para sobreviver”.

Sátira e irreverência sempre estiveram presentes na música 

nordestina ressaltando em nossos poetas e compositores, uma espécie de 

ironia militante, subversiva, que povoam a polifonia da composição de 

um discurso, ou, até mesmo, narrativas típicas do sertanejo. Neste 

sentido, Ferreira observa que "Luiz Gonzaga foi também o poeta e o 

músico satírico e irreverente a debochar de alguns dos tabus mais 

consagrados da sociedade nordestina, como, por exemplo, ao abordar a 

questão da virgindade e da impotência. Mestre na arte de exercitar o 

chiste, ele fez desses tabus, objeto de glosa nacional de maneira 

inteligente e carregada de picardia. Muitos foram – e são – os artistas 

que se voltaram e se voltam para a cultura popular como fonte de 

inspiração para suas obras. Luiz Gonzaga, entretanto, decididamente, 

nunca precisou agir assim, pois sempre foi a expressão mais genuína da 

música popular brasileira, em geral, a nordestina, em particular”.

A sanfona de Gonzaga e sua voz boiadeira, suave e 
saudosa, contagiaram o País. Uma nova técnica, um novo 
ritmo, uma nova expressão musical foram introduzidos no 
cancioneiro nacional, nos programas de auditório, nos 
discos, nas vitrolas, no coração do povo. Nos fins dos 
anos 40 e princípios da década de 50, a época do seu 
triunfante desabrochar, quando ele deixou a sua pátria 
original, Exu, a obra musical de Luiz Gonzaga estava 
lançada. Não como um modismo, mas como uma página 
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profundamente enraizada que se iria perenizar.  A arte, a 
cultura e a filosofia não morrem. São eternas. Os seus 
cultores ou criadores desaparecem. Mas a inspiração e o 
gênio que modelaram o artista perenizam-se, embora em 
certo momento haja algum hiato, ou solução de 
continuidade (PEREIRA, apud OLIVEIRA, 1991, p. 118). 

Para Oliveira (1991) a obra de Luiz Gonzaga está marcada pelo 

que ele chama de triângulo da solidariedade, saudade e da fé 

expresso nas suas vivências nas cidades sertanejas de Exu, Serrita e 

Juazeiro do Norte, onde o Rei do Baião nasceu, viveu, sofreu e morreu 

pelo sertão. 

Gildson observa, ainda que “outro elemento da obra de Gonzaga é 

a sensualidade muito presente em várias canções, tema descrito adiante 

pelo parceiro Zé Dantas quando se refere às melodias” Cintura Fina “, 

Vem Morena” “e” Xote das Meninas “, que ambos fizeram focalizando a 

típica adolescente nordestina. Os temas da música de Gonzaga sempre 

foram dados por ele aos letristas e compositores. 

Outra característica é o jocoso, salienta Gildson, observando a 

presença do riso e da brincadeira em composições que provocavam o 

riso, como em “Dois Siris Jogando Bola”.

5.3.14  Mundo velho sem porteira 

A obra de Luiz Gonzaga nasceu paralela ao grande movimento de 

modernização que se espalhava pelo mundo inteiro. A América Latina 

modernizou-se de forma dependente da modernidade, provocando 

descontinuidades entre Estado e Nação.  Dentro deste contexto, os meios 

de comunicação surgem como papel político e importante, principalmente 

porque o conceito de nação surgia divorciado das camadas populares, 

marginalizando, assim, a cultura popular. 
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A partir dos anos 20, os países começaram a construir a sua 

política nacional, quando surge o sentimento nacionalista, distante das 

classes populares. Estava, portanto, criada a dependência e com ela a 

subalternidade cultural.

Desta forma, a identidade cultural na América Latina e do  

Brasil, surge como uma negação da permeabilidade do povo, a negação 

da cultura indígena e distante da cultura popular. A cultura popular passa 

a ser vista como “folclore”, ou seja, uma espécie de arte concebida para 

contemplação turística, exótica etc. 

Todo esse movimento seria de fundamental importância na 

formação da identidade cultural brasileira, que surgia a partir da 

hegemonia dos grandes centros urbanos. 

Apesar de ser uma música de origem rural, a obra de Gonzaga exerceu, e exerce 

ainda, forte influência nos novos ritmos produzidos na periferia urbana. Um 

exemplo disso é a profunda relação que existe entre o Rap e o improviso dos 

emboladores, cantadores e repentistas. Zé Browne, componente do grupo Faces do 

Subúrbio, do Alto José do Pinho, no Recife, revela a grande influência de Luiz 

Gonzaga na sua música, quando afirma que “a música que produzimos para o 

grupo” Faces do Subúrbio “, é o rap, mas é um rap baseado nos emboladores, 

repentista, em Luiz Gonzaga, no baião. Aprendi com ele (Luiz Gonzaga), ouvindo os 

discos que minha mãe comprava, então, senti que poderia fazer uma musica que 

falasse das coisas que ele cantava, falando do meu tempo, dos nossos problemas, 

mas com muita influência do maior nome da nossa cultura que foi o Rei do Baião”. 

A cultura popular sempre esteve ligada às representais naturais do 

povo. Entretanto, o fenômeno da urbanização, é que, mais tarde, 

estabeleceria a relação entre o urbano e o rural, sendo o primeiro 

(urbano), concebido como  complexo e o segundo (rural), como natural.  

As narrativas de Vitalino, ceramista de Caruaru, por exemplo, podem ser 

vistas como representações naturais, expressas em seu trabalho 

figurativo, dos costumes do povo nordestino do campo. Entretanto, 

apesar das migrações do Nordeste para o Sul, a concepção de popular 



200

pode ser vista, como a cultura que resiste ao hegemônico, irradiado a 

partir dos centros urbanos. 

Importante notar que as migrações do rural para o urbano se 

deram, também, mediadas pelo rádio. O rádio teve papel importante no 

aprofundamento da relação entre rural e urbano. A mídia radiofônica, de 

acesso fácil às camadas populares, proporcionava uma troca de 

vivências, entrelaçando a vivência cotidiana da nação.

          Hoje, apesar da cultura da vulgaridade, difundida pelo rádio, 

surge, nas periferias urbanas a formação de uma cultura popular, através 

de movimentos sociais de bairro, com significados próprios e com a larga 

utilização dos espaços. 

          A partir da vida cotidiana, a cultura periférica se 

desenvolve, a partir das relações desenvolvidas no bairro, 

caracterizam-se como relações sociais informais. 

5.3.15  O rio São Francisco vai bater no meio do mar 

Ao ingressar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Luiz Gonzaga 

alcançou notoriedade, observa, em linguagem poética, seu biógrafo, 

Oliveira, (1991) “com a coragem e a cara, ainda a lhe doer no peito 

fundas saudades das caatingas de Exu, do sol escaldante daquelas 

solidões, a incinerar a paisagem e o destino dos homens. Guardava 

também lembranças doídas de sua rude vida de vaqueiro-menestrel, dos 

bailes de pé-de-serra, lazer quase sofrido sob o enorme silêncio das 

amplas noites sertanejas, sempre franjadas de estrelas e 

misteriosamente fascinantes”.

Luiz Gonzaga, na sua relação com o social, através de sua música, 

ao incluir a cultura nordestina no âmbito nacional, provocou com isso a 

inserção do discurso local no discurso nacional. Desta forma, a cultura 

nordestina ingressava na produção da cultura nacional brasileira, 
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expressando seus valores, usos e costumes, códigos e representações 

sociais, bem como um discurso imagético ressaltando, em seu figurino, 

elementos icônicos de personagens da região. E o baião passou a ser a 

música que identificava o Nordeste e, ao mesmo tempo, confundia-se 

com a imagem do próprio Gonzaga. 

5.3.16  Belo é o Recife pegando fogo na pisada do maracatu 

Segundo Câmara Cascudo (1970), o baião tem raízes do maracatu 

africano, em danças populares do Nordeste, no fado português e na 

batida dada na viola pelos cantadores sertanejos.

         São muitas as influências na música de Luiz Gonzaga, 

principalmente a cultura negra com seus “sambas”. Aliás, assim como o 

forró, “samba” também  é espaço, ainda hoje utilizado na zona da mata 

pernambucana  para designar as festas dos maracatus de baque solto, 

denominados também de maracatus rurais. Portanto a comunidade que 

se imagina, inventa seus espaço de expressão e expansão. Além do 

negro, o branco português, está presente no híbrido do baião nordestino. 

Vingou o rótulo de “Rei do Baião”. Mas nem só de baião 
viveu Gonzaga. Do matulão desse pau-de-arara obstinado 
também brotaram – com o toque mágico do seu talento 
de renovador – outras relíquias da saga musical do 
Nordeste: o xote, o xaxado, o aboio, a toada e aquele 
algo mais, remotamente ancestral, cujas origens, 
admitem os estudiosos emanam do Portugal medievo 
(OLIVEIRA, 1991, p. 49). 

        Há muito de telúrico nas narrativas, expressas nos discursos orais e 

imagéticos. Dos nossos artistas do improviso e da arte popular. Fala-se 

muito em saga nordestina, verdadeiras epopéias, baseadas na 

capacidade de resistência do nordestino. Ha muito de folheto, de 

entremeio teatral nessas afirmações e formas de contar histórias, 

impregnadas de influências européias. Até mesmo de Roma antiga, 
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temos alusões de Gonzaga, comparando o gibão nordestino à armadura 

romana.

 Nas antigas batalhas romanas 
                               Armadura era a grande proteção 

     Amparava o homem, o homem batalhador 
  Contra a dor do ataque do mais bruto contendor 

    No meu sertão armadura é gibão de couro 
     O forte gibão por vaqueiro seu tesouro 

A primeira grande influência na cultura brasileira está carregada de 

traços medievais e a obra de Luiz Gonzaga não fugiria disso. A 

colonização trouxe ao Brasil traços e marcas, traduções do ibérico 

medieval, influenciando a musica nordestina no seu nascedouro, tanto no 

conteúdo quanto na forma. 

         De acordo com o jornalista Selênio Homem, em trabalho publicado 

no Diário de Pernambuco, na década de 70, o Sertão nordestino e 

equivale aproximadamente à área onde pesquisadores da história 

econômica dessa Região localizaram o Ciclo do Gado ou a Civilização do 

Couro. Durante três séculos, a Região ficou isolada e conservou os 

valores culturais que seus povoadores possuíam originalmente. Enquanto 

o litoral acompanhava de perto a evolução do Velho Mundo, o Sertão, por 

falta de contato, conserva a herança cultural dos antigos colonizadores. A 

luta pela posse das pastagens, pela definição de limites configura o 

primeiro dos elementos medievais aculturados nas caatingas do 

Nordeste. O domínio da gleba pela violência exigiu a liderança ousada – 

temerária até – e elegeu a coragem pessoal como a qualidade básica do 

homem do homem sertanejo. 

Em relação ao surgimento de figuras humanas típicas do sertão 

nordestino, seu fanatismo e poesia, assevera Selênio que “os confrontos 

armados contra o aguerrido gentio do local ainda exaltou mais o heroísmo 

como atributo diferenciador. Ambos os fatos concorreram para determinar o 

escopo econômico (posse da terra), o tipo de chefia a ser exercida, a 

necessidade de manutenção de força militar privada e a criação de unidades 

auto-suficientes e autoprotetoras. Surgiram assim o latifúndio, o coronel e o 
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jagunço, réplica das condições do Portugal medieval: o feudo, o senhor 

feudal e o cavaleiro”.

Importante notar que, segundo Selênio, no aprofundamento de 

sua análise da influência medieval na obra de Luiz Gonzaga, “com estes 

requisitos fundamentais nada faltava pra o surgimento do fanatismo 

religioso e do poeta ambulante. Vieram, pois, as figuras do beato e do 

cantador. Apenas o cangaceiro é que foi uma autêntica aculturação – um 

misto de templário ‘Jacques’ e Robin Hood”.

Arte e improviso já traduziam no sertão, um hibridismo de 

influência medieval, segundo Selênio, nas suas observações, “a música 

dos sertões nordestinos, na sua expressão mais genuína – é cantochão 

sem tirar nem pôr, e o folheto, a gesta ou o romance. Como os 

trovadores dos feudos, costumavam os cantadores da Região irem e 

virem, levando notícias do mundo e cantando em versos, acompanhados 

à viola, os feitos heróicos ou histórias maravilhosas, nas quais não 

faltavam as proezas dos Pares de França e da Távola Redonda. Como os 

menestréis medievos, eram bem recebidos nas casas senhoriais, muitas 

delas vazadas (com certeiras para rifles), em função dos cercos e 

assédios, idênticas aos castelos da Idade Média”. Note-se que a távola 

redonda, os pares de França as cruzadas e os menestreis são temas 

recorrentes nos folhetos de cordel, tão populares no nordeste. 

Por outro lado, ressalta Selênio, “o improviso na poesia cantada e 

música do Nordeste tem suas raízes no desafio português ou nas bulerias 

hispânicas, ambos de origem medieval e que ainda hoje persistem com 

todos os temperos de procedência”.

5.3.17  Missa do vaqueiro um culto medieval 

Entre as marcas e características da obra o Gonzaga, estão os 

rituais reliosos. A missão, as novenas, as romarias e os rituais de bénção 

são temas do seu repertorio.
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Para salientar as marcas dessa tradução, Selênio, através de uma 

reportagem sobre a missa do vaqueiro (1970), procura descrever o 

discurso imagético do ritual religioso, persistindo em sua tese da 

influência medieval na cultura popular nordestina, observando que, “são 

700 vaqueiros, a maioria usando gibão ou a vestia de couro vermelho. Ao 

redor, uma multidão de aproximadamente seis mil pessoas. Manezinho 

de Caruaru abriu a cerimônia com o cantochão do aboio. Parecia uma 

mesnada medieval que ouvisse a missa antes do reencontro. Padre 

Câncio, também vestido de couro, como um capelão templário, lê a 

Segunda Carta de Paulo aos Corintios. Luiz Gonzaga canta a música que 

fez para Raimundo Jacó, morto naquele local em circunstâncias 

misteriosas. Um jovem, de chapéu de couro na mão, chora. Ele é 

Vicente, filho único do vaqueiro assassinado, em memória de quem a 

missa é rezado”.

5.3.18  O ritual do Parque Asa Branca 

Vieira (2000), narra as suas impressões ao visitar o Parque Asa 

Branca, onde está instalado o Museu do Rei do Baião, em Exú, 

Pernambuco.  Estivemos muitas vezes no Parque Asa Branca, para 

documentar a vida de Gonzaga em vídeo para a TV Universitária e TV 

Jornal mas preferimos a narrativa de Sulamita, para com ela dialogar. 

Vieira (2000), na sua descrição do ambiente festivo do Parque Asa 

Branca, declara que “sentiu-se, naquele momento, diante de um 

verdadeiro ritual, ou talvez de um teatro, em que tradições se 

reatualizavam.  Vivemos, ali, uma noite emblemática. Como diz Geertz”, 

a cultura é pública porque o significado o é – não se pode piscar sem se 

saber o que é considerada uma piscada ou como contrair fisicamente as 

pálpebras “. Para ele, sendo a cultura um sistema entrelaçado de 

símbolos, ao falarem da sua cultura, ao descreverem suas experiências, 

as pessoas estão fazendo interpretações”. 
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Oliveria (1991), afirma que “da influência medieval dos nossos 

ancestrais colonizadores lusos, de certo brotaram a toada e as baladas 

sertanejas, ainda hoje presentes nos benditos, nas UgemedeirasU e nas 

cantigas de cego das brenhas nordestinas, sempre mais pungentes no 

sentimento amargo dos retirantes, dos que migram para o Sul quando a 

seca feroz queima a lavoura e bebe a água dos açudes; ou no canto 

desesperado dos romeiros que buscam no Padim Ciço um lenitivo para 

suas desgraças. ULégua Tirana , A Triste Partida , AsaU UBranca e Último 

Pau-de-AraraU (grifos nossos) são pérolas inspiradas nesses transes da 

caatinga ingrata”. 

5.3.19  O tropicalismo e as identidades de Gonzaga e Carmem 
Miranda

Luiz Gonzaga criou e projetou uma imagem do Nordeste para o 

Brasil, assim como Carmem Miranda criou e projetou uma  a imagem do 

Brasil para o mundo. Carmem era o nacional e Gonzaga o local e ambos 

eram universais, na medida da tradução que faziam de suas origens. O 

deslocamento da identidade cultural, feito por ambos, expressava a 

mobilidade do sujeito, em meio à construção e relação da tradução do 

conhecimento humano, expresso pela cultura. Carmem Miranda 

convenceu o mundo, de que o Brasil, através de suas características 

tropicais (é só relembrar o arranjo de frutas e flores à sua cabeça), seu 

brilho, alegria, ritmo contagiante, estava além da visão da cultura 

indígena, tida como única representação da identidade cultural brasileira. 

Carmem Miranda trazia, sim, aspectos das belezas naturais, sintetizadas 

em suas roupas e adereços, mas, em sua síntese, transgredia a questão 

da subalternidade, rompia com o conceito de folclore e, até mesmo, de 

cultura popular, para afirmar uma identidade que se conectava com o 

universal, tal era a representação feita por ela. 

Importante notar que, tanto Carmem como Gonzaga, sintetizavam, 

no corpo, com destaque para a cabeça, elementos que, em suas 
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características icônicas, suas sínteses, expressavam aspectos relevantes 

da cultura brasileira. Ela com roupa típica de baiana, estilizada, brilhante 

e arranjos de flores e frutos, na cabeça. Ele, chapéu de couro e gibão, 

além das alpercatas de rabicho. 

 Pode-se pensar, em Luiz Gonzaga, como uma Carmem Miranda de 

chapéu de couro e Gibão. Os dois objetivavam a mesma coisa, ou seja, 

revelar a cultura d 

a sua terra, como universal, sem perder o sentimento de pertencimento. 

          No momento em que estamos procurando relacionar a figura de Luiz 

Gonzaga à figura de Carmem Miranda, nos parece oportuno esclarecer que 

essa  analogia vem a propósito da importância do movimento tropicalista 

para a música nordestina na contemporaneidade.  E, claro, dentro dessa 

observação, o conseqüente relacionamento com a música de Gonzaga. 

Ramalho (2000), nos chama a atenção para surgimento do 

Tropicalismo no final da década de sessenta, como “uma das principais 

ocorrências culturais no País. Suas “estrelas” maiores, Caetano Veloso e 

Gilberto Gil, em busca de novas experimentações, conseguiram integrar, 

com brilhantismo, a herança da Bossa Nova – através das inovações 

apresentadas, principalmente, por João Gilberto,-, do folclore e da 

tradição popular(só para lembrar, ambos crescem ouvindo Luiz 

Gonzaga!).

Quando Gil e Veloso, ambos da Bahia, mudaram-se para 
São Paulo em 1965, e enfrentaram a efervescência da cena 
viva, efervescente, lá no Rio de Janeiro, desenvolveram a 
idéia de criar uma mistura iconoclasta de música onde 
houvesse espaço para tudo. Luiz Gonzaga, os Beatles, 
Jean-Luc Godard, João Gilberto: tudo isso poderia ser 
canibalizado e posto no “cozido”. Suas letras seriam 
provocativas. Na Tropicália, qualquer coisa ia bem: rock e 
samba, música folclórica e música erudita e música brega, 
barulho e gritos. Já havia rock no Brasil desde os anos 
cinqüenta, mas pela primeira vez, ele estava sendo 
misturado aos estilos nativos (entre outras coisas) 
(MCGOWAN; PASSANHA  apud RAMALHO,2000, p. 29). 
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Um dos poetas mais expressivos do movimento tropicalista, 

Torquato Neto, nos versos “Difícil é não cortar o cabelo na hora em que a 

barra pesa”, tematiza, a imposição do silêncio: 

Agora não se fala mais 
Toda palavra guarda uma cilada 
E qualquer gesto é o fim 
Do seu início; 
(...).
Este mesmo poema assim termina: 
Isso: ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar 
em primeiríssimo, o lugar. 

Torquato, Gil, Caetano, propunham com a tropicália que a música 

brasileira aderisse à eletricidade, alusão à introdução da guitarra aos 

arranjos musicais da nova MPB, dos quais o maestro Rogério Duprat era 

mestre. Tratava-se, então, através de signos de marginalidade, não 

aderir ao status quo do panorama música brasileiro vigente e 

comprometido com os “Festivais de Música Popular”. 

  Desta forma, o Movimento Tropicalista, teve essa capacidade de 

aglutinar artistas e públicos, segundo Madeira e Veloso (1999),” para 

quem as linguagem vigentes já não correspondiam à necessidade de 

expressão”.

  O Movimento Tropicalista aglutinou diferenças internas e 

externas, a exemplo da década de 1920, com os modernistas,  

permitindo, segundo Mariza Veloso e Angélica Madeira  “juntar 

experiências artísticas díspares, principalmente na música, mas também 

no teatro, no cinema e nas performances, trazendo a preocupação 

comum de “atualizar” a inteligência e a crítica da cultura, de recuperar o 

potencial do corpo, expor os componentes arcaicos, a cafonice nacional, e 

introduzir um imaginário internacional pop na cultura brasileira, fazendo 

da arte uma estratégia de sobrevivência”. 

 Caetano Veloso, lança mão do imaginário da época, carregado 

de  imagens tropicais, como se quisesse retornar didaticamente a um 

passado capaz de  tornar revelador do contemporâneo brasileiro, 
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utilizando as alegorias da vitória e da miséria,  do tradicional e do 

moderno

No campo da música popular se processa uma espécie de 
mágica, pois é por meio dessa linguagem que se mostra a 
força da tradição cultural e sua capacidade de expressar os 
dilemas vividos pela sociedade. (MADEIRA; VELOZO, 1999, 
p. 188) 

Não só a música de Gonzaga é lembrada pelos tropicalistas, 

como a sua imagem. Caetano Veloso cantou “Alegria, Alegria”, em 

festival de MPB, usando chapéu de vaqueiro na cabeça. Gilberto Gil 

regravou sua música “Procissão” em estilo rock, Chico Buarque compôs 

“Baioque”, alusão à mistura do baião com o rock. E, para religar de forma 

contundente Gonzaga ao contemporâneo tropicalista, Caetano grava “Asa 

Branca” e, a considera o hino brasileiro do exílio. Mesmo tendo sido 

boato, a veiculação da notícia de que Os Beatles gravaria “Asa Branca”, 

foi simbólico para o contemporâneo da música brasileira. 

São re-elaborações da idéia de Nordeste, feitas por autores e 

artistas ligados à música brasileira contemporânea.  Neste momento, o 

Nordeste passa a ser visto de várias leituras interconectadas, na sua 

interdiscursividade. Nordestes Os tropicalistas rejeitaram, a própria 

elaboração regional, feita pelos discursos tradicionalistas, que haviam 

escolhido, segundo Durval Muniz, “o lugar das vítimas, de coitadinhos, de 

pedintes, de injustiçados, para ocuparem nacionalmente”.

Diante de tanto discursos sobre os Nordestes, poucos como os 

tropicalistas, foram capazes de uma visibilidade e dizibilidade da região, 

em termos de uma visibilidade e uma dizibilidade capazes de superar a 

autopercepção dos miseráveis e coitadinhos.  Poucos, como os 

tropicalistas, conseguiam eleger o espaço contemporâneo como legítimo 

da cultura nordestina e sua conseqüente discussão de um Nordeste do 

futuro.

Veloso (1997) ao analisar os aspectos de relação entre o 

tradicional e o moderno, em seu livro Verdade Tropical, lembra um velho 
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samba de Noel Rosa chamado “Coisas Nossas”, que enumerava cenas, 

personagens típicos e características culturais da vida brasileira, e os  

emoldurava como refrão “ O samba, a prontidão e outras bossas / São 

nossas coisas / São coisas nossas”. 

A propósito do samba de Noel, Caetano registra que já vinha 

pensando em bradar o nome ou brandir a imagem de Carmem Miranda, e 

imaginando “colocar lado a lado imagens, idéias e entidades reveladoras 

da tragicomédia do Brasil, da aventura a um tempo frustrada e reluzente 

a ser brasileiro”. 

Vê-se claramente que a análise de Caetano vai alem da oralidade 

e abrangia de forma contundente a questão da linguagem imagética de 

nossos interpretes, principalmente Carmem Miranda, ela própria um 

emblema tropicalista, um signo sobrecarregado de afetos contraditórios, 

surgia como uma reinventora do samba. A dicção rápida e a comicidade 

alegre no trato com o ritmo faziam dela mestra, para além da própria 

significação histórica. O fato de ela ter se tornado, com o sucesso de 

Hollywood, uma figura caricata de que a gente crescera sentindo um 

pouco de vergonha, fazia da mera menção de seu nome bomba de que os 

guerrilheiros tropicalistas fatalmente lançaram mão. 

Caetano, ao analisar Carmem Miranda, apropria-se do fato para 

discutir, através de uma visão subversiva, as relações entre tradição e 

modernidade. Caetano afirma, referindo-se a Carmem que “o aspecto 

travesti de sua imagem sem dúvida também importava para muitos o 

tropicalismo, uma vez que tanto o submundo urbano noturno quanto as 

trocas clandestinas de sexo, eram temas tropicalistas”. 

Carmem Miranda, como Gonzaga, explicava a imaginação, 

suscitava a admiração dos tropicalistas num nível que “se situa além 

dessas temáticas todas e as atravessa: o da formação da música popular 

brasileira como uma tradição rica e esteticamente potente”. 
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Caetano lembra cantava em seus shows ”Adeus, batucada”, de 

Sinval Silva que fora a mais bela gravação de Carmem Miranda, e afirma 

que “nada podia ser mais fiel à história tropicalista”. 

O compositor baiano considera Carmem Miranda como “a grande 

exilada da música popular brasileira”, chamando atenção para a letra da 

música, brilhantemente interpretada por Carmem e que nos seus versos 

dizia que ai “embora chorando, mas com o coração sorrindo”, pois ia 

“deixar todo mundo valorizado a batucada”. 

Vale a pena refletir sobre a afirmação de Caetano de que por traz 

das estilizações de Carmem Miranda pode-se perceber que “ tudo o 

que caracteriza aos olhos do mundo uma alegada alegria brasileira, não 

passa de sintonia de causa de nossa tristeza”. 

É curioso notar que, dentro do repertório de Carmem Miranda, há 

uma Composição intitulada “Miss Sertão”, um samba da autoria de Plínio 

de Britto e Domingos Mangarinos, gravado em 13 de junho de 1930. A 

composição aborda em seu conteúdo a mulher sertaneja, procurando 

comparar usos e costumes da época, contrapondo de forma crítica as 

mulheres urbanas às sertanejas. Apesar de visão conservadora, vê-se 

que a temática sertaneja, já era do agrado publico consumidor de discos 

78 rotações, vigente à época. 

Vamos minha gente/vê no jorná/o retrato das 
belezas/essas mulé da capitã/parece umas pincesa/Misse 
Bangu, Santa Tereza,/Santa Cruz, Paquetá/Misses de todas 
as natureza,/nté Misse Irajá/E na cabeça da caravana ta de 
Copacabana/Mas essas mocinhas/que tem na cidade/não 
vale as cabocas do Cariri/Muita burundanga, muita 
novidade/Mas no resto, ah! Eu vi, /as pernas de Taquari 
/Quem quisé vê misses bonita/tem que ir-se no sertão/Não 
tem pintura, não gsta fita/e é o que há de bão/As 
moreninha co de canela,/dos óio pestanudo/é que nem 
carne de vitela,/macia qui nem veludo/P’ru Deus do Céu 
que ocês s’ingana, se vcai atrás dessas tirana. 
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Mais interessantes ainda são os comentários sobro Carmem 

Miranda e a música “Miss Sertão”, publicado na Revista Phono-Arte, Rio 

de Janeiro, em 30 de setembro de 1930: 

“São sempre muito caprichados os discos de Carmem 
Miranda. Queremos dizer que se nota nas gravações da 
artista, cuja populariedade se fez de uma forma tão” 
fulminante, apurado cuidado nos acompanhamentos e o 
rigoroso ensaio com que ela se apresenta em todos os seus 
discos, que perfeita compreensão das letras cantadas, nas 
quais Carmem Miranda se faz sempre entender pelo 
ouvinte, sem esforço, devido à sua dicção clara e sua 
articulação muitonítida. “ Miss Sertão “, excelente samba 
de Plínio de Brito, que é portador de mais uma das boas 
letras matutas de Domingos Magarinos e que veio a 
propósito, por nos acharmos na época das” Misses 
“(REVISTA PHONO-ARTE, 1930)”. 

                Destaquemos no comentário, as observações sobre a popularidade 

de Carmem Miranda e a ênfase dada pelo cronista da época para o que 

classificou de “mais um das boas letras matutas” de Domingos 

Mangarinos, o autor de “Missa Sertão”. 

5.3.20  Carmem Miranda de gibão e chapéu de couro 

Luiz Gonzaga ao inserir a cultura popular nordestina na 

modernidade, quando inverteu o fluxo de reconhecimento da identidade 

cultural do Sertão nordestino, levando para todo o Brasil, através do 

rádio, as narrativas da nação que falavam da terra, do povo e da luta da 

região que o produziu. O local deslocando-se para o nacional, o rural para 

o urbano, provocavam deslocamentos dos sujeitos e suas identidades. 

Fruto do Nordeste, mal reconhecido e interpretado, caricaturado e, 

muitas vezes, distorcido, a música de Luiz Gonzaga foi capaz de 

estabelecer uma relação de superação entre o tradicional e o moderno, 

inserindo a produção cultural do sertão no universo da identidade cultural 

brasileira, através da mídia predominante na época. Através do rádio 

Gonzaga construiria uma imagem até então desconhecida do homem 
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nordestino e da cultura sertaneja, inclusive a região Nordeste confundida 

com Norte. 

Quem era, então, esse homem, essa identidade? Que 

características tinham que pudessem compor a identidade cultural do 

sertão nordestino? Que códigos representavam aspectos relevantes da 

cultura dessa região?

Obviamente, vista essa “realidade” como uma 
construção, a sua configuração depende dos critérios 
adotados em função de classificações exigidas na 
aglutinação de determinados elementos, o que, por sua 
vez, reflete determinada visão do mundo . Assim, aquilo 
que à primeira vista pode aparecer ao pesquisador como 
um caos, passa a ter uma ordem, na mediada em que, 
apoiado em determinados critérios, ele sistematiza uma 
interpretação, superando, portanto, a aparente visão 
caótica inicial. A música de Luiz Gonzaga pode, assim, ser 
concebida como um conjunto de símbolos que contém 
interpretações do sertão e das relações sertão-cidade. E é 
isto, também, que procuro explicar (ou interpretar) neste 
trabalho (VIEIRA, 2000, p. 26). 

O Sertão com características predominantemente rurais traziam na 

composição da sua identidade, de forma recorrente, os traços do 

vaqueiro, cangaceiro, das rezadeiras e toda a gama de atores do 

processo de produção cultural da região. Gonzaga conseguiu, além 

dessas figuras típicas utilizar o símbolo fundamental, a pedra de toque, 

ressaltando a sanfona como referência de sua música. Sanfona e tocador 

faziam parte de um só conjunto. Juntou à sanfona, elementos como 

chapéu de couro, gibão, ressaltando as estrelas e outros adereços que 

simbolizavam os rituais e o, imaginário popular do homem nordestino, 

hora tendendo para o vaqueiro, hora para o cangaceiro. 

Gonzaga reflete para a nação e convence, mediado pelo rádio, que 

o nordestino é ele, Luiz Gonzaga, misto de cangaceiro, vaqueiro e 

tocador, com chapéu de couro, gibão, estrelas, sua sanfona e sua 

simpatia. O Rei do Baião procurava superar os conflitos  sociais de sua 

terra,  com uma música alegre, bem humorada e, quando necessário, 
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triste, de protesto e engajada ao seu tempo e ao seu espaço. Convence 

que baião é mais que um novo ritmo é uma nova musica, é uma nova 

forma de ouvir e narrar e representar o Nordeste, para compreendê-lo 

em sua essência mais autentica. 

Quando Gonzaga criou essas representações, o compositor 

transportou o local para o nacional e, com isso, traduziu a universalidade 

da cultura do Sertão nordestino. 

A elaboração da região se dá, no entanto, no plano 
cultural, mais do que no plano cultural, mais do que no 
plano político (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 35). 

          Abordamos a obra de Luiz Gonzaga, em meio a uma série de 

reelaborações da idéia de Nordeste, feitas através da leitura de muitas 

leituras já feitas e por fazer na tentativa da compreensão espacial e 

transitória da Região. Ao Nordeste cantado por Gonzaga, juntam-se 

muitos nordestes que foram desolcutados por escritores, poetas, 

sociólogos, geógrafos, comunicadores, artistas, enfim, intertextualidade e 

polifonia a serviço da compreensão e do conhecimento humano, gestados 

pela cultura. Sem hierarquizar ou subalternizar qualquer tipo de leitura, 

mergulhamos no universo dos discursos que tivemos acesso, ora 

modernos ora tradicionalistas que falavam desses nordestes.

Estes Nordestes, construídos pelo avesso, ficam presos, no 
entanto, aos mesmos temas, imagens e enunciados 
consagrados e cristalizados pelos discursos tradicionalistas. 
Aprofunda, de certa fora, a própria elaboração regional, 
feita pelos discursos tradicionalistas, que haviam escolhido 
o lugar das vítimas, de coitadinhos, de pedintes, de 
injustiçados, para ocuparem nacionalmente. Estes 
“revolucionários” ajudam os “reacionários” a consagrarem 
uma dada imagem e um texto da região, que se impõe, até 
hoje, como verdade; uma visibilidade e uma dizibilidade 
das quais poucos, como os tropicalistas, conseguiam fugir 
(ALBUUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 35). 
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5.3.21  Luiz Gonzaga, o rei do baião, um homem traduzido. 

A partir deste ponto, procuramos relacionar alguns aspectos 

conclusivos deste capitulo que buscou explicitar a relação entre o 

tradicional e o moderno na obra do compositor e intérprete, Luiz 

Gonzaga.

Traduzido como o “Rei do Baião”, a “Voz do Nordeste” e outras 

representações, Gonzaga desenvolveu uma arte como características 

nômandes, permeada pelo êxodo que provocou deslocamentos do sujeito 

é da identidade cultural nordestina, bem como outros deslocamentos em 

relação a concepção da idéia de região, quer pela sua espacialidade, quer 

pela sua transitoriedade        Hall (2002), nos chama à atenção para uma 

outra possibilidade de deslocamento das identidades culturais, é o caso 

da tradução, salientando que o conteúdo das traduções descreve 

transformações de identidade, que atravessam e intersectam as 

fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram dispersas de sua 

terra natal. Podemos, neste caso, aplicar a afirmação à obra de Luiz 

Gonzaga, produzida na sua maioria, permeada de êxodo.

        Ainda, observa Hall, que “essas pessoas retêm fortes vínculos com 

seus lugares de origem e suas tradições, mas sem ilusão de um retorno 

ao passado. Elas são obrigadas a negociar com novas culturas em que 

vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder 

completamente suas identidades”. 

        Pessoas como Gonzaga, na concepção de Hall, carregam “os traços 

das culturas, das tradições, das linguagens e das histórias particulares 

pelas quais foram marcadas. A diferença é que elas não são e nunca 

serão unificadas no velho sentido, porque elas são, irrevogavelmente, o 

produto de várias histórias e culturas interconectadas, pertencem a uma 

e, ao mesmo tempo, a várias casas (e não a uma UcasaU particular)”. 
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        Finalmente, observa Hall que “as pessoas pertencentes a essas 

culturas híbridas têm sido obrigadas a renunciar ao sonho ou à ambição 

de redescobrir qualquer tipo de pureza cultural UperdidaU (grifo nosso) ou 

de absolutismo étnico. Elas estão irrevogavelmente UtraduzidasU (grifo 

nosso).

        Pelo tipo de cultura que produziu, através de sua música, podemos 

afirmar que Luiz Gonzaga foi um homem traduzido. Saiu de sua terra 

natal, uma região pobre, humilde, o mundo rural e passou a conviver 

com o urbano e todo o complexo de relações sociais produzidas na 

modernidade, convivendo com culturas das mais diversas origens, sem 

perder o seu sentido de enraizamento. 

A palavra "tradução” vem, etimologicamente, do latim, 
sign"transferir”: transportar entre fronteira. Escritores 
que pertencem a dois ificando mundos ao mesmo tempo, 
tem sido transportados através domundo..., são homens 
traduzidos” (RUSHDIE apud HALL,2002, p. 88). 

Gonzaga, com ressalvas que fazemos a uma diáspora absoluta 

sentiu na pele o êxodo que o povo sempre sofreu por conta das secas e 

as dificuldades enfrentadas pelo homem nordestino para fixar-se a terra 

onde nasceu, sofrendo, na maioria das vezes, as injustiças sociais que 

povoam o sertão. Viveu no Sertão e na capital, conviveu com o rural e o 

urbano, foi nordestino, dentro do Brasil. 

Para Hall (2002), homens traduzidos “são o produto das novas 

diásporas criadas pelas migrações pós-coloniais. Eles devem aprender a 

habitar, no mínimo, duas identidades, a falar duas linguagens culturais, a 

traduzir e a negociar entre elas”. 

 Gonzaga viveu permanentemente em movimento migratório, 

dentro de seu próprio país, movimento esse expresso nos versos: “minha 

vida é andar por esse país”. Na Rádio Nacional ele cantou em programas 

de auditório que foram transportados, traduzidos, para toda a nação, que 

assistia, convencida, a uma apresentação/representação de uma cultura 
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produzida por uma gente que falava de si própria e de suas 

características mais autênticas. A Rádio Nacional, à época, sintonizada, 

por ondas curtas e médias, levava as narrativas de Gonzaga a nível das 

representações sociais, dos costumes do povo nordestino, de modo que o 

convencimento se dava pela credibilidade da fonte e pelo ethos que 

revelava a personalidade de Gonzaga e todo o seu aparato simbólico da 

cultura do Sertão nordestino. 

Os aspectos nômades percebidos em Gonzaga, são expressos no 

seu repertório musical que ele media e amplia pelo rádio, na direção do 

público situado no Sul, composto de nordestinos migrantes e, nas capitais 

do nordeste para onde dirigi sua produção discográfica.

5.3.22  Nordestino sempre vai tocando a vida, é seu destino lutar 
e cantar 

         Ao percorremos o triângulo euclidiano (Euclides da Cunha), através 

da visão de Luiz Gonzaga, podemos perceber alguns aspectos 

importantes na compreensão repertório musical gonzagueano relativos à 

cultura brasileira, em particular à nordestina no que tange à mediação da 

tradição entre o particular e o universal. 

          A análise feita, através da homem, da terra e da luta no Sertão 

nordestino,foi realizada sem um dependência cronológica, nem 

subalternidade de nenhum dos três aspectos. Homem, terra e luta estão 

imbricados nas relações e práticas sociais nordestinas, gerando de forma 

dinâmica, em movimento permanente, a cultura de raiz que, ao longo da 

história da região, demonstrou ser 

um acervo de alegorias e narrativas das mais importantes para a 

compreensão da cultura brasileira. 

           O homem nordestino em sua sutil diáspora é percebido pelos 

aspectos nômades na obra do Gonzaga. O êxodo rural percebido como 

fato histórico, recobre os deslocamentos dos indivíduos e, com eles, sua 
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cultura. Esses deslocamentos humanos vêem provocar a constituição de 

espaços transitórios, pela inventividade e imaginação, que por sua vez, 

produziram deslocamentos d sujeito e da  identidade, nordestinas. 

O homem nordestino, caracterizadamente um homem do campo, 

desloca-se para espaço urbanos das grandes cidades do Sul e, com ele, 

transporta os espaços deixados para trás, criados na sua terra natal, 

agora reinventados na transitoriedade da imaginação. 

             Desta forma a música de Gonzaga é o grande espaço da 

saudade, vista através dos sentimentos do homem migrante, aquele que 

está “aqui” (no urbano), mas é de “lá” (do rural). O “aqui e agora” 

nordestinos tem um “lá e ontem” correspondentes. Nestes espaços 

imaginados, transitórios, nômades, dos migrantes, é tecida a composição 

gonzagueana.

              A terra (o Nordeste), como concepção espacial, na sua 

transitoriedade, desloca-se, além do geográfico e do econômico, 

transformando-se cultura produzindo a proliferação de sentidos que é 

própria da obra de arte.

Ao abordar a terra, Gonzaga compõe e decompõe narrativas, 

elege e desdobra alegorias, falando ora  de um Sertão das alegrias, ora 

de um Sertão de tristezas, em deslocamentos mediados pela 

compreensão do momento. Neste ponto as condições climáticas, 

provocando longos períodos de estiagem, são responsáveis por uma terra 

seca, inóspita, que expulsa o nordestino para longe do seu torrão natal. 

               Seguem-se os deslocamentos da visão em relação à terra. O

Brasil é Nordeste, que, por sua vez, é Sertão. A música de Gonzaga será 

conhecida comoa música do Nordeste, e ele a “Voz dos Nordestinos”. 

Nisto emprega seu discurso oral, carregado de um ethos dominante na 

região e, por outro lado, o seu discurso imagético, vestindo-se, como 

manda o figurino sertanejo, ou seja, uma alegoria do vaqueiro, do 

cangaceiro e do porta-voz dos dois, do sanfoneiro. 
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               Gonzaga percebe o valor de suas músicas e o quanto elas 

representam a identidade regional de um povo espalhado pelo Brasil, 

motivado por dias melhores, propagados pelo Governo, na década de trinta, 

através dos meios de comunicação, inclusive ,  a penetração do rádio, o  

veículo maior importância da época. Governos e instituições da época 

desencadeiam propagandas visando a atração de mão de obra para o Sul, o 

que se torna num grande atrativo para o processo migratório que se instala 

no País, até hoje. 

                O rádio por ser o veículo de comunicação de massa mais 

eficiente, da época, começa a ser pensado como suporte para integração 

nacional, propalada pelos governos que em , em suas plataformas,políticas 

pleiteavam a integração do Brasil urbano ao Brasil rural. Desta forma, ao 

falar do Brasil, o rádio torna-se o veículo capaz de produzir e divulgar a 

cultura nacional. 

                 Pela sua importância na formação de opinião, o rádio será 

tutelado pelo estado, inclusive pela censura, no sentido do seu engajamento 

a uma política de Estado nacionalista e populista.  Na medida que fala do 

País, o rádio  revela a diversidade cultural da nação. 

                 Este processo de desenvolvimento da comunicação no País, 

daria margem ao surgimento da música popular brasileira, que vinha 

colocar-se como alternativa à música erudita cultuada pelas elites urbanas. 

Entretanto, seria  a música produzida pelas camadas populares  que iria 

adquirir importância fundamental, ao ser veiculada pelo rádio. 

                  A música brasileira que os modernistas buscaram, na década 

de trinta, no âmbito do erudito, completava-se agora, com o 

aparecimento de um ritmo (o baião) nacional, vindo das camadas 

populares. Tanto pelo estilo erudito ou popular, procurava-se no Brasil, 

uma música que falasse de categorias construtoras de uma nação. 
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                 Luiz Gonzaga surge neste panorama nacional, vindo do 

Sertão nordestino, trazendo na bagagem o sentimento de um povo, com 

o qual iria encontrar-se, nos mais diversos espaços, que seriam 

deslocados do rural para o urbano das grandes cidades brasileiras. 

Quando vim do Sertão, seu moço 
Do meu Bodocó 
A maleta era um saco 
E o cadeado era um nó 
Só trazia a coragem e a cara 
Viajando num pau de arara 
Eu penei, mas aqui cheguei. 
Trouxe um triângulo no matolão 
Trouxe um gonguê, no matolão 
Trouxe a zabumba , dentro do matolão 
Xote, maracatu e baião 
Tudo isso, eu trouxe no meu matolão 

        A música de Gonzaga como representante da identidade regional do 

povo nordestino, veiculada pelo rádio como meio de comunicação de 

massa mais eficiente da época e teve na população migrante seu público. 

Sua estratégia de comunicação dirige-se por uma lado para o migrante 

radicado nas grandes cidades do Sul, utilizando o rádio e ao público das 

capitais do Nordeste, através da sua produção discográfica em 78 

rotações

         Gonzaga constrói com sua música vários espaços. O da 

UdizibilidadeU, quando pelas suas composições consegue, na modernidade 

que toma conta do País, inserir o discurso do Nordeste no âmbito da 

cultura brasileira. Constrói tambem o espaço da própria região inserindo 

o rural dentro do urbano, através de um sentido de pertencimento gerado 

pela comunidade imaginada que é o Nordeste. 

          Pelas composições de Gonzaga e seus parceiros a cultura nordestina 

vai se revelar uma das culturas regionais mais ricas e resistentes, não 

cedendo às imposições da sociedade capitalista e seu processo de 

generalização de bens culturais. 
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          O Nordeste passa a ser uma invenção, provocada pela cultura nômade 

do nordestino, uma cultura de raiz que gerava desenraizamentos constantes, 

transitórios, espaciais, carentes em sua dizibilidade. Mais ainda, Gonzaga 

torna-se a pedra de toque para o espaço de “escuta” do Nordeste. 

Esse espaço e essa cultura da memória, não são apenas evocação, 

mas principalmente, criação de um espaço imaginado e de tradições feitas 

em contraponto à realidade urbana e sulista, enfrentada pelos migrantes 

(ALBUQUQERQUE JÚNIOR, 2001, p.158).

         Gonzaga consegue, entre outros feitos construtivos da identidade 

nordestina, projetar na sanfona a concepção de um instrumento popular que 

deu  origem aos seus músicos, os sanfoneiros. Os cronistas de Luiz Gonzaga, 

como Eduardo Campos  no  artigo “o Sanfoneiro do Riacho da Brígida” de 

Sinval Sá – 1966), ressaltam que trata-se “da arte musical sertaneja brotada 

amiúde dos impulsos do coração” 

O toque daquela sanfona tinha uma sonoridade especial, 
de muitos sóis e muitas chuvas, de rio cheio, cascateante, 
e de terra adusta plantada de cactus (Campos, 1966, p. 
8).

          Alguns fatos, relativo à obra de Gonzaga, são simbólicos como 

expressão da evolução da música popular em direção à modernidade. 

Exemplo disso, foi o resgate feito pelos tropicalistas, na década de 

sessenta, da música de Gonzaga, que passou a ser vista e falada do lado 

moderno do Nordeste. Caetano canta “Asa Branca”, Gil utiliza o ritmo do 

baião para subverter a versão da música de sua autoria “Procissão”. Os 

tropicalistas colocaram Gonzaga entre as bandeiras diversas que 

brandiam no movimento, tais como Beatles, Carmem Miranda, Che 

Guevara e outros ícones da modernidade do mundo  contemporâneo. 
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5.3.23  Até no rio elétrico 

Outro fato importante e significativo para a contemporaneidade 

de Gonzaga, foi o registro de sua participação no disco “Trio Elétrico – 

Dodô e Osmar”, para a arrepio do conservadorismo pernambucano, na 

música “Instrumento Bom”, de Moraes Moreira e Fred Góes”, 1985, onde 

recorrentemente, Gonzaga ancora a letra da música com seu 

comentários, dialogando com Osmar e, em dueto com o trio interpreta a 

composição.

Primeira parte da música 

(Canta o trio) 
Instrumento bom, instrumento bom 
Acordeon, sanfona e consertina
Sempre um instrumento bom 
Pro menino e pra menina 
Na asa da asa branca 
Cumprindo a sua saga 
O fole foi se abrindo 
Nas mãos de Luiz Gonzaga

(Canta Gonzaga) 

Que andei esse País 
Por todas as cidades 
Toquei felicidade 
Toquei felicidade 
Já plantei mais de cem sanfonas no Nordeste
Cabra da peste, sanfoneiro, vem lá 
O nordestino sempre vai tocando a vida 
É seu destino lutar, e UcantarU (grifo nosso) 

(Diálogo Gonzaga e Osmar) 

Osmar – Oh, véio Lula, o Rei do Baião 
Gonzaga – Oh, Osmar, veio companheiro e amigo. 
Olha, Osmar, hoje é um dia de muita felicidade pra mim, 
gravando essa música com você e suas crianças, seus 
meninos.

Segunda parte da Música 

Instrumento bom, instrumento bom etc. 
.......................................................
O Nordestino sempre vai tocando a vida,
É seu destino lutar e UtocarU. (grifo nosso)
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        Em nosso grifos acima, observamos como Gonzaga relaciona a luta 

do nordestino, ora à  luta, ora a cantar.

        Gonzaga permeia a sua música tradicional coma modernidade, ou 

seja, suas letras que falam de um Nordeste antimoderno são suportadas 

pelo ritmo e pela harmonia urbana e moderna, invenções dele mesmo, 

quando criou uma linguagem musical composta de elementos tais como 

as suas narrativas, alternando o canto, com suas digressões, mantendo 

acessa a audiência da platéia que via nele música e cenário de um mundo 

cheio de badalos, bois, aboios. O espetáculo gonzagueano enquadrava-se 

no melhor estilo das representações teatrais de Bertolt Brecht, o 

dramaturgo da Escola de Frankfurt, que preconizou o chamado efeito 

distanciamento, uma espécie de estratégia de raciocínio crítico 

despertado pelo humor militante do conteúdo abordado. 

         Não se pode afirmar que Gonzaga não tinha consciência de suas 

estratégias, entretanto podemos ressaltar que o compositor tinha o 

aguçado sentido  dos poetas e filósofos na sua capacidade de perceber, 

admirar e compartilhar com o ser humano a mensagem percebida, pois 

esta mensagem teve origem no mundo de todos eles, o mundo que  se 

transforma no universo de todos os seres humanos. 
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6 SAÍDA OU ENTRADA DO CONTO, FOI ESSE O RUMO DA PROSA 

QUE A VIAGEM SURGIU - CONCLUSÕES 

Pelo que vimos, até agora, em nosso trabalho de pesquisa, a visão de 

Luiz Gonzaga, em sua obra, institui, pela inventividade, o espaço Nordeste, 

como um  território, até então inexistente na configuração espacial 

brasileira, especificamente em sua cultura. Gonzaga foi o grande artífice 

dessa construção, levada a efeito pela imaginação que tambem é capaz de 

construir identidades, idéias de nação e a própria vida do homem. 

Construções que habitam o interior das representações e que dão aos 

indivíduos a sensação de pertencimento e de comunidade, embora uma 

comunidade imaginada.

Gonzaga como nordestino aporta no Sul do País, trazendo a visão de 

um mundo sem “rádio e sem notícia das terras civilizadas”, onde o 

compositor situava-se, como um homem em relação com seu mundo, 

subjetivando em suas canções  a problemática que ele percebia, pela sua 

vivência, do Sertão. 

Partindo da relação entre natureza, objeto e espírito, Gonzaga 

estabelece seu foco no homem de sua terra, seus problemas e suas práticas 

sociais, buscando, através de sua arte, a superação dessas questões, uma 

vez que ele, como nordestino, incluía-se entre seus pares. Gonzaga 

procurou agenciar em sua música as mudanças que poderiam transformar a 

região, sofrida e castigada pelas secas, mas cheia de esperanças nas 

possibilidades de chuvas. 

Essa dicotomia chuva versus seca vai permear a concepção de vida, 

expressa na obra do compositor, como representações dos ciclos pelos 

quais as populações rurais são obrigadas a passar, marcadas por essa 

alternância climática que os obriga a pensar sempre em partir em busca de 

dias melhores.
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A questão da seca e o êxodo rural serão temas recorrentes no 

repertório musical de Gonzaga e seus parceiros. 

Demonstrando uma concepção clara e eficiente da comunicação, 

como processo de mudança, Gonzaga procura o rádio, à época, o meio mais 

eficiente para divulgação de sua obra, ampliando, assim, um discurso, até 

então, desconhecido no País. Gonzaga objetivava desfazer o equívoco de 

concepção da natureza e identidade do homem nordestino, bem como a 

concepção espacial da região. Suas relações com a indústria se deu pelo 

rádio, como veículo de massa mais importante da época e pelas gravadoras 

de disco, onde gravou os seus primeiros discos 78 rotações que fizeram 

sucesso no Brasil. Pelo rádio Gonzaga atingiu os migrantes das grandes 

cidades e pelo disco o publico das capitais Nordestinas. Essa a estratégia de 

comunicação de massa que o compositor utilizou com eficácia na divulgação 

de sua produção musical, através da mídia vigente e que acarretaria a 

inserção da cultura nordestino no âmbito da cultura brasileira. 

Com a criação do baião, além de musica, o sanfoneiro e cantador, 

criaria os pilares da construção da identidade nordestina e, por 

conseqüência, a inserção da cultura  sertaneja no âmbito da  cultura 

brasileira. Por outro lado, a identidade brasileira teria um deslocamento 

importante para a dinâmica da concepção do País, que a época, buscava a 

unificação nacional, propagada pelo Governo. 

Gonzaga não apenas descobre o Nordeste, ele é um dos mais 

importantes inventores da região, participando objetivamente da 

construção da própria idéia da região, enquanto território de cultura. 

         A própria concepção de território agrega o conceito de transitório, ou 

seja, território e transitório andam juntos, transportam-se, compõem-se, 

produzem, recriam-se. Proliferam sentidos. Trata-se de um tema recorrente 

no mundo da arte na contemporaneidade. O território, em sua 

transitoriedade, ainda permite certas abordagens, principalmente quando 

considerado (CASTRO, 2001)“ vetor de uma conduta específica de 

determinados grupos humanos. Na atual renovação da teoria da 

territorialidade, na antropologia, por exemplo, são considerados os esforços 
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coletivos de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar 

com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, transformado-o em 

seu território”. Neste sentido, Gonzaga conseguiu inserir o rural no urbano, 

quando dirigiu sua música às populações de migrantes radicadas nas 

grandes cidades do Sul do País. 

Tendo como princípio a necessidade de uma abordagem histórica 

para a análise de um território de determinado grupo social, exploramos 

certos reflexos sociológicos na construção da obra de Gonzaga e seus 

parceiros, quando procuramos  tratar o contexto específico e os demais 

contextos no território que foi defendido pelo compositor e, até mesmo, 

reafirmado.

          Esta foi a visão de Luiz Gonzaga sobre a territorialidade e 

transitoriedade da cultura do Sertão nordestino em relação à espacialidade 

brasileira, ao longo de sua obra e trajetória como intérprete. Neste ponto 

percebemos fortes traços nômades na obra do compositor que vão 

caracterizar-se, principalmente, no espaço construído pela obra analisada e 

que foi  gerada pelo êxodo, como tema recorrente em sue repertório. 

Podemos ver, claramente, no objeto de pesquisa, a formação 

territorial, expansão, produção e transição dos espaços nordestinos. São 

nordestes que se formam a partir de concepções ambivalentes. O Nordeste 

da seca e o da chuva. O Nordeste tradicional e o moderno. O Nordeste da 

alegria e o da tristeza. 

 O Nordeste, enquanto território, formou-se, a partir de lutas e 

conquistas e nasceu da intervenção do homem sobre a terra, bem como a 

arte nordestina nasceu do fazer, da intervenção. Gonzaga foi um grande 

interventor, neste sentido, considerado como um homem em relação com 

seu mundo. 

 Desta forma, a arte também é um estado, delimitado ou não, físico 

ou subjetivo, com diversas possibilidades de abordagem.
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Percorremos. ao longo da obra de Luiz Gonzaga, uma visão de 

Nordeste, evidenciada, pela admiração,   nos estados temáticos, artísticos e, 

por conseqüência territoriais, de onde o compositor  extraiu amostras 

significativas para compor uma representação de sua produção  

contemporânea.

A concepção de um projeto de identidade nordestina passava pela 

composição ampla de vozes do Sertão e, nessa busca, Gonzaga foi atrelando 

ao seu trabalho aqueles compositores que falassem a mesma língua 

nordestina que ele tão bem dominava e compreendia, como mediação na 

composição da identidade brasileira. 

Admirar para compreender foi a grande base da estruturação da obra 

de Gonzaga, utilizando metáforas, concebendo uma idéia de região, 

inventando esse território e a vida de seus  habitantes. Portanto os caminhos  

de Gonzaga obedeceriam a essa ótica e inevitavelmente, ele  teria contato 

com a industria cultural, iniciando sua carreira gravando discos 78 rotações e 

apresentando-se em programas de auditório, na Rádio Nacional do Rio de 

Janeiro.

 Luiz Gonzaga foi considerado como o precursor da música de protesto 

no Nordeste, embora não tenha se destacado neste aspecto, uma vez que a 

grande parte de seu repertório é composta por músicas de temáticas 

variadas. Utilizando o poder de sua oralidade o compositor criou 

representações do mundo do Sertão estabelecendo uma “escuta” do Nordeste 

e instituindo-lhe uma dizilidade pelo seu lugar de fala, principalmente pela 

invenção do espaço que chamamos de Nordeste. Estabelecendo um discurso 

sobre discurso, permeado pela polifonia que habita a região, foi mestre no 

manejo da ironia militante, subversiva que encontramos nos causos que ele 

interpretava nos seus shows. 

 A sua visão de Nordeste, enquanto espaço, leva a questionamentos 

em relação a identidade  nordestina, tais foram  os deslocamentos 

provocados pela música que Gonzaga produziu, no interior da qual se 

processaram construções de Nordestes ambivalentes e que proliferavam 
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sentidos, numa demonstração  do potencial da obra de arte como irradiadora 

de alteridades.

 Gonzaga na sua abordagem oral e imagética do Nordeste, canta e 

veste-se, a exemplo de Carmem Miranda. Neste ponto opera novos 

deslocamentos de identidade. Ela transitando do nacional para o 

internacional, ele do local para o nacional. Nos dois, a mesma intenção de 

propósitos, ou seja, a formulação de um território universal.

Gonzaga formulava um Nordeste, até então, desconhecido e, muito 

mais, ”um outro abc”, através de caminhos produtores da região, em sua 

espacialidade e transitoriedade. 

No que se refere às relações do homem com a terra, compreendem-se 

em Gonzaga, os seus atos comunicativos, dentro de uma visão produzida 

pela admiração, reciprocidade e o desafio como instituição do saber. Desta 

forma, Gonzaga participa da construção de um espaço para o idioma 

regional.

Quando cantou “o Rio São Francisco vai bater no meio do mar” 

declarava claramente a desembocadura da cultura rural no âmbito do litoral, 

da grande cidade, do centro urbano, embora, na mesma música, deixasse 

claro que: 

Se eu  fosse um peixe,

Ao contrário do rio,

Nadava  nessas águas

E nesse desafio,

Saia lá do mar

Pro Riacho do Navio. 

Eu dia direitinho

Pro Riacho do Navio.” 
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 Portanto, Gonzaga enfrentou o desafio de fazer a trajetória 

Nordeste/Sul/Nordeste, traduzida em um claro movimento de construção do 

deslocamento de identidade. 

          Em “Asa Branca”, produziu narrativas que davam conta de uma 

diáspora sutil, caracterizadamente nordestina, embora, em várias outras 

composições, expressasse que  a saudade era um lenitivo. No verso “saudade 

meu remédio é cantar...”, Gonzaga expressa o sentimento recorrente dos 

exilados. Isto, sem, contudo, perder a consciência do caminho que tinha de 

percorrer para superar toda a problemática  da região, que era captada por 

sua arte. 

         Entre outras bandeiras, desenhou o chamado “Ciclo do Jumento”, uma 

espécie de apologia a um animal muito utilizado na construção física da 

região e ameaçado de extinção pelos frigoríficos locais. Sua obra é marcada 

por um distanciamento didático (Brecht – 1966), contrapontos que eram 

feitos, dentro de suas músicas, através de causos que ele interpretava 

abordando temáticas das mais diversas, entretanto permeados, quase 

sempre, de humor subversivo e ironia militante. Nos causos Gonzaga 

demonstra uma grande habilidade. Gonzaga reúne, em suas composições 

elementos dos mais diversos da cultura popular, uma colagem de 

manifestações, expressa nos versos de poetas populares, aboios de 

vaqueiros, refrões de coco, cantigas de ninar, cantorias, pregões, provérbios 

populares, lendas, tradições juninas, adivinhações, crenças, superstições, 

causos e uma infinidade de representações do imaginário do povo sertanejo, 

do Nordeste e migrantes das capitais brasileiras. 

Como disse Sartre, “de tanto entender o mundo pela linguagem, tomei 

um pelo outro”, foi o que ocorreu com Luiz Gonzaga e sua obra, pois fica 

difícil separar essas partes, ou seja, a homem  Gonzaga e sua linguagem. 

Entretanto, por tudo que dissemos, até agora, é importante que, o 

notável na obra de Gonzaga foi a sua capacidade de inserir a cultura 

nordestina, no âmbito da cultura nacional, desfazendo equívocos de 
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construção do homem e da região e, com isso, superando a questão entre 

tradicional e moderno, o rural e o urbano. 

Gonzaga foi capaz de criar o rural dentro do urbano, transpondo o 

espaço nacional, pela transitoriedade dos territórios e a tradução de sua 

obra, dentro do seu próprio país.

Gonzaga foi nome de destaque no movimento tropicalista, visto pelos 

críticos de música e pesquisadores da cultura brasileira, como o movimento 

da contemporaneidade brasileira capaz de ouvir e falar do Nordeste, como 

espaço da linguagem universal. O Nordeste enquanto espaço de traduções do 

universal. Foram os tropicalistas, na década de sessenta, que resgataram a 

expressão da evolução da música popular brasileira em direção à 

modernidade. A música de Gonzaga (Muniz – 2001) é atravessada pela 

ambigüidade entre o conteúdo tradicional e uma forma moderna. O 

compositor opera, na sua música com a dicotomia, entre o espaço do Sertão 

e o das cidades e contribui para reforçar a percepção do Nordeste como uma 

unidade, construído como o grande espaço da saudade. 

Luiz Gonzaga, pode ser considerado um homem traduzido, através da 

construção de uma identidade, produzida na era da modernidade, com traços 

do êxodo nordestino, capaz de reconciliar tradição e tradução e superar a 

dicotomia entre este o tradicional e o moderno. 
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