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RESUMO 

 Essa dissertação tematiza o papel da música no processo de emergência das 

identidades nacionais e regionais. Utilizando-se da produção musical de Luiz 

Gonzaga como fonte etnográfica, busca demonstrar o processo de construção do 

discurso da Identidade do Nordeste na referida obra. Leva em consideração que no 

contexto da segunda metade do século XX, foi comum a utilização da música, pensada 

como elemento definidor da “autêntica” cultura brasileira, tendo o rádio como veículo 

principal de divulgação da cultura que se quer nacional e artistas migrantes das diversas 

regiões do país como vozes autorizadas na divulgação das referidas culturas. É dentro 

dessa perspectiva que é gestada o que se convencionou chamar de música popular 

brasileira (MPB) fazendo alguns artistas assumir uma identidade regional. 

Palavras-chave: Nação, Identidade, Música, Nordeste, Luiz Gonzaga. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation thematizes the role of music in the process of emergence of national 

and regional identities. Using Musical production Luiz Gonzaga as ethnographic source, 

seeks to demonstrate the construction process of the Northeast Identity Discourse in 

such work. Considers that in the context of the second half of the twentieth century, it 

was common to use music, conceived as a defining element of "authentic" Brazilian 

culture, with the radio as the main vehicle for the dissemination of culture we want to 

national and migrant artists of various regions of the country as authoritative voices in 

the dissemination of these cultures. It is within this perspective that is gestated the so-

called Brazilian popular music (MPB) doing some artists take a regional identity. 

 

Keywords: Nation, Identity, Music, Northeast, Luiz Gonzaga. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Diversas vezes, quando criança, ao adentrar em casa sem ser percebido, observei 

minha mãe pensativa e emocionada. O velho rádio de pilha sobre a mesa tocava a “triste 

partida” na voz inconfundível de Luiz Gonzaga (1912-1989). Dos olhos de minha mãe 

lágrimas rolavam e ela, ali a sós, parecia encontrar naquela canção, fragmentos de sua 

história. Ela também fez a triste partida em três ocasiões. Fugindo das agruras das secas, 

juntamente com meu pai e meus irmãos, foram buscar, no Sul, sobrevivência. No 

retorno de sua terceira viagem, me trazia no ventre. Nasci 13 dias após sua chegada ao 

“torrão querido”. 

Em outras ocasiões, observava meu pai dedilhar no violão canções do mulato do 

Araripe1. Cresci num ambiente onde a “presença” do rei do baião2 era constante. 

Recordo-me a tristeza da família em 02 de agosto de 1989, quando ouvimos o mesmo 

radinho de pilha noticiar a morte do velho “Lua3”. 

Como tantos outros migrantes que “desceram” da caatinga seca para o Sul 

maravilha na esperança de conseguir uma vida melhor, meus pais aprenderam a ver, 

ouvir e dizer o Nordeste e o nordestino pela ótica da saudade, da tradição e das 

experiências vividas que ficaram enraizadas em suas memórias. O ethos da família era 

visivelmente sertanejo, agora, retrospectivamente, vejo.  

Fato é que, desde cedo, fui acostumado a apreciar os registros sonoros de Luiz 

Gonzaga. Encontrava belamente retratados neles a boiada, o campo, o vaqueiro, a fauna 

e a flora do sertão4, tão presente em meu cotidiano. Desde então, tornei-me ouvinte 

frequente do artista da magistral asa branca. 

 
1 Faixa de terra localizada na região semiárida do Nordeste. Nasce no estado da Paraíba e termina na 

fronteira entre os estados de Pernambuco e Piauí. É nessa região que está localizada a cidade Natal de 

Luiz Gonzaga (EXU-PE). 

 
2 Recebeu esse título de rei do baião em 1950, em São Paulo. 
3 Apelido criado por Dindo (um violista da época) e amplamente divulgado na mídia pelos radialistas 

Hermelino César Matos de Alencar e Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, conhecido como Paulo 

Gracindo. O apelido deve-se ao fato de Luiz Gonzaga possuir um rosto arredondado e um largo sorriso. 

 
4Sertão é uma designação genérica.  Em seu sentido geográfico é:"zona pouco povoada do interior do 

país, em especial do interior semiárido da parte norte ocidental mais seca que a caatinga, onde a criação 
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Anos depois, como aluno da Universidade Federal de Sergipe, no curso de 

história, tive a necessidade de escolher um tema a ser abordado na monografia de 

conclusão de curso. Reencontrei-me com a produção musical de Luiz Gonzaga. Dirigi 

meu olhar para sua obra, visando extrair dela alguns aspectos da história do Brasil 

patentes em seus registros. O trabalho constituiu-se de uma antologia e apresentação dos 

fenômenos do cangaço, das secas e dos ciclos migratórios abordados nas suas canções. 

O embasamento empírico (letras de canções de Luiz Gonzaga) e teórico-

conceitual adquiridos nessa pesquisa nos proporcionou vislumbrar a possibilidade de 

desdobramento de nossa análise para além dos temas acima apresentados. A idéia 

ganhou concretude quando a transformamos num projeto de pesquisa para ingressar em 

uma pós-graduação.  

Preocupações existências e profissionais trouxeram-me ao mestrado em 

Antropologia. A escolha pelo curso ocorreu por afinidade com leituras de teóricos desta 

disciplina, que cursei durante a graduação, sobretudo, Clifford Geertz e, por entender 

que o arsenal teórico da antropologia responde de maneira satisfatória a uma pesquisa 

sobre registros sonoros. Além disso, vejo na antropologia um importante canal de 

diálogo que possibilita a desconstrução de discursos reguladores, esteriotipizantes e que 

transformam o “outro” em “nós”, desconsiderando a pluralidade de modos de vida e 

sociabilidades existentes. 

Minha opção por esta disciplina, portanto, não foi simplesmente uma escolha 

intelectual fria. Nela misturam-se idiossincrasias pessoais, escolhas teóricas e 

preocupações político existenciais. Fui animado pelo desejo de contribuir para a 

desestabilização de nossas certezas, demonstrando a natureza arbitrária da ordem 

cultural a qual estamos presos. Meu propósito é cooperar para o "alargamento do 

 
de gado prevalece sobre a agricultura, e onde perduram tradições e costumes antigos". (Holanda, 1986, p. 

1577). Mais precisamente, pode caracterizar-se como uma das sub-regiões do nordeste brasileiro (Região 

da Mata, Litoral Oriental, Agreste, Sertão e Litoral Setentrional). Seguindo o geógrafo Manuel Correa de 

Andrade, o Sertão apresenta traços característicos: clima quente e seco, agricultura de subsistência 

(mandioca, feijão, fava, milho, algodão), criação de gado bovino e caprino e a existência de duas estações 

bem definidas, a chuvosa (indo do verão ao outono) e a seca que ocupa os meses de inverno e primavera). 

(Andrade, 1986, p. 41-5). Mais que o Sertão geográfico (região espacialmente localizada) interessa-me 

particularmente o Sertão enquanto ethos, ou seja, os aspectos valorativos do mundo sertanejo. Como 

afirma Geertz: “O ethos de um povo é o tom, o caráter e qualidade de sua vida, seu estilo moral e 

estético e a sua disposição, é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo que a vida 

reflete". (Geertz, 1978, p.143). 
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universo do discurso humano", fim último da Antropologia, segundo Geertz5. 

Desse modo, juntei razão e emoção e resolvi estudar o papel da Música no 

processo de emergência das identidades nacionais e regionais, tomando como base 

empírica canções interpretadas por artistas que se estabeleceram no cenário musical 

brasileiro como “autênticos” representantes das singularidades regionais do Brasil, tais 

como Bezerra da Silva, Dorival Caymmi, Pedro Raimundo, Teixeirinha, Jackson do 

Pandeiro, Luiz Gonzaga, dentre outros. 

Levo em consideração que no contexto das décadas iniciais do século XX, foi 

comum no Brasil a utilização da música, pensada e difundida como elemento definidor 

da “autêntica” cultura brasileira. Ela teve o rádio como veículo principal de divulgação 

da cultura que se quer nacional e artistas migrantes das diversas regiões do país como 

vozes autorizadas na divulgação das referidas culturas. É dentro dessa perspectiva que é 

gestada o que se convencionou chamar de música popular brasileira (MPB) fazendo 

alguns artistas assumirem uma identidade regional. 

A empreitada era demasiadamente vasta. Restringi o corpus e reencontrei o 

Nordeste nas canções interpretadas por Luiz Gonzaga. Vislumbrei, então, a 

possibilidade de investigar como a identidade nordestina foi gestada e/ou manipulada 

na sua produção musical e de que forma esse fato estava associado à busca pela 

constituição de uma identidade nacional. A Música unia-se assim à Antropologia, 

reunido duas paixões. 

No campo das escolhas teóricas um vasto arsenal se apresentava à minha 

disposição. Optei por aquela que, a meu ver, melhor se adequa a reflexões sobre o 

espaço regional.  Fugi de uma tradição analítica que toma a região como uma realidade 

anterior ou pré-existente aos discursos ou aos relatos que a definem, nomeiam, 

descrevem e atribuem sentidos. Isso porque acredito que a linguagem forja o mundo, 

dando-lhe sentido, fazendo com que este se torne na ordem do possível. A linguagem 

forja o mundo à medida que torna possível enunciá-lo. Ela é uma dimensão do 

imaginário, ou seja, a criação incessante e essencialmente indeterminada 

(social/histórica e psíquica) de figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é 

 
5 Ver GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
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possível falar-se de alguma coisa. 

 Essa preocupação com a desconstrução dos discursos levou-me a estudar o 

processo de construção do discurso da identidade nordestina na música de Luiz 

Gonzaga, para questioná-lo, por em cheque esse discurso como portador de uma 

veracidade e encará-lo como artefato artístico cultural.  Não vejo nesse discurso mera 

expressão reveladora do sujeito, do autor e, por isso, não busco nas letras das suas 

canções os segredos que o “documento” esconde, o que o autor quis dizer?  Outro é o 

meu propósito. Quero investigar que efeitos de verdade o discurso contido nas canções 

do rei do baião produz? A que jogo discursivo ele está ligado?  

O interesse em investigar o processo de construção do discurso da identidade 

nordestina na música de Luiz Gonzaga decorre de alguns fatores:  

Em primeiro lugar é fato evidente a difusão de um conjunto de discursos que 

possuem como objeto central de suas abordagens o Nordeste e o nordestino. São 

discursos políticos, artísticos, culturais e acadêmicos que surgem como reação a uma 

visão naturalista da nação e da integração do povo à nacionalidade. Utiliza a noção 

naturalizada de região como a base para legitimar os saberes e dizeres produzidos em 

nome dela. Esses discursos tomam o espaço regional como sendo homogêneo e portador 

de uma identidade fixa. 

Os porta-vozes desses discursos reivindicam para si a autoridade legítima de 

definir quem é o outro? Qual sua identidade? Bem como de exercerem o papel de 

mediadores culturais entre os cidadãos dessa região e o Estado. Taís discursos são 

responsáveis pela construção, cristalização e naturalização de estereótipos e imagens do 

homem do Nordeste e esses estigmas possuem uma efetividade prática na vida dos 

oriundos desse espaço inventado e que foi geograficamente delimitado. 

 Os discursos acima citados proliferam nas campanhas eleitorais, na produção e 

administração de políticas públicas e nas escolhas de agentes autorizados a eleger os 

elementos definidores da especificidade local6. Elementos tidos como constituintes de 

uma tradição, ou seja, “aquilo que carregamos conosco, que se impõe como carga e 

 
6 Ver REIS, Eliana Tavares dos. Em Nome da “Cultura”: porta-vozes, mediação e referenciais de 

políticas públicas no Maranhão. In: Revista Sociedade e Estado. Vol. 25, Nº 3, Setembro/Dezembro 

2010. 
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também como identidade”.7Mas que simples constatação, o discurso identitário é 

construído em um jogo de negociação de agentes que definem o que deve ser exaltado e 

o que deve ser silenciado para afirmação de uma imagem homogeneizadora do espaço 

regional8.O referido discurso identitário tem na obra de Luiz Gonzaga lugar cativo. 

Um segundo aspecto a ser enfatizado é que Luiz Gonzaga é considerando um 

dos mais significativos representantes da música popular brasileira e nordestina do 

século XX e inventor de um gênero musical criado a partir da matriz folclórica do 

Nordeste e elevado à condição de música nacional na década de 1950: O baião e toda 

uma família de derivados. Estudar sua obra nos ajuda a compreender o caminho que a 

música popular percorreu do campo para a cidade, e qual o papel dela no projeto de 

construção de uma identidade nacional. 

 Estudar sua produção musical representa uma oportunidade para se verificar 

como um retirante como tantos nas correntes migratórias que “desceram” da caatinga 

seca para o Sul maravilha, se define enquanto “portador” de uma identidade regional e 

quais as práticas e concepções foram ativadas no processo de reconhecimento do artista 

como um lídimo representante regional. 

Estudar sua obra representa uma oportunidade para se verificar um conjunto de 

elementos vinculados à figura e itinerário de Luiz Gonzaga acionados na reposição 

permanente da identidade regional, considerando que a música é um importante veículo 

de formação e reafirmação de identidades.  

Estudar o discurso identitário nordestino na obra de Luiz Gonzaga nos ajuda a 

compreender e problematizar o projeto que deu origem ao referido recorte regional 

cantado em sua produção musical e as implicações advindas da reafirmação imagética 

discursiva do nordestino abordadas em seus registros sonoros. Noutros termos, permite 

problematizar a região vinculada em suas canções e que se constitui como à base para as 

identidades que se querem fixas e imutáveis. 

Em outra instância, compreender e desnaturalizar os discursos identitários 

nordestinos manifestados na produção musical de Luiz Gonzaga bem como de toda uma 

 
7ver Ortiz, Renato. A moderna tradição brasileira: Cultura brasileira e indústria cultural. Ed. 

Brasiliense, 1988, p.1 
8ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2ªEd. Recife: FJN, 

Ed. Massagana; São Paulo: Cortez, 2001. 
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tradição regionalista vigente, sobretudo, na segunda metade do século XX da qual sua 

obra é tributária, possibilita a emergência de novos olhares e novas formas de ver e 

dizer o espaço regional nordestino, ou seja, faculta novas visi/dizibilidades9 do Nordeste 

e do nordestino a partir de outras artes e de outros olhares10. 

Crente da importância da produção musical de Luiz Gonzaga, esta pesquisa tem 

como meta principal responder a uma questão básica: Como as identidades do 

Nordeste e do nordestino são manipuladas em sua obra? Noutros termos, como sua 

obra contribui na construção destes artefatos culturais que são as identidades 

coletivas nacional e regionais? 

Esta indagação central desdobra-se em questões mais particularizadas: Quais os 

eventos biográficos marcantes em seu itinerário e as implicações advindas deles na 

formação de uma consciência política e profissional? Qual o contexto de emergência de 

sua obra e as condições para tecer suas principais redes de relações? Quais são os temas 

abordados em seus registros? Quais os elementos acionados como marcadores 

identitários nordestinos instituídos em suas canções?  

A posse dessas respostas faculta uma compreensão da produção musical de Luiz 

Gonzaga e sua importância na construção do Nordeste enquanto espaço 

geograficamente delimitado. 

 

2- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em termos metodológicos, a análise teve como condição inicial básica a reunião 

de canções do rei do baião. Esse levantamento buscou abranger todas as fases da 

carreira musical do artista. Após essa etapa, realizei uma leitura cuidadosa do conjunto 

de toda produção musical de Luiz Gonzaga. A essa leitura se sucederam outras. Essa 

estratégia visou nos fornecer uma visão geral das principais temáticas constituintes da 

obra do cantador. 

Outra etapa da pesquisa consistiu na catalogação e classificação dos registros 

 
9Neste texto quando utilizamos o termo visi/dizibilidade estamos nos referindo às formas que o Nordeste 

e o nordestino foram e/ou são vistos e ditos nos discursos científicos, literários e artístico-cultural. 
10 Adotamos neste trabalho a posição da necessidade de construção de outras formas de ver e dizer os 

espaços regionais. Essa é a posição defendida por ALBUQUERQUE JR para possibilitar a construção de 

outras imagens do Nordeste. Ver: ALBUQUERQUE JR Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e 

outras artes. 2ªEd. Recife: FJN, Ed. Massagana; São Paulo: Cortez, 2001. 
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colhidos pela temática apresentada. Após reunião dos registros pelos temas abordados, 

busquei extrair das letras, os excertos nos quais houve referências diretas aos costumes e 

modos de vida nordestino. Este expediente teve como propósito auxiliar na análise 

minuciosa dos elementos simbólicos e significados apresentados pelo artista como 

sendo específicos da identidade nordestina. A análise textual procurou pôr em evidência 

os aspectos singulares do nordestino segundo a obra do rei do baião. 

 Embora tenhamos centrado nossa análise nas letras das canções, algumas vezes 

recorremos à harmonia e a forma como elas são interpretadas para reforçar nossos 

argumentos. Também, às vezes, fizemos alusão a alguns elementos do cenário e 

indumentária utilizada pelo cantador para a afirmação de uma imagem representativa da 

região abordada em seu cancioneiro popular. 

Outra fase dessa pesquisa consistiu em um levantamento das principais obras 

que versam sobre Luiz Gonzaga e sua produção musical bem como visitas a sites e 

blogs especializados na obra do cantador. Desses espaços recolhemos, sobretudo, 

entrevistas e declarações do artista com a finalidade de observarmos seu itinerário 

biográfico e musical. Entretanto, embora a utilização desses instrumentos tenha nos 

ajudado a guiar nosso trabalho, procuramos inseri-los dentro de um determinado mundo 

social, visando com isso, evitar a ilusão biográfica, conforme orienta Bourdieu11. 

Além das letras das canções, consideramos como fontes dessa pesquisa o acervo 

do colecionador Paulo Wanderley12, disponibilizado em sua página na rede mundial de 

computadores bem como a biografia intitulada A Vida do Viajante: A saga de Luiz 

Gonzaga, da pesquisadora francesa Dominique Dreyfus13, em virtude da extensa 

quantidade de fontes primárias reunidos nos referidos locais. 

O corpus selecionado foi interpretado a partir de alguns procedimentos 

metodológicos da Análise do Discurso (AD) ou, mais precisamente do método 

arqueológico de Michel Foucault. Levando em conta que a análise do discurso articula o 

linguístico com o social, a pesquisa atentou para a estrutura do discurso gonzagueano, 

observando os seus possíveis redimensionamentos do sentido que os enunciados 

 
11BOURDIEU, Pierre.A Ilusão Biográfica. In: Razão Prática: sobre a teoria da ação. 90° edição. 

Campinas: Papirus, 2008. 
12Referência ao pesquisador e colecionador Paulo Wanderley, criador do site www.Luizluagonzaga.com. 

br e considerado o maior colecionador brasileiro da produção musical de Luiz Gonzaga. 
13Ver DREYFUS, Dominique. A Vida do Viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo,Ed. 34, 1996. 

352 p. (coleção Todos os Cantos). 
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assumiram ou não na produção discursiva. Também utilizamos reflexões de Pierre 

Bourdieu acerca do que o falar quer dizer14bem como acerca da constituição das 

identidades.  

Inspirado no referido método encaro as letras de canções como práticas, modos 

de fazer, e não como documento que revelam as intenções ou propósitos do autor. 

Noutros termos, em “companhia” dos pensadores franceses, analisei o discurso 

gonzagueano enquanto prática regrada produtora do próprio objeto.   

As canções de Luiz Gonzaga foram encaradas como reflexo do contexto social 

de sua emergência. Tanto o sujeito (Luiz Gonzaga) como o seu discurso, foram vistos 

como produtos da prática social. Neste contexto, examinei o discurso sem tomar a obra 

como “recorte pertinente”.  Busquei definir “tipos” e “regras” do discurso não 

coincidentes com a obra do autor, sem tomar o autor como razão da obra e sem tomar a 

obra como unidade pertinente. 

Cabe ressaltar, como alhures exposto, que o termo discurso é um dos temas 

centrais do trabalho de Michel Foucault. O pensador francês definiu-o como “o 

conjunto de enunciados que provem de um mesmo sistema de formação; assim se pode 

falar de discurso clínico, discurso econômico, discurso da história natural, discurso 

psiquiátrico”15. A arqueologia é a modalidade de análise do discurso inventada pelo 

autor. Tal empreendimento deve-se ao fato de Foucault considerar inadequado o método 

de análise da história das idéias (obras, autores, livros, temas) para os discursos 

compreendidos enquanto práticas regradas produtoras dos objetos que aborda.  

Foi como conjunto de enunciados a ser descrito que encarei as letras de músicas 

de Luiz Gonzaga. Dessa forma, a análise buscou a descrição do discurso gonzagueano, 

das formações discursivas de sua obra. Os textos foram entendidos no horizonte de onde 

 
14BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas linguísticas: o que o falar quer dizer. São Paulo: Edusp, 

1996. 

 
15Ver verbete Discurso em CASTRO, Edgardo; tradução Ingrid Müller Xavier. Vocabulário de 

Foucault; um percurso pelos seus temas, conceitos e autores. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2009. Ver FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. 15ª Ed. São Paulo: Layola, 

2007.VerFOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1995. 
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emergiram: O Brasil da segunda metade do século XX. Assumo que, em se tratando de 

análise de canções, estes procedimentos metodológicos empobreceu a investigação. 

Embora essa abordagem tenha privilegiado os textos, considerei também 

elementos do contexto. O fulcro da análise foi o conjunto das letras de músicas de Luiz 

Gonzaga. A biografia do autor e o contexto apareceram para reforçar a compreensão da 

importância dada a sua produção musical. A abordagem pretendeu, assim, evitar dois 

extremos antagônicos: O textualísmo e o contextualismo.  O ponto de partida, no 

entanto foi a imanência do texto.  

O trabalho insere-se nos estudos sobre a construção das identidades nacionais e 

regionais. Neste sentido, torna-se imprescindível voltarmos nossa atenção para a 

arqueologia das noções espaciais16 com o propósito de historiar, ainda que forma de 

sucinta, o conceito de região, no qual se assenta as bases para a construção das 

identidades coletivas nacionais e regionais.  

Torna-se pertinente ressaltar que nos discursos indetitarios, a região é 

apresentada como um dado da realidade, natural, que não é problematizado. Essa visão 

de região como um objeto que possui uma realidade inquestionável, ignora o processo 

de fabricação dos espaços entre nós, as ações que deram origem a esse recorte espacial 

geograficamente delimitado e circunscrito no tempo e no espaço17. 

No que se refere a etimologia do termo, região tem origem no latim regio-onis 

(direção, linha reta, caminho direto, frequentado) ou deregere (dirigir, guiar, conduzir, 

reger, governar). Originalmente o vocábulo era utilizado para denominar uma área sob o 

comando de uma grande unidade do exército composta das tropas da infantaria e 

cavalaria (legião romana). Uma área a ser governada. Em alguns casos era utilizada 

como sinônimo de vicere (província) habitada por povos vencidos, subjugados ao 

domínio romano. A partir do século XV passou a designar a área governada pelo rei 

(regio=aquele que rege, que governa, que comanda)18. 

 
16Ver FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. 

17ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2ªEd. Recife: FJN, 

Ed. Massagana; São Paulo: Cortez, 2001. 
18Ver CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. 2ª Ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2ª Ed. 1982. 
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Como se ver, desde sua gestação, a região é produto de um dado domínio, de um 

comando, de um governo e, portanto, tem uma trajetória de instalação e demarcação. 

Noutros termos, os espaços regionais são frutos de acontecimentos históricos que a 

fizeram emergirem. Neste sentido, problematizar, pôr em xeque essa noção é fator 

essencial para uma pesquisa que se propõe apresentar o processo de construção do 

discurso identitário que tem no conceito de região elemento basilar. 

 

3- A FORTUNA CRÍTICA DE LUIZ GONZAGA 

 

Em se tratando da produção musical, Luiz Gonzaga, é, seguramente, um dos 

artistas mais pesquisados. Muitos são os trabalhos que possuem como objeto de análise 

sua obra. São estudos que analisam os registros sonoros do rei do baião sob os mais 

variados enfoques: análises sociológicas, linguísticas, históricas e de comunicação 

social. Devido à extensão do número de pesquisas, apresentaremos aqui os trabalhos de 

maior destaque. 

  A música gonzagueana é apresentada por Farias Santos como sendo a 

“expressão do Nordeste”. O livro, fruto de sua dissertação de mestrado apresentada no 

programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, fala do fenômeno Luiz Gonzaga- o rei do baião, da situação de penúria 

vivida até hoje por parte dos nordestinos e da questão política brasileira dos anos 50, 60 

e 70.  Apresenta a música do artista e sua relação com a cultura, a sociedade com 

enfoque, principalmente, na política brasileira vigente à época. 

Outro é o enfoque da pesquisa e professora Elba Braga Ramalho da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE). Ramalho aborda o fenômeno da cantoria 

nordestina como sistema e campo de comunicação intersubjetiva, tendo como 

referencial teórico os pressupostos da teoria da comunicação e da ação social de Jürgen 

Habermas. A autora evidencia o quanto os modos de expressão cultural possuem 

dinâmica suficiente para ajustar-se à idade moderna. Ramalho toma a produção musical 

de Luiz Gonzaga como a principal representante da cultura popular nordestina por 

entender que palavra e música expressam a identidade cultural do povo nordestino. 

Segundo a autora, a cultura popular não deve ser considerada como mero instrumento 
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do povo, mas, como expressão da racionalidade comunicativa vivida e como 

componente crucial do processo social.  

Silva Lima, com o trabalho: “a oralidade e a imagética em Luiz Gonzaga: 

Análise de conteúdo da obra musical do rei do baião” aborda a oralidade através de 

causos e letras de músicas que revelam narrativas do sertão, importantes para 

compreender a representação do cotidiano nordestino. A pesquisa analisa a influência de 

Luiz Gonzaga na construção da identidade cultural brasileira, observada nas narrativas 

da nação. Destaca ainda, a sua concepção de um projeto de identidade nordestina, 

formado pela polifonia característica do sertão. O livro é fruto de sua pesquisa de 

mestrado em ciências da comunicação da Universidade Federal do Pernambuco. 

Por fim, Albuquerque Júnior dedica 10 páginas do seu emblemático livro a 

invenção do Nordeste e outras artes a música nordestina, tomando a produção musical 

de Luiz Gonzaga como discursos que ajudaram na invenção dessa região do país como 

um espaço de saudade. 

Além dos trabalhos científicos acima citados, encontramos inúmeros livros 

biográficos sobre o artista. Todos eles, entretanto, são escritos em forma memorialista e, 

seguramente, não conseguem evitar a ilusão biográfica, conforme orienta Bourdieu19. 

Devido a extensão desse tipo de obra sobre o cantador limitamo-nos a destacar a obra: A 

vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga, da biógrafa francesa Dominique Dreyfus. 

Essa obra é fruto de um trabalho de acompanhamento da rotina do artista ao longo de 

três anos. A obra é calcada em registros documentais, sonoros e uma extensa quantidade 

de entrevistas da pesquisadora com o artista e uma série de pessoas do seu ciclo familiar 

e artístico. 

Para fins sistemáticos, o trabalho ora apresentado está dividido em três capítulos. 

O primeiro, identidade Nacional, região e música, discuti a relação entre produção 

musical e a emergência da identidade nacional e regional, tomando como ponto de 

partida, a discussão acerca da cultura brasileira nos anos iniciais do século XX. 

O segundo, Luiz Gonzaga: Um caminho biográfica e musical, apresenta a 

trajetória de Luiz Gonzaga do Nascimento (1912-1989) e sua inserção no campo 

 
19BOURDIEU, Pierre. A Ilusão Biográfica. In: Razão Prática: sobre a teoria da ação. 90° edição. 

Campinas: Papirus, 2008. 
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musical brasileiro, destacando um conjunto de práticas e concepções ativadas pelo 

artista no processo de legitimação de sua obra como representante do Nordeste. 

O último capítulo, A construção da identidade do Nordeste na Música de Luiz 

Gonzaga, apresenta imagens do Nordeste manifestados na obra do cantador bem como 

os dispositivos acionados pelo artista no processo de construção do discurso da 

identidade nordestina presente em obra, destacando a relação desta com os ideais 

defendidos pelo manifesto regionalista de 1926. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIDADE NACIONAL, REGIÃO E MÚSICA. 

 

O intento deste capítulo é apresentar um panorama acerca da constituição 

da identidade nacional brasileira nas primeiras décadas do século XX, e, 

consequentemente, da proliferação identitária regional como produtos do suposto 

ingresso do Brasil na modernidade. Enfatiza sua relação com a música popular e o 

papel desempenhado por renomados intelectuais no processo de construção de 

novas visi/dizibilidades dos elementos advindos da cultura popular. 

 

1.1-O PAPEL DA MÚSICA NA CONSTRUÇÃO DOS DISCURSOS 

IDENTITÁRIOS  

De início torna-se pertinente enfatizar que a música é uma rica fonte de 

constituição de discursos, vozes e imagens que contribui para produzir e legitimar uma 

identidade espacial para uma região e/ou grupo social. Os registros sonoros podem 

funcionar como dispositivos acionados para instituir uma forma hegemônica de 

definição acerca do que são, como pensam, como agem, como se comportam, em que 

acreditam os membros de uma localidade. Eles desempenham um importante papel no 

estabelecimento, na elaboração, na reelaboração, na cristalização, na naturalização e na 

atualização de estereótipos e/ou imagens regionais. Dentro desta perspectiva: “A música 

pode ser compreendida como uma forma de comunicação simbólica” (PINTO, 2001). 

Ela é utilizada entre pessoas e/ou grupos sociais para transmissão de seus códigos, 

signos e demais aspectos valorativos constituintes de seu ethos. 

No Brasil, sobretudo no decorrer do século XX, a música esteve estritamente 

relacionada às configurações político-econômicas e artístico-culturais. Ora funcionando 

como meio de aclamação, legitimação e proliferação discursiva dos ideais político-

econômicos propagados no cenário nacional, ora como “arma retórica” de combate aos 

agentes políticos, seus projetos e modos de governar na denominada música engajada. 

Isso corrobora com a afirmativa de Napolitano segundo a qual: “A música tem sido, ao 

menos em boa parte do século XX, a tradutora dos nossos dilemas nacionais e veículo 

de nossas utopias sociais” (Apud. NAPOLITANO, 2007). Dentre esses dilemas 
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nacionais encontram-se a idéia de brasilidade e o processo de constituição da identidade 

nacional. 

Considerado um componente indispensável na “bagagem” do migrante 

brasileiro, os registros sonoros “percorreram um caminho do campo para a cidade, 

correspondendo ao êxodo das populações rurais para os centros urbanos maiores. Isso 

ocorreu numa série de ciclos dos quais os mais intensos e significativos, numa escala 

verdadeiramente nacional, se deram, essencialmente, nas décadas de quarenta e 

cinquenta” (Dreyfus, 1996). É nesse período que os vários modos folclóricos que os 

povos do interior foram criando e acumulando durante o longo período da colonização, 

começam a escoar mais intensamente para as cidades. Eles conseguem se estabelecer 

como um importante fator e símbolo essencial na consolidação da identidade nacional, 

tornando-se um ingrediente indispensável na constituição de novos gêneros urbanos que 

vieram a plasmar nossa música popular, a partir dos anos trinta20. 

Desse modo, a importância da contribuição da música para se pensar a 

construção da identidade nacional   e, consequentemente, da emergência das identidades 

dos espaços regionais é assente. Isso porque nas primeiras décadas do século XX, o 

campo musical brasileiro também foi invadido por um conjunto de concepções estéticas 

calcadas na idéia de brasilidade como elemento basilar para formação do Estado 

Moderno brasileiro. Foi dentro desse contexto, que importantes intelectuais como Mário 

de Andrade e Gilberto Freyre, por exemplo, passaram ver na música “a mais forte 

criação de nossa raça” ou a “arte mais totalmente nacional”. (VIANA, 1995). 

Tanto o escritor paulista como o sociólogo pernambucano são lídimos 

representantes de dois projetos conflitantes na maneira de pensar o Brasil como nação e 

o lugar da cultura popular nesse processo. Um representa o movimento modernista de 

1922, o outro o manifesto regionalista de 1926. O primeiro advoga pela necessidade de 

dissolver as diferenças regionais para construir o nacional. O segundo, um crítico 

ferrenho da modernidade, defende com veemência a região enquanto unidade de 

organização nacional e a conservação dos valores regionais e tradicionais do Brasil 

frente ao processo de padronização cultural advindo do mundo moderno. Ambos os 

projetos trazem em seu bojo uma problemática na qual nossa elite já se via defrontada 

 
20 Para uma melhor compreensão desses aspectos ver o prefácio escrito por Gilberto Gil no livro A vida 

do Viajante: A saga de Luiz Gonzaga, da professora e jornalista francesa Dominique Dreyfus. 
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desde o século XIX: A questão da identidade nacional e o papel dos intelectuais como 

vozes autorizadas na “organização” dessa nação bem como a adesão voluntária desses 

às causas populares. (Pécaut, 1990). 

Antes, porém, de enveredarmos pelo debate acerca da existência de uma tradição 

de militância em torno do nacionalismo no Brasil e dos intelectuais como uma categoria 

social à parte, com um papel privilegiado na construção da sociedade, seja ao lado do 

Estado ou contra ele (op. Cit.1990, p.7) cabe aqui algumas reflexões acerca da 

construção desses artefatos culturais que são as identidades nacionais e regionais bem 

como tomarmos os conceitos de nação e região, que são as bases das referidas 

identidades, para problematiza-los, pô-los em questão.  

1.2- A CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS 

No momento atual as reflexões sobre identidades são marcadas a partir do que se 

convencionou chamar crise da modernidade.21 O ponto fulcral desse tipo de análise 

parte da concepção que os dispositivos de edificação das nacionalidades plenamente 

unificadas encontram-se abalados e, consequentemente, tem-se a existência de uma 

crise da identidade nacional. (CANCLINI, 1999; HALL, 2001; LATOUR, 1994, 25). 

É importante frisar que a construção da identidade nacional é “histórica” está 

intrinsicamente amalgamada ao projeto racional da modernidade. O mundo moderno 

produziu uma instabilidade no regime das espacialidades do sujeito que, até então, 

possuía uma identidade estável, enraíza no território nacional (HALL, 2001). Essa 

instabilidade provocou uma mudança na relação do sujeito moderno com os lugares. Foi 

em meio a esse contexto que emergiu a necessidade do homem de possuir uma nação, 

de criar identificação com um espaço e um território. Foi no seio desse projeto que se 

desenvolveram um conjunto de narrativas cujo objetivo era firmar um imaginário sobre 

a nação e onde se assentaram às bases da sensação dos indivíduos de estarem fazendo 

parte de uma comunidade, levando em consideração que a identidade nacional se 

configura uma comunidade imaginária, como assevera Stuart Hall. (Hall, 2001).  

Nesse contexto a modernidade fabrica a identidade a partir do discurso 

 
21Para um aprofundamento dessa discursão ver: CANCLINI, N. G. Consumidores e cidadãos: conflitos 

multiculturais da globalização. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 1999. CANCLINI, N. G. Culturas 

híbridas. São Paulo: EDUSP, 2000.  HALL, Stuart.A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2001.  LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: 34,1994. 
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nacionalista. Esse discurso participa da elaboração da nação na medida em que dá 

conteúdo e sentido a ela. Isso porque quando falamos em nação começamos com o 

conceito para, em seguida, buscar uma realidade que o represente (HOBSBAWN, 1990, 

pp. 15 -22). 

Como mecanismo sutil de produção de territórios homogêneos, o dispositivo das 

nacionalidades inventa a própria nação e passa a impor a necessidade de preenchê-la 

com símbolos e signos que traduzam para todo povo essa ideia de nacionalidade, 

tornando-a visível e dizível a partir de elementos e mitos unificadores dos territórios22. 

Assim sendo, a identidade nacional insere-se no contexto da fabricação dos espaços, no 

regime de espacialidade e de instabilidade da totalidade do mundo moderno. 

Foi em meio a essa conjectura que se inventaram as regiões entre nós. Os 

espaços regionais surgiram nos discursos regionalistas como uma reação ao 

esfacelamento das diferenças desses espaços advindas a partir do projeto nacionalista. 

Esse visava a dissolução da diversidade cultural para a constituição de uma identidade 

nacional una, que daria conta de equacionar as diferenças culturais constituindo uma 

totalidade e, gerando assim, uma monoidentidade cultural.  

Como se ver, diante das novas configurações do mundo moderno, assiste-se a 

um processo reativo de singularização dos espaços regionais, numa tentativa de 

afirmação da especificidade local. Esse movimento provoca a emergência das regiões e 

da constituição das identidades regionais. Assim sendo, a identidade regional nasce 

como uma forma de reação à pretensa padronização cultural gestada no interior do 

projeto moderno. Neste sentido, a modernidade “ao mesmo tempo em que se encarna na 

nação, traz com a ela o germe da sua negação”, como assevera Ortiz (ORTIZ, s/d, p. 

81). 

 Esse conflito entre os propósitos do projeto moderno, cujo intento era 

possibilitar a unificação das diferentes manifestações culturais em torno da nação, e sua 

consequência, o afloramento das especificidades culturais, demostra o descompasso 

desse movimento. 

Foi constatando a contradição da modernidade que Latour afirmou que a 

 
22ALBUQUERQUE JR. Durval Muniz. A Moldura das nacionalidades: A construção Imaginária da 

nação Brasileira no século XX. Disponível em www.ccha.ufrn.ppgh. Acessado em 10/03/2015. 

http://www.ccha.ufrn.ppgh/
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modernidade jamais existiu, que jamais fomos modernos no sentido da constituição 

porque o projeto que almejava a homogeneização, produziu em seu interior a mistura, a 

heterogeneização, a hibridização. (LATOUR, 1994, p. 51). 

Vale ressaltar que para pensarmos a nação, a região, a identidade nacional 

brasileira e as identidades regionais tornam-se fundamentais compreendermos como 

historicamente se constituíram esses espaços físicos e simbólicos entre nós. Como se 

constituíram, continuam se constituindo, se elaborando, se reelaborando regionalidades 

no Brasil? (ALBUQUERQUE JR, 2010). É importante também não tomarmos a nação e 

a região como algo natural e circunscrito no tempo e no espaço, mas, voltamos nosso 

olhar para a historicidade desses conceitos. Trata-se de compreendermos nação e região 

a partir do processo de construção desses limites e dos jogos de verdade neles 

engendrados bem como atentarmos para a importância e poder da linguagem na 

produção dos referidos conceitos. 

Se tomarmos, por exemplo, o conceito de região, como alhures evidenciado, 

verificaremos que ele está envolto em domínio, comando, poder. Região 

epistemologicamente vem do termo latim regione e era utilizada para indicar uma área 

dominada por uma legião do exército romano, este por sua vez possuidor de um 

regimento. 

Nos séculos finais da idade média, região passou a identificar um território sob o 

comando do monarca que se tornara o principal dominador dos espaços e territórios a 

partir do processo de centralização do poder em torno do rei, do latim regio aquele que 

rege, que comanda, que governa.O conceito de região, portanto, remente sempre a um 

dado poder e domínio que deve ser exercido, não sendo apenas um dado fixo, imutável 

e natural como quer alguns discursos que a toma como base para a fixação de uma 

suposta identidade homogênea, que visa dá conta de uma totalidade. 

Nesse sentido nação e região serão tomadas nesse trabalho levando em 

consideração o papel que a linguagem exerce no processo de constituição dos referidos 

conceitos, a semântica dos espaços que estão envoltos nas visi/dizibilidades de quem 

fala em nome do regional com o intuito de fixar uma dada identidade espacial, revelar 

uma suposta verdade, monumentalizar e cristalizar uma imagem para a referida área.  

Trata-se de buscar compreender os jogos de poder que envolve a constituição 
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das imagens do regional e como elas são utilizadas para a manutenção de um dado 

domínio das oligarquias que fala em nome do espaço regional e como essas imagens 

possui uma efetividade prática na vida dos seres autóctones desse espaço. 

Vale ressaltar que a linguagem forja o mundo, dando-lhe sentido, fazendo com 

que este se torne na ordem do possível. A linguagem forja o mundo à medida que torna 

possível enunciá-lo. Ela é uma dimensão do imaginário, ou seja, a criação incessante e 

essencialmente indeterminada (social/histórica e psíquica) de figuras/formas/imagens, a 

partir das quais somente é possível falar-se de alguma coisa. Neste sentido, se não 

observamos o papel da linguagem na constituição dos espaços nacionais e regionais, 

estes aparecerão como recortes geográficos naturalizados, com identidades fixas, sem 

histórias e, consequentemente, possuidores de uma verdade a ser revelada. 

Ocupando-se com a temática da linguagem e analisando o trabalho do sociólogo 

ou do cientista social, Pierre Bourdieu chamou atenção para a importância das 

condições de produção do discurso bem com da lógica de funcionamento do mercado 

linguístico. Segundo o pensador francês: 

  “Toda situação linguística funciona como um mercado onde se trocam coisas. Estas 

coisas são, evidentemente, palavras, mas estas palavras não  são feitas apenas para serem 

compreendidas; a relação de comunicação não é uma simples relação de comunicação, é também 

uma relação econômica onde o valor de quem fala está em jogo. A legitimidade da fala está em a 

utilizá-la em situação autorizada, quem tem o monopólio da palavra, da autoridade que diz como 

falar e dá autoridade e autorização para falar” (Bourdieu, 1978).  

Por esse viés a aceitabilidade do discurso identitário nacional bem como das 

identidades regionais depende da autoridade de quem fala e do discurso. Depende em 

parte (que seria preciso examinar de maneira mais rigorosa) também das condições de 

recepção, como destaca Bourdieu.  

No caso da intelligentsia brasileira das décadas iniciais do século XX, os 

fundamentos da legitimidade do poder intelectual não provinham de títulos obtidos por 

habilitação formal (...)mas “de um saber sobre o social, reconhecido e valorizado por 

amplos setores da sociedade”. Também residia na “capacidade destes de definir o social 

e de explicar as condições de sua organização” (Pécaut, 1990, p. 33). 

 Desse modo, os intelectuais brasileiros do período em apresso, revestem-se 

como portadores do projeto nacional e como “consciência” do povo.  Eles “falavam 

enquanto povo e nação e se colocavam em cena sob formas de onde parecem dotados de 
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onipotência: Como demiurgos transformando, só por força do seu pensamento, o povo 

em nação e vice-versa; (...) aparecem a todo instante como um terceiro indispensável, 

mas um terceiro que logo se apagava, permitindo a simbiose entre povo e nação” 

(Pécaut, 1990). Neste contexto, “manifestavam a fé no evolucionismo e no poder das 

idéias” para transformar o atraso da realidade brasileira e inserir o país na trilha do 

desenvolvimento. Assim sendo, na intelectualidade brasileiras das décadas inicias do 

século XX, tem-se uma valorização do povo e, eles (os intelectuais) “representam o 

povo na medida que são responsáveis pelo projeto nacional e, eram o povo porque 

detinham o saber sobre o papel político do povo. (Pécaut, 1990, p. 183, grifos nosso). 

Feito essas ponderações acerca dos conceitos de nação e região e do papel 

desempenhado pela linguagem voltemo-nos, agora, para o processo de militância em 

torno do nacionalismo no Brasil, visando compreender como ele se desenvolveu, como 

se deu a reação a esse movimento e como essa temática ganhou novos contornos nas 

décadas inicias do século XX, quando se assiste a eclosão de uma série de 

manifestações de ordem política, cientifica, literária e artístico- cultural que almejava 

romper com o passado de imitação dos padrões europeus e buscar no interior do pais 

elementos que caracterizasse e particularizasse o Brasil como nação.  

 

1.3- OS INTELECTUAIS BRASILEIROS E A BUSCA PELA 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL 

 

As manifestações acima aludidas eram marcadas pelos ideais de independência 

cultural e “redescoberta do Brasil” pelos brasileiros. Elas são exemplos do modernismo 

e frutos de uma época de radicalização ideológica e política vivenciada a partir da 

aceleração do processo urbano industrial, do surgimento de um Estado moderno e da 

emergência de uma cultura popular de massa. (Ortiz, 1988, p.39). Nesse contexto, a 

semana de arte moderna ocorrida em São Paulo em 1922 pode ser tomada como marco 

desse nosso modernismo e da consolidação de uma tradição de militância da 

intelligentsia brasileira em torno do nacionalismo. 

Na verdade, a intelectualidade brasileira já se ocupara em responder questões 

sobre a identidade nacional do país, ligando-a ao problema da cultura popular e do 
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Estado desde meio século antes da semana de arte moderna de 1922. Um grupo de 

intelectuais conhecidos como a “geração de 1870”, cujos lídimos representantes são 

Tobias Barreto, Sílvio Romero, Graça Aranha, Capistrano de Abreu e Euclides da 

Cunha, debruçam-se sobre a problemática de buscar meios para a integração do Brasil 

na cultura ocidental. Para resolução desse desafio e consolidação de tal propósito 

“tentou definir a nacionalidade através da elaboração de uma crítica literária que tomava 

como ponto de partida indagações de caráter crucial: Quais os elementos que definem o 

Brasil? No contexto internacional, o que configura, enfim, a especificidade de ser 

brasileiro? (VELLOSO, 2008, p.354.). 

Nesse período predominava uma visão pessimista da nacionalidade, 

caracterizada pelo atraso e pela inferioridade étnica. O Brasil era lido através da cartilha 

do Darwinismo social. Conforme essa corrente do pensamento intelectual ocidental, 

existiriam civilizações superiores e inferiores, a que corresponderiam respectivamente 

etnias. Nesse sentido, “os intelectuais brasileiros de 1870, definiam o pais como 

resultado do meio físico e geográfico, da raça e do momento e concluíam que era o 

estilo tropical e a mistura étnico-cultural que fundamentavam a nossa literatura. O 

escritor brasileiro caracteriza-se pela falta de disciplina e de unidade, mas era repleto de 

emoção, de imaginação e de sensualismo. A essa imagem do intelectual corresponderia 

à do nacional, definido como metafísico, dionisíaco, primitivo e mestiço (VELLOSO, 

op. Cit. pp.355- 356).  

Assim sendo, tomando como modelo o paradigma cientifico para elaboração de  

suas interpretações sobre o Brasil, esses intelectuais reconhecem, mesmo que de forma 

“envergonhada” a nossa identidade mestiça e  buscam a compreensão da identidade 

múltipla da nacionalidade embora predominasse, entre eles, a idéia de segmentação 

entre o superior (europeu) e o inferior (brasileiro) sendo reservada a cada uma das etnias 

o seu espaço. 

Entendendo que era necessário acelerar a macha evolutiva para ultrapassar o 

quadro de atraso e   integrar o Brasil no contexto internacional, os intelectuais 

destacavam que a nacionalidade brasileira era uma matéria-prima a ser trabalhada, 

moldada, esculpida pelo saber cientifico das elites intelectuais.  Neste sentido, eles 

como portadores que eram da identidade nacional latente e dotados do saber superior, o 

saber cientifico, tinham a missão de revelar e organizar a nacionalidade e conduzir o 
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processo das mudanças sociais. 

 Dessa forma os intelectuais reivindicam para si à condição de interpretes das 

massas populares. Na condição de quem tem o monopólio real da palavra (Bourdieu, 

1978) esses intelectuais tomaram-na em situação de autoridade, em situação autorizada 

para falar em nome do povo, definindo seus costumes, classificando-os e selecionando 

aqueles que deveriam perpetuar-se e aqueles que deveriam ser colocados no limbo do 

esquecimento.  

Considerando-se porta-vozes do povo, esses intelectuais passam a desenvolver 

uma série de estudos sobre nosso folclore. Nesta perspectiva Silvio Romero faz um 

verdadeiro “recenseamento da cultura brasileira”, criando instrumentos de pesquisa para 

estudá-la. É trilhando esse viés analítico que, posteriormente, Mario de Andrade vai 

desenvolver a sua pesquisa etnográfica da nossa música e das mais diversas tradições 

culturais.  

Desse modo, depreende-se que os estudos etnográficos da geração de 1870 

contribuíram significativamente para a eclosão do movimento modernista, que dará 

continuidade a construção da identidade nacional, como veremos posteriormente. 

(VELLOSO, op. Cit. P. 357, grifos nosso). 

É, entretanto, a partir de 1915 que será definitivamente instaurado uma 

militância intelectual em torno das idéias nacionalistas. Neste ano, Olavo Bilac, 

inspirando-se confessadamente na obra os Sertões, que Euclides da Cunha publicara em 

1902,elegendo o sertanejo como símbolo da nacionalidade e destacando a raça e a terra 

como fator da originalidade cultural, irá desencadear uma campanha nacionalista e criar 

a liga nacionalista e a liga de defesa nacional na Academia do Largo do São Francisco.  

 Nesse período, o processo de construção da nação sofre uma profunda inflexão 

em virtude da eclosão do primeiro grande conflito mundial. Esse provoca uma mudança 

significativa nos modos de se ver, ouvir e dizer estas espacialidades, dando assim, 

novos rumos às práticas sociais que tinham a nação e a integração do povo à 

nacionalidade como objetos centrais e privilegiados. (Albuquerque Jr, 2010). 

Nos finais da década de 1920, a identidade brasileira passou a ser vista de outra 

forma. Essa nacionalidade agora é vista como alteridade em relação à Europa. O olhar 

volta-se para o interior do Brasil, para o povo brasileiro e sua riqueza cultural. Foi 
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dentro desse contexto que se desenvolveram um conjunto de práticas sociais que deu 

origem ao que convencionou-se chamar de formação discursiva nacional-popular.  

Do ponto de vista político a história do Brasil sofreu significativas mudanças a 

partir de 1930. A chegada de um novo grupo ao poder, tendo à frente o gaúcho Getúlio 

Vargas, representava um novo projeto de nação. As bases desse projeto assentavam-se 

numa ideologia política de viés autoritário, crescimento e modernização da máquina do 

Estado, repúdio ao liberalismo, formação de uma burocracia estatal técnica, 

industrialização e legislação social protetora do trabalhador. No plano cultural, tem-se a 

valorização de uma estética nacional e novas estratégias de relacionamento desse grupo 

que chega ao poder com os populares foram adotadas23.  

1.4- O MODERNISMO E UM NOVO REGIONALISMO  

A mudança de comportamento do grupo político que ascendeu ao poder com a 

revolução de 1930, é reflexo dos ideais do movimento modernista brasileiro. 

Acentuando sua militância a partir da de década de 1920, o movimento modernista no 

Brasil, se caracteriza por uma via de resgate da autenticidade das nossas tradições. No 

Rio de Janeiro, de modo particular, intelectuais boêmios buscam construir pontes, 

mesmo que precárias, entre as camadas populares e a “república das letras”. Esses 

intelectuais costumavam encontrar-se com músicos e demais artistas das camadas 

populares nas repúblicas e bares da Lapa.  

A compreensão desse aspecto é fundamental para o nosso trabalho porque, como 

veremos posteriormente, a Lapa é o local onde Luiz Gonzaga começou sua trajetória 

artística24 e foi a partir das exigências de estudantes Cearenses, habitantes de uma 

dessas repúblicas, para que ele assumisse a identidade sertaneja e transmitisse através de 

suas canções, que o itinerário do mulato do Araripe será marcado pelo projeto de 

construção e divulgação da cultura nordestina nos grandes centros irradiadores da 

cultura nacional.  

Torna-se importante destacar que o modernismo como projeto, por exemplo, 

 
23Ver  SOIHER, Rachel. O povo na rua: Manifestações culturais como expressão de cidadania. In: In: 

FERREIRA, Jorge &DELGADO,Lucília Almeida  Neves (org.) O Brasil republicano: O tempo do 

liberalismo excludente. v. 1. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

  
24  Ver DREYFUS, Dominique,op.Cit, p. 75. 
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pode ser tomado como um importante paradigma para se pensar as produções musicais 

no Brasil. Embora com toda a sua complexidade e diferenciação ideológica esse 

movimento traz para o centro do debate questionamentos tanto da atualização artístico-

cultural de uma sociedade subdesenvolvida como da problemática da nacionalidade 

(OLIVEN, 1993, p.22-28). 

Esse movimento, que em sua primeira fase é marcado pelo ataque ao passadismo 

(Oliven, 1993), posteriormente, volta-se para a elaboração da cultura nacional calcada 

na valorização dos elementos genuinamente brasileiros, na constituição de uma 

independência cultural do Brasil em relação aos padrões europeus. Para os pensadores 

do modernismo, a condição para o Brasil tornar-se independente culturalmente e 

ultrapassar a fase de mimetismo e imitação dos padrões europeus, era voltar-se para as 

nossas raízes, para o nosso folclore e nossas tradições para encontrar nelas a 

autenticidade necessária à elaboração de uma cultura verdadeiramente nacional. Só a 

partir dessa constituição seria possível a atualização do Brasil em relação aos 

movimentos culturais e artísticos que estavam ocorrendo no mundo. 

Esses intelectuais, portando-se como arautos do conhecimento das nossas coisas 

e representantes da modernização brasileira, compreendiam que era através da 

afirmação da brasilidade que seria possível o acesso ao universal. Neste sentido, 

tornavam-se críticos fervorosos e recusavam qualquer tipo de regionalismo à medida 

que, no entender dos referidos intelectuais, o Brasil só seria civilizado tornando-se 

universal e essa condição só seria alcançada ao passo que se tornasse nacional. Noutros 

termos, o nacionalismo era a condição si ne qua no para se chegar a ser universal.  

Nesse contexto era tarefa primordial do intelectual brasileiro pesquisar nossas 

tradições e organizá-las levando-se em consideração que a identidade nacional brasileira 

já existia, mas estava encoberta, disfarçada, latente.  Nosso povo era possuidor de uma 

imensa riqueza cultural e a missão do intelectual era fazer essas tradições conhecidas e 

organizá-las na construção de nosso nacionalismo. Nesse sentido, os intelectuais 

brasileiros colocavam-se na condição de vocacionados para uma elite dirigente. (Pécaut, 

1990). 

Na condição de responsáveis por dar um novo rumo a sociedade brasileira, cabia 

aos referidos intelectuais organizar os costumes de nossa gente de forma que esses 

traduzissem para o mundo a imensa riqueza cultural desta nação. Só fazendo assim, o 
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Brasil caminhava para, enfim, alcançar a tão almejada independência cultural já que, 

embora independentes do ponto de vista político, o pais ainda não tinha conseguido a 

independência em termos de cultura. 

1.5- MÁRIO DE ANDRADE: A BUSCA PELA MÚSICA 

GENUINAMENTE NACIONAL  

 

Fiel aos princípios acima citados, Mario de Andrade empreendeu uma grande 

“viagem” ao interior do País. Ele desenvolveu uma intensa atividade de pesquisa com o 

objetivo de estudar os elementos que compõem a cultura brasileira, tornando-se um 

“turista aprendiz” (Oliven, 1993). Andrade viu na região Nordeste uma rica fonte para a 

constituição da brasilidade.  

Para o representante do movimento modernista, na região nordeste encontravam-

se as grandes manifestações culturais do povo. Os habitantes desse espaço são seres 

telúricos e tradicionais, e, por isso, representam o tipo brasileiro por excelência. 

(ORTIZ, 1988, p.36-37). O poeta e escritor paulista, entendendo como tarefa do 

intelectual ocupar-se em pesquisar, descrever, difundir e organizar essas manifestações, 

dando a elas a legitimidade necessária a elevação da mesma à nível nacional, viu na 

música a “arte mais totalmente nacional”. 

Seu emblemático Ensaio sobre a Música Brasileira   é um convite para “se 

inventar uma música nacional, procurando ouvir as melodias populares” (Pécaut, op. 

Cit. p. 36). Ele encontrou nos espaços e aspectos rurais, fonte inesgotável de produção 

da autêntica e tradicional música popular brasileira. 

Convicto da importância da elaboração de uma música artística nacional, 

constituída a partir da catalisação de elementos oriundos da cultura popular, sobretudo, 

advinda do meio rural como elemento básico na formação da identidade brasileira, 

Mario de Andrade dedica-se com afinco à pesquisa sobre essa arte.  Ele figura como um 

forte defensor da tese segundo a qual o que se tinha no Brasil até a segunda metade do 

século XIX   não era uma música própria, mas uma música transplantada. 

Em suas investigações sobre música, elaboradas sobretudo entre 1920 e 1940, 

ele procura mostrar que o que se tinha no Brasil de produção musical até então era, na 
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verdade, manifestações de músicas europeias, africanas e ameríndias que tinham sido 

transplantadas e enfatiza a importância de se produzir uma música genuinamente 

nacional. O autor enfatiza as contribuições das etnias formadoras do Brasil no processo 

de composição de uma música brasileira, destacando os elementos herdados dessas. 

Em texto evocativo de 1929, Mário de Andrade apresenta os elementos herdados 

das culturas europeias, ameríndias e africanas na constituição das manifestações 

musicais do Brasil, destacando a contribuição de cada uma dessas etnias basilares da 

nossa formação enquanto nação hibridizada. 

A cultura indígena nos deixou como legado musical o uso de instrumentos como 

o chocalho e a maneira de cantar. Para Mário de Andrade, o brasileiro possuía um modo 

diferenciado de canto em relação às outras nações europeias. Ele destaca nesse 

processo, o uso do som anasalado (manifesto, sobretudo, no Nordeste) e a utilização de 

poucas palavras e um refrão. Isso faz com que o brasileiro se sinta liberto da 

obrigatoriedade de desenvolver um compasso, minunciosamente organizado. 

Da cultura africana, o brasileiro herdou a variedade rítmica, o modo sensual de 

dançar e uma intensa capacidade de flexões linguísticas. No que se refere à cultura 

europeia, o autor destaca as influencias portuguesa e espanhola para nossa música. De 

Portugal o brasileiro recebeu como herança a quadratura estratosférica, as formas lírico-

poéticas e o cantochão (canto tradicional da liturgia cristã-católica ocidental, monódico, 

diatônico e de ritmo livre, composto sobre textos litúrgicos latinos e baseado na 

acentuação e nas divisões do fraseado; canto gregoriano, canto plano).  

O português ainda nos legou algumas maneiras de dançar: A dança de rodas e o 

fandango (dança popular portuguesa em compasso ternário, cuja modalidade mais típica 

é a da região ribatejana, dançada normalmente por dois dançarinos). 

 Quanto à herança Espanhola, o escritor modernista destaca a presença do violão 

(a guitarra espanhola), do cavaquinho, da flauta além de danças como a Habanera 

(música cubana em compasso binário, com figuração rítmica  característica) e o Tango 

(dança que teve origem na Espanha, no século XIX, e difundiu-se também em países da 

América do Sul, especialmente na Argentina). 

Conforme Mário de Andrade foram essas as influencias recebidas pelos 

brasileiros em sua “formação” musical e elas comparecem de maneira substancial nas 
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manifestações populares. Neste sentido, o autor orienta os compositores a irem buscar 

nas referidas manifestações os elementos necessários para construção da verdadeira 

música artística nacional. Assim sendo, Mario de Andrade defende com veemência a 

necessidade de atualização da música brasileira através da inserção das manifestações 

populares como ingrediente indispensável à essa atualização. 

No já citado Ensaio Sobre a Música Brasileira Mário de Andrade deixa evidente 

sua posição acerca do considera atualizar a música brasileira bem como acerca dos 

critérios dessa atualização.  

Primeiro o autor vai afirmar que: “O critério de música brasileira para atualidade 

deve de existir em relação a atualidade. A atualidade se aplica aferradamente a 

nacionalizar a nossa manifestação” (ANDRADE,1972, p.20.)para, em seguida, destacar 

e associar a nacionalização da música à raça: “o critério histórico atual da música 

brasileira é o de manifestação musical que sendo feita por brasileiro ou indivíduo 

nacionalizado, reflete às características musicais da raça” (ANDRADE ,1972, p.20). 

 Cabe destacar aqui que os trabalhos desenvolvidos por Mário de Andrade foram 

fundamentais para a consolidação da Música Popular Brasileira, no século XX e, 

contribuiu decisivamente para a construção de uma estética nacionalista nas produções 

desse campo artístico.  A ênfase dada pelo pensador modernista na constituição de uma 

música artística nacional provocou uma importante mudança no modo de ver, ouvir e 

dizer as manifestações musicais nos mais diversos lugares.  A música, que no Brasil até 

então era pensada como uma extensão da música erudita europeia e cuja concepção 

estética de produção deveria ser rigidamente seguida, passou a ser desvalorizada. 

 

1.6- GILBERTO FREYRE E A CONSTRUÇÃO DO NOVO 

REGIONALISMO 

Outro pensador que contribuiu de maneira significativa na construção de novas 

visi/dizibilidades para a cultura popular no Brasil e, de modo especial, da região 

nordeste foi Gilberto Freyre. O autor de Casa Grande & Senzala foi o principal 

responsável por dá um caráter positivo à miscigenação brasileira e, sua visão acerca das 

manifestações culturais, produziram novas visi/dizibilidades também no campo musical.  
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Entretanto, diferentemente dos modernistas, o sociólogo recifense não almejava 

dissolver as diferenças regionais para a construção do nacional nem tão pouco fazia a 

exaltação do processo de inovação que atualizaria a cultura brasileira em relação ao 

exterior. Outros são os propósitos do autor do Manifesto regionalista de 1926.  

Defensor incansável da região enquanto unidade da organização nacional e da 

conservação dos valores regionais e tradicionais do Brasil, sobretudo, do Nordeste 

“Freyre toca num ponto importante e atual: Como propiciar que as diferenças regionais 

convivam no seio da unidade nacional, em um país de dimensões continentais como o 

Brasil? (Oliven, 0p. cit. p. 23). 

Para o mestre dos “Apipucus”: “Uma região pode ser politicamente menos 

do que uma nação. Mas vitalmente e culturalmente é mais que uma nação; é mais 

fundamental que a nação como condição de vida e como meio de expressão ou de 

criação humana. Um filósofo, no legitimo sentido, tem que ser super ou supranacional; 

mais dificilmente ele pode ser supra regional no sentido de ignorar as condições 

regionais da vida, da experiência, da cultura, da arte e do pensamento que lhe cabe 

julgar ou analisar” (Apud. Op. Cit. 23).  

Sendo assim, “Freyre procurou preservar não só a tradição em geral, mais 

especificamente a de uma região economicamente atrasada”. (Apud. Op. Cit. 23). Ele 

tornou-se o principal responsável pela invenção do Nordeste, da nossa caríssima 

“nordestinidade” legitimando-a como algo natural, a-histórico, canônico, indispensável. 

Vale ressaltar que tal identidade é uma invenção recente, forjada nos anos 

trinta deste nosso século. O Nordeste, em grande medida, é uma invenção do sociólogo 

e historiador Gilberto Freire e dos regionalistas. É isto que mostra o magistral estudo  

Durval Muniz Albuquerque, A invenção do Nordeste e outras artes. (SP: Cortez, 

1999). O trabalho é uma desmontagem cuidadosa da invenção da região enquanto 

categoria geográfica, antropológica, existencial, turística etc. Mostra como o Nordeste 

veio-a-ser, tornou-se realidade efetiva. 

Simplificando em demasia, poderíamos dizer que Gilberto Freyre enfatiza 

que só se pode ser nacional se antes formos regionais. Noutros termos, assim como os 

modernistas consideram que para ser universal, a única forma era ser primeiro nacional, 

para o autor de casa grande & e senzala a condição si ne qua no de ser nacional é, antes, 
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ser regional. Neste sentido, o autor se coloca veementemente contra a importação de 

estrangeirismos e ver como extremamente prejudicial para o espaço regional e, 

consequentemente, para cultura popular os avanços advindos com o progresso.  

O sociólogo pernambucano afirmava que o Nordeste “estava perdendo a 

consciência de seus valores históricos e de suas possibilidades devido à padronização da 

conquista industrial do mundo e aos efeitos de influências semelhantes no Brasil”. Para 

ele era preciso urgentemente criar uma resistência frente ao processo de dissolução da 

cultura regional que infestava a pureza cultural existente no passado, provocando a 

perda dos valores comunitários da região. 

Evidentemente que como membro da aristocracia rural nordestina, é com 

saudades de quem está vendo as oligarquias perderem seu espaço de dominação frente 

ao processo de industrialização do Brasil, que Gilberto Freyre faz uma defesa 

intransigente dos valores da região e advoga pela união inter-regional como forma de se 

opor ao poder central. 

Em relação à musicalidade brasileira, conforme Moraes (2011) o autor não a 

toma como centralidade da sua obra, mas, a música comparece na produção de Gilberto 

Freyre como um ingrediente sempre presente em sua análise acerca da formação do 

Brasil. Ela é manifesta como um elemento presente no cotidiano da sociedade brasileira, 

exercendo papel atuante na mestiçagem.  

As músicas e às redes de sociabilidades criadas em torno dela comparecem 

com afinco na trilogia do sociólogo pernambucano. Em Casa Grande & senzala, por 

exemplo, os ritmos africanos se misturam às canções infantis e de ninar, as tradições 

ibéricas, as músicas das festas profanas e religiosas e aos lundus e modinhas.  

Em ordem e progresso a música comparece a partir dos pianos tocados 

pelas moças das famílias tradicionais, nos salões, teatros, etc.  Elas estão presentes 

também nas ruas desenvolvidas pelos mestiços e negros do violão, nas festas e 

batuques. Nesta obra, os comentários sobre a música estão vazados nos gêneros tais 

como: Polcas, dobrados, modinhas, entre outros gêneros. Neste contexto Gilberto 

Freyre associa à música a singularidade histórica e cultural do Brasil, destacando-as 

como itens indispensáveis e atuantes na vida pública e privada brasileira.  

As concepções de Mário de Andrade e Gilberto Freyre sobre música brasileira 
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são fundamentais para esse trabalho por dois motivos: 

O Primeiro porque suas idéias influenciaram decisivamente na valorização de 

produções inspiradas na cultura popular a partir de um novo olhar sobre essas produções 

bem como diz respeito ao fato de Mário de Andrade ter tido uma influência direta na 

política cultural do país, sobretudo, na chamada Era Vargas25. 

Quanto a Gilberto Freyre sua importância reside no fato dele ter sido o principal 

responsável pela construção de um novo regionalismo do qual a obra do rei do baião é 

tributária, que passou a enxergar as regiões como a principal peça da engrenagem do 

princípio das nacionalidades bem como pela construção de novas visi/dizibilidades para 

o nordeste e a tão almejada nordestinidade perseguida em toda a produção musical do 

mulato do Araripe. 

Esses dois fatores associados a uma engenhosidade artística de Luiz Gonzaga 

(primeiro artista a ser patrocinado por empresas como a Sheel e a Colírio Moura Brasil) 

cuja obra era feita não pelas camadas populares, mas para as camadas populares, 

fizeram as suas músicas e, consequentemente, os gêneros musicais por ele difundidos, 

serem elevados à condição de música nacional, especialmente, nos anos 40 e 50 do 

século passado. Período em que se deu a emergência e, sobretudo, o auge de sua 

produção artística, quando o cantador se torna o rei do baião e um dos principais artistas 

da chamada “Era de Ouro do Rádio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Costuma-se chamar ERA VARGAS o período compreendido entre 1930 e 1945 no qual a principal 

figura da política nacional esteve representada por Getúlio Dornelles Vargas, que administrava o Brasil 

no referido período. 
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CAPÍTULO II 

LUIZ GONZAGA: UM CAMINHO BIOGRÁFICO E MUSICAL 

 

O propósito deste capítulo é apresentar o itinerário de Luiz Gonzaga do 

Nascimento (1912-1989) e sua consolidação no campo musical brasileiro como um 

dos artistas mais populares do século XX. Busca inseri-lo no contexto do seu tempo 

para tornar mais compreensíveis as características da sua obra. Leva em 

consideração que só fazendo assim o artista emerge claramente como ser humano e 

alguns aspectos da sua produção musical são bem entendidos associados ao mundo 

social no qual o artista estava inserido. 

A vida e obra de Luiz Gonzaga ilustra bem a condição de músicos populares 

associados à elementos regionais em uma fase de transição entre um modelo de cultura 

baseado na imitação aos padrões europeus e a emergência de um projeto de unificação 

nacional caracterizado pela catalisação de elementos dispersos para dispô-los numa 

concepção nova de cultura nacional, calcada na ereção de símbolos de brasilidade. 

 Dentro desse contexto, a música Gonzagueana foi pensada e aceita como 

tradutora do Brasil para os brasileiros por buscar expressar o sentimento de uma região 

do país que ainda não tinha perdido sua “pureza” em virtude do advento da 

modernidade. 

No momento em que o problema da nacionalidade foi posto também no campo 

musical, os registros sonoros das camadas populares, que até então eram consideradas 

folclóricos e regionais, ganharam importância e passaram a serem incentivados tanto 

para comercialização como pela própria política de Estado. Esse momento é marcado 

por toda uma preocupação com o nacional e com o popular na definição de toda 

produção cultural e artística do país. 

Foi nesse contexto de choque e de “descoberta” da cultura nacional que a obra 

de Luiz Gonzaga veio a lume e ele foi considerado o criador da música do Nordeste, 

notadamente do Baião. Como assevera Albuquerque Júnior, “Gonzaga faz parte da 

geração de artistas da música popular brasileira, assim entendida, não por ser feita pelas 

camadas populares, mas para as camadas populares” (op. Cit. 2001, p. 158).  
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Vale ressaltar que nessa nova realidade da vida cultural brasileira, onde a 

revalorização do elemento popular é destaque, tem-se toda uma proliferação discursiva 

que luta pela busca de um som nacional no campo musical brasileiro. A música 

brasileira passou a ser defendida em suas especificidades contra os estrangeirismos 

vigentes no final do século XIX e início do século XX. Os modernistas defendiam a 

volta ao ser natural e autêntico, ao homem do povo para construir uma identidade 

nacional, o Brasil precisava descobrir os vários Brasis para construir sua nacionalidade. 

Para essa empreitada era necessário à reorganização dos elementos regionais no 

contexto nacional. Noutros termos, buscava-se o apagamento das singularidades 

regionais dispersas para serem incorporadas numa cultura nacional. Nesse processo, 

Luiz Gonzaga será tomado como “a voz do Nordeste”. Suas canções terão como 

propósito tornar o Nordeste conhecido no Sul.  

Sua produção musical é vasta e de natureza variada. O cantador transitou da 

valsa ao forró. Passou pelo samba, xaxado, xote, siridó, maracatu e baião, tendo inscrito 

seu nome na história da música popular brasileira como um dos principais inventores 

e/ou divulgadores dos ritmos acima citados. 

As canções executadas por Luiz Gonzaga possuem múltiplas temáticas. Elas 

documentam as intempéries da natureza (secas, enchentes, etc.), os modos de vida e 

formas de expressão do cotidiano e do imaginário sertanejo, a fauna e a flora nordestina, 

a religiosidade, a sexualidade e as manifestações folclóricas. Retratam, também, 

diversas facetas da história do Brasil, sobretudo, do Nordeste. O cangaço, a migração, 

personagens ilustres e/ou grandes feitos e a chegada da “modernidade” à região são 

temas patentes em seus registros sonoros.  

Sua obra tem matriz confessadamente memorialista. É de sua vivência de 

menino sertanejo que ele retira grande parte do material trabalhado em suas canções. O 

cantador tem conhecimento vivencial daquilo que descreve na maioria dos seus 

registros. O mundo descrito em suas canções é o mundo vivido por ele durante a sua 

infância, no interior do estado de Pernambuco.  

Mesmo não sendo o letrista de muitas de suas canções, o artista participava 

diretamente da produção das mesmas, ditando temáticas, cobrando uma associação 

direta com a região e, sobretudo, selecionando compositores nordestinos para com ele 
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produzi-las. Esta matriz memorialista de sua obra foi reiteradamente confessada pelo 

artista quando inquirido pelas origens de suas canções26.(DREYFUS, 1996). 

É sintomática, a esse respeito, uma entrevista concedida pelo “poeta” à 

professora francesa Dominique Dreyfus. O artista é enfático acerca do seu projeto 

musical, o futuro rei do baião assim declarou: "eu queria cantar o Nordeste. Tinha a 

música, tinha o tema. O que eu não sabia era continuar. Eu precisava de um poeta que 

saberia escrever aquilo que eu tinha na cabeça, de um homem culto para me ensinar às 

coisas que eu não sabia, eu sempre fui um bom ouvidor. Cheguei até a enganar que era 

culto”27. DREYFUS, 1996). 

Cabe enfatizar que Luiz Gonzaga participava de uma tendência que vinha se 

desenvolvendo no Rio de Janeiro, Capital da República e centro irradiador da cultura 

brasileira. Refiro-me à presença de artistas nordestinos nesta cidade e o interesse do 

público pelas músicas que eles faziam. Esse interesse quando Gonzaga chegou, não era 

novidade, mas se apresentava de modo restrito.  Não era novidade à medida que o país, 

já havia tomado conhecimento da expressão musical nordestina, através das parcerias de 

João Pernambucano e Catulo da Paixão Cearense, como “luar do sertão” e “Cabocla 

Caxangá”, hoje considerados grandes clássicos da música brasileira. 

Ainda na década de 1920, de maneira tímida, começaram a surgir grupos 

musicais de vertente nordestina como, por exemplo, os Turunas Pernambucanos, os 

turunas da Mauricéia. Vestidos à moda dos sertanejos, com seus chapéus de aba largas, 

que seriam popularizados pelos cangaceiros, calças e camisas de brim branco e 

sandálias de couro, eles apresentavam ao público urbano do Sul, emboladas, desafios e 

outras cantigas do sertão28.  

O impacto desses conjuntos marcou o pessoal do samba, que estava entrando em 

sua fase áurea. Foi, por exemplo, imitando esses grupos nordestinos que surgiu, em 

março de 1929, o bando dos Tangarás que tinha na sua formação Almirante, Braguinha 

e Noel Rosa. Estes pensavam, inclusive, em tomar apelidos de aves nordestinas, como 

fizeram os turunas. No carnaval de 1930 o grande sucesso foi “pinião” do grupo 

 
26 DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996. 
27 DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996.p.109. 

28 DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996.p.115 
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Turunas da Mauricéia29.  

Essa tendência, entretanto, foi perdendo força depois da explosão do samba e 

sofrendo deturpações. Foi se consolidando uma certa tendência de apresentar o Nordeste 

como coisa matuta, e em assimilar matuto com grotesco. Embora existissem artistas que 

atingiram grande fama, como Augusto Calheiros, Manoelzinho Araújo, herdeiros do 

criador da embolada Minona Carneiro, a dupla Jararaca e Ratinho e outros mais, só a 

embolada tinha alcançado espaço no meio musical, as outras expressões musicais do 

Nordeste rural não encontrara aceitação do público urbano. Neste contexto, desafios, 

repentes, bandas de pífanos não conseguiam difusão30. 

Por sua vez, o fole dos sanfoneiros do sertão, muito rudimentar, não possuíam 

recursos harmônicos suficientes para permitir interpretações vocais. Conforme Lauro 

Maia, um artista cearense da época, faltava ao povo nordestino uma expressão musical 

acessível a todos, pois, os ritmos nordestinos tinham graça, agradavam, mais não tinham 

forças para se consolidar no cenário musical. De modo que, havia um vazio musical no 

coração dos nordestinos radicados no Sul, que precisava ser preenchido. Dentro desse 

contexto, nos anos inicias da década de quarenta surgiram vários artistas que 

procuravam mostrar que não era só emboladas mal arranjadas que vinham do Norte e 

passaram a inventar novos gêneros musicais para tornar as expressões nordestinas 

conhecidas31. Luiz Gonzaga insere-se nesse grupo e conseguiu preencher esse espaço.  

Como se vê, Luiz Gonzaga chega ao cenário musical brasileiro num momento 

em que o país buscava construir novos gostos e novos rostos como símbolos de 

brasilidade. O paradigma de cultura europeizada se encontrava em decadência e o 

intelectual voltava-se para o interior na busca da construção de uma identidade 

autêntica, genuína, verdadeiramente brasileira. É dentro desse contexto histórico-social 

que compreendemos a receptividade e aceitação da produção musical Gonzagueana.  

O sucesso de sua música está intimamente ligado a essa nova “roupagem” na 

qual a cultura brasileira se insere. Ele é compreendido como interprete e tradutor da 

 
29Para um aprofundamento sobre a influência desses grupos na música brasileira ver DREYFUS, 

Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996; SAROLDI, Luiz 

Carlos, MOREIRA, Sônia Virgínia. Rádio Nacional: O Brasil em sintonia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2005. 3ª Ed. (ampliada e atualizada).. 
30 Dreyfus, op. Cit. p.107. 
31SÁ, Sinval. O sanfoneiro do Riacho da Brígida. 6ª Ed.Recife, coleção Pernambucana, 1986. 
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região nordeste. Essa foi considerada uma área de grande personalidade cultural. Luiz 

Gonzaga conhecia de perto a região que cantava e decantava. 

O sucesso da música de Luiz Gonzaga ocorre em consequência desse novo 

momento vivido pela sociedade brasileira. Por um lado, tinha-se a valorização das 

músicas dançantes, as de natureza lúdica e, por outro, atendia ao consumo crescente de 

signos nordestinos e regionais como signos da nacionalidade. Também contribui 

significativamente para sua consolidação nacional o surgimento de uma indústria 

cultural e de bens de consumo que empreendia uma série de atividades mercadológicas 

e de marketing voltadas para a venda de discos e shows.  

Além disso, o músico desenvolveu uma série de estratégias de afirmação do seu 

trabalho a partir da adoção de uma identidade regional. Para consolidar essa ligação 

identitária com o nordeste, como veremos, o músico adota uma indumentária 

tipicamente local. Nela o artista concilia a roupa de couro dos vaqueiros do sertão com o 

chapéu utilizado por Lampião, representando assim dois elementos exacerbados pela 

proliferação discursiva da época como símbolos de nordestinidade: O homem simples, 

fatalista, moralista, religioso, fanático e o personagem do cangaceiro.  

Ele também é o primeiro artista a assinar contratos de patrocínios de empresas 

particulares, primeiramente com o colírio Moura Brasil, depois com Shell, que lhe envia 

a fazer uma excussão de caminhão pelo interior do Brasil, divulgando seu trabalho em 

toda cidade com mais de 20 mil habitantes. (DREYFUS, 1996). 

Todos esses fatores acima elencados contribuíram decisivamente para a 

consolidação de Luiz Gonzaga como o rei do baião e seus registros sonoro tiveram no 

rádio o principal veículo de divulgação e afirmação do cantador no cenário musical do 

país. 

Conforme José Lins do Rêgo, lídimo representante do movimento regionalista 

nordestino: 

“Luiz 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 vive a roer as 
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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 adoce música que ele 

introduz nas palavras, a magia dos instrumentos, a candura de alma tranquila 

que se derrama nas canções”. (Fragmento da crônica de José Lins do Rêgo. 

Homens, coisas e letras, Apud. Dreyfus, op. Cit. p. 171). 

Para melhor compreensão da produção musical de Luiz Gonzaga e sua inserção 

no campo musical brasileiro faz-se necessário também traçar alguns dados biográficos 

do artista. Algumas características da obra do cantador tornam-se compreensíveis a 

fatos da sua biografia existencial e artística.  

Basicamente, há quatro elementos prioritários: A infância passada em Exu-Pe, 

sua passagem pelo exército, o encontro com estudantes cearenses no Rio de Janeiro e as 

parcerias musicais, sobretudo, com Humberto Teixeira e Zé da Dantas. Essas fases de 

seu itinerário tiveram, posteriormente, presença marcante nos seus registros sonoros. 

Analisamos aqui fatores da sua formação artística, destacando o papel exercido por 

Humberto Teixeira e Zé Dantas. Trata-se, em suma, de um perfil de Luiz Gonzaga 

enquanto homem-artista. 

2.1- DE MENINO POBRE SERTANEJO À SOLDADO DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu em 13 de dezembro de 1912 na fazenda 

caiçara, em Exu no Pernambuco. Segundo filho de Januário dos Santos, agricultor e 

sanfoneiro e Ana Batista de Jesus (Santana), agricultora e membro “ilegítima” da 

tradicional família Alencar. O menino foi batizado na Igreja matriz de Exu, em 5 de 

janeiro de 1913. Seus padrinhos foram os donos da fazenda Caiçara, o coronel João 

Moreira de Alencar e sua esposa Maria Florinda, seguindo a tradição daqueles 

latifúndios. Na ocasião, o padre José Fernandes de Medeiros sugeriu chamar a 

criança de Luiz por ter nascido no dia de Santa Luzia, Gonzaga porque o nome 

completo de São Luiz era Luiz Gonzaga e Nascimento por ser dezembro o mês de 

nascimento de Jesus Cristo. (DREYFUS,1996, p.6). 

A sociedade sertaneja na qual Luiz Gonzaga estava inserida era um lócus onde 

perduravam tradições e costumes antigos, tratava-se de uma sociedade de parentela com 

status sociais bem definidos (QUEIRÓZ, 1977, p.312). Nesta ‘pirâmide” social a 

família do futuro rei do baião ocupava a base. O pai era de uma descendência pobre e 
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negra, considerada “gente do coronel Alencar”. Embora sua mãe Ana Batista de Jesus, 

(Dona Santana), de pele muito alva e olhos claros, fosse descente de uma tradicional 

família oligárquica nordestina32, a família Alencar da qual faziam parte além do citado 

coronel o conhecido escritor brasileiro José de Alencar e o político pernambucano 

Miguel Arraes de Alencar, ela não era bem quista no “seio” familiar dessa “dinastia”. 

Era considerada do grupo pobre além disso casada com um simples sanfoneiro. Ambos 

trabalhavam nas terras do coronel João Moreira de Alencar, habitando uma de suas 

residências na fazenda Caiçara.  

Vale ressaltar que nessa sociedade o grupo familiar é primordial.  A 

pertença a esse grupo é vital para situar os indivíduos. Trata-se de “Uma sociedade onde 

os laços de parentescos são definidores de "status" e de direitos para os indivíduos que 

dela fazem parte. Uma organização social conformada em ‘hierarquia piramidal”. 

(Dória, 1981:83). O sertão é uma sociedade constituída pela justaposição de pirâmides 

familiares, conforme um estudioso da área: "O mundo do Sertão é autoritário, 

discricionário e repressivo”. (SILVA, 1982, 79). 

O futuro artista passou sua infância na referida fazenda, situada no pé da serra da 

chapada do Araripe, onde foi fundado o povoado de Exu, em Pernambuco. A chapada 

do Araripe nasce na Paraíba e vai morrer na serra do Inácio, na fronteira do Pernambuco 

com o Piauí. Sua inclinação drena todas as águas pendentes para o vale do Cariri, no 

Ceará. À altura de Exu, essa conformação topográfica muda, pois a terra se inclina 

levemente. Apesar de localizada na região semiárida do Nordeste, o local verdeja qual 

um oásis sertanejo. Só as grandes secas conseguem atingir. Quando as áreas vizinhas se 

encontram torradas pela seca, a terra de Exu com suas numerosas fontes de águas 

verdeja.33. 

 Luiz Gonzaga, como qualquer filho de morador pobre, numa fazenda do sertão 

à época, não frequentava escola.  Sua infância se passava em meio ao estridente e 

interminável ranger dos carros puxados a bois, do chocalho do gado no pasto, do vento 

na caatinga, o arrulho da Asa Branca, da ribaçã, da rolinha, do canto do Assum preto e, 

 
32 Conforme entrevistas concedidas por familiares, amigos e vizinhos da família de Luiz Gonzaga, esse 

lanço consanguíneo da genitora do artista com a tradicional família Alencar só fora abertamente 

mencionado por ambas às partes após a consolidação de sucesso do músico no contexto nacional.  

33DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996.p.10 
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quando chovia, o coro das jias na escuridão da noite. Todos esses sons foram 

incorporados a produção musical do rei do baião, inaugurando assim, o costume de usos 

onomatopeicos na obra musical.  

Além desses sons naturais, as infâncias desses meninos sertanejos se passavam 

em meio aos sons das bandas de pífanos, dos cegos na feira cantando suas litanias 

fanhosas, dos repentistas improvisando seus desafios e dedilhando na viola, entre duas 

estrofes, os rojões que inspirariam mais tarde o ritmo do baião de Gonzaga bem como 

dos infinitamente melódicos aboios34.  

Fato é que, a música esteve sempre presente na vida de Luiz Gonzaga. Sua mãe 

cantava na Igreja e era rezadeira. Seu pai ganhava a vida tocando nos forrós do sertão 

(chamados de samba aquela época) e concertando os instrumentos. Em sua casa, o 

divertimento era regado à música. Mas não só em sua casa.  No sertão onde Gonzaga 

passou a sua infância, ouvia-se música o ano inteiro. Em dezembro e janeiro os 

reisados, os pastoris e o bumba-meu-boi animavam a região. Em junho eram os festejos 

dedicados a Santo Antônio, São João e São Pedro que comandavam a animação. 

(DREYFUS,1996). 

O futuro artista frequentava diariamente a “oficina” onde seu pai consertava e 

afinava sanfonas. Embora Januário proibisse a entrada de crianças no local, o menino 

Luiz aproveitava-se dos momentos que o sanfoneiro saia de casa, para entrar na 

“oficina”. Ele ficava fascinado com os instrumentos35.  

Luiz Gonzaga tinha dois anos quando eclodiu a revolta de Juazeiro, movimento 

religioso popular, liderado pelo padre Cícero36. A revolta atuou sobre a sociedade onde 

vivia o menino: Exu, como outras localidades, enviou fiéis para ajudar o padre no 

combate às forças do governo federal. O movimento ocorrido na cidade de Juazeiro foi 

motivado pela intervenção do presidente Hermes da Fonseca na política municipal da 

região, quando destituiu do poder um aliado do padre, provocando uma forte resistência 

 
34DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996. p.39.  

 
35Ver entrevista de Priscila, prima do artista e companheira das brincadeiras na tenda de Januário, em 

DREUFUS, Dominique. Op. Cit. P. 36. 
36 Padre Cícero Romão Batista (1884-1934) foi um sacerdote católico místico e político brasileiro. Na 

devoção popular é conhecido como padim ciço. Carísmático, obteve grande prestígio e influência sobre a 

vida política, social e religiosa do Nordeste. Embora expulso da Igreja, é considerado santo por muito 

fiéis.  
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dos seguidores do mesmo bem como dos demais coronéis da região. O episódio insere-

se nos chamados movimentos messiânicos brasileiros, ocorridos no alvorecer da 

república (HERMANN,2006). O acontecimento ajudou, posteriormente, a construção e 

difusão de imagens do Nordeste como espaço de cangaceiros e fanáticos. (FACÓ, 

1988). A posterior utilização da figura do padre Cícero e de elementos do catolicismo 

popular na música de Luiz Gonzaga são fatores que tiveram importância crucial na 

afirmação de sua música como representante de uma “identidade regional”. 

Aos oito anos Luiz Gonzaga passou a tocar com seu pai nos festejos locais. Isso 

desagradou sua mãe que não queria o mesmo “destino” do marido para seu filho. 

Achava que a profissão de sanfoneiro não tinha perspectivas e queria que ele se tornasse 

lavrador. Ela nem gostava que o marido tocasse nos “diabos dos Sambas. Vale ressaltar 

que, naquela sociedade o sanfoneiro era responsável por animar festas, casamentos e 

batizados e, embora o ambiente fosse familiar, às vezes existiam muitas brigas por conta 

de excesso de bebidas e ciúmes37.  

Vale ressaltar que na sociedade de onde Luiz Gonzaga é oriundo, homens e 

mulheres ocupam, no Sertão, posições extremamente diferenciadas. De um lado, temos 

o universo feminino ligado, sobretudo, ao mundo doméstico. Do outro, o universo 

masculino ligado ao exterior da casa e ao mundo do trabalho. Trata-se de uma sociedade 

cindida entre duas culturas diferenciadas. Homens e mulheres ocupam espaços 

diferencialmente demarcados. 

Com seu Pai Januário, o menino foi aprendendo a música, aprimorando o ouvido 

e passou a ajudá-lo na tenda. Januário, percebendo o dom do garoto para a música, 

afinava as sanfonas e pedia ao menino Luiz para experimentar. O “jovem artista” 

também passou a acompanhá-lo nos forrós, às noites. Pelo dia, ele trabalhava com a 

mãe e os irmãos na agricultura.  

 Em 1920, Luiz Gonzaga, com apenas 8 anos de idade, substituiu o pai em uma 

festa tradicional na fazenda caiçara, no Araripe, a pedido dos amigos de Januário. O 

acontecimento lhe rendeu o primeiro “cachê” de sua vida, a quantia de 20 $00 (vinte mil 

réis) e serviu para “amolecer” o coração de sua mãe.38 

 
3737DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996 
38DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996 
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Na mesma época, atendendo a um pedido feito pelo coronel Manoel Ayres 

Alencar, Januário permite que o menino Gonzaga viaje com esse para Ouricuri para 

tomar conta de cavalos. Nesta viagem Luiz Gonzaga apaixona-se por uma sanfona de 

oito baixos e passa a pedir ao coronel que compre o instrumento. Manoel Ayres 

concorda em comprar no mês seguinte, desde que o menino Gonzaga pague metade do 

valor do mesmo, 120 mil réis. Ele aceita a proposta. Nessa época ele já ganhava mais 

que seu pai para tocar. 

 O acontecimento além de ter rendido a compra de sua primeira sanfona, ainda 

permitiu que Gonzaga escapasse da tradição predominante naqueles latifúndios. A partir 

de 12 anos, a criança era obrigada a trabalhar na roça do patrão, dois dias por semana. 

Manoel Ayres ficou impressionando com a esperteza do garoto e contratou-o para lhe 

acompanhar em suas viagens.  Quando Gonzaga foi trabalhar com o coronel, as filhas 

deste se encarregaram de educar o moleque. Até essa ocasião, o único contato de Luiz 

Gonzaga com a leitura era ouvindo, por fora, os meninos da escola, cantar o ABC. 

Cabe frisar que no plano político, reinava em Exu, a força dos coronéis e as 

constantes disputas armadas entre as famílias Alencar e Sampaio. Tal fator não é uma 

particularidade da região. Nos anos iniciais da implantação da república, sob o 

federalismo edificou-se no Brasil a força política dos coronéis em nível municipal e das 

oligarquias nos níveis estadual e federal. (CAMPELO, 1976). 

Dois anos depois, Luiz Gonzaga começou a estudar num grupo de escoteiro 

formado por Aprecio (um sargento da polícia do Rio de Janeiro). Logo em seguida, se 

apaixona por Nazarena, moça de uma tradicional família da região do Araripe. Ao saber 

que o pai da jovem não aceita o namoro em virtude do status social do sanfoneiro, 

Gonzaga arma-se com uma faca e, embriagado, vai tirar satisfação com o pai da moça. 

Por causa desse fato, leva uma surra de sua mãe Santana e foge de casa para a cidade de 

Crato, no Ceará. La vende sua sanfona. Ele só retornará a Exu 16 anos depois do 

acontecido. Em seu retorno já figurava como um dos maiores nomes da Música Popular 

Brasileira39. 

O fato acima elencado só é bem compreendido a partir de dois elementos 

fundamentais na organização da sociedade na qual Luiz Gonzaga estava inserido. A 

 
39DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996 
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violência presente nessa sociedade e o ideal de honra. Em relação a primeira, temos a 

inexistência dos aparelhos do Estado para mediar a resolução de conflitos. Entretanto, 

isso não significa que esta sociedade não possuía princípios que regulem o seu 

funcionamento, que esta não tinha ordem. Nela a disputa, longe de significar um 

indicativo de desorganização, aponta, pelo contrário, para um princípio organizativo da 

sociedade. (QUEIRÓZ, 1977). 

Quanto ao ideal de honra percebe-se na ação da mãe do cantador uma 

manifestação desse aspecto do ethos sertanejo, quando ela, envergonhada com ação do 

seu filho teme que este desonrasse a família e puni-o. Nesta sociedade a honra é um 

valor nodal do ethos do Sertão, ou seja "os aspectos morais (e estéticos) da ordem 

cultural sertaneja”. (Geertz, 1978, 143). 

2.2- A PASSAGEM PELO EXÉRCITO E A GÊNESE DA SUA 

CARREIRA MUSICAL 

Em 1930 Luiz Gonzaga ingressa no exército na cidade de Fortaleza mesmo não 

tendo a idade legalmente exigida para se alistar como voluntário. Embora o artista 

enfatizasse em suas entrevistas diversas e variadas explicações para o ocorrido, às vezes 

afirmava que soubera na fila que não tinha idade para o alistamento e mentira acerca da 

mesma, às vezes, dizia que o sargento que que tratava da inscrição solicitou uma 

autorização paterna e, informando da impossibilidade de obter essa devido a distância o 

responsável pela inscrição alterou sua data de nascimento para 1909 e não 1912, fato é 

que, a situação política do país estava extremamente confusa e o exército precisava de 

homens. O governo estava chamando recrutas para servir na chamada revolução de 

1930. Luiz Gonzaga permanece no exército até 1939.  

Encontrava-se na instituição em 1938 quando veio a óbito Virgulino Ferreira da 

Silva, o Lampião, após sofrer um ataque no Estado de Sergipe. O rei do cangaço foi um 

personagem admirado e cantado por Luiz Gonzaga. A cultura do cangaceiro 

transformar-se-ia em forte presença na obra do cantador. Seja através da indumentária, 

quando a partir de 1947 passa a se apresentar com um chapéu igual ao utilizado pelo 
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cangaceiro, seja através do xaxado, dança oriunda desse grupo social e lançada pelo 

artista nos salões cariocas na década de 195040. 

 Ainda sob os ecos da revolução de 30 deixa o exército, em virtude de um decreto 

recente que proibia um soldado de se engajar por um período superior a dez anos. 

Permanece num quartel no batalhão das guardas no Rio de Janeiro aguardando o navio 

que o levaria de volta à Recife. Por sugestão de um soldado que o vira com a sanfona, 

vai ao Mangue carioca onde inicia sua carreira artística tocando músicas estrangeiras: 

Boleros, valsas, machinhas. 

 

2.3- A BOEMIA CARIOCA E OS PRAZERES DA NOITE: 

PROSTITUIÇÃO E MÚSICA  

O mangue era o local de efervescência da Boemia carioca. Por lá perambulavam 

os náufragos da noite: Beberrões, soldados, marinheiros, boêmios de toda sorte, 

malandros, que ainda não “chacoalhavam nos trens da central”, mendigos, ladrões de 

carteira, músicos-aspirantes, músicos confirmados e o pessoal do Samba. O Mangue 

fervilhava, com seus bares lotados, seus inferninhos, à porta dos quais as mulheres, 

praticamente nuas, esperavam os fregueses. Ao alarido das ruas, juntavam-se as vozes 

das prostitutas, gritando obscenidades, palavrões ou convites libidinosos, e a cacofonia 

alegre dos inúmeros músicos que ali vinham animar a noite. A maioria dos Bares tinha 

um conjunto, e o músico que não conseguia ponto num deles tocava na rua mesmo. 

(DREYFUS, op. Cit. p 10). 

Considerado como “paraíso tropical”, o Rio de Janeiro das décadas de 

1940,1950 e 1960, então capital do País, era sinônimo de Brasil. Representava o 

orgulho de ser brasileiro. A Natureza de grande beleza e a cordialidade e hospitalidade 

do carioca sintetizavam a própria “identidade” do brasileiro (RECTOR, 1996, p. 87).  

O Rio de Janeiro durante a primeira década do século XX passara por grandes 

transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, resultado da entrada do país 

em um processo de industrialização e modernização. Para levar a cabo o projeto de 

 
40 DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996. p. 

140. 
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reurbanização na cidade, que tinha como objetivo retirar todos os elementos 

considerados tradicionais e atrasados, os pobres são empurrados para os Subúrbios, a 

Lapa e o Mangue (RECTOR, 1996, p. 90).   

Os habitantes desses locais em sua grande maioria eram pessoas negras e 

mestiças. Para sobreviver submetiam-se aos trabalhos pesados e mal pagos quando eram 

aceitos, sobretudo, no parque industrial em ascensão.  Outros se envolvem no mundo da 

criminalidade. O “malandro”, símbolo da resistência cultural nessa atmosfera carioca, se 

destaca por seus dotes artísticos e desenvolve o samba que, posteriormente, viria a ser 

classificado como símbolo do Brasil. (VELOSO, 2006).  

Muitos foram os nordestinos que migravam para trabalhar no parque industrial 

no Rio de Janeiro e São Paulo. Esses procuravam no parque industrial em ascensão um 

emprego que lhes permitisse uma ascensão social. Eles viam na migração a 

possibilidade de se livrar de um mando insuportável dos coronéis nordestinos. No 

entanto, encontravam na cidade grande os mais pesados preconceitos, em virtude dos 

seus estereótipos. Tanto que, ao chegar ao Mangue Luiz Gonzaga tenta misturar-se- a 

multidão carioca, tentando livrar-se de tudo que revelasse nordestinidade, como 

afirmara em entrevista a sua biografa oficial Dominique Dreyfus41. 

Na cidade do Rio de Janeiro na década de 1940 havia uma absorção das 

diversidades culturais fruto, em grande parte, da popularização do rádio e da atuação 

dos intelectuais boêmios, compostos por cronistas e caricaturistas das revistas humor. 

Esses artistas, através de suas obras, apresentava a cara do Brasil do “povo nas ruas, 

corporificados no português da venda, na mulata, no imigrante, no malandro, no guarda-

noturno e no negro mandingueiro”. Os boêmios aliaram-se as camadas populares, 

compartilhando o sentimento de rebeldia e de exclusão social (VELOSO, 2006.) 

O modelo de nacionalidade não mais se fundamentava nos padrões europeus, 

como ocorrera nas primeiras décadas do século XX. Era preciso descobrir e valorizar a 

riqueza e diversidade das culturas nacionais. 

Essa postura dos intelectuais modernistas do Rio de Janeiro culmina na 

constituição de sociabilidades, por considerar os espaços informais da cultura. Neste 

 
41 DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996. 
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contexto, ruas, largos, praças, cafés literários e as festas populares se tornam pontos de 

encontros de distintas percepções, valores e concepções sociais e de divulgação das 

culturas plurais do Brasil. (VELOSO,2006) 

Luiz Gonzaga chega ao Mangue carioca no momento em que o local recebera 

inúmeros soldados das mais diversas nacionalidades num período que antecedia a 

declaração da II guerra mundial. Esses soldados atracavam seus navios no Porto da 

capital do Brasil em uma espécie de fuga das tensões reinantes na Europa. No Mangue 

carioca procuravam aliviar suas tensões com meretrizes, embriagues e música. Eles 

pagavam o que fosse necessário para obtê-los ( DREYFUS, op. Cit. p.77). O mulato 

do Araripe decide, então, permanecer no Rio de Janeiro. 

Assim como os demais aspirante a músicos nesse local, considerado o “bairro 

mais quente” da capital carioca, Luiz Gonzaga parou na porta de um bar e começou a 

tocar e cantar valsas, tangos e choros que aprendera no exército com o soldado 

Domingos Ambrósio, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Acreditava que o 

Mangue não era lugar para tocar as músicas que aprendera com seu pai em Pernambuco. 

Esses registros sonoros não eram coisas para se tocar no Sul42.  

No Mangue carioca, os donos de bares ficavam na porta a observar o movimento 

da rua e os músicos, nas calçadas. Aqueles que mais atraiam público eram convidados a 

tocar no interior desses bares. Para os músicos aspirantes isso era fundamental, tinham 

gorjetas garantidas, bebidas grátis e, em caso de chuva, estavam protegidos. Gonzaga 

não demorou a ser chamado pelos botequineiros43. 

Começou a ganhar dinheiro para sua manutenção no Rio e começou a fazer 

amizades. Ali encontrou Xavier Pinheiro, um músico baiano que tocava violão e 

guitarra portuguesa, acompanhava fados, fazia programas de rádios e tinha um ponto no 

Mangue. Convidado para morar na casa de Xavier, Luiz Gonzaga encontrou nesse um 

“tutor” que lhe ensinou os truques da vida de músico e boêmio e despertou para os 

programas de calouros das rádios. 

 
42DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996. 

43DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996. 
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Xavier Pinheiro também inseriu Luiz Gonzaga no Morro de São Carlos, um 

bairro tranquilo e reduto de portugueses onde soavam acordes nostálgicos do fado e das 

modinhas lusitanas. Também Xavier apresentara os pontos turísticos da cidade onde o 

aspirante a artista podia tocar e ganhar mais dinheiro. De modo que, o cantador passara 

a ser conhecido e tocava no Mangue, em São Carlos e nos principais pontos turísticos 

da cidade44.  

Marco fundamental no itinerário artístico de Luiz Gonzaga é o seu encontro com 

um grupo de estudantes universitários cearenses. O fato ocorreu em 1944, no Rio de 

Janeiro, quando foi desafiado pelo grupo a tocar alguma coisa da sua terra natal. Após a 

apresentação, as canções executadas por ele fazem grande sucesso nos bares e o 

cantador decidiu assumir a condição de portador de uma “identidade” nordestina e foi 

bem acolhido.  

 

2.4-   A ERA DA RADIODIFUSÃO: SONHO E FANTASIA DOS ARTISTAS 

 A inserção de Luiz Gonzaga no cenário musical como a “voz do Nordeste” está 

intimamente relacionada ao itinerário da radiodifusão no Brasil. Depois de promover 

uma inflexão na sua carreira artística após grande insistência dos jovens estudantes 

universitários nordestinos que, em um bar da Lapa no Rio de Janeiro ameaçaram não 

mais dá gorjetas ao artista se esse não cantasse as “coisas da sua terra” Luiz Gonzaga 

passou a desenvolver no rádio uma série de atos em busca de sua afirmação como 

lídimo representante nordestino.  

No que se refere a presença do rádio no Brasil, destacamos que processo de 

reforma urbana empreendido no Rio de Janeiro pelo prefeito Pereira Passos, nas 

primeiras décadas do século XX, criou ás condições necessárias à implementação e 

consolidação radiodifusão brasileira. 

 Nesse período foram implantadasas emissoras pioneiras nesse centro 

“renovado” da capital brasileira. A primeira emissora de rádio instalada no Brasil 

remonta a 1923. Entretanto, entre 1923 e 1932 o rádio permaneceu em caráter 

experimental, organizado através de sociedades, com uma programação voltada para 

 
44DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996. 
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elite. Não por acaso, as primeiras emissoras brasileiras incorporam ao nome a 

classificação “clubes” ou “educadoras”, sendo mantidas pela contribuição mensal de 

seus sócios/ouvintes. (SAROLDI, MOREIRA, 2005, p.19). 

Essa realidade sofreria grandes mudanças, a partir de 1930 com a chegada de 

Getúlio Vargas ao poder político do país. Em 1931 ele instituiu um decreto que 

regulamentava o funcionamento técnico das emissoras concedidas. Em 1932, um 

segundo decreto “liberava a veiculação de publicidade pelas ondas Hertzianas e instituía 

o rádio comercial”. (SAROLDI, MOREIRA, op. Cit. p. 23.). 

 Com a inserção da propaganda comercial o rádio passa a ser presença constante 

na vida do brasileiro, criando moda, inovado estilo, inventando práticas cotidianas.  A 

inauguração dessa legislação específica liberava-o da tutela estatal, permitindo que 10% 

de seus programas diários fossem ocupados pela publicidade. As emissoras radiofônicas 

tornaram-se, então, sustentadas pela propaganda. (CALABRE, 2002). 

Outro fator preponderante para o sucesso da “caixinha sonora” foi o 

barateamento do rádio receptor, influência direta do surgimento dos transmissores com 

válvulas e da expansão da eletrificação urbana. Contribui também, o surgimento de uma 

classe média que, com o advento do sistema de crédito, podia adquirir os aparelhos mais 

facilmente, além da pretensão do Estado em intervir na cultura, na produção e 

circulação de informações. (ORTIZ, 1988, p. 39) 

 Esse meio de comunicação de massa foi visto como o veículo capaz de produzir 

a integração nacional bem como de divulgar a cultura brasileira, reunindo sua riqueza e 

diversidade. As emissoras de rádio, sobretudo, do Rio de Janeiro passam a ser 

importantes polos de divulgação das manifestações artísticas, de maneira especial, das 

músicas de variadas áreas do país.  

 Em 1935 é criado o programa “a voz do Brasil” com transmissão obrigatória em 

todas as emissoras e o Estado passa a tutelar, inclusive pela censura, a programação 

radiofônica brasileira. Também é instalada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Essa 

rádio se constitui a principal emissora do Brasil e, em 1940 ela é incorporada ao 

patrimônio da União. (SAROLDI, MOREIRA, op. Cit. p. 29.). 

A partir de 1940 os programas de auditório têm início no Brasil. Substituindo os 

programas de humor não apenas em popularidade, “esses programas davam ao público 
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tudo que o público parecia precisar: Divertimento e contato com seus ídolos” 

(SAROLDI, MOREIRA, op. Cit. p. 23.). Neles tinha, no lugar do humor político, o riso 

gratuito que se obtinha levando ao ridículo uma pessoa do próprio auditório. Em vez de 

personagens de ficção a realidade de gente que, de tanto frequentar os auditórios, 

acabavam se tornando parte deles. Luiz Gonzaga tornou-se um desses personagens e, 

era ridicularizado no programa de calouros comandado por Ary Barroso45.  

O futuro artista reprovara cinco vezes nesse programa cantando valsas, tangos e 

boleros, até que, em 1944 recebeu a nota máxima neste programa após executar duas 

canções oriundas das tradições do Nordeste.  

Vale ressaltar que esses programas de auditórios radiofônicos eram utilizados 

como um lenitivo para aliviar a tensão crescente no Brasil e no mundo, marcado pelo 

segundo grande conflito mundial. Nesse contexto, a produção e transmissão de um 

programa de rádio aberto ao público trouxeram novos desafios e, “diante da plateia, o 

locutor tradicional cedia lugar a um novo personagem: O animador ou mestre de 

cerimônias. O intérprete estático deu lugar ao locutor participante que, dançando ou 

vestido de acordo com o tipo, ou gênero interpretado, o que antes era um privilégio 

apenas de duplas caipiras (...)”. (SAROLDI, MOREIRA, op. Cit. p. 84.). 

É a partir desse novo padrão radiofônico que os artistas regionais são 

contratados pelas emissoras de rádio para participarem e/ou se apresentaremnos 

referidos programas. O primeiro a ocupar esse espaço na rádio nacional foi o sanfoneiro 

sulino Pedro Raimundo. Autor de polcas, valsas, milongas e xotes, entre os quais “adeus 

Mariana” gravada pela Columbia em 1943, ele se consolidava como legítimo portador 

da identidade gaúcha, embora tivesse nascido em Santa Catarina. (SAROLDI, 

MOREIRA, op. Cit. p. 84.). 

Em 1945 Luiz Gonzaga é contratado como músico pela rádio nacional, 

realizando o sonho almejado por qualquer artista da época, que era fazer parte do seleto 

grupo de músicos da era de ouro do rádio, o principal veículo de integração nacional.  

 
45O radialista, músico, compositor e pianista Ary Barroso foi um dos personagens mais conhecidos da 

chamada época de ouro da música brasileira (1929/1945). Fazia parte do quadro de artistas contratados 

pela rádio nacional e apresentava um renomado programa de auditório no qual se apresentavam diversos 

calouros. Para os candidatos ao estrelato que compareciam aos programas de calouros, os objetivos 

podiam ser muitos: Impressionar papai-mamãe, a vizinhança ouo(a) namorado(a), que iam ouvi-los cantar 

no rádio, ganhar um prêmio quando havia e/ou tentar emplacar  uma carreira artística. No programa de 

Ary Barroso ele utilizava um gongo para eliminar o concorrente que estava apresentando uma música. 

Quando o calouro ouvisse a gongada, devia interromper seu canto e voltar a seu lugar. Consultar 
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Inspirando-se em Pedro Raimundo, Luiz Gonzaga passa a encampar de vez a 

condição de “voz do Nordeste” para fazer oposição ao artista sulista. Em declaração 

evocativa datada de 1983 o artista enfatiza essa influência:  

“Tomei coragem de cantar foi realmente recebendo, 

ou sofrendo, ou gozando a grande influência que tive de 

Pedro Raimundo, aquele gaúcho alegre do rádio. Quando eu 

vi Pedro Raimundo cantar, improvisar, declamar, eu fiquei 

doido. Disse: “é isso que eu tenho que fazer. Vou imitar esse 

homem, ele no Sul, eu no Norte”.. (Apud. Luiz Gonzaga, 

especial JB, 30 de julho de 1983) 

 

 Para isso o futuro rei do baião, dois anos após ser contratado pela emissora, 

incorporou o chapéu utilizado pelos cangaceiros e o gibão do vaqueiro nordestino à sua 

vestimenta com o intuito de aproximá-lo cada vez mais do público nordestino, 

sobretudo, os migrantes radicados no Sul do país.  

  Neste sentido, é sintomático, por exemplo, a insistência do cantador em 

se apresentar com seu típico chapéu de cangaceiro nordestino na rádio nacional, mesmo 

com expressas ordens do chefe dessa instituição para que ele não fizesse isso pois 

aquela rádio não era lugar de cangaceiro. O artista assim se reportava ao episódio: 

Pedi a minha mãe que me mandasse um chapéu de 

couro, ela mandou. Quando eu lancei o chapéu no auditório 

da Rádio Nacional fui proibido de cantar com ele. O diretor 

artístico Floriano Faissal disse que ali “não era casa de 

cangaceiro, não” Que eu tinha mesmo era de trabalhar de 

summer.” (Apud. Luiz Gonzaga, especial JB, 30 de julho de 

1983) 

Assim sendo, Como assevera Cordeiro, “a forma de vestir-se e mover-se na enunciação 

são utilizados por Luiz Gonzaga para produzir a formação de uma identidade 

nordestina”. (CORDEIRO, 2008, p.67.). 

Luiz Gonzaga constrói uma significativa trajetória de apresentação de programas 

destinados, sobretudo, ao migrante nordestino radicado na cidade maravilhosa e ao 

público geral. Esses programas, tais como alma nordestina e no mundo do baião 

voltava-se a abordagem da temática nordestina. Gonzaga, ao mesmo tempo, consagra-se 

enquanto músico oficial da rádio nacional e toca com grandes nomes da música popular 

brasileira à época. 
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Torna-se um músico bastante conhecido. Na imprensa carioca ele comparece 

como o maior sanfoneiro do Brasil46. Entretanto, é expressamente proibido de cantar 

pelos diretores da rádio. Esses bem como às gravadoras, consideravam sua voz 

anasalada demais e temiam a perda de audiência e, por isso, ele devia se limitar a tocar 

sua sanfona, pois apenas para isso fora contratado.  

Luiz Gonzaga sentiu necessidade de um parceiro musical nordestino, para 

escrever suas canções e contactou Lauro Maia. O compositor cearense fazia sucesso no 

Rio de Janeiro na década de 1940. Propôs-lhe parceria e este rejeitou.  Além de não 

querer compromisso longo em virtude da vida boêmio que levava, Lauro Maia gostava 

de escrever samba. Ele, entretanto, indicou a Luiz Gonzaga, o advogado Humberto 

Teixeira, seu cunhado. Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira formou uma parceria de 

sucesso que durou desde 1947 a 1952.  

Na parceria com Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga realizara o seu projeto de 

lançar a música do Nordeste para o sudeste e fez sua entrada triunfal para a história da 

música brasileira com o lançamento da música baião e o lançamento do gênero musical 

de mesmo nome, fruto dessa parceria. A segunda metade da década de 1940 foi 

considerada o “ano do baião” que passa a ser considerada a música nacional.  

O novo gênero musical ganha grande destaque na imprensa escrita e falada. O 

estilo cuja origem remonta aos violeiros nordestinos, pois, à época baião designava o 

pequeno trecho musical tocado pela viola, que permite ao violeiro testar a afinação do 

instrumento e esperar a inspiração. Também serve para introduzir a voz do cantador ou 

pontua o final de cada estrofe. O Baião é apresentado pela proliferação discursiva na 

imprensa como um modelo da riqueza cultural do país. Através do baião, o Brasil 

encontrava-se com a autenticidade de suas tradições.  Esse sucesso permanecerá até 

1954, com o fim da era Vargas e com ela, o fim de um modelo de Brasil. 

Em 1952 a parceria com Humberto Teixeira é desfeita e Luiz Gonzaga passa a 

fazer parceria com Zé Dantas. As características das canções de Luiz Gonzaga com o 

médico pernambucano Zé Dantas diferem das características da parceria anterior. 

 
46 Os dados acima estão contidos na biografia oficial de Luiz Gonzaga, publicado pela professora 

Dominique Dreyfus. 
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Conforme Dreyfus com Zé Dantas, ele iria mais longe, transformar-se-ia em um 

militante da Alma do Nordeste. O compromisso era mais forte, mais visível nas letras 

de Zé Dantas do que nas do autor de “Asa Branca”.47Em seus registros figuram temas 

variados. Vai desde humorísticos ou pragmáticos ao retratar detalhes do dia-a-dia à 

descrição de problemas graves como a seca e a condição social do sertanejo.  

 A partir dos anos finais da década de 1950, o Brasil entra em uma nova era. A 

morte de Getúlio Vargas ocorrida em 1954 significa a morte de um modelo de Brasil e o 

surgimento do Brasil novo: Desenvolvimentista, programado para crescer 50 anos em 5, 

com a chegada de Juscelino Kubistchek ao poder, em 1956. Um Brasil 

predominantemente urbano. O Brasil de Brasília (sua nova capital), do cinema novo que 

trazia a sensibilidade modernista. No plano musical assiste-se a eclosão da bossa nova. 

Esse novo estilo surgiu no Rio de Janeiro, em bares e apartamentos da zona sul. 

Inspirada na música popular americana, ouvida pelos jovens da classe média dos anos 

finais da década de 1950.48 

 Com surgimento da nova geração de músicos da bossa nova, o baião de Luiz 

Gonzaga perdeu o seu espaço nos grandes centros e o artista passa a se apresentar nos 

rincões distantes do Brasil. O mercado da música, desde 1955, buscava conciliar música 

regional e rock. Na luta pelo sucesso, a música regional foi amplamente derrotada pela 

bossa nova e pelo rock. Essa mudança musical brasileira é consequência da 

efervescência cultural, social e política que vigorou até meados da década de 60.   

 Como consequência, a bossa nova e o rock tornaram-se os grandes movimentos 

musicais do Brasil e atingia essencialmente a classe média e a classe média alta. Nesse 

contexto, a música de Luiz Gonzaga sofre um ostracismo midiático. Entretanto, o 

mulato do Araripe continuava fazendo grande sucesso junto às classes populares e 

rurais. Indiferente às modas, à midiatização, às opções culturais da burguesia 

 
47Ver DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996.  

 
48Ver DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996. 
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intelectual, esse público tinha no rei do baião, seu porta-voz. Luiz Gonzaga era a 

afirmação da cultura dos “incultos49”. 

 Neste período, com a marginalização da música regional nos grandes centros, 

Luiz Gonzaga refugiou-se no interior do Brasil. No interior aonde ele chegava, os 

animadores do rádio o acolhiam em pleno programa e o propagava o artista como o 

grande representante do Nordeste.50 

Em 1964 a história do Brasil assiste a outra virada significativa com a chegada 

dos militares ao poder. A política desenvolvimentista de JK deu lugar à ditadura militar. 

O fato deixa Luiz Gonzaga indiferente. No entanto, ele ainda possuía um respeito muito 

grande pelo exército, instituição da qual fez parte por dez anos51. 

 No campo musical, a bossa nova enquanto movimento musical, nos 

meados da década de 1960, já estava agonizando. Um novo movimento surgia, o 

movimento do tropicalismo. Esse movimento de ruptura provoca grandes 

transformações no ambiente da música popular e da cultura brasileira entre 1967 e 1968. 

Seus participantes formaram um grande coletivo, cujos destaques foram os cantores-

compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, além das participações da cantora Gal 

Costa e do cantor-compositor Tom Zé, da banda Mutante, e do maestro Rogério 

Duprat52. Muitos desses artistas se apresentaram como “discípulos” do mulato do 

Araripe. 

Em 1965, por exemplo, Geraldo Vandré gravou “asa branca” no seu LP hora de 

lutar.  Caetano Veloso estava na Inglaterra exilado e também gravou a canção “asa 

branca”. Dessa forma, mesmo sem uma campanha previamente estabelecida, os 

 
49Ver DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996. 

 
50Ver DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 

34,1996.p.259 

 
51Ver DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996.  

p. 323 

 
52Ver DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 

34,1996.p.225 
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representantes do tropicalismo brasileiro trouxeram de volta aos grandes centros 

culturais do país, a música de Luiz Gonzaga53. 

Essa influência dos tropicalistas é visível nas canções de Luiz Gonzaga. A partir 

dos anos finais da década de 1960, suas canções tomam conotações diferenciadas das 

fases anteriores de sua carreira. Luiz Gonzaga passa a cantar a modernização do 

Nordeste, seja no plano material, louvando as intervenções políticas industrializantes da 

região, seja no plano dos costumes, quando passa a cantar os novos modos de vida dos 

nordestinos.  

 Nos anos finais de sua vida, Luiz Gonzaga assiste a reabertura política no Brasil, 

ocorrida a partir de 1985. O mulato do Araripe falece em 02 de agosto de 1989, na 

cidade do Recife. Durante sua trajetória artística ele tomou para si o projeto de “criação 

de uma música autêntica do Nordeste para ser vendida no Sul”.  

 Buscou um lugar de destaque para cultura nordestina e, nessa busca, o artista 

elege um conjunto de elementos como sendo autenticamente regionais e que, se 

materializam na imagem do cantador ao se dirigir a seu público. Muito mais que retratar 

uma realidade do Nordeste, o cancioneiro do rei do baião contribuiu para a instituição 

dessa região como um recorte espacial homogêneo e geograficamente delimitado e 

preenchido com os referidos elementos.   

 

2.5- BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DA 

OBRA DE LUIZ GONZAGA 

Visto o contexto histórico da produção musical de Luiz Gonzaga, vamos nos 

deter nas principais características de sua obra. 

A primeira característica patente nos registros do cantador é a forte temática 

regionalista. O artista faz uma verdadeira antologia da região. Um dos seus parceiros 

chegou a dizer que Luiz Gonzaga era o folhetim do Nordeste54.  Sua obra tem matriz 

 
53Ver DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996. 

. 320 

 
 
54 Entrevista do sanfoneiro Sivuca no Jornal Nacional da rede Globo de Televisão, em 02 de agosto de 

1989. Disponível e www.luisluagonzaga.com.br 
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confessadamente memorialista. É de sua vivência de menino sertanejo que ele retira 

grande parte do material trabalhado em suas canções. O cantador tem conhecimento 

vivencial daquilo que descreve na maioria dos seus registros. O mundo descrito em suas 

canções é o mundo vivido por ele durante a sua infância, no interior do estado de 

Pernambuco. Esta matriz memorialista de sua obra foi reiteradamente confessada pelo 

artista quando inquirido pelas origens de suas canções. 

A presença de personagens reais é outra característica marcante de suas 

canções. De um modo geral, os personagens de seus registros sonoros são recriações de 

pessoas com as quais o cantador travou conhecimento. Gente de sua família ou 

próximos. Outro aspecto patente nas canções do artista é o uso de sons advindo do 

ambiente cultural rural, tais como: O estalar dos chicotes utilizados na luta campesina, o 

tinir dos chocalhos, os latidos dos cães, o mungir das vacas, o canto dos pássaros e dos 

sapos. Também os sons provocados por intempéries naturais: O trovão e o correr das 

águas nos rios.  

Muitas vezes, os sons da fauna e da flora nordestina contidos em sua obra, 

são associados às crenças e ações da vida social. Assim, os cantos da acauã e da cigarra 

soam como um agouro. Eles significam o prelúdio de uma grande estiagem. Ao 

contrário, o cantar dos sapos remetem a um tempo chuvoso e próspero. A principal 

canção de Luiz Gonzaga, asa branca, que seria considerada uma música de protesto 

cristão, é um bom exemplo dessa analogia entre a vida natural e o viver social. Asa 

Branca é uma pomba brava, da família columbidaee da espécie columba picasuro 

presentes no nordeste brasileiro, na Argentina, Bolívia e Paraguai. Esse pássaro, após o 

período reprodutivo, associa-se em bandos e fazem migrações55. Para o sertanejo essas 

migrações estão relacionadas ao período de estiagem. Tal qual a ave, o sertanejo é um 

migrante que se aventura a buscar sobrevivência noutro lugar. 

A musica de Luiz Gonzaga é recheada de ambiguidades, essa é outra 

característica marcante de sua obra: Ambiguidade em termos de ambiente sertão, 

tradicional, autêntico, lugar onde o tempo é o ritmo da natureza e a cidade, civilizada, 

onde os valores estão se perdendo. Ambiguidade manifesta entre uma letra tradicional, 

 
55 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2ªEd. Recife: FJN, 

Ed. Massagana; São Paulo: Cortez, 2001. 
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simples e aspectos modernos em termos de linguagem musical através do “uso inovador 

da sanfona quase como um instrumento de percussão, sendo a aberta e fechada 

rapidamente, diferente do uso dado a ela na valsa”. Ambiguidade entre uma música 

definida como popular e regional e que vive durante mais de dez anos a condição de 

música nacional (ALBUQUERQUE JR, 2001). 

Outro aspecto evidente nos registros sonoros do rei do baião é o uso dos 

termos Norte e Nordeste como sendo a mesma coisa. Nota-se em grande parte de suas 

canções esse uso indistinto dos referidos termos 

A guiza de conclusão, vale ressaltar que nas canções de Luiz Gonzaga 

observa-se a consciência do caráter dilacerador do tempo. A visão moderna de 

temporalidade cede lugar, várias vezes, a uma visão cíclica, que advém da própria 

imagem da região. Esta está muito próxima da natureza. Um nordeste onde o tempo 

descreve um círculo entre seca e inverno. Tempo do qual não só o homem, mas os 

animais, as plantas e até os minerais participam. Uma região dividida entre momentos 

de tristeza e de alegria. O Nordeste parece sempre está no passado, na memória. O 

Nordeste é o espaço da saudade, o espaço para onde sempre se quer voltar, o espaço que 

permanece indiferente às mudanças ocorridas no restante do país 
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NORDESTINA NA MÚSICA 

DE LUIZ GONZAGA 

 

 A produção musical de Luiz Gonzaga nos traz um interessantíssimo painel que 

almeja “retratar” o Nordeste para os nordestinos e para o restante do país. Seus registros 

sonoros, em quase sua totalidade, procuram louvar a terra, cultivar as tradições, 

descrever e reverenciar o ethos sertanejo, reviver a história desse espaço regional, 

relatar as dores e “delícias” da convivência da vida social nordestina, informar sobre o 

cotidiano do homem nordestino vivendo nos grandes centros urbanos brasileiros à 

época, num período marcado por intensa efervescência política e social e, também, pela 

transição de uma sociedade agrária/exportadora para uma incipiente sociedade 

burocrática e industrial. Sua obra busca “registrar” aspectos dos nossos folguedos, 

religiosidades, formas tradicionais de trabalho e tipos humanos. É um quadro de 

múltiplas facetas do povo nordestino. Mais que retratar o Nordeste, os registros sonoros 

do artista contribuíram para a instituição identitária desta região do país. Enfatizar o 

processo de construção da identidade nordestina na produção musical de Luiz 

Gonzaga é o propósito deste capítulo. 

 Cabe destacar que o processo de manipulação da identidade do Nordeste em 

Luiz Gonzaga só é compreensível quando colocado em oposição à identidade de outra 

região: A identidade sulista. É somente a partir das semelhanças e das diferenças entre 

esses artefatos culturais que esse jogo dialético é compreendido. Dessa forma, 

procuramos entender a identidade de um grupo frente a sua região. É na identidade que 

semelhanças e diferenças se expressam para caracterizar a cultura dos grupos que nela 

vivem e (re) produzem sua representação sobre o espaço e sua sensação de 

pertencimento. (CARVALHO, 2006, p.4.). Por essa ótica, o problema da identidade 

pautada no território regional é posto em questão.  

 Essa trama do forjamento das identidades regionais, como alhures exposto, é 

fruto de um jogo dialético criador de diferenças e semelhanças entre nós e eles, entre 

uma região desenvolvida x um espaço atrasado, entre civilização x barbárie, temática 

primordial dos estudos antropológicos. A consequência desse processo de manipulação 

é a homogeneização da região numa tentativa de evitar o esgarçamento do tecido social 

que manifestaria às contradições regionais pondo em xeque a almejada identidade. 
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 Outra consequência desse processo pode ser a produção de estereótipos e 

imagens negativas, de um grupo frente ao outro. Neste sentido, a condição para que haja 

a afirmação de uma identidade regional está intrinsicamente amalgamada à negação 

e/ou diferenciação da identidade que lhe faz oposição. Como assevera Bourdieu (2000, 

p. 191) a identidade “se define e se afirma na diferença”.   

 Desse modo, o processo de produção de identidades tem na alteridade seu ponto 

fulcral. É a partir da diferença que se estabelece uma relação de aproximação ou 

afastamento. Como destaca Ginzburg (PESAVENTO, 2005, P. 60) “somos sempre 

estrangeiro, com relação a algo ou alguém”.  Os outros que marcam a diferença são 

múltiplos, tais como os recortes de pertencimento identitários podem ser também 

variados e se superpor em uma mesma pessoa56. 

 No que se refere à identidade nordestina, os registros sonoros de Luiz Gonzaga 

têm na dualidade Norte/Sul a base elementar para a elaboração da referida identidade. 

Neste sentido, na representação desses espaços, que o cantador nos apresenta na 

dinâmica dos contrários, temos um elemento essencial de legitimação do seu discurso. É 

a partir da produção desses recortes geográficos bem definidos que o cantador busca 

preencher o que se convencionou chamar de Nordeste com discursos fundantes de 

imagens e marcadores identitários acionados com o intuito de revelar uma suposta 

verdade desta região. Neste contexto, os gêneros musicais inventados e/ou executados 

pelo cantador e sua performance serviram como “táticas” discursivas para a construção 

do imaginário de Nordeste. (MORAES, 2009). 

 Nordeste na produção gonzagueana é sinônimo de Sertão e sertão é o lugar de 

pureza, do verdadeiramente brasileiro. Um espaço onde homem e natureza ainda são 

unidos até no sofrimento. Espaço onde predomina a solidariedade entre as pessoas. Um 

lugar de fugacidade da vida agitada dos grandes centros urbanos. É o local onde a 

“marcha” da civilização moderna, cujos apitos das fábricas ditam o ritmo da vida, ainda 

não conseguiu contaminar. A produção musical de Luiz Gonzaga, portanto, é marcada 

pelo binômio rural/urbano, sertão/cidade. Oposição essa que se traduz como espaço 

tradicional e espaço moderno. 

 
56Ver (Apud) PESAVENTO, Sandra Jutahy. História e História cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 

2005,2ª Ed.  p. 60 
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O espaço urbano em sua obra é representado pelas cidades do Sul e Sudeste. 

Elas são caracterizadas por ser um local de trabalhos tristes e monótonos. Neste sentido, 

o espaço urbano manifesto em seus registros é considerado como lugar de perda dos 

valores tradicionais, de afastamento da natureza. As cidades são lugares civilizados em 

oposição ao sertão tradicional, atrasado, mas com grande riqueza e personalidade 

cultural. “ah se eu fosse eu peixe/ ao contrário do rio/nadava contra as águas/e 

nesse desafio/saia lá do mar/pro Riacho do navio/eu direitinho pro Riacho do 

Navio/pra ver o meu brejinho/fazer umas caçadas/ver a pega de boi/andar nas 

vaquejadas/ dormir ao som do chocalho/e acordar com a passarada/ sem rádio e 

sem notícia/da terra  civilizada”. 

Na construção identitária nordestina na obra de Luiz Gonzaga tem-se uma 

ausência de cidades nordestinas como símbolos de modernidade. Em sua obra o 

Nordeste se resume ao meio rural, ao campo ou às pequenas cidades. Mesmo o Recife, a 

capital mais desenvolvida do Nordeste à época, não comparece em seus registros 

sonoros com status de grande cidade. Essa representação do Nordeste como sertão 

comparece não só nas letras das músicas do artista como está manifesta no cenário de 

seus shows, na capa de seus discos e na reprodução dos sons da natureza através de 

recursos tecnológicos, criando assim, uma expectativa de um enunciador autêntico e 

regional. O artista trabalhava constantemente para reproduzir essa imagem de autêntico 

nordestino que, embora há muito tempo distante do seu “torrão querido” conservara 

rigorosamente o ethos sertanejo.  

Luiz Gonzaga constrói com suas canções e com sua performance a identidade do 

nordestino como um homem simples, trabalhador, alegre, de valores rígidos, religioso, 

determinado, muito corajoso, extremamente associado à sua terra, pela qual sente 

profundo amor e, sobretudo, não adaptável aos costumes e modos de vida estrangeiro a 

sua região. Na música gonzagueana o nordestino é, portanto, um sujeito 

desterritorializado, que suporta as agruras do distanciamento do seu território apenas por 

sua coragem no enfrentamento das adversidades, mas que, jamais, consegue adaptar-se 

a nova ordem cultural na qual está inserido. “Nem que eu fique aqui dez anos/eu não 

me acostumo não/tudo aqui é diferente/dos costumes do sertão/num se pode 

comprar nada/sem topar com tubarão/vou voltar pra minha terra/no primeiro 

caminhão/vocês cá da capitá/ me adesculpe a expressão/ no Ceará não tem disso 

não”. 
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 Na produção musical de Luiz Gonzaga depreende-se que, diferentemente do que 

ocorria nos grandes centros urbanos do Brasil, a vida sertaneja ainda não estava 

“poluída” pelo caráter dilacerador da temporalidade moderna, mas, essa agora ameaçava 

a preservação da ordem social e cultural nordestina. 

 Dentro desta perspectiva, a visão de Nordeste expressa na produção musical de 

Luiz Gonzaga está intimamente associada à visão que os elaboradores do movimento 

regionalista manifestaram nesse documento. Pode-se dizer que a obra de Luiz Gonzaga 

é tributária desse movimento ideológico e estético de 1926, encabeçado por Gilberto 

Freyre e que tem no tradicionalismo um dos seus pilares de sustentação. 

  Desse modo, assim como na produção sociológica de Gilberto Freyre ou nas 

manifestações literárias dos romancistas de 1930, a produção musical de Luiz Gonzaga 

é “calcada na defesa da região enquanto unidade de organização nacional e na 

conservação dos valores regionais e tradicionais do Brasil em geral, e do Nordeste, em 

particular”. (OLIVEN, 1993. P.21 ,Grifos nosso).  

 Conforme Oliven (1993, p. 23), o manifesto regionalista permite pelo menos 

duas leituras distintas. “A primeira, o consideraria um documento elaborado por um 

intelectual, representante de uma aristocracia rural, que ver a ordem social passar por 

transformações que coloca em xeque o padrão tradicional de dominação”.  Diante dessa 

ameaça a reação do sociólogo pernambucano é de cunho tradicionalista e se assemelha a 

reação aristocrática frente as mudanças decorrentes da urbanização e da industrialização 

e que estavam vazadas numa crítica à perda de valores comunitários e da pureza 

cultural, que supostamente teriam existindo no passado. 

 Por esse ângulo, a defesa da região feita por Freyre apresenta-se como uma 

estratégia de quem ver as oligarquias perderem, cada vez mais o poder e, por esse 

motivo, procura opor ao poder central uma união das periferias regionais. Ainda nessa 

linha de interpretação, pode-se ver na defesa intransigente das tradições e valores 

populares uma posição saudosista, que tenta erigir uma cultura popular cristalizada na 

forma de símbolo de nacionalidade para contrapor a uma modernidade definida como 

estrangeira.  

Uma segunda leitura compreende que por trás da orientação conservadora do 

manifesto regionalista estão temas que continuam sendo muito atuais no Brasil. Embora 
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não descarte nenhuma das afirmações acima, depreende-se que, é na fusão de uma 

perspectiva conservadora, com o levantamento de questões ainda não resolvidas no 

Brasil, que reside a originalidade do manifesto regionalista. “O manifesto suscita uma 

série de questões que são recorrentes em nossa história: Estado unitário versus 

federação, nação versus região, unidade versus diversidade, nacional x estrangeiro, 

popular x erudito, tradição x modernidade. ” (OLIVEN, op. Cit.p. 23.).  

 Neste trabalho adotamos a perspectiva de compreensão do manifesto regionalista 

como sendo uma posição saudosista de membros de uma oligarquia que, vendo-se 

ameaçado de perder seu poder procura fundar um espaço na saudade e na tradição e ver 

na tradição o “poder” de vencer o tempo, de ser mais que o tempo" (REGO, 1981, 109-

10). Por isso, esses intelectuais defendiam com veemência a ereção de uma cultura 

popular cristalizada na forma de símbolo nacional. 

 Entretanto, acreditamos que não só os intelectuais herdeiros dessa aristocracia 

rural foram os responsáveis pela instituição e/ou proliferação das imagens do Nordeste 

como espaço tradicional. Um conjunto de retirantes nordestinos, homens simples, 

descendentes das classes baixas, também contribuíram para a legitimação e reprodução 

desse discurso. Este é o caso, por exemplo, de Luiz Gonzaga, que tem na defesa da 

tradição e dos valores populares do Nordeste dois aspectos basilares da sua produção 

musical. 

  Luiz Gonzaga tomou como empreitada preservar, através de seus registros 

sonoros bem como de sua personificação, a suposta tradicional cultura nordestina. Neste 

sentido, pode-se dizer que todo projeto intelectual do Movimento Regionalista faz eco 

profundo no ideal estético e existencial do velho “Lua”. O criador da Asa Branca 

realiza no campo musical brasileiro o projeto regionalista de forma exemplar. Ele toma 

a cultura nordestina como matéria viva para sua arte. Em entrevista evocativa acerca da 

produção de suas músicas, sobretudo, de seu maior sucesso, Asa Branca, ele declarou: 

Aproveitei muito do folclore nordestino. Mas aí não se deve tropeçar, 

deve ter cuidado de dá uma nova vestimenta, aproveitando só aquilo 

que a gente sente que foi 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 ai chega Humberto Teixeira e coloca “quando olhei a 
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terra ardendo/qual fogueira de São João...” e se concluiu um trabalho 

sobre Asa Branca. Agora, depois disso eu vou botar “tema popular”?  

ou “recolhido”, “pesquisado’ por Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga? 

Aí tudo que é vagabundo vai ser dono também?  Não cantando nossa 

letra, mas cantando com uma letra fajuta, pra pegar sucesso. E faz mal 

pra música. Ai nós pegamos o tema, Humberto e eu. (Apud. 

DREYFUS, op. Cit. p. 121) 

 

Como se pode notar foi do repertório tradicional do sertão que Luiz 

Gonzaga extraiu uma parcela significativa de sua produção musical. Grande parte das 

melodias que o cantador trouxera para suas parcerias eram aquelas que ele ouvia e 

tocava durante sua infância no Pernambuco. Neste sentido, temos aqui uma apropriação 

do coletivo pelo individual. Ao extrair do folclore nordestino a matéria de sua arte, o rei 

do baião parece fazer ecoar os conselhos que o autor do manifesto regionalista dara aos 

escritores nordestinos o qual dizia: “Que é dos poetas do Nordeste que não cantam 

figuras do vigor ao mesmo tempo regional e humano de João Ramos (...) Que é dos 

romancistas que não descobrem tais figuras de Dons Quixotes regionais?" (FREYRE, 

1967, 72). 

 No que concerne a apropriação de sons e letras do folclore na confecção de sua 

obra, tal fator não é uma particularidade dos gêneros gestados por Luiz Gonzaga. O 

mesmo problema de autoria ocorrera com o samba em 1916, quando se tornou célebre a 

frase “samba é como passarinho, é de quem pegar”.  Entretanto, Luiz Gonzaga nunca 

escondeu o fato de ter usado amplamente esse material em suas canções. Segundo ele, 

“no sertão não havia história de autoria, música era propriedade coletiva” e conclui “eu 

só vim tomar conhecimento dessa coisa, que quando você inventa uma música no fole 

ela é sua, aqui no Rio de Janeiro57”.  

 Desse modo, a produção gonzagueana na forma e no conteúdo está pautada 

explicitamente na cultura popular; revelou certa feita que os principais sucessos de sua 

produção musical foram extraídos da memória de sua vivência de menino sertanejo, 

mas, com grande dificuldade, porque ele há muito tempo havia abandonado as melodias 

que muito apreciou na infância58. 

 Este compromisso com o popular se dá também na linguagem utilizada em seus 

registros sonoros. O artista utiliza na sua produção musical uma "língua carregada de 

 
57 Depoimento dado por Luiz Gonzaga ao Museu da imagem e do som. 
58Depoimento dado por Luiz Gonzaga ao Museu da imagem e do som. 
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impurezas", uma língua copiada de fala popular. Desse modo, a opção estética do artista 

é inequivocamente pelas formas populares de expressão. Mesmo quando trata da 

presença da educação formal na sociedade sertaneja, o cantador enfatiza uma 

significativa diferenciação no modo de expressá-la. “Lá no meu sertão/pro caboclo 

ler/tem que aprender/um outro ABC/O J é ji/ O L é lê, o S é si/ mas o R, tem nome 

de rê/ até o Y/ lá é psílone/ O M é mê/ o N é nê/O F é fê/ O G chame-se guê/ na 

escola é engraçado...” 

 Fazendo isso Luiz Gonzaga procura transmitir uma imagem mais real do homem 

nordestino e aproximar-se cada vez mais do público o qual sua obra é destinada. Vemos 

assim o artista novamente fazer ecoar em sua obra as concepções estéticas dos 

representantes do movimento regionalista. Esses intelectuais defendiam que a arte 

autêntica deve reproduzir a fala popular. Neste sentido é esclarecedor o discurso de 

posse proferido por José Lins do Rego, na Academia Brasileira de Letras quando o 

mesmo enfatiza o seu compromisso com a cultura nordestina: O escritor é categórico: 

“Trago ao convívio de doutos e mestres a simplicidade de um falar ligado ao povo. Não 

me complicarão a sintaxe a presença dos sábios e os rigores dos que manejam o estilo" 

(REGO, &ATAYDE, 1957, 11). 

 No entanto, o cantador, que no período de sua estadia no exército e, sobretudo, 

na sua convivência no Mangue carioca procurou afastar de seu linguajar tudo que 

lembrasse Nordeste, sofre um processo de reaprendizagem do falar nordestino para 

imprimir um caráter mais legitimador de sua instituição identitária. Luiz Gonzaga 

destacava que obcecado pelo desejo de integração no Sul, fazia tudo para se fundir na 

multidão carioca, imitando o modo de ser dos crioulos do Mangue, e afastando tudo que 

havia de nordestino nele. Certa feita declarou: 

Ninguém sabia que eu era nordestino.  Eu já era um malandro, me 

atirava no meio dos crioulos, vestido igual a eles, até cantava samba 

nas gafieiras. Eu tinha interesse em me adaptar ao sotaque carioca. 

Sotaque nordestino, havia muito tempo que eu já tinha perdido. 

Também já tinha saído do Nordeste há mais de nove anos. Quando dei 

baixa do exército e saí de Minas Gerais, já estava ficando mineiro 

(DREYFUS, op. Cit. p. 81.). 

 Ao utilizar a linguagem nordestina em seus registros sonoros, Luiz Gonzaga 

conseguiu dá um caráter ainda mais regional a sua obra aproximando-a definitivamente 
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dos migrantes nordestinos que passam a identificar-se mais ainda com o cantador, 

vendo nele um sujeito a quem pode se ligar estreitamente por laços de afeição. Ao 

mesmo tempo, consegue provocar uma separação ainda maior entre as pessoas 

estrangeira a essa ordem cultural por ele decantada, reforçando e legitimando os 

estereótipos marginalizadores dos sujeitos oriundos desse meio. Como assevera 

Albuquerque Júnior: 

O sotaque, a escuta da voz pode ser um som familiar que aproxima as 

pessoas ou provoca separação, estranhamento. Ele funciona como um 

dos primeiros índices de identificação e também de estereotipia. 

Remete a outras associações sonoras, imagética e discursivas que 

permitem construir, em torno da fala e de quem fala, pesados 

preconceitos. O sotaque permite identificar o migrante como um 

estranho por esse está associado, quase sempre, a um conhecimento 

prévio que permite enquadrar o falante em  conceitos morais, em 

valores, num regime de escuta, em que não são as pessoas que fala, 

mas a fala que diz a pessoa. A música de Gonzaga ao assumir este 

sotaque, provoca uma alteração substancial no regime de escuta em 

nossa sociedade (ALBUQUERQUE JR, 2001, p. 155-156). 

 Dessa forma, Gonzaga consegue instituir em seus registros sonoros uma 

homogeneização do falar nordestino como parte da essência dos seres autóctones desse 

recorte geográfico, desconsiderando as diferenças existentes no referido espaço. 

Fazendo assim, o artista prolifera no imaginário social brasileiro que o Nordeste é 

possuidor de uma linguagem una, omitindo as variações de pronúncias e usos 

linguísticos da fala nordestina (ALBUQUERQUE JR, Op. Cit. p. 121). 

 A entonação, a indumentária, a “voz quebrada de lamento blues”, que encontrou 

tanta resistência na “ditadura” dos diretores das rádios e gravadoras” (SOUZA,1996, p 

20 ) e os sons manifestados na música de Luiz Gonzaga são artifícios utilizados para 

reforçar ainda mais sua identificação com seu público. Desperta e institui neles a 

sensação de escuta de um som familiar, daquilo lhe pertence bem como provoca a 

necessidade de se preservar tão imensa riqueza cultural. 

  Neste contexto, Luiz Gonzaga povoou o imaginário das cidades sem campos 

com os ritmos calcados em sua terra. Da terra nordestina vem a força de sua produção 

musical. Em entrevista evocativa afirmava ele:  "eu me lembrava do Nordeste, eu queria 

cantar o Nordeste, e pensava que no dia que eu encontrasse alguém capaz de escrever o 

que eu tinha na cabeça, aí é que eu me tornaria um verdadeiro cantor. O Miguel Lima 

foi o primeiro parceiro que me apareceu. Mas o seu raio cultural não era nordestino. O 
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‘dezessete e setecentos” foi fácil de fazer, porque não tinha compromisso regional " 

(DREYFUS, Op. Cit. p. 105.).  

 Foi a partir da parceria com Humberto Teixeira, cearense de Iguaçu, que vivia 

no Rio de Janeiro desde 1930 e, paralelamente à advocacia, tinha uma intensa atividade 

musical, iniciada com os estudos de flauta e de bandolim na infância e que, em 1945, 

quando conhecera Luiz Gonzaga, já era um músico conceituado e tinha várias músicas 

gravadas, que a produção musical de Luiz Gonzaga ganhara definitivamente um caráter 

e compromisso regionalista, lançando o baião59. O primeiro ritmo confessadamente 

inspirado no folclore nordestino e responsável pela afirmação de Luiz Gonzaga como a 

“voz do Nordeste”. O inventor e divulgador da música nordestina tanto para os grandes 

centros como para os mais diversos rincões do país. 

 Torna-se pertinente enfatizar que, para o lançamento do baião houve um real 

planejamento, uma intenção de lança-lo no Sul e, portanto, para todo o Brasil, de forma 

estilizada, amaciada, adaptada ao paladar urbano. Luiz Gonzaga planejara esse 

lançamento e encontrou as condições favoráveis a isso. Havia surgido no Brasil um 

grande interesse pelas músicas de sabor folclórico. Pedro Raimundo com suas 

rancheiras gaúchas, Raul Torres e suas modas paulistas, Lauro Maia e seu balanceio 

cearense, Manezinho Araújo e suas emboladas pernambucanas, Dorival Caymmi e suas 

canções praieira da Bahia e as duplas sertanejas como Alvarenga e Ranchinho, Jararaca 

e Ratinho, já havia habituado o público à linguagem regional60.  

 Em meio a esse cenário a dupla Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira conseguiu 

instituir e urbanizar a música que se legitima em nome do Nordeste, no Sul. Ela 

prolifera, sobretudo, para a mídia iniciante como um ritmo autenticamente brasileiro. 

Entretanto, receoso em relação à aceitação do Baião no cenário musical brasileiro, por 

ser um ritmo novo e um lançamento muito audacioso, a dupla decidiu não lançar o 

ritmo pela voz de Luiz Gonzaga, mas de um artista de maior impacto que ele na época. 

 
59 O termo Baião faz referência ao pequeno trecho musical tocado pela viola dos repentistas nordestinos, 

que permite ao violeiro testar a afinação de sua viola e esperar a inspiração, assim como introduz o verso 

do cantador ou pontua o final de cada estrofe. No repente ou no desafio, cuja forma de cantar é recitativa 

e monocórdia, o Baião é a única sequência rítmica e melódica. No texto acima baião refere-se aoritmo e 

dança nordestinos, com influência do samba e da conga, que se popularizou pelo Brasil inteiro a partir de 

1946, com o compositor, cantor e sanfoneiro Luís Gonzaga.  
60Ver DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996. P. 

121. 
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Neste sentido, deram a música ao conjunto Quatro Ases e um Coringa, grupo que à 

época estava legitimando sua produção com o selo da gravadora Odeon. Luiz Gonzaga 

limitou-se em acompanhar os cantores com a sanfona. A aceitação foi tão grande que a 

dupla Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira teve de esperar por três anos para, então, 

gravar sua própria versão do “baião”. (DREYFUS, op. Cit. p.113, grifos nosso). 

 Os gêneros musicais inventados e/ou executados pela dupla Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira passaram a ditar o ritmo no centro irradiador da cultura nacional, o 

Rio de Janeiro, e serviram como “táticas” discursivas para a construção do imaginário 

de Nordeste. Mesmo quando a temática não era o Nordeste, os ritmos e os modos de 

cantar eram de matriz confessadamente nordestina. 

 Buscando instituir e legitimar ainda mais sua vinculação como um lídimo 

reprodutor da identidade nordestina, em 1950, Luiz Gonzaga lançou no cenário 

musical brasileiro o xaxado, uma dança executada pelos cangaceiros de Lampião. 

Xaxado era dança pernambucana, de origem restrita ao sexo masculino e que se 

expandiu pelo Nordeste levado por cangaceiros. Era desenvolvida sem 

acompanhamento instrumental para o canto e, apresentava a marcação rítmica a partir 

de pancadas de rifles no chão. Os cangaceiros, eternos fugitivos a se esconder, 

esqueciam os rigores da vida que levavam, dançando e cantando nas caatingas 

sertanejas.  

 Como a presença feminina era pequena nos bandos e, mesmo as ali existiam, 

estavam impedidas de executarem a dança com algum homem que não fosse o seu 

marido, os cangaceiros dançavam abraçados ao seu fuzil, ou a sós, os braços cruzados 

nas costas. E batiam o pé calçado de sandália de couro no pó do chão. Como um 

dispositivo de legitimação identitária, Gonzaga traduziu essa manifestação espontânea 

para a música e lançou esse ritmo nos salões carioca. Fazendo isso, o artista prolifera 

em seus registros sonoros essa manifestação regional e institui mais um elemento à 

identidade nordestina, o sertanejo como um sujeito “fora da lei”61. 

 
61Sobre a origem do Xaxado ver HOUAISS, Antônio. Dicionário. Editora objetiva, Rio de Janeiro, 2001; 

HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo dicionário Aurélio, 15ª Ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 

1975. DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996; 

ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2ªEd. Recife: FJN, Ed. 

Massagana; São Paulo: Cortez, 2001. 

 



75 
  

 Vale ressaltar que o fenômeno do cangaço ocupa um lugar de destaque na obra 

de Luiz Gonzaga. O movimento social é retratado em canções como: “olha a pisada”, 

“Lampião não era besta não”, “Lampião Falou”, “Maria Cangaceira”, “xaxado” e “xote 

dos cabeludos”. Nestas canções Virgulino Ferreira da Silva e seu bando são 

apresentados de modo dicotômico, um misto de herói ou vilão. Em “Olha a pisada”, por 

exemplo, o que se evidencia é a diversão dos cangaceiros bem como sua contribuição à 

formação da cultura nacional:  Xaxado, meu bem, xaxado/ Xaxado vem do sertão /É 

dança dos cangaceiros /Dos cabras de Lampião/ Assim era que cantava os cabras 

de Lampião/dançando e xaxando no forró do sertão” 

 Desse modo, o cangaço foi outro elemento acionado e legitimado por Luiz 

Gonzaga como exemplo da força do sertanejo. Quando o artista passou a se apresentar 

vestido de Cangaceiro, chapéu de couro e lenço no pescoço tinha como meta reforçar o 

imaginário do nordestino como homem forte e valente.  

 O fato, aliás, causa problemas de ordem pessoal. Ele passa a ter sérias 

desavenças com sua mãe. Santana considerava Lampião um bandido e não queria ver o 

filho vestido como ele. O certo é que Luiz Gonzaga sempre destacou sua admiração 

pelo rei do cangaço, chegou a revelar que quando jovem possuía dois grandes sonhos: 

Possuir uma sanfona e conhecer Lampião, sonho que não realizara. Entretanto, o mesmo 

Gonzaga, quando da sua passagem pelo exército, foi enviado à região do Cariri para 

combater o bando de Lampião. Esse conflito pessoal se reflete em suas canções sobre o 

cangaço, quando nelas são construídas imagens dualistas do cangaceiro62. 

 A produção musical de Luiz Gonzaga possui, portanto, um estreito vínculo com 

o espaço regional, com a terra e o povo do Nordeste. Neste sentido, ele pode ser 

definido como um artista telúrico por conta desta ligação. Louvar a terra e a gente do 

Nordeste é o grande mote da obra do mulato do Araripe. Como destaca Cordeiro (op. 

Cit. p. 67), “falando em primeira pessoa do singular ou do plural, ele cria uma 

identidade para si capaz de provocar a adesão quase que imediata dos seus ouvintes”.  

 
62 Ver DREYFUS, Dominique. A vida do viajante: A saga de Luiz Gonzaga. São Paulo, Ed. 34,1996; 

ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2ªEd. Recife: FJN, Ed. 

Massagana; São Paulo: Cortez, 2001. 
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 Neste sentido, a maior parte de sua produção sonora é de louvor e exaltação da 

identidade regional nordestina. Embora apresente em algumas canções o Nordeste como 

uma “região-problema”, a única grande problemática que comparece nas canções do rei 

do baião é a seca. Esse problema em seus registros é imperativo natural, independe de 

ações humanas, depende tão somente da ação divina. “quando oiei a terra 

ardendo/qual fogueira de São João/eu perguntei/a Deus do céu, aí, porque 

tamanha/judiação” 

 Luiz Gonzaga imprimiu assim, em sua obra, uma naturalização do processo de 

convivência com as secas como parte integrante do viver sertanejo. Cabia aos 

governantes apenas assistirem os flagelados, Gonzaga proliferava, assim, uma visão 

paternalista do Estado no enfrentamento das secas, cobrando dos poderosos que 

cumprissem suas funções assistencialistas. O cantador colocava-se como o 

intermediário entre o Estado e o “povo do Nordeste”. 

 Essa visão do papel assistencialista do Estado para os flagelados das secas 

nordestina tem um ponto de inflexão na obra de Luiz Gonzaga em 1953. Nesta época 

uma grande seca devastou a região e Luiz Gonzaga, em parceira com o médico cearense 

Zé Dantas, compuseram e lançaram uma música que assumia um tom bem diferente do 

seu repertório de até então. “Vozes da seca”. 

 A música acima citada era uma vigorosa denúncia, uma crítica ao paternalismo 

dos governantes. Nela os artistas denunciavam que o paternalismo não era a solução 

para as secas. Fazendo isso cobravam atitudes dos governantes, pois, o problema era 

político. 

 Nesta canção, os compositores cobram soluções urgentes, mas, sobretudo, 

sugerem soluções. A letra enumera uma série de ações que deveriam ser tomadas pelo 

governo federal. Essas ações seriam, de acordo com os compositores, as soluções para 

minimizar o sofrimento do homem do sertão: A Canção é propositiva: Dê serviço a 

nosso povo/encha os rios de barragens/dê comida a preço bom/não esqueçam a 

açudagem/ Livre assim nós da esmola/que no fim da estiagem/lhe pagamos inter os 

juros/sem gastar nossa coragem” 

 Os artistas também alertam o presidente para o fato que, devido à coragem do 

sertanejo, o país não iria perder economicamente adotando essas medidas, pois seriam 
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pagos todos os investimentos feitos. Temos aqui uma estratégia discursiva de afirmação 

da força do homem nordestino. Isso corrobora com a proliferação identitária do 

sertanejo como sendo, antes de tudo um forte, como quer Euclides da Cunha63. 

 Cabe destacar que, embora ainda não houvesse o conceito de música engajada na 

época, a denúncia contida nessa música marcou profundamente Luiz Gonzaga, que, 

assumindo então, uma postura de “cantor de protesto”, procura traduzir na música que 

cantava os problemas do Nordeste. Neste sentido, ele encontrou em Zé Dantas um 

parceiro militante em defesa da região. 

  Nas canções produzidas, com Zé Dantas o compromisso com a “alma 

nordestina” é visível. Neste sentido, é sintomático notar que, nas canções elaboradas a 

partir dessa parceria, raramente é utilizado a primeira pessoa do singular. Conforme 

Luiz Gonzaga: “Humberto Teixeira era um poeta versátil, que versejava sobre qualquer 

tema, Zé Dantas aprofundava mais o sertão, ele era mais brabo, mais cabra macho64”. 

 Voltando a temática em apresso, além da canção acima citada, o tema da seca 

comparece em centenas de músicas de Luiz Gonzaga. Neste sentido merecem destaque 

as canções a triste partida, acauã, asa branca, a volta da asa branca e último pau de 

arara. O artista comporta-se na enunciação como um lídimo interprete das agruras 

sofridas pelos nordestinos com as secas e falam em nome do povo do Nordeste. 

A visão sobre as secas presentes nos registros sonoros de Luiz Gonzaga está 

estritamente relacionada com a visão da política nordestina presente na maior parte da 

obra do cantador. A sua produção institui e evidencia o perfil do nordestino como 

homem simples e lamuriento, revoltado, às vezes, com os poderosos que não cumprem 

seu papel de assistir e salvar o sertanejo da miséria e da fome provocada pela seca.  

Embora, sua obra não apresente uma unidade total de pontos de vista no que 

tange a uma postura política, o espaço desenhado é sempre o do nordeste rural, do 

sertão pedinte, dominado por coronéis que são exaltados em sua obra quando, segundo 

ele, são benéficos em suas ações para com a região. “Delmiro deu a idéia/Apolônio 

aproveitou/Getúlio fez o decreto/ e Dutra realizou/ O presidente Café/a usina 

 
63CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Editora Brasiliense S.A., 1985  

 
64 Depoimento de Luiz Gonzaga à Rádio Tupi, 1952 
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inaugurou/e graças a esse feito/de homens que tem valor/ Paulo Afonso foi sonho/ 

que já se concretizou” 

 Tomando a arte como arma de proliferação discursiva, o autor contribui para a 

constituição de uma imagem do nordestino como um sujeito que devota extremo 

respeito às autoridades, respeito que parte da certeza de que quem chega ao poder é 

porque tem merecimento. Isso pode ser compreendido a partir da influência de 

personagens que marcaram sua juventude e que estruturaram seu Ethos sertanejo. Ele 

sempre devotou grande respeito a autoridade de Santana, do Coronel Manuel Aires de 

Brito, do padre Cicero, dos comandantes do exército. Gonzaga era, portanto, o fruto e o 

refluxo da sociedade paternalista e patriarcal no qual nasceu, o sertão nordestino.  

Desse modo, Luiz Gonzaga manifesta na sua produção musical uma imagem do 

Nordeste como uma região onde existia a presença constante do Estado. Em sua obra os 

políticos são decantados como homens valorosos que, com projetos intervencionistas 

iam criando às condições para amenizar o sofrimento do povo que, por força divina, 

eram obrigados à convivência como regime de estiagem que tanto desestruturava a 

ordem cultural nordestina.  

“Na música gonzagueana a seca ou a chuva, às vezes, comparecem como uma 

espécie de punição divina.” senhor eu pedi para o sol se esconder um tiquinho/pedi 

pra chover, mas chover de mansinho/pra ver se nascia uma planta no chão/ meu 

Deus/se eu rezei direito/o senhor me perdoe/eu acho que a culpa foi/desse pobre 

que nem sabe fazer oração/meu Deus perdoe eu encher os meus olhos de água/e ter 

lhe pedido cheinho/ pro inclemente se arretirar/desculpa, eu pedia toda hora/pra 

chegar o inverno/desculpe eu lhe pedi/pra acabar com o inferno/que sempre 

queimou/o meu Ceará”. 

Nos registros sonoros de Luiz Gonzaga o Nordeste é visto como uma região-

problema que precisa da intervenção assistencialista tanto do Estado como dos 

habitantes das outras regiões brasileiras.  Neste sentido, sua obra contribui para a 

proliferação discursiva da indústria da seca, dando legitimidade as solicitações de 

verbas para a região, em nome desse grande problema. Como destaca Albuquerque 

Júnior (op. Cit. 163) o Nordeste na obra de Luiz Gonzaga “é visto como um espaço para 

ser salvo de seu problema natural, não como um espaço moderno”. “ah doutor/venha 

ver o meu nordeste/tão perseguido  da seca/atacado pela peste”. 



79 
  

Tratando da seca ou de qualquer outra temática, na obra de Luiz Gonzaga os 

seus personagens são recriações de pessoas reais com as quais o artista travou 

conhecimento, gente de sua família ou próximos. Neste aspecto destaca-se na obra do 

artista mais uma vez a influência do regionalismo nordestino. Essa tática de utilização 

de personagens reais é o mesmo traço que Gilberto Freyre, via na produção de José Lins 

do Rêgo. O sociólogo pernambucano certa vez, em conferência nos EUA em 1944, 

afirmava a propósito do seu discípulo e amigo:  "Às vezes, José Lins do Rego (...) 

escreve como quem simplesmente copia a vida; e ele tem copiado a vida a tal ponto que 

algumas de suas páginas são como se fossem antes de memória-escritas, é certo com 

vivacidade e vigor - do que puro romancista".  

Essa característica marca toda a obra de Luiz Gonzaga. Neste sentido, em 

suas canções comparecem: Ana (Santana) sua mãe, Maria das Dores (sua prima), 

Raimundo Jacó (o vaqueiro seu primo), Zé Dantas, Humberto Teixeira e Januário (seu 

pai). Temos também a presença de personagens históricos, ligados à região, tais como: 

Lampião, Corisco, padre Cícero e Frei Damião. 

A religiosidade sertaneja é outro dispositivo acionado por Luiz Gonzaga 

para aproximar ainda mais sua obra do Nordestino. O “velho Lua” povoou seus 

registros sonoros com personagens e crendices associados à religiosidade sertaneja. 

Com isso, o artista aproximou sua obra da Igreja católica e proliferou a imagem de um 

Nordeste devoto aos santos e beatos, um Nordeste mítico e místico. “Em todo os 

anos/novembro e dezembro/ vou a Juazeiro/alegre contente/cantando na frente/sou 

mais um romeiro/vou ver meu Padim/de bucho cheio/ou barriga vazia/ele é o meu 

pai/ele é o meu santo/é minha alegria”. 

A religiosidade que comparece na música de Luiz Gonzaga é, sobretudo, 

advinda do chamado catolicismo popular. Fazendo assim, o cantador associa a 

identidade nordestina a um elemento proliferado no Brasil como fenômeno típico do 

Nordeste, o misticismo. Na obra de Luiz Gonzaga os misticismos assim como o 

cangaço expressam cada um a seu modo, a natureza agônica da sociedade sertaneja.  

Djacir Menezes, analisando a ocorrência dos dois fenômenos, assim se 

expressa: "Estamos diante de duas reações frente à sociedade: a reação violenta e a 

reação mística. A de trabuco e a do rosário. Uma recorre violentamente à bala, outra, 

misticamente à prece". (MENEZES, 1970, p. 85). Luiz Gonzaga instituiu esses dois 
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elementos na sua obra como marcador identitário nordestino. 

O artista associa a religiosidade nordestina à necessidade da intervenção 

divina no enfrentamento do grande problema da região, a seca. Ela é a única 

responsável pela saída do sertanejo do seu “espaço afetivo”, o sertão, provocando assim 

as retiradas, ou seja, a emigração dos sertanejos que abandonam as regiões assoladas 

pela seca, procurando trabalho e melhores condições de vida em outras regiões do país. 

Nas canções executadas por Luiz Gonzaga o processo migratório está 

estritamente associado à seca. A migração é apresentada como subproduto do regime de 

estiagem, tão característico da região nordeste. Em suas canções o migrante é 

caracterizado como a grande vítima da Natureza. A abordagem do fluxo migratório nas 

canções do rei do baião privilegia o recorte ambiental, explicando a seca como algo 

circunstanciado no tempo e geograficamente determinado. Nesse tipo de interpretação, 

o retirante é destituído de sua condição de sujeito da história e, suas ações são encaradas 

como objeto, transferindo para a seca a condição de sujeito. Em “A Volta da Asa 

Branca” esse fato é literalmente explicitado: “A seca fez eu desertar da minha 

terra...” 

 No excerto acima podemos notar como o sujeito da ação é centrado na seca e 

não no indivíduo. Desse modo, a saída da terra natal não é uma decisão do retirante, 

mas uma consequência direta da ação da natureza. A viagem acontece por uma 

determinação natural, cabendo ao migrante unicamente obedecer à natureza. Essa forma 

de abordagem, segundo Carvalho Filho (2009 ), não leva em consideração o fato de que 

a transumância se constitui um elemento característico das populações de homens livres 

e pobres em toda a história da sociedade brasileira. 

 As canções de Luiz Gonzaga que abordam a migração do nordestino para o Sul 

e/ou sudeste documentam, sobretudo, o fluxo migratório ocorrido nas décadas iniciais 

do século XX. Esse fluxo acontece de forma acelerada a partir da primeira guerra 

mundial. Entretanto, o ápice da migração de nordestinos para o Sul ocorreu nos anos 40 

e 50 quando, movidos pelas notícias do Sul, proliferadas pelo rádio, grandes 

quantidades de retirantes encaram o pau-de-arara na esperança de encontrar no Sul uma 

vida melhor. 
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 Esses Homens pobres enfrentam as adversidades de uma viagem sofrida movida 

pelo desejo de conseguir na agricultura comercial, mas, sobretudo, no parque industrial 

crescente do Sudeste, um emprego que lhes permita uma ascensão social. Neste sentido, 

o retirante ver na migração a possibilidade de libertar-se de uma região caracterizada 

por problemas climáticos, sociais e de poder65. 

  No entanto, na música de Luiz Gonzaga a migração se dá sob uma imensa 

tristeza das populações autóctones que são obrigadas a abandonar seu território 

tradicional. A partida do retirante está calcada em um misto de medo, esperança e muita 

fé. Assim sendo, a partida é sempre acompanhada de temores e incertezas e também de 

um desejo imenso de retorno ““Eu te asseguro/não chore não viu/que eu voltarei 

viu/meu coração”. 

 Ao abordar as retiradas dos nordestinos, Luiz Gonzaga faz uma verdadeira 

antologia da fauna e da flora desse espaço desenhado em suas canções, associando-as a 

aspectos da vida social sertaneja. Neste sentido, na sua produção musical comparecem 

animais e plantas como símbolos de aceitação ou rejeição na ordem cultural por ele 

decantada. Na sua obra a vida social sertaneja é regida pela relação com a natureza. Os 

animais e as plantas participam diretamente do cotidiano nordestino. Assim, o primeiro 

indicio de que é chegada a hora do sertanejo deixar o Nordeste é manifestado através 

das aves. Cito, como exemplo, a relação do sertanejo com a acauã e a asa branca 

presentes nas suas músicas. 

 Acauã66 é uma ave falciforme da família dos falconídeos 

(Herpetotherescachinnans) que ocorre do México até a Argentina.  Possui cerca de 47 cm 

de comprimento, plumagem amarelo-creme, dorso escuro, região perioftálmica com 

faixa negra, que se estende até a nuca, e cauda negra, barrada de branco. No imaginário 

sertanejo decantado pelo artista, o canto deste pássaro, emitido no crepúsculo e ao 

alvorecer é considerado mal agouro e prenunciador do regime de estiagem, tão temido 

nesta ordem cultural. Assim, o pássaro é rejeitado naquela ordem cultural por ser 

considerado o responsável por chamar a seca para o sertão. “Acauã seu canto é penoso 

 
65ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2ªEd. Recife: FJN, 

Ed. Massagana; São Paulo: Cortez, 2001. 

 
66Ver HOUASS, Antônio. Dicionário. Editora objetiva, Rio de Janeiro, 2001. 
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e faz medo/te cala acauã/que é pra chuva voltar cedo/toda noite no sertão/canta 

João corta pau, a coruja mãe da Lua, a peitica e o bacurau/ na alegria do 

inverno/canta sapo/jia e rã/mas na tristeza da seca só ouve/acauã”.  

 No caso da Asa Branca67, uma pomba migratória (Columba picazuro), com 

cerca de 34 cm, encontrada do Nordeste ao Rio Grande do Sul, na Bolívia e Argentina 

temos uma nítida associação desta com os fluxos migratórios. Conforme seus registros 

sonoros, o sertanejo ao ver essa pomba, símbolo de resistência naquela ordem social, 

migrar, também faz a “triste partida” da sua vida. “inté mesmo a asa branca/bateu 

asas do sertão/então eu disse/adeus Rosinha/ guarda contigo/meu coração” 

 No Entanto, ela também é a anunciadora do esperado retorno, quando o regime 

de estiagem é substituído pela estação chuvosa. O sertanejo tal qual o pássaro tem, 

portanto, a vida regida pelo ritmo da natureza. “já faz três noites que pro Norte 

relampeia/ e Asa Branca ouvindo o ronco do trovão/já bateu asas e voltou pro meu 

sertão/ai, ai eu vou me embora/vou cuidar da plantação”. 

 Luiz Gonzaga trouxe para o campo musical essas crenças populares e povoou o 

imaginário sobre Nordeste como um local aonde a temporalidade moderna ainda não 

chegou. Onde o ciclo da vida sertaneja é determinado pelo ciclo da natureza. Neste 

contexto ele prolifera a imagem de um Nordeste como sendo um vasto campo.  

 Na produção gonzagueana, o regresso incerto, associado ao medo do mundo 

desconhecido faz da viagem do migrante uma transição de certa forma lenta. Nesse 

sentido, o ato de deixar a terra natal se torna a grande viagem carregada de expectativa e 

muita incerteza. “Nós vamo a São Paulo/viver ou morrer/nós vamo a São Paulo/que 

a coisa tá feia/por terras alheia/nós vamo vagar/se o nosso destino/ não for tão 

mesquinho/por mesmo cantinho/nós torna a vortar”. 

 Nas letras gonzagueana o migrante traz consigo um misto sentimento. É tomado 

pela tristeza por ser obrigado a abandonar a sua região e ao mesmo tempo, de grande 

satisfação por está encarando o desafio que lhe é imposto pelas forças naturais. Ele 

enfrenta as dificuldades com a coragem de sertanejo e com o que pode trazer do 

sertão:”Trouxe um triangulo/no matulão/Trouxe um gongê/no matulão/ Trouxe um 

 
67Ver HOUASS, Antônio. Dicionário. Editora objetiva, Rio de Janeiro, 2001. 
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zabumba/dentro do matulão/xote/maracatu e baião/ Tudo isso eu trouxe no meu 

matulão”. 

 Na produção musical de Luiz Gonzaga tem-se o nordestino como portador de 

uma identidade cultural cristalizada e estritamente associada à terra natal. Por isso, 

visando aproximar o migrante dos seus registros sonoros, ele faz uma inovação no 

modo de se apresentar. Passa a contar com um conjunto musical criado por ele com 

instrumentos oriundos da região Nordeste. Mesmo tendo se inspirado nos violeiros 

repentistas para elaborar o baião, considerou que, por sua música ser música de baile, 

aquela viola sertaneja de cinco cordas não era instrumento adequado para o grupo 

porque não se adaptava aos salões de baile. Neste sentido, a sanfona tomou o lugar para 

a parte melódica e acrescentou o triangulo e o zabumba, sendo o primeiro a construir 

um conjunto tipicamente nordestino, para, assim, “trazer” o sertão para perto do 

migrante, alimentando seu imaginário, aprimorando seu regime de escuta e sua sensação 

de pertencimento.  

 Quanto a esse migrante da obra do rei do baião, quando não é possível a 

realização do sonho de retornar ao Nordeste, sobretudo, para aqueles que tiveram de 

abandonar sua região ainda jovem, a frustração é muito dolorosa. O sertanejo forte, 

migrante torna-se um grande sofredor, um saudosista magoado. 

Em sua obra, Luiz Gonzaga constrói a imagem do nordestino como um migrante 

que vive sob o signo da saudade, que traz consigo esse sentimento provocado pela dor 

da ausência da “terra natal”. Nos registros gonzagueano, a saudade é, portanto, parte 

constitutiva da identidade do migrante nordestino. Ela implica em um estado de 

permanente solidão vivenciado pelos retirantes nordestinos nos grandes centros 

urbanos. 

Em suas canções ser retirante nordestino, portanto, é antes de tudo ser saudoso. 

Noutros termos, a condição de ser migrante nordestino está intrinsicamente 

amalgamado à condição de um ser saudoso. Essa particularidade funciona como um 

alento para o retirante, como se pode constatar neste excerto. “Se eu não sentisse 

saudade/tanto assim eu não diria/minha história era sem versos/inspiração não 

teria/era uma dor sem jeito/que rojando no meu peito/coração se afogaria” 

Como se pode ver nesse passo, em alguns momentos da produção imagético-
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discursiva de Luiz Gonzaga, o sentimento saudosista é algo desejado e bem-vindo, por 

ser o elemento a dar sentido ao viver do migrante nordestino desterritorializado. Ele 

passa a ser movido por sua presença, sem a qual a vida não teria sentido e o sujeito 

estaria condenado a uma existência dolorosa.  

Vemos desse modo, que a saudade em Luiz Gonzaga é coberta por uma aura de 

positividade. Como notou Da Matta em seu estudo, a positividade da saudade no Brasil 

reside na nossa capacidade de transformar a perda do que amamos em algo que nos 

fortalece, deixando-nos mais resistentes, mais sólidos (DA MATTA, 1993, p.34). 

Vemos no excerto acima que o sujeito enunciador atribui à diminuição do seu 

sofrimento causado pela perda do bem desejável68 ao fato de sentir saudades. É por ser 

possuidor desse sentimento que ele sente amenizada sua dor. Noutros termos, é a 

saudade que exerce o papel de suavizar, de tornar mais brando, de ser o lenitivo do 

padecer desse sujeito. É a existência desse sentimento como parte constituinte da sua 

identidade que “alimenta” o viver do retirante nordestino. 

Em Luiz Gonzaga tem-se, portanto, a saudade como uma espécie de culto a 

servir de consolo à angústia e ao desassossego causado num momento de instabilidade e 

incerteza advindas do ritmo de mudanças temporais e espaciais cada vez mais 

acelerado, elemento tão característico dos tempos modernos.  

 A saudade, em sua obra, torna-se uma atitude existencial, ela é uma maneira de 

viver e se relacionar com o tempo. Ela passa a ser definida enquanto marcador de uma 

temporalidade específica. Uma concepção de tempo especial, tempo que deseja ser 

moderno, mas sem abandonar sua qualidade humana e relacional, um tempo cíclico de 

pessoas e milagres, um tempo antimoderno, no dizer de Gilberto Freyre69(DA MATTA, 

1993, p. 32). Essa concepção de tempo da saudade faz com que ela ganhe concretude de 

coisa que pode ser levada e trazida pelo migrante. 

Em sua obra a saudade torna-se parte da constituição identitária do Nordestino. 

Ela figura como uma cosmovisão, uma condição do próprio ser humano. Essa 

concepção saudosa do mundo é enraizada na memória coletiva dos migrantes, uma 

 
68 Faço referência à definição da saudade no dicionário Houaiss da língua portuguesa. 
69Ver DAMATTA, Roberto. Antropologia da Saudade. In: Conta de Mentiroso: Sete ensaios de 

Antropologia Brasileira. Rio de Janeiro, Rocco, 1993, p. 32. 
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memória encarnada e personalizada. Memória que vai se individualizando e sendo 

reconhecida enquanto sentimento. Memória de tempos e espaços vividos anteriormente 

à migração. É como um retirante saudoso de sua terra natal que Luiz Gonzaga também 

institui a imagem do Nordeste em sua obra. 

 Desse modo, nos seus registros sonoros o Nordeste parece está sempre no 

passado, na memória e a saudade surge como uma possante voz desse passado. Um 

passado construído a partir de uma topografia sentimental na qual as relações sociais 

são, como a noite e o dia, a chuva e a seca, alternadas e cíclicas, tal qual a imagem do 

Nordeste manifesta em sua obra. (DA MATTA, 1993, p. 33). 

 Temos assim, em sua produção musical, um passado reinventado e caracterizado 

como uma espécie de nostalgia eterna de um paraíso perdido. De um tempo em que não 

havia tempos, de um começo e de uma origem que, recolhidos em si mesmo, garantiam 

a identidade permanente de tudo. (ALBUQUERQUE JR,1996). Neste sentido, o sertão 

parece ficar suspenso no tempo, intacto, à espera que o retirante retorne e encontre-o 

como deixou. 

 Nos registros de Luiz Gonzaga o sentimento que transparece é de um 

indisfarçável saudosismo da sociedade sertaneja que ele tenta recriar. Vemos aqui mais 

uma vez fazer ecoar reminiscência do movimento regionalista. Tanto Gilberto Freyre 

como os romancistas de 30, com suas obras calcadas na memória instituíram um 

nordeste impressionista e, com o seu saudosismo construíram uma região de um 

passado turno e um futuro confuso. Esta característica de romantização do passado e 

desconfiança do futuro perpassa toda a obra de Luiz Gonzaga 

Neste sentido o discurso do Nordeste do qual a obra de Luiz Gonzaga está 

inserida, tem na produção sociológica de Gilberto Freyre e nos “romancistas de trinta”, 

os seus principais instituidores. Esses autores são, em sua grande maioria, filhos de 

famílias tradicionais nordestinas e seus descendentes, que acabaram entrando em 

declínio com as transformações históricas ocorridas na região desde o final do século 

XIX. Eles produzem suas obras com saudades do Nordeste de um determinado tempo e 

procuram reavivar na memória essa vise/dizibilidades espacial70. 

 
70ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2ªEd. Recife: FJN, 

Ed. Massagana; São Paulo: Cortez, 2001. 
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Em quase todo projeto musical de Luiz Gonzaga, entretanto, a saudade é 

associada a terra, ao lugar, aos amores, à família, aos animais de estimação, à própria 

natureza. O Nordeste é sertão, onde o tempo descreve um círculo entre a seca e o 

inverno. É o campo habitado por seres telúricos e tradicionais e, por isso mesmo, eles 

representam o modelo brasileiro por excelência71. Logo, esse homem sertanejo presente 

nos registros de Luiz Gonzaga representa o modelo de ser individual e nacional que 

precisava ser encontrado em suas manifestações mais autênticas, originais e primevas, 

como quer os representantes do paradigma modernista, que buscava organizar 

elementos antes dispersos no âmbito regional para constituir uma identidade e uma 

cultura nacional.72 

 Assim, o Nordeste em sua obra parece está sempre no passado, na memória. Ele 

é o espaço nostálgico e idílico. O Nordeste é uma imagem espacial interiorizada na sua 

infância em Exu. Um lugar infenso à mudança, nordeste sertanejo, reduto da cultura 

brasileira, um espaço sagrado em autenticidade e beleza, sertão para onde se quer voltar.  

“lá no meu pé-de-serra/deixei ficar meu coração/ai que saudades tenho/eu vou 

voltar pro meu sertão”. 

No poema-canção em análise revela-se a reificação de um ser humano. 

Depreende-se que o sujeito enunciador se encontra distante do seu “espaço afetivo”. Ele 

é, portanto, um sujeito desterritorializado. Por conta disso, a saudade o acompanha e 

associado a ela o desejo de retornar ao seu lugar. É nesse “espaço afetivo” onde a vida 

efetivamente acontece para esse sujeito. Isso fica evidente no uso da associação ao 

coração. Sabe-se que esse órgão é o responsável pela manutenção da vida através do 

bombeamento do sangue que vem das veias para dentro das artérias. 

No excerto em apreço percebe-se que assim como o papel desempenhado pelo 

coração no corpo humano para manter uma vida saudável, na música de Luiz Gonzaga o 

sertão funciona para o retirante nordestino como o único espaço responsável pela 

manutenção de uma vida verdadeiramente pura, autêntica, que ainda não foi 

contaminada pela modernidade. 

 
 
71 Ver ORTIZ, Renato. A Moderna tradição brasileira. São Paulo: Editora brasiliense, 1988, p. 36-7. 
72ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2ªEd. Recife: FJN, 

Ed. Massagana; São Paulo: Cortez, 2001.p. 83. 
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 A evocação da região em sua obra é, portanto, nostálgica. Suas canções são 

recordações e reminiscências de um tempo vivido em seu “espaço afetivo” 

entrecruzadas e afloradas pelo sofrimento com a distância desse espaço idealizado. 

Espaço que se atualiza à medida que seleciona pedaços de lembranças recuperando-as 

do esquecimento.73 Lembrança desse “tempo especial”, um tempo mítico/tempo distinto 

da temporalidade moderna/ um tempo da saudade. 

 Nesse sentido, Nordeste que na música de Luiz Gonzaga é apresentado como 

sinônimo de Norte, torna-se presente na memória do migrante pela saudade. Com ela o 

migrante nordestino vai (re) visitar tempos e espaços vividos na terra natal 

anteriormente a migração. Através dela ele tem a felicidade de ser mais uma vez ligado 

de maneira umbilical ao seu “espaço afetivo”, o sertão. Ela é o elo que faz com que ele 

reviva e refaça através da memória os valores do seu universo cultural e reforce sua 

distinção identitária. Suas lembranças vêm carregadas de nostalgia e o passado é 

descrito muitas vezes como se os retirantes tivessem vivido um tempo áureo74.  

Às vezes suas canções evocam uma saudade associada à lágrima, a dor, a tristeza 

e ao sofrimento decorrente da ausência da terra natal. “Se arguma notícia das banda 

do norte/tem ele por sorte o gosto de ouvir/lhe bate no peito saudade de móio/e as 

aguá nos óios /começa a cair”. No entanto, em grande parte da produção musical de 

Luiz Gonzaga predomina a associação do sentimento ao canto. Mas ninguém pode 

dizer/ que me viu triste a chorar/saudade meu remédio é cantar”. 

 Temos então em sua produção o canto como o elemento encontrado pelo 

migrante para exacerbar o sentimento saudosista que permanece consigo durante um 

tempo indeterminado. Gonzaga institui o canto como parte fundamental da identidade 

nordestina. Neste sentido, associada ao canto a saudade é compreendida como 

sentimento alegre não pela dor que causa, mas, pela sua capacidade de poder ser o único 

meio de recuperação do bem perdido.  Essa (re) vivência é vista como algo positivo em 

nossa cultura (SILVEIRA,2007, p. 35) Na maior parte da obra de Luiz Gonzaga temos, 

 
73 Ver ORTIZ, Renato. A Moderna tradição brasileira. São Paulo: Editora brasiliense, 1988, p. 78. 

 
74Ver ORTIZ, Renato. A Moderna tradição brasileira. São Paulo: Editora brasiliense, 1988, p. 78. 
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portanto: “uma saudade que não chora, canta; que não punge, exalta; saudade que não 

abate, enaltece; saudade que não fere, vivifica”, como quer Oswaldo Orico”.75 

A presença do canto como amenizador do sofrimento causado pela perda do bem 

desejável comparece em variadas canções executadas por Luiz Gonzaga. Nelas, o canto 

se apresenta como o elemento capaz de amenizar, de sufocar a sensação causada pela 

dor da perda do elemento querido cuja presença é renovada pela saudade. Neste sentido, 

é pelo canto e não pelas lágrimas que o retirante reduz a dilaceração provocada quando 

a saudade se torna uma constante em sua vida, parte do seu ethos. “se passaram muitos 

anos/mais à saudade ficou/levo a vida assim cantando/sufocando minha dor/sou 

sangue de nordestino/marcado pelo destino/de ser sempre um sofredor”. 

 De uma maneira geral, na obra de Luiz Gonzaga a saudade é associada ao modo 

de vida sertaneja. Sua música funciona como um elemento para propagação e renovação 

desse modo de vida na memória do migrante. Neste contexto, na tentativa de Luiz 

Gonzaga de ser um porta-voz da autenticidade regional ele ajuda na atualização 

permanente do Nordeste com dado natural e circunscrito no tempo e no espaço.  

 Em sua obra o Nordeste é visto como o espaço de autenticidade cultural, cuja 

tradição deve ser preservada. Luiz Gonzaga se apresenta como o portador dessa 

identidade sertaneja. Como aquele que quer fazer essa riqueza cultural chegar ao sul e 

sudeste. Neste sentido, são inúmeras suas canções que retratam com saudade as 

manifestações folclóricas de seu “espaço afetivo” para demonstrar o caráter identitário 

regional. 

 Como destaca Albuquerque Junior, a dizibilidade do sertão nas canções de Luiz 

Gonzaga, como já acentuei, mostra-o como um espaço detentor de uma identidade 

permanente. Ele seria o mesmo espaço deixado pelo migrante, um lugar onde a vida 

cultural gira em torno da vivência religiosa. Essa se faz presente também, pela 

permanência da fogueira que ainda queima e aquece os corações. O sertão continuaria 

sendo esse espaço que ainda não foi contaminando pelos tempos modernos. Ele fica 

como que suspenso no tempo à espera do retorno do retirante76. 

 
75ORICO, Oswaldo. 2010, P. 44 
76ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2ªEd. Recife: FJN, 

Ed. Massagana; São Paulo: Cortez, 2001.p. 84. 
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            A saudade como parte constituinte da identidade do nordestino em Luiz 

Gonzaga é construído com base nas experiências dos sertanejos pobres, do campo, que 

foram obrigados a deixar seu local de nascimento para migrar em direção ao sul. Esses 

retirantes têm saudades de um nordeste verdadeiro, autêntico, da vida em pequenas 

comunidades rurais. A saudade em seus registros torna-se, então, uma espécie de mito 

que age como forma de compensação ao profundo sentimento de desterritorialização e 

constroem-se territórios imaginários onde o ser vem habitar e ganhar substância eterna e 

a-histórica.   

 O sertão na obra de Luiz Gonzaga funciona como um lugar de fugacidade da 

vida moderna. Esse lugar parece assistir as mudanças que ocorreram no país de fora e 

com muita apreensão77. Em seus registros enquanto a temporalidade moderna altera a 

vida das pessoas nos grandes centros urbanos em virtude do acelerado processo de 

industrialização, o sertão parece estar suspenso no tempo a esperar a volta do retirante. 

Ele recusa as mudanças da vida civilizada.  

 É essa imagem espacial sertaneja que comparece na obra de Luiz Gonzaga a 

qual o sertanejo sente saudades. “Ai que saudade que eu sinto/das noites de são 

João/das noites tão brasileiras /das fogueiras/sobre o luar do sertão/meninos 

brincando de roda, velhos soltando balão/moços em volta a fogueira/brincando 

com o coração/eita são João dos meus sonhos/eita saudoso sertão 78”. 

 Na obra de Luiz Gonzaga a sociedade sertaneja é idealizada e mitificada. Ele 

elege o sertão como espaço modelo para a sociedade nordestina. Em suas canções o 

único obstáculo que impede que esse espaço seja perfeito é a seca. Esse fenômeno 

geográfico surge em seus registros, como acentuei, como único grande problema da 

região Nordeste. 

 
 
77ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2ªEd. Recife: FJN, 

Ed. Massagana; São Paulo: Cortez, 2001.p. 83. 

 
78ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2ªEd. Recife: FJN, 

Ed. Massagana; São Paulo: Cortez, 2001.p. 83. 
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 Nos registros de Luiz Gonzaga temos a busca de uma recriação imaginária do 

sertão. No entanto, a recriação que o mulato do Araripe faz do sertão não é crítica, é 

uma recriação evocativa e nostálgica. O sertão em Luiz Gonzaga é um espaço onde 

predomina o tempo da natureza. Lugar onde os sentimentos dependem exclusivamente 

dos fenômenos naturais. O sertão é o espaço de alegria e festas quando é visitado pelas 

chuvas. Esse mesmo espaço transforma-se em local de tristeza, flagelo, sofrimento 

quando existe a escassez do período chuvoso. Mas, sobretudo, é o espaço da saudade 

para milhares de sertanejos que tiveram de abandoná-lo em virtude dos problemas 

naturais ali existentes.  

 Luiz Gonzaga concebe o sertão como o local de uma sociedade que ainda 

oferece ao homem a possibilidade de viver em seu “ritmo natural”, embora sua miséria 

fosse enorme e advinda do cruzamento entre as condições climáticas adversas e as 

novas relações sociais capitalistas.  

 Com uma obra calcada no trabalho com a memória romantizada de um recorte 

regional naturalizado, a produção musical de Luiz Gonzaga muito mais que apenas 

retratar uma realidade e traduzir uma verdade sertaneja para sul, contribuiu 

decisivamente para construção da imagem de um Nordeste-Sertão unificado e do 

nordestino não adaptável aos padrões da vida moderna e portador de uma identidade 

singular. Essa identidade é atualizada e proliferada em toda a produção musical do 

artista.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O itinerário de estudo de um objeto de pesquisa pressupõe-se que possua um 

início, um meio e um fim. Entretanto, efetivamente, constatamos que é impossível 

concluirmos uma investigação e não atentarmos para as lacunas que, ao longo do 

caminho vão se abrindo. Diante da tentativa de analisarmos o papel da música na 

constituição das identidades nacional e regionais tomando como objeto o discurso de 

constituição da identidade nordestina na obra de Luiz Gonzaga isso ficou evidente. A 

impressão que fica é de uma incompletude dada as inúmeras possibilidades 

investigativas desse objeto. Por isso este trabalho não consegue esgotar como um todo 

nosso objeto, mas, apresenta aqui um ponto de suspensão. 

Entretanto, tecer algumas considerações sobre nossa investigação se faz 

necessário pois, ela também nos conduziu a algumas importantes conclusões acerca do 

objeto aqui analisado. Assim sendo, passaremos a destacar os resultados obtidos com o 

presente estudo. 

A primeira constatação a que se chega é que o interesse e aceitação dos 

elementos oriundos dos mais recônditos cantos do país bem como sua proliferação no 

campo musical brasileiro é uma consequência direta da influência da produção 

cientifica, artística e literária da nossa intelligentsia que, na busca pela constituição de 

uma identidade nacional para atualizar o pais em relação aos movimentos que estavam 

ocorrendo no mundo, volta-se para as coisas do povo para encontrar e traduzir o que nos 

diferenciava em relação as demais nações do mundo. Essa procura pela construção do 

nacional é uma consequência direta da inserção do Brasil na modernidade e, provoca a 

eclosão dos espaços regionais. Desse modo, a aceitação e a consolidação de registros 

sonoros de artistas das mais diferentes localidades só se tornam compreensíveis dentro 

desse contexto sócio cultural. 

Constata-se também que, se por um lado a aceitação de Luiz Gonzaga como a 

“voz do Nordeste” decorre desse momento vivenciando pela sociedade brasileira, por 

outro, não se pode deixar de destacar que sua atuação para construir e representar um 

personagem a partir de táticas discursivas de legitimação de sua condição de portador de 

uma identidade regional muito mais que representar, institui uma identidade una e fixa 

para o Nordeste que se atualiza à medida da proliferação de sua obra. 
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Outra importante constatação é que tanto o movimento modernista como o 

movimento regionalista contribuíram decisivamente para a aceitação e proliferação da 

obra do rei do baião e sua condição de porta-voz de uma identidade regional. O primeiro 

ao voltar-se para a busca do homem simples, interiorano e ver no Nordeste o espaço 

onde se encontravam as manifestações desse sujeito. O segundo, ao fundar as imagens 

de um território naturalizado, portador de grande identidade cultural e, fundar uma 

representação estética do Nordeste baseado na saudade e na tradição criou as condições 

de aceitação da obra do cantador bem como lhes deu importantes elementos para a 

constituição e personificação de sua imagem. 

 Se por um lado Luiz Gonzaga realiza o projeto regionalista de forma exemplar 

no campo musical brasileiro a partir das temáticas abordadas e a sua representação 

personificada de Nordestino, por outro, sua produção sonora é recheada de inovações 

técnicas como a forma diferenciada de tocar a sanfona, a inserção da reprodução sonora 

dos sons oriundos da natureza, criando no seu ouvinte uma sensação de pertencimento e 

elaborando, portanto, um novo regime de escuta no Brasil. 

Evidenciou-se também que no que pese Luiz Gonzaga ter se portado como um 

grande divulgador e guardião da identidade cultural nordestina, sua prática discursiva 

ajudou a instituir e legitimar estereótipos nordestinos que possuem uma efetividade 

prática na vida dos oriundos desse espaço. Constatou-se também que, ao constituir sua 

produção pela ótica da saudade o artista contribuiu para a romantizarão do passado 

nordestino e atualiza a representação do Nordeste como um paraíso perdido.  

A produção musical de Luiz Gonzaga é uma obra do seu tempo. Seu autor 

procurou realizar um trabalho consoante os padrões inovadores da indústria cultural da 

segunda metade do século XX. Dentro desta perspectiva, procurou aplicar e sintetizar os 

ideais regionalistas na sua obra. Inspirando-se em Pedro Raimundo, realizou uma 

produção sonora e personificada que se afastava tanto da influência estrangeira   quanto 

do samba carioca urbano. Embora urbano, criou uma produção musical rural. Sempre o 

artista é fiel aos princípios firmados em sua obra.  

O discurso presente em sua obra sobre o Nordeste manifesta, a meu ver, a 

dificuldade em desvencilhar-se de um modelo consagrado pelo uso e pelo tempo. A 

tradição se impõe, muitas vezes, contra a vontade consciente. Luiz Gonzaga realizou a 

produção musical   possível no seu tempo de maneira exemplar: Não cabe cobrar-lhe à 
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ausência de uma reflexão das múltiplas identidades da pós-modernidade ou lamentar 

que o cantador reproduza as imagens de Nordeste de uma aristocracia tradicional. As 

idéias têm a vigência do seu tempo. 
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NO MEU PÉ DE SERRA 

Lá no pé de serra 

Deixei ficar meu coração 

Ai, que saudades tenho 

Eu vou voltar pro meu sertão 

 

No meu roçado eu trabalhava todo dia 

Mas no meu rancho eu tinha tudo que 

queria 

Lá se dançava quase toda quinta-feira 

Sanfona não faltava 

E tome xote a noite inteira 

 

O xote é bom 

De se dançar 

A gente gruda na cabocla 

Sem soltar 
 

Um passo lá, 

Um outro cá, 

Enquanto o fole tá tocando, 

Tá gemendo, tá chorando, 

Tá fungando, reclamando 

Sem parar 

TEIXEIRA. Humberto e GONZAGA, 

Luiz. No meu pé de serra. In 78rpm, 

Rio de Janeiro, RCA Victor 1947. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO CEARÁ NÃO TEM DISSO NÃO  

Tenho visto tanta coisa 

Nesse mundo de meu Deus 

Coisas que pro cearense 

Não existe a expricação 

 

Qualquer pinguinho de chuva 

Fazer uma inundação 

Moça se vestir de cobra 

E dizer que é distração 

 

Vocês cá da capital 

Me adescurpe essa expressão 

No Ceará num tem disso não 

Tem disso não, tem disso não 

 

No Ceará não tem disso não, 

Tem disso não, tem disso não, 

Não, não, não, 

No Ceará não tem disso não 

 

Nem que eu fique aqui dez anos 

Eu não me acostumo não 

Tudo aqui é diferente 

Dos costumes do sertão 

 

Num se pode comprar nada 

Sem topar com um tubarão, 

Vou vortar pra minha terra 

No primeiro caminhão 

 

Vocês vão me adescurpaer 

Mas arripito essa expressão 

No Ceará num tem disso não 

Tem disso não, tem disso não 

No Ceará num tem disso não... 

MORAIS. Guido de e GONZAGA, 

Luiz. No Ceará não tem disso não in 

78rpm, Rio de Janeiro, RCA 

Victor,1950. 

 

 



RIACHO DO NAVIO      

 

Riacho do Navio 

Corre pro Pajeú 

O rio Pajeú vai despejar 

No São Francisco 

O rio São Francisco 

Vai bater no mei' do mar(2x) 

 

Ai..., se eu fosse um peixe 

Ao contrário do rio 

Nadava contra as águas 

E nesse desafio 

Saía lá do mar pro 

Riacho do Navio 

Eu ia diretinho pro Riacho do Navio 

 
Pra ver o meu brejinho 

Fazer umas caçada 

Ver as "pegá" de boi 

Andar nas vaquejada 

Dormir ao som do chocalho 

E acordar com a passarada 

 

Sem rádio e sem notícia 

Das terra civilizada 

Sem rádio e nem notícia 

Das terra civilizada 

 

Riacho do navio 

Riacho do navio 

Riacho do navio 

Tano lá num cinto frio 

DANTAS. ZÉ e GONZAGA, Luiz. 

Riacho do Navio. In A Vida do 

Viajante, Rio de Janeiro, 

RCA/BMG,1959. 

 

 

 

 

 

BAIÃO 

Eu vou mostrar pra vocês 

Como se dança o baião 

E quem quiser aprender 

É favor prestar atenção 

Morena chega pra cá 

Bem junto ao meu coração 

Agora é só me seguir 

Pois eu vou dançar o baião 

Eu já dancei balancê 

Xamego, samba e xerém 

Mas o baião tem um quê 

Que as outras dancas não têm 

Oi quem quiser é só dizer 

Pois eu com satisfação 

Vou dançar cantando o baião 

Eu já cantei no Pará 
Toquei sanfona em Belém 

Cantei lá no Ceará 

E sei o que me convém 

Por isso eu quero afirmar 

Com toda convicção 

Que sou doido pelo baião  

TEIXEIRA. Humberto e GONZAGA, 

Luiz. Baião. In Respeite o Januário, 

Rio de Janeiro, RCA Victor,1950. 
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QUE NEM JILÓ 

 

Se a gente lembra só por lembrar 

O amor que a gente um dia perdeu 

Saudade inté que assim é bom 

Pro cabra se convencer 

Que é feliz sem saber 

Pois não sofreu 

 

Porém se a gente vive a sonhar 

Com alguém que se deseja rever 

Saudade, entonce aí, é ruim 

Eu tiro isso por mim, 

Que vivo doido a sofrer 

 

Ai quem me dera voltar 

Pros braços do meu chodó 

Saudade assim faz roer 

E amarga que nem jiló 

 

Mas ninguém pode dizer 

Que me viu triste a chorar 

Saudade, o meu remédio é cantar 

Saudade, o meu remédio é cantar 

TEIXEIRA, Humberto e GONZAGA, 

Luiz. Que nem jiló. In Baião, Rio de 

Janeiro, RCA Victor,1950. 
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VOZES DA SECA 

 

Seu dotô os nordestino 

Têm muita gratidão 

Pelo auxílio dos sulista 

Nessa seca do sertão 

Mas dotô uma esmola 

A um home qui é são 

Ou lhe mata de vergonha 

Ou vicia o cidadão 

 

É por isso que pidimo 

Proteção a vosmicê 

Home pur nóis escuído 

Para as rédia do poder 

Pois dotô dos vinte estado 

Temos oito sem chover 
Veja bem, quase a metade 

Do Brasil tá sem comer 

 

Dê serviço a nosso povo 

Encha os rio e barrages 

Dê comida a preço bom 

Não esqueça a açudage 

Livre assim nóis da esmola 

Que no fim dessa estiage 

Lhe pagamo inté os juros 

Sem gastar nossa corage 

 

Se o doutô fizer assim 

Salva o povo do sertão 

Se um dia a chuva vim 

Que riqueza pra nação 

Nunca mais nós pensa em seca 

Vai dar tudo nesse chão 

Cúmu vê, nosso destino 

Mecê tem vossa mão 

DANTAS. ZÉ e GONZAGA, Luiz. 

Vozes da seca. In A Vida do Viajante, 

Rio de Janeiro, RCA Victor,1981. 
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PAU DE ARARA 

Quando eu vim do sertão,  

seu môço, do meu Bodocó  

A malota 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 

 

Quando eu vim do sertão,  

seu môço, do meu Bodocó  

A malota 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 um zabumba dentro do matolão  

Xóte, maracatu e baião  

Tudo isso eu trouxe no meu matolão  

MORAES. Guido de. e GONZAGA, 

Luiz. Pau de Arara. In A Vida do 

Viajante, Rio de Janeiro, RCA 

Victor,1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VIDA DO VIAJANTE 

Minha vida é andar 

Por esse país 

Pra ver se um dia 

Descanso feliz 

Guardando as recordações 

Das terras onde passei 

Andando pelos sertões 

E dos amigos que lá deixei 

Chuva e sol 

Poeira e carvão 

Longe de casa 

Sigo o roteiro 

Mais uma estação 

E alegria no coração 

Minha vida é andar... 

Mar e terra 

Inverno e verão 

Mostra o sorriso 

Mostra a alegria 

Mas eu mesmo não 

E a saudade no coração 

DANTAS. ZÉ e GONZAGA, Luiz. A 

vida do Viajante. In A Vida do 

Viajante, Rio de Janeiro, RCA 

Victor,1981. 
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A TRISTE PARTIDA 

Meu Deus, meu Deus 

Setembro passou 

Outubro e Novembro 

Já tamo em Dezembro 

Meu Deus, que é de nós, 

Meu Deus, meu Deus 

Assim fala o pobre 

Do seco Nordeste 

Com medo da peste 

Da fome feroz 

Ai, ai, ai, ai 

A treze do mês 

Ele fez experiênça 

Perdeu sua crença 

Nas pedras de sal, 

Meu Deus, meu Deus 

Mas noutra esperança 

Com gosto se agarra 

Pensando na barra 

Do alegre Natal 

Ai, ai, ai, ai 

Rompeu-se o Natal 

Porém barra não veio 

O sol bem vermeio 

Nasceu muito além 

Meu Deus, meu Deus 

Na copa da mata 

Buzina a cigarra 

Ninguém vê a barra 

Pois barra não tem 

Ai, ai, ai, ai 

Sem chuva na terra 

Descamba Janeiro, 

Depois fevereiro 

E o mesmo verão 

Meu Deus, meu Deus 

Entonce o nortista 

Pensando consigo 

Diz: "isso é castigo 

não chove mais não" 

Ai, ai, ai, ai Apela pra Março 

Que é o mês preferido 

Do santo querido 

Sinhô São José 

Meu Deus, meu Deus 

Mas nada de chuva 

Tá tudo sem jeito 

Lhe foge do peito 

O resto da fé 
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Ai, ai, ai, ai 

Agora pensando 

Ele segue outra tria 

Chamando a famia 

Começa a dizer 

Meu Deus, meu Deus 

Eu vendo meu burro 

Meu jegue e o cavalo 

Nóis vamo a São Paulo 

Viver ou morrer 

Ai, ai, ai, ai 

Nóis vamo a São Paulo 

Que a coisa tá feia 

Por terras alheia 

Nós vamos vagar 

Meu Deus, meu Deus 

Se o nosso destino 

Não for tão mesquinho 

Ai pro mesmo cantinho 

Nós torna a voltar 

Ai, ai, ai, ai 

E vende seu burro 

Jumento e o cavalo 

Inté mesmo o galo 

Venderam também 

Meu Deus, meu Deus 

Pois logo aparece 

Feliz fazendeiro 

Por pouco dinheiro 

Lhe compra o que tem 

Ai, ai, ai, ai Em um caminhão 

Ele joga a famia 

Chegou o triste dia 

Já vai viajar 

Meu Deus, meu Deus 

A seca terrívi 

Que tudo devora 

Ai,lhe bota pra fora 

Da terra natal 

Ai, ai, ai, ai 

O carro já corre 

No topo da serra 

Oiando pra terra 

Seu berço, seu lar 

Meu Deus, meu Deus 

Aquele nortista 

Partido de pena 

De longe acena 

Adeus meu lugar 

Ai, ai, ai, ai 
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No dia seguinte 

Já tudo enfadado 

E o carro embalado 

Veloz a correr 

Meu Deus, meu Deus 

Tão triste, coitado 

Falando saudoso 

Com seu filho choroso 

Iscrama a dizer 

Ai, ai, ai, ai 

 

E a linda pequena 

Tremendo de medo 

"Mamãe, meus brinquedo 

Meu pé de fulô?" 

Meu Deus, meu Deus 

Meu pé de roseira 

Coitado, ele seca 

E minha boneca 

Também lá ficou 

Ai, ai, ai, ai 

E assim vão deixando 

Com choro e gemido 

Do berço querido 

Céu lindo e azul      

Meu Deus, meu Deus 

O pai, pesaroso 

Nos fio pensando 

E o carro rodando 

Na estrada do Sul 

Ai, ai, ai, ai 

Chegaram em São Paulo 

Sem cobre quebrado 

E o pobre acanhado 

Percura um patrão 

Meu Deus, meu Deus 

Só vê cara estranha 

De estranha gente 

Tudo é diferente 

Do caro torrão 

Ai, ai, ai, ai 

ASSARÉ, Patativa. A triste Partida. 

In: A Triste Partida. Rio de Janeiro: 

Rca Victor 1964 

 

 

 

 

 

 

 



107 
  

ASA BRANCA  

Quando oiei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Que braseiro, que fornaia 

Nem um pé de prantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Hoje longe, muitas léguas 

Numa triste solidão 

espero a chuva cai de novo pra eu voltar 

pro meu sertão   

Quando o verde dos teus oios 

 se espaiá na plantação 

 eu te asseguro não chore não viu 

 que voltarei viu meu coração.  

GONZAGA, Luiz e TEIXEIRA, 

Humberto. Asa Branca. In 78rpm, Rio 

de Janeiro,1947. 

 

A VOLTA DA ASA BRANCA  

Já faz três noites que pro norte 

relampeia 

A asa branca ouvindo o ronco do trovão 

Já bateu asas e voltou pro meu sertão 

Ai, ai eu vou me embora vou cuidar da 

plantação 

A seca fez eu desertar da minha terra 

Mas felizmente Deus agora se alembrou 

De mandar chuva pr'esse sertão sofredor 

Sertão das muié séria dos homes 

trabaiador 

Rios correndo cachoeira tão zoando 

Terra moiada mato verde, que riqueza 

E a asa branca a tarde canta, que beleza 

Ai, ai, o povo alegre mais alegre a 

natureza 

Sentindo a chuva eu me arrescordo de 

Rosinha a linda flor 

Do meu sertão pernambucano 

E se a safra não atrapaiá meus pranos 

Que que há, o seu vigário vou casar no 

fim do ano. 

DANTAS. ZÉ. A volta da Asa Branca. 

In 78rpm, Rio de Janeiro,1949. 
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OLHA PRO CÉU  

 

Olha pro céu, meu amor 

Vê como ele está lindo 

Olha "praquele" balão multicor 

Como no céu vai sumindo 

 

Foi numa noite, igual a esta 

Que tu me deste o teu coração 

O céu estava, assim em festa 

Pois era noite de São João 

 

Havia balões no ar 

Xóte e baião no salão 

E no terreiro 

O teu olhar, que incendiou 

Meu coração 

Olha pro céu, meu amor... 

GONZAGA, Luiz e FERNANDES, Zé. 

Olha pro Céu. In: Quadrinhas e 

Marchinhas. Rio de Janeiro: Rca 

Victor, 1965,78 Rpm, V801277a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACAUÃ 

Acauã vive cantando 

Durante o tempo de verão 

No silêncio das tardes agourando 

Chamando a seca pro sertão 

Ai, acauã, teu canto é penoso e faz 

medo 

Te cala, acauã 

Que é pra chuva voltar cedo 

Toda noite no sertão 

Canta o joão corta pau 

A coruja mão da lua 

A peitica e o Bacurau 

Na alegria do inverno 

Canta sapo, gia e rã 

Mas na tristeza da seca 

Só se ouve o acauã 

Acauã, acauã 

DANTAS. ZÉ. Acauã. In: Vida do 

Viajante, Rio de Janeiro: Rca Victor 

1981. 
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PARAIBA  

Quando a lama virou pedra 

E mandacarú secou, 

Quando ribançã de sede 

Bateu asas e voou 

 

Foi ai que eu vim m'embora 

Carregando a minha dor, 

Hoje eu mando um abraço pra ti, 

pequenina 

 

Paraíba, masculina, muié macho sim 

senhor 

Paraíba, masculina, muié macho sim 

senhor 

 

Eita, pau-pereira, 

Que em Princesa já roncou, 

Eita, Paraíba, 

Muié macho sim senhô 

 

Eita, pau-pereira, 

Meu badoque não quebrou, 

Hoje eu mando um abraço pra ti, 

pequenina 

 

Paraíba, masculina, muié macho sim 

senhor 

Paraíba, masculina, muié macho sim 

senhor 

GONZAGA, Luiz e TEIXEIRA, 

Umberto. Paraiba. In In: A Festa. Rio 

de Janeiro: Rca Victor,1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVE MARIA SERTANEJA  

Quando batem as seis horas 

de joelhos sobre o chão 

O sertanejo reza a sua oração 

 

Ave Maria 

Mãe de Deus Jesus 

Nos dê força e coragem 

Pra carregar a nossa cruz 

 

Nesta hora bendita e sã 

Devemos suplicar 

A Virgem Imaculada 

Os enfermos lhe curar 

 

Ave Maria 

Mãe de Deus Jesus 

Nos dê força e coragem 

Pra carregar a nossa cruz 2X 

OLIVEIRA. Júlio Ricardo de. Ave 

Maria Sertaneja. In: A Triste Partida, 

Rio de Janeiro: Rca Victor 1964 
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OLHA A PISADA 

Ôô mulé rendêra 

Ôô mulé rendá 

Chorô por mim num fica 

Solução vai no borná 

Assim era que cantava 

Os cabras de Lampião 

Dançando e xaxando 

Nos forró do sertão 

Entrando numa cidade 

Ao sair de um povoado 

Cantando a rendêra 

Se danavam no xaxado 

Eu que me criei na pisada 

Vendo os cangaceiros na pisada 

Danço com sucesso 

Olha a pisada, tum, tum, tum 

Olha a pisada, tum, tum, tum }bis 

Em Pernambuco ele nasceu 

Lá no Sergipe ele morreu 

O seu reinado a ninguém deu 

Mas o xaxado tem que ser meu, tem 

Tem que ser meu }bis 

Olha a pisada, tum, tum, tum }bis 

Olha a pisada de La 

GONZAGA, Luiz e DANTAS, Zé. 

Olhe a pisada. In: Feira do Gado-

Aboio. Rio de Janeiro: Rca Victor, 

1954,78 Rpm, V801277a. 
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LAMPIÃO FALOU  

Eu não sei porque cheguei 

Mas sei tudo quanto fiz 

Maltratei fui maltratado 

Não fui bom, não fui feliz 

Não fiz tudo quanto falam 

Não sou o que o povo diz 

 

Qual o bom entre vocês? 

De vocês, qual o direito? 

Onde está o homem bom? 

Qual o homem de respeito? 

De cabo a rabo na vida 

Não tem um homem perfeito} bis 

 

Aos 28 de julho 

Eu passei por outro lado 

Foi no ano 38 

Dizem que fui baleado 

E falam noutra versão 

Que eu fui envenenado 

 

Sergipe, Fazenda Angico 

Meus crimes se terminaram 

O criminoso era eu 

E os santinhos me mataram 

Um lampião se apagou 

Outros lampiões ficaram } bis 

 

O cangaço continua 

De gravata e jaquetão 

Sem usar chapéu de couro 

Sem bacamarte na mão 

E matando muito mais 

Tá cheio de lampião 

E matando muito mais 

Tá assim de lampião 

E matando muito mais 

 

Na cidade e no sertão 

E matando muito mais 

NASCIMENTO, Aprício, VENÂNCIO. 

Lampião falou. In: A Festa. Rio de 

Janeiro: Rca Victor,1981. 

 


