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AO TEXTO COM CARINHO 

 

Sofro aceleradíssimas pancadas no coração ao ter que agora lhe dar um fim temporário. 

Quando você ainda era ideia, uma luz sobre as nebulosas, de matéria bruta não definida, eu já 

lhe tinha apego. Quando nasceu, tímido, mas bem nutridinho de boas palavras, já era esperado 

e bem quisto. Sua madrinha assistiu o parto. Você foi crescendo, dando materialidade 

linguística a muitas vozes, construindo relações dialógicas inúmeras. Nisso tive medo de que 

textos de ímpetos impuros o tornassem dialogicamente irracional. O cronotopo foi passando e 

nossa relação tornava-se mais forte a ponto de sua vontade prevalecer sobre a minha. As 

noites em claro eram para mim, muitas vezes, noites de mendicância, implorava-lhe por se 

deixar escrever o mínimo que fosse. E você, como ébrio ama a garrafa tóxica de rum, 

embriagava-se de sentidos, e negava a mim compreendê-los. Ainda não era o tempo disso. No 

silêncio de minha pequenez insistia em esperar por você. Nunca lhe quis mal, sempre o amei e 

ainda o amo. Minha dor foi sua conhecida. Minha alma agoniada e os meus olhos fitos no 

relógio trágico que marcava todos os atos da minha labuta, às vezes, insana foram vistos por 

você. Seu proceder fora necessário ao meu crescimento, e quando percebeu que essa hora 

havia chegado, você permitiu que eu usasse as palavras certas para que, assim como num 

romance, a confrontação das linguagens fluísse de você e enfim, o fim temporário. Estava 

você, com medo de sentir saudade de mim?  Hoje, sou eu quem está vestida de saudade viva. 

Teria você, medo de eu abandoná-lo? Aquiete! Você é a prova viva do meu amor pelas letras, 

é a prova viva da minha potencialidade criadora, é a prova viva da confiança de sua madrinha 

em minha capacidade. É a nossa energia aproveitada.  Agora, você é um texto bem apessoado, 

reconhecido em seu meio, longe do resíduo esclerosado da palavra, outrora vaticinado. Pois 

bem, eis o fim dessa textual e orgânica batalha, dessa hercúlea oposição à inércia. 

Conseguimos.  Ardo em teu corpo, você vive em minha mente. Obrigada meu texto! 
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AO VERBO CRIADOR 

  

 

No princípio era o Verbo”, Jo 1.1. “Muitas vezes presos 

nos ergástulos desta vida, danadamente a soluçar de dor, 

eis a palavra que nos liberta. De quê? Ausculte o 

absconso arcano e ouviras um ansioso universo dentro de 

cada pensamento humano”. 

(Eu e Outras Poesias, 1912. Augusto dos Anjos).  

 

Obrigada Verbo Encarnado, por chamares à existência a 

palavra.  
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Homem agricultor de nascença, carpinteiro de excelência 

e filósofo por natureza, no canto de seu martelo proveu a 

sua família e sem nunca abandonar o sonho de ler de 

carreirinha. Conseguiu.  Criou suas filhas e aprendeu a 

ler e a escrever. 

Mulher professora, dona de casa, mãe de família, sempre 

abnegada de suas vontades, afago-lhe a alma com essa 

conquista. 

 

 

À minha irmã Janilly, 

 

Menina do meu bem querer mais expressivo! 
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OS APLAUSOS NOSSOS ... 

 

Epinício à Maria da Penha 

 

Como o belo condor que ruma aos alpes 

E descança nas altas cordilheiras 

Não se importa que forte temporais 

Tragam o ar resfriado das geleiras 

Uma força divina lhe abençoa 

Se faz dono do céu enquanto voa 

E aos picos mais altos tem acesso 

Maria da Penha é assim, tem tudo a ver 

Com a ave que voa pra viver 

No imenso horizonte do sucesso 

 

A voz do cordel presente no enunciado acima é uma justa homenagem à professora 

Maria da Penha Casado Alves. O meu primeiro contato com essa mulher foi na graduação e 

ainda timidamente me achegava perto. Não demorou muito e começaram as nossas relações 

dialógicas. Na vez primeira que tentei um grau maior, o chão batido do não êxito aparou a 

minha queda, nele os fractais da minha dor e da minha vergonha acadêmica e pessoal 

formaram um trio com a sonoridade do meu pranto. Depois disso, a cegueira no horizonte, 

diante de mim, as fronteiras das portas da desistência. Penha, com seu olhar exotópico, 

enxergou além de o que, para mim, era apenas um filete, e nas fronteiras de minhas fraquezas 

aplicou o conceito bakhtiniano. Arrumei meu bornal de esperança e com muita labuta e 

persistência transpassei inúmeras montanhas de desacretidação e vales de zombarias veladas. 

Constantemente ao meu lado, Penha percebia minha fraqueza, minha tristeza e até meu lundu. 

Em nenhum momento me deixou sequer escorregar e, com a maturidade de quem já enfrentou 

fortes temporais em todas as esferas da vida, fez do seu braço o meu, da sua força a minha, e, 

acima de tudo fez-me acreditar que sou um ser capaz. Sua orientação acadêmica era também 

uma orientação para a vida, uma vez que não há como separá-las. Dotada de uma rapidez de 

raciocínio invejável, de olhos rápidos e ávidos em desvendar os sentidos do cotidiano, de 

sagaz desenvoltura em transitar em meio a egos tão inflamados, a essa profissional, um raro 

prodígio genial, a essa que tem por ofício a arte de ensinar, canto o meu apreço e a minha 

admiração.  Pois bem, agora, a saudade, esta aguda seta, já ronda meu coração; só me resta 

galgar o mais altaneiro monte, concluir, temporariamente, esse trabalho.  
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RESUMO 

 

A produção artística Cante lá que eu canto cá, filosofia de um trovador nordestino (2004) 

do poeta cearense Patativa do Assaré se constitui em corpus de nossa pesquisa, que tem como 

objeto de estudo o estilo na lira patativiana. Enveredar pelo caminho do estilo e nos lançarmos 

nesse sertão da escritura patativiana, deve-se ao fato de a obra do poeta de Assaré estar prenhe 

de sentidos de identidades próprias de sua região como também das diferentes vozes 

constituidoras de sua vocalidade poética. Pretendemos investigar, em sua materialidade 

linguístico-discursiva, como o poeta constrói seu estilo. Em outras palavras, verificar de que 

forma ele produz um acabamento estético ao seu dizer poético (à sua voz e à voz alheia), ao 

seu canto patativiano. Nossa perspectiva será alicerçada pela concepção de sujeito e de 

relações dialógicas entre textos, conforme concebe Bakhtin (1992, 2003, 1995). Para esse 

teórico, o reconhecimento do sujeito e do sentido é imprescindível para a constituição de 

ambos. Com o intento de discorrer sobre as diferentes vozes constituidoras da linguagem do 

poeta, teremos como paradigma a Linguística Aplicada e a perspectiva dialógica da 

linguagem, segundo Bakhtin (2003), pois acreditamos que, por meio dessas abordagens, seja 

possível relacionar o mundo da ciência ao mundo da vida, algo ainda relutante no mundo 

contemporâneo. Elegemos, para análise, as concepções de estilo, de vozes e de relações 

dialógicas. Devido à pesquisa apresentar interface entre a Linguística Aplicada e a Literatura, 

adotamos, como abordagem metodológica, a pesquisa qualitativo-interpretativa e tomamos, 

como base, o modelo sócio-histórico da linguagem, entendendo a linguagem como prática 

discursiva. Nesse tipo de investigação, o conhecimento é reconhecido como algo construído 

na interpretação da linguagem. Dessa forma, o procedimento poderá incluir as relações sociais 

nas quais a linguagem é produzida, o mundo social que (in) determina – interfere, representa, 

interpenetra, ou até reformula – essa linguagem, e o caráter indisciplinar que a pesquisa exige.  

 

Palavras-chave: Enunciado. Estilo. Relações Dialógicas. Vozes Sociais. Acabamento Estético. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study aims at investigating the style of the Cearense 
1
poet Patativa do Assaré in 

his poetic discourse Cante lá que eu canto cá (2004). Such choice is due to the fact that 

Assaré‟s poetry is full of regional identities as well of different voices. In other words, our 

purpose is to analyze the way the author aesthetically expresses his own voice and the voice 

of others in his work. This study is based on a social and historical model of language, with 

language construed as a discourse practice with emphasis on the key concepts of style, voices, 

subject and dialogic relationships (BAKHTIN, 1992, 2003, 1995). Our documental research is 

situated within the area of Applied Linguistics and presents an interface with Literature. We 

start out with the premise that in this type of investigation knowledge is built from language. 

In this sense, we must consider the social relationships in which language is produced, as well 

as the world which (in) determines, interferes, represents, interpenetrates or else, reformulates 

language and the indisciplinary character of the research. 

 

Keywords: Discourse. Style. Social Voices. Aesthetic Completeness. Dialogic Relationships.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Of or relating to the State of Ceará, Brazil. 
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1 A PRIMEIRA NOTA 

 

Eu passo as minhas horas a brincar com palavras. 

Brinco de carnaval. 

Hoje amarrei no rosto das palavras a minha máscara. 

Faço o que posso.  

(MANOEL DE BARROS) 

 

 

Brincar com palavras é algo sério, sobretudo, quando essa brincadeira recebe o nome 

de PESQUISA. Atividade que ocupa um tempo quase incomensurável de nossa existência, 

instala-se em nossa mente, desregula nosso relógio biológico. Em suma: impõe-nos o seu 

cotidiano. Se quebrarmos as regras, se esquecermos da disciplina, ou se, de maneira 

despretensiosa, pularmos uma mínima etapa que seja, estaremos fadados ao fracasso. Não há 

espaço para sermos “café com leite”. Responsavelmente, propusemo-nos a participar da 

“brincadeira”, primeiramente, pelo puro diletantismo, pelo gosto estético. Só brinca quem 

realmente gosta. Segundo, pela seriedade e pela contribuição que a pesquisa pode oferecer. 

Pois bem, a nossa “brincadeira” envereda-se pelo ser (tão) do poeta cearense Patativa 

do Assaré, precisamente pela obra Cante lá que eu canto cá, filosofia de um trovador 

nordestino (2004) – obra que contém o corpus de nossa pesquisa.  Optamos por esse tema 

devido ao fato de a obra do poeta de Assaré estar prenhe de sentidos de identidades próprias 

de sua região como também das diferentes vozes constituidoras de sua vocalidade poética. 

Pretendemos investigar como, em sua materialidade linguístico-discursiva, o poeta deixa 

transparecer o seu estilo, ou como ele o constrói. Em outras palavras, pretendemos observar a 

estética de seu dizer poético (da sua voz e da voz alheia). Insere-se, portanto, na área de 

estudos da Linguística Aplicada (doravante LA), visto que compõe o foco dessas abordagens 

a linguagem em uso, em seu emaranhado de sentidos e em sua heterogeneidade. Como afirma 

Signorini (1998, p. 101), 

 

 

A LA tem buscado cada vez mais a referência de uma língua real, ou seja, 

uma língua falada por falantes reais em suas práticas reais e específicas, 

numa tentativa justamente de seguir essas redes, de não arrancar o objetivo 

da tessitura de suas raízes. Daí a especificidade do objetivo de pesquisa em 

LA – o estudo de práticas específicas de uso da linguagem em contextos 

específicos –, objeto esse que a constitui como campo de estudo outro, 

distinto, não transparente e muito menos neutro. 
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A relevância de se estudar a linguagem em uma situação específica decorre da 

possibilidade de a LA investigar práticas discursivas em suas redes de sentidos nos mais 

variados contextos, ou seja, uma área de conhecimento que nos oferece uma intravisão dessas 

práticas por considerar os “elementos híbridos em que se entrelaçam o mundo dos objetos e o 

mundo dos sujeitos, agenciados (ou envolvidos) numa mesma trama ou rede através de um fio 

frágil” (SIGNORINI, 1998, p. 101). Enveredaremos por uma LA que, segundo Moita Lopes 

(2006, p. 14), é entendida como “um modo de criar inteligibilidade sobre problemas sociais 

em que a linguagem tem um papel central”, e que deixa de lado o caráter solucionista que a 

acompanhou por muitos anos. Essa característica traz consigo o sujeito da LA, um sujeito 

social, heterogêneo, fluido e mutável; um sujeito que se constitui na e pela linguagem, ao 

internalizar elementos sígnicos do outro (BAKHTIN, 2003, 2006; GERALDI, 2005); um 

sujeito construído em práticas historicamente demarcadas, pois “somos os discursos em que 

circulamos, o que implica dizer que podemos modificá-los no aqui e no agora” (MOITA 

LOPES, 2009, p. 21). 

É justamente nesses aspectos que a LA harmoniza-se com a teoria bakhtiniana da 

linguagem.  O nosso enfoque da poesia patativiana baseia-se na concepção de sujeito e de 

vozes de Bakhtin (2003, 2006). Nessa visão, o sujeito é constitutivamente dialógico. Seu 

mundo interior é constituído de diferentes vozes em relações de concordância ou de 

discordância, afirmação ou objeção, enfim, de responsividade à fala alheia. Procuraremos, 

então, analisar como o canto patativiano é orquestrado pelas diversas vozes de outrem às 

quais o poeta dá acabamento estético. A partir dessas observações, a importância desse poeta 

é fundamentada como referência para outras expressões de cultura popular, como referencial 

icônico da cultura cearense, como homem criador de elementos de representação cultural e, 

por fim, como sujeito em consonância com seu espaço, seu tempo e ciente de sua existência.  

Neste estudo, aparecem transcritos alguns dos poemas patativianos que serão 

analisados em relação às circunstâncias de produção. São poemas cuja preocupação maior é 

comunicar em versos o que ele entendia como “verdade” e por trás do código da rima usava 

com extremada desenvoltura dois padrões centrais da linguagem – a popular e a erudita 

“Patativa passou a estudar as duas, a fim de detectar-lhe as diferenças e, a partir delas, 

encontrar as igualdades” (FEITOSA, 2003, p. 210). Essas diferenças que culminam em 

igualdades não são, para Patativa, algo que separe, nem classifique e, menos ainda, que 
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saliente as “verdades”, sejam elas de cunho erudito ou popular. De acordo com Feitosa (2003, 

p. 210), “o poeta entende que a „verdade‟ é uma só e, que, uma vez dita, encontra abrigo nas 

duas linguagens”. Essa mescla de linguagens, essa mistura de vozes, essa dialogicidade dará 

vida à linguagem do poeta de Assaré. Conforme Carvalho (2002, p. 59), 

 

 

Patativa nos propõe uma poesia de construção, lança as bases de questões em 

que emerge uma ética pessoal, que passa por uma estética e, por isso, ganha 

uma dimensão mais ampla, de uma fala que é poética e é histórica. Apesar 

de toda a força de uma dicção inaugural do mundo e da ancestralidade de 

que se reveste, é a fala de um homem político, que diz sobre outros homens, 

em determinadas condições econômicas e sociais, fala que é enunciada de 

um lugar específico, apesar de sua universalidade, em que subjaz uma 

regionalidade que, longe de limitar, reforça esse cosmopolitismo sem 

fronteiras, a partir de todo um substrato de Humanidade. 

 

 

Se as nossas sinapses estiverem em processo de alinhamento e de emparelhamento 

responsivo com a teoria bakhtiniana, de fato pensaremos como o filósofo russo: “Pelo que 

vivenciei e compreendi na arte, devo responder com a minha vida para que todo o vivido e 

compreendido não permaneçam inativos” (BAKHTIN, 2003, p. XXXIII-XXXIV). Isso nos 

faz indagar sobre como o poeta de Assaré respondeu com a sua vida, com a sua obra; como 

também nos encoraja, nessa empreitada de compreender o mundo no qual efetuamos nossas 

práticas sociais, a aceitarmos o desafio de, ao pesquisar, desbravar o possível, ainda que nos 

sobrem as veredas. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

O desejo de enveredar pelo sertão do sujeito patativiano é, há muito, ideia que, como 

o próprio poeta diz, vem moendo que nem broca em aroeira, ou seja, vem se aprofundando a 

cada dia mais e agora se estabelece, ganha materialidade linguística. A obra do poeta de 

Assaré servirá de corpus, ao longo de nossa investigação, para inter-relacionar nossa análise a 

respeito da pertinência desse autor como referência para a compreensão de ele valorar um 

mundo que lhe é próprio, e como traz para seu texto as diferentes vozes que constituem sua 

poética.   
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Além do exposto, apontam-se três razões que conferem justificativa a nossa pesquisa. 

A primeira delas é ser o texto o dado primário – a realidade imediata e produto de sujeitos 

constituídos dialogicamente – das Ciências Humanas, sem o qual inexiste pesquisa 

(BAKHTIN, 2003). Acrescentando-se a isso a relevância do objeto, por suas marcas 

revelarem posicionamentos ideológicos. Ideologia aqui entendida na perspectiva bakhtiniana, 

ou seja, múltiplas visões da realidade, ou múltiplas visões refratadas da realidade. 

A segunda razão deriva da relevância da produção poético-discursiva de Patativa que 

o transforma em um mito da cultura nacional. Dizendo de outro modo, como atesta um dos 

maiores estudiosos de sua obra, 

 

 

Patativa é mito porque cumpre uma função sui generis intimamente ligada à 

natureza da tradição e à continuidade da cultura, cuja função seria de 

“reforçar a tradição e dar-lhe maior valor e prestígio unido-a à mais alta, 

melhor e mais sobrenatural realidade dos acontecimentos iniciais. (Abbagno, 

1982). Sendo o mito indispensável à cultura e sendo esta um processo em 

andamento, o mito nasce e renasce conforme a própria dinâmica da cultura 

vai sendo alterada. A função mítica de Patativa seria a mediação entre o 

passado e o futuro, entre o tradicional e o moderno, entre sua juventude e sua 

velhice, entre o erudito e o popular”. (FEITOSA, 2003, p. 249. Grifo do 

autor). 

 

 

A terceira razão é a não existência de investigação que contemple o objeto da 

pesquisa no enfoque teórico-metodológico no qual nos ancoramos. Nossa perspectiva será 

alicerçada na concepção de estilo e de relação dialógica de Bakhtin constituída e constituinte 

do sujeito (2003; 2006). Para esse teórico, o reconhecimento do sujeito e do sentido é 

imprescindível para a constituição de ambos. O sujeito, histórico e inacabado, se constitui na 

interação com o Outro, e esse Outro é o mundo no qual esse sujeito está mergulhado, e não 

apenas o seu interlocutor direto.  Poderíamos acrescentar que o sujeito se constrói na 

experiência com o seu ambiente e seus constituintes. 

 

Entenda-se por experiência a vivência, o exercício e a prática de um 

cotidiano que inseriu nele as “marcas” de uma práxis que, entre tantas outras 

coisas, o habilita a traduzir com fidelidade os sentidos do seu viver. O gosto, 

a textura, a cor, o cheiro, a visão, os sons de seu habitat se somam a outra 

experiências e formam uma espécie de repertório de sentidos e de 

sentimentos sobre seu espaço sociocultural (FEITOSA, 2003, p. 209. Grifo 

do autor). 
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O aspecto da INdisciplinaridade, nos termos de Moita Lopes (2006, 2009), 

caracteriza o nosso objeto de estudo, pois este se encontra em campos limítrofes, em 

correlação de fronteiras. Inserida em uma área de saber nômade e mestiça, esta investigação 

estabelece, portanto, uma interface da Linguística Aplicada com a Literatura. Não partiremos 

de uma aplicação de conceitos a dados empíricos, pois há conceitos que não servem à 

perspectiva sócio-histórica, e os que servem precisam instituir categorias de análise que 

viabilizem o processo de investigação, impedindo assim, que a pesquisa enverede pelo que 

antes fora chamado de pesquisa tradicional. Para articularmos um ponto de vista sócio-

histórico sobre um objeto em estudo 

 

Exige a leveza de pensamento que convoca conceitos e construtos de 

diferentes disciplinas [..] que não serão meramente colados ao acaso, para 

produzir uma análise em níveis (sociológico, psicológico, discursivo), mas 

que se redefinem como diferentes facetas do mesmo objeto sob 

interpretação. (ROJO, 2006, p. 267). 

 

 

É o desengessamento da forma ou do modo como fazer pesquisa, poderíamos até 

dizer, utilizando-se do conceito bakhtiniano de acabamento estético, que é uma nova 

enformação da pesquisa. Mais leve, nem por isso desafinada com o rigor metodológico, mais 

fluida, mais permeável.  Ademais, “essa permeabilidade ou porosidade para absorver o „novo‟ 

é igualmente um pré-requisito que se prevê nos projetos de pesquisa aplicada como condição 

constituidora básica” (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 29).  

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA  

 

Com base em nossas justificativas, seguem as questões que nortearão a pesquisa:  

 

• Fundamentados na concepção de estilo para Bakhtin (2003, p. 180) enquanto “um 

conjunto de procedimentos de enformação e acabamento do homem e de seu mundo”, como 

se configura o estilo na obra em análise de Patativa?  
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•  Como o poeta, na obra focalizada, dá acabamento estético à voz do outro nos seus 

poemas?  

 

1.3 OBJETIVOS  

 

Como desdobramento das questões de pesquisa, delimitamos os dois objetivos a 

seguir: 

 

• analisar como se configura o procedimento estilístico na obra patativiana; 

 

• investigar como se constitui o acabamento estético do autor ao lidar com as diferentes 

vozes constituidoras de sua vocalidade poética. 

 

Para atingir tais objetivos, organizamos o texto da seguinte maneira: uma introdução, 

cinco capítulos interpostos e as considerações finais. Assim, nesta introdução ou em A 

primeira nota, definimos o nosso objeto de estudo, justificamos a escolha pelo tema, 

estabelecemos os objetivos e as questões da pesquisa, indicamos o referencial teórico e a 

imersão de nosso trabalho na LA. No capítulo A lírica patativiana: o canto, segundo 

capítulo, apresentamos um relato a respeito do poeta de Assaré, tanto no âmbito de sua vida 

pessoal, quanto no de sua grande obra, e, é claro, incluindo, aqueles que entoaram seu canto. 

Um canto em estado de arte é o movimento de número três, deixando mais claro, o terceiro 

capítulo. Nele, estão apresentados trabalhos a respeito de Patativa, tais como: biografias, 

ensaios, dissertações de mestrado, tese de doutorado. A respeito de nosso objeto de estudo, 

“estilo”, apresentamos obras e teses de doutorado que enfocam o tema. Em O maestro, o 

quarto capítulo – o da fundamentação teórica -, enveredamos por uma revisão teórica do 

pensamento bakhtiniano e apresentamos as concepções que nortearam nossa pesquisa. Já em 

O coral metodológico, o quinto capítulo, abordamos o fazer metodológico e os critérios de 

escolha de nossos dados. E, finalmente, em Analisando as partituras do pássaro, o sexto 

capítulo, apresentamos as análises dos dados, ou seja, as análises dos poemas de Patativa do 

Assaré, tendo em vista responder aos objetivos da pesquisa. Por último, em Os acordes 

finais, ou seja, a retomada do dito anterior e o fim de nossa “brincadeira”, apresentamos o 
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resultado de nossa análise que ecoou em vozes na interlocução com o sertão, com o caboclo 

sertanejo, com o dotô e com o Criador. 
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2 A LÍRICA PATATIVIANA: O CANTO 

 

Na minha pobre linguage, 

A minha lira servage 

Canto o que a minha arma sente 

E o meu coração incerra, 

As coisa de minha terra 

E a vida de minha gente. 

 (PATATIVA DO ASSARÉ) 

 

 

Patativa é avezinha que mimosamente empresta seu nome ao vate nascido Antônio 

Gonçalves da Silva. Ave dos gracejos rimados que ouvira do pai e que sempre atualizava. A 

presença do “outro” já constituía, pois, o melodioso canto patativiano.  O homem simples, do 

campo, caseiro, pai, trovador sagaz nas “cordas e nos beiços”, como dizem os caboclos, foi 

violeiro e percorreu terras que distavam muito de seu torrão natal, terras que ficaram 

encantadas com suas trovas, com seu mavioso canto. Às diversas paragens sempre levava, em 

seu bornal, o vigor da cultura do sertão. Ao deixar de cantar literalmente, passou a compor 

seus poemas na roça, os quais passava, em momento posterior, para o papel.  

Quando Luiz Gonzaga gravou a toada de retirante: A triste partida, o poeta de Assaré 

ganhou notoriedade em todo Brasil. O sertão pleno de vivacidade brota na lira patativiana, 

que faz da escassez econômica do sertão o querosene para trovas e troças. “É o poder da 

palavra que dá o tom para a poesia mítica de Patativa do Assaré, que torna o poeta um 

demiurgo, no sentido platônico do termo: aquele capaz de modelar com a palavra e nomear as 

coisas ao seu redor.” (MIRANDA, 2011). Patativa do Assaré é, assim, um pássaro de olhar 

ávido por captar os detalhes da vida, por captar a riqueza do cotidiano do sertão. Um 

cotidiano que talhou com maestria na marca inesquecível de sua voz e na incisão de seu lápis: 

o homem do sertão, o roçado, o colorido da fala do povo nas feiras livres, a troca e venda de 

mercadorias, o cheiro dos temperos e das misturas. Com essa “ruma” de outros, o menestrel 

do agreste compunha sua lira. 

 

 
“Minha serra” 

 

Quando o sol ao Nascente se levanta, 

Espalhando os seus raios sobre a terra, 

Entre a mata gentil da minha Serra, 

Em cada galho um passarinho canta. 

 

Que bela festa! que alegria tanta! 

E que poesia o verde campo encerra! 

O novilho gaiteia, a cabra berra, 

Tudo saudando a natureza santa. 

 

 

Ante o concerto desta orquestra infinda 

Que o Deus dos pobres ao serrano brinda, 

Acompanhada da suave aragem, 
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Beijando a choça do feliz caipira, 

Sinto brotar da minha rude lira 

O tosco verso do cantor selvagem. 

 

(Inspiração Nordestina, 2003. p. 196)

 

Patativa do Assaré nunca foi solitário. Sua preocupação com seu tempo e sua gente 

revelava um profundo compromisso social capaz de apontar para um caminho utópico, porém 

não escapista, reafirmando sua sensibilidade, impregnada de música e de imagens do sertão. 

Tal qual ave que demarca seu território ao cantar, o poeta se nutre da valorização da natureza, 

aqui entendida como a relação entre o humano e o ambiente, de forma a unir os princípios 

éticos aos estéticos no conjunto de sua produção. (Miranda, 2011). 

 
“Lição do pinto” 

 

Vamos meu irmão, 

A grande lição 

Vamos aprender, 

É belo o instinto 

Do pequeno pinto 

Antes de nascer. 

 

O pinto dentro do ovo 

Está ensinando ao povo 

Que é preciso trabalhar, 

Bate o bico, bate o bico 

Bate o bico tico tico 

Pra poder se libertar. 

 

Vamos minha gente, 

Vamos para frente 

Arrastando a cruz 

Atrás da verdade 

Da fraternidade 

Que pregou Jesus. 

 

 

 

 

O pinto prisioneiro 

Pra sair do cativeiro 

Vive bastante a lutar, 

Bate o bico, bate o bico, 

Bate o bico tico tico 

Pra poder se libertar. 

 

Se direitos temos, 

Todos nós queremos, 

Liberdade e paz, 

No direito humano 

Não existe engano, 

Todos são iguais. 

 

O pinto dentro do ovo 

Aspirando um mundo novo 

Não deixa de beliscar 

Bate o bico tico tico 

Bate o bico, bate o bico 

Pra poder se libertar. 

 

(Aqui tem coisa, 2004, p. 125). 

 

 

Patativa encantou, pelos versos de conteúdo social, ideológicos, caboclos, sedentos 

de justiça, marcados pela saudade, impregnados de misticismo. Publicou vários livros e o 

primeiro registro de sua poesia, que era oral, está no livro Inspiração nordestina (1956), 

reeditado com o título Inspiração nordestina - cantos do Patativa (1967). Nela, o poeta 

começou a demarcar território por meio do canto melodioso e triste. Com narrativas densas, 

mas suficientemente claras, fazia-se ouvir a voz do poeta que atinge tanto o homem do campo 
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– da mão calejada pela árdua labuta-, como o acadêmico – de mãos lisas e de finos tratos. 

Ispinho e fulô (1978) são dois elementos constituintes da realidade geográfica do poeta, 

sobretudo pelos elementos que denotam a seca e a cheia em seu caro torrão. O poeta sertanejo 

deixa aflorar de forma elegíaca o cotidiano de seu cenário familiar, as virtudes e as belezas do 

sertão; porém faz aflorar, também, o cenário de escassez proveniente, não só da desigualdade 

climática, mas também da social e da política. Outra obra é Balceiro de Patativa e de outros 

poetas de Assaré (1991), organizada por Patativa do Assaré e seu sobrinho Geraldo Gonçalves 

de Alencar.  

Já Aqui tem coisa (1994), agora fazendo parte da Coleção Literatura Popular, teve 

sua primeira edição em 1989, constituindo uma publicação limitada, quando o autor “colheu” 

seus 80 anos de idade. Sua voz dá expressão ao homem do campo, uma voz que inquire 

veementemente sobre as causas, os possíveis motivos, as determinadas ou escusas razões 

pelas quais os nordestinos são submetidos ao lancinante estado de penúria; uma voz pugnaz 

que despe diante de todos o tema da violência no campo, o da migração nordestina para as 

grandes selvas de pedras, o da reforma agrária, este último considerado por Patativa essencial, 

pois seria uma oportunidade às populações rurais carentes, aos agricultores pobres, de terem 

condições de prover sua existência digna.  

Outras obras do poeta são: Ao pé da mesa – mote e glosas (2001, também em 

parceria com o sobrinho Geraldo Gonçalves); a continuação de Balceiro, agora o número 2 

(2001) organizado por Geraldo Gonçalves de Alencar; e Cante lá que eu canto cá, filosofia 

de um trovador nordestino (2004), que contém o corpus de nossa pesquisa; além de 

Cordéis do Patativa (1991), uma caixa com 13 folhetos, da coleção Lira Nordestina editada 

pela  Secult com apoio da prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.   

Cante lá que eu canto cá, filosofia de um trovador nordestino escrita em 1978, 

tem 104 poemas; destes, 28 poemas são em mote – estrofe anteposta ao início de um poema; e 

trata de vários temas: o sertão, a mulher, o amor, a saudade, a tristeza... Obra que traz a 

filosofia do homem do sertão, homem de condição qualitativamente inferior no seu modo 

próprio de ser e de experimentar as ações rigorosas, as tórridas injustiças, as claudicantes 

alegrias do seu viver. Nela, o poeta sertanejo evidencia, sempre por negações anafóricas, a 

pobreza que o condena ao duro trabalho da terra, como também a situação do homem 

sertanejo obrigado a abandonar sua terra em função da seca e migrar para os grandes centros 

urbanos ou às cidades litorâneas. Homem/poeta de moral ilibada fundamenta sua lírica em sua 
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experiência de matuto trabalhador, de conhecedor do sertão em carne, osso e miséria; que tem 

legitimidade de falar, pois pertence ao seu caro torrão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse é o canto de Patativa em diferentes obras em diferentes enunciados. Passemos 

então a ouvir os que cantam Patativa e os que cantam o estilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] 

Quando uma seca inclemente 

Assola o nosso Nordeste 

Dexando a mata e o agreste 

Tudo triste e deferente, 

Que viaja a pobre gente 

Pra São Paulo e Maranhão, 

Dexando o caro torrão 

Onde contente vivia 

Trabaiando todo dia, 

É coisa do meu sertão. 

[...] 

 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.70 -71) 
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3 UM CANTO EM ESTADO DE ARTE 

 

  Beijando a choça do feliz caipira, 

Sinto brotar da minha rude lira 

       O tosco verso do cantor selvagem. 

 (PATATIVA DO ASSARÉ) 

 

 

3.1 Das vozes que cantam o pássaro 

 

O poeta popular Patativa do Assaré e sua maviosa obra têm sido alvo de análise, 

ultimamente, em muitos estudos. Os interesses e os campos de investigação são os mais 

diversos: o funcionamento discursivo de sua poesia (NASCIMENTO, 2008); ensaios que 

“tentam mostrar um caleidoscópio de um poeta cidadão chamado Antônio Gonçalves da 

Silva” (CARVALHO, 2002); uma empreitada em torno da vida e da obra “do filho do sol e 

herdeiro da seca, sempre esperançoso de um mundo melhor, passa a vida plantando, colhendo 

sonhos e expandindo ideias próprias por meio de sua poesia, profundamente enraizada no 

coração da nossa terra (ASSIS ÂNGELO, 1999, p.5); “a síntese de uma vida que se fez obra e 

que é contada aqui de modo solto e leve, majoritariamente em prosa, coisa difícil de obter de 

Patativa, que é todo poesia” (FEITOSA, 2002, p.7); uma tese de doutorado, que, depois se 

transformou no livro Patativa do Assaré: a trajetória de um canto (FEITOSA, 2003), que 

uma análise da trajetória do poeta de Assaré partindo da leitura dominante ou preferencial que 

se faz de Patativa na mídia. 

Dada a importância do diálogo deste trabalho com a fortuna crítica de Patativa do 

Assaré, faz-se, a seguir, uma breve apresentação dos trabalhos citados. 

Nascimento (2008) analisou o funcionamento discursivo da poesia patativiana, 

observando a identidade nordestina como construção discursiva, produzida por relações 

interdiscursivas e por dizeres institucionalizados na memória discursiva. Isso a partir das 

visibilidades e dizibilidades apresentadas para o nordeste em práticas discursivas diversas. 

Como aporte teórico, utilizou a análise do discurso francesa, a qual entende a língua como 

acontecimento em que os sujeitos realizam ao mesmo tempo o processo de significação, 

construindo os sentidos afetados pela língua e pela história. Nascimento ancorou-se nas ideias 

de Michel Pêcheux, Jean Jacques Courtine e Michel Foucault. Como objetivos específicos, a 

autora se propôs a investigar os interdiscursos que atravessam o discurso poético do sujeito 

enunciador e como esses auxiliam a construção da identidade nordestina; a verificar como a 
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memória discursiva legitima os dizeres sobre o nordeste e a enfatizar que a identidade é uma 

construção discursiva, produzida em locais históricos e determinados em práticas discursivas 

determinadas. Um trabalho que, assim como o seu objeto de estudo, também almeja, segundo 

(NASCIMENTO, 2008, p. 14.), “divulgar a cultura popular nordestina para o Brasil e a 

riqueza de um povo em sua capacidade de expressão e potencial criativo”. 

Carvalho (2002, p. 9) escreveu ensaios que, como acima citado, “tentam mostrar um 

caleidoscópio de um poeta cidadão chamado Antonio Gonçalves da Silva”. São ensaios que 

ele mesmo designa de peças de um quebra-cabeça maior, metaforizados pelo ensaísta como 

uma colcha de retalhos os quais ele emendou, pacientemente, ao longo de sua convivência de 

quase dez anos com o poeta da mão grossa. Disso resultaram mais de 600 páginas de 

conversas gravadas e transcritas e, o mais impressionante, um objeto de pesquisa que se 

tornou amigo. Ao fim dessa obra ensaística, uma pérola sonora: O Crime de Cariús, escrito 

por Patativa, fazendo uso do pseudônimo Alberto Cipaúba, em 1946.  

Um desses ensaios, “Patativa do Assaré: memória e poética” foi apresentado no III 

Congresso Internacional Latino Americano de Semiótica, promovido pela PUC São Paulo, em 

1996 e publicado no número 5 (abril/setembro de 1996), da revista Moara, dos Cursos de 

Pós-Gradução em Letras da UFPA. Outro ensaio, “Patativa do Assaré: natureza e cultura”, foi 

apresentado na XVI Jornada de Estudos Linguísticos do Nordeste, Fortaleza, em setembro de 

1998 e publicado pela Revista do GELNE, ano 1, número 2, 1999, páginas 129/132. Ainda 

fazendo parte das vozes que cantam o pássaro, temos “O sertão: Guimarães Rosa e Patativa 

do Assaré” texto apresentado no II Seminário Internacional Guimarães Rosa, promovido pela 

PUC, Belo Horizonte (MG), em agosto de 2001. 

Assis Ângelo (1999) nos convida a enveredarmos pela vida e pela obra de um poeta 

brasileiro materialmente pobre, de humildade acentuada, mas muito rico por seu talento 

invulgar. Nas notas preliminares, Ângelo relata que Patativa do Assaré lembra-lhe muito Luís 

da Câmara Cascudo (1898-1989), o potiguar estudioso de nosso folclore, autor de extensa 

obra, mas que, assim como Patativa, ainda é quase desconhecido e pouco reeditado. O 

primeiro lembrava o segundo pela surdez e grandeza comuns em sua pessoa. Na parte 

biográfica, o estudioso traz além da cronologia da vida do poeta, outras vozes, como a do 

jornalista e escritor José Nêumanne; a do cantor Raimundo Fagner, primeiro intérprete da 

música popular brasileira a gravar um dos mais belos poemas, “Vaca Estrela e Boi Fubá”; a 

de Peter Ludwig Alouche, brasileiro, nascido no Egito, engenheiro formado nas 
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Universidades Mackenzie e USP e em Letras Francesas pela Université de Nancy. Alouche 

ressalta que 

 

A arte de Patativa nos faz lembrar os trovadores medievais, que cantavam a 

vida, com coragem e sem censura. Ao apreciar o canto de alguns de seus 

poemas, musicados por Téo Azevedo, não pude deixar de estabelecer um 

paralelo com as canções portuguesas da Idade Média que encerravam 

poesias de tantos autores até Gil Vicente. (Apud ÂNGELO, 1999. p.24) 

 

 

Podemos encontrar, também, um brilhante ensaio fotográfico de Gal Oppido
2
 (1999), 

amigo particular de Assis Ângelo, que Patativa recebeu em sua casa e o acompanhou por todo 

o trajeto “ordenado” por Ângelo. Esse fato, em particular, o próprio Patativa relata numa carta 

ao amigo Ângelo. 

Para Tadeu Feitosa, (2002, p. 7) a obra Digo e não peço segredo “é a síntese de uma 

vida que se fez obra e que é contada aqui de modo solto e leve, majoritariamente em prosa, 

coisa difícil de se obter de Patativa, que é todo poesia.” (2002, p.7). O estudioso conviveu 

diariamente com o poeta e pôde observar um Patativa entregue ao diálogo, fosse em suas 

declamações performáticas ou em desafio com Geraldo Alencar. O livro é a síntese do 

cotidiano de um mito consolidado e reconhecido no Brasil inteiro. Patativa era um homem 

simples, que contrariava todos os ditos a respeito de incapacidade dos idosos, demonstrando 

toda a força de sua memória para traduzir o universal. Como homem culto, leu Camões, 

Olavo Bilac, Castro Alves, José de Alencar, Machado de Assis. O aval da erudição já estava, 

por completo, dispensado. Para atestar o dito, transcrevemos as palavras do organizador: 

“Patativa está além dessas separações arbitrárias entre a cultura erudita e a cultura popular. 

Ele é simplesmente universal” (FEITOSA, 2002, p.8). 

Em seu livro Patativa do Assaré: a trajetória de um canto, resultado de sua tese de 

doutorado, Feitosa analisa a trajetória do poeta de Assaré partindo da leitura dominante ou 

preferencial que se faz de Patativa na mídia, as características biográficas recorrentes e as 

referências a certas poesias de sua obra, que podem também ser encontradas nos discursos de 

muitos de seus fãs e nos discursos de seus biógrafos (2003, p.8). O termo preferencial revela a 

noção, segundo Hall apud Feitosa (2003), de que existem na sociedade sentidos preferenciais 

                                                           
2
 O referido ensaio fotográfico compõe a obra O poeta do povo: vida e obra de Patativa do Assaré, de Assis 

Ângelo (1999). 
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e de que toda sociedade tende a impor uma classificação do mundo social, cultural e político. 

E que tal classificação produz uma ordem cultural dominante que será a mediação pela qual 

os processos sociais são interpretados e compreendidos. Feitosa trabalhou com as formas de 

dizibilidade sobre Patativa, formas que, segundo ele, se estruturam simbolicamente na mídia 

como que a almejarem um sujeito homogêneo, qualidade que não condiz com o poeta. A 

indagação-chave de seu estudo versa sobre como os discursos difundidos pelos meios de 

comunicação de massa construíram uma imagem do poeta, estruturada assim a partir dos 

postulados ditados pela mídia. Feitosa metaforizou Patativa do Assaré de “texto” 

 

para indicar que a compreensão “cristalizada” do poeta e de sua obra é um 

construto simbólico, estruturado e culturalmente localizado, simbolicamente 

produzido por diversas instâncias sociais, inclusive a midiática. [...] A 

construção de Patativa é um texto no sentido de que os elementos sociais 

(seca, miséria, sertão, etc.) que o circunscrevem podem determinar as 

escolhas estéticas apresentadas em sua obra. (FEITOSA, 2003, p.9) 

 

 

No primeiro capítulo de seu livro, ele analisa “um ser metalinguístico, ao mesmo 

tempo plural e específico, um ser híbrido que, mesmo visto de seu ninho, parecemos vê-lo 

mediado pelos meios que o difundem” (p.13). Dito de outra forma: um Patativa movente, 

mestiço, atravessado pelos discursos de outrem. Logo em seguida, apresenta a história do 

poeta em relatos sobre sua vida. O pesquisador fez análises de biografias existentes e de 

relatos do próprio Patativa. No capítulo seguinte, discorre sobre o poeta e, inevitavelmente, 

sobre sua poética e também sobre o homem que se debruça sobre esse fazer poético. A seguir, 

trata da análise do Patativa propagada pela mídia. É justamente aqui onde se dá o encontro e a 

propagações de vozes cujas origens se dão “ao pé da letra”, na lira patativiana, letra que se 

multiplica, dialoga com outros códigos e atinge outras massas. E, para finalizar esse dito, nos 

valemos da própria “conclusão” do autor da tese. 

 

 

Tudo isso para dizer que todas essas categorias de análises se misturam, que 

um capítulo remete sempre ao outro, como híbridas são as análises aqui 

escolhidas dentre muitas outras que poderiam estar aqui também. Tudo isso 

para ratificar classificações como popular, erudito, tradicional e moderno, 

clássico, matuto, massivo, elitista, arte e folclore... Tudo isso se mistura. 

Uma vez dentro, como nos diz Canclini (2000), “já não importa saber por 

qual acesso se entrou” e nem onde iremos sair. (FEITOSA, 2003, p.15). 
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É claro que esses não são todos os trabalhos realizados a respeito de Patativa. 

Recentemente divulgada, temos a dissertação de mestrado de Brito (2009) defendida na 

Universidade de Caxias do Sul, pelo Programa de Pós-graduação em Letras, Cultura e 

Regionalidade, sob o título: Poética Sertaneja: aspectos do sagrado em Patativa do 

Assaré. Como o próprio título enuncia, trata-se de um estudo sobre a poética de Patativa do 

Assaré enveredando pelas “marcas” do sagrado em sua obra. E não poderia ser diferente, o 

ponto de partida desse estudo é a oralidade, uma vez que a poesia patativiana tem a seiva na 

oralidade. Continuando a peregrinação pelo texto, é traçado um perfil do poeta com destaque 

para aspectos relevantes em seu caminho de homem/poeta/matuto/sertanejo. A apresentação 

de suas obras vem logo em seguida, como bem enfatiza Brito (2010): “antes „armazenadas‟ na 

mente e no coração do vate, agora convergindo para a letra no papel”; por último, os aspectos 

do sagrado, coletados no roçado dos poemas patativianos. De caráter interdisciplinar, a 

pesquisa se apoia na teoria literária, na filosofia, na sociologia da religião e na teologia.  

Sonoridade e dissonância. Dois aspectos que estão presentes na nossa “melodia” e 

aparecem no gosto estético, na predileção por literatura, no encantamento por poesias e, 

sobretudo, no mavioso canto patativiano. A sonoridade é evidente no canto triste, choroso, 

mas ao mesmo tempo denunciador da injustiça social contra o homem sertanejo, um canto 

militante que é a voz e dá à voz ao sertanejo. Voz construída na e pela experiência de uma 

existência plantada num chão tórrido e regada pelo suor diário de sua labuta, construída pela 

visão de um homem, dito analfabeto, mas conhecedor e leitor do mundo que o cercava e do 

qual fazia parte. 

A dissonância melódica é notória no que diz respeito ao “arranjo” que daremos ao 

canto patativiano, a começar pelo enfoque teórico que abalizará nosso estudo, a saber, a 

concepção de enunciado, de estilo, de vozes sociais e de relações dialógicas entre textos, de 

acordo com Bakhtin (1992, 2003, 1995) citado anteriormente. Embora a oralidade seja a força 

maior da vertente patativiana, aqui investigaremos como, na materialidade linguístico-

discursiva dos poemas, Patativa do Assaré dá acabamento estético ao seu dizer, por meio do 

estilo que se constrói na fronteira de sua voz com a voz alheia. Cremos que, observando o 

entrecruzamento das diferentes vozes constituidoras da vocalidade poética patativiana, 

encontraremos um ponto convergente nessa dissonância, ou seja, a voz do poeta refletindo e 

refratando os dizeres de seu povo sertanejo, as mágoas, as tristezas, as injustiças, as alegrias. 
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A partir desse pequeno rol, percebemos a necessidade de realizar, na obra 

patativiana, uma incursão em enunciado, estilo, vozes, relações dialógicas e acabamento 

estético. 

 

3.2 Das vozes que cantam o estilo 

 

 

Encontrar “partituras” de estilo na perspectiva em que nos propomos não foi uma 

atividade na qual caminhássemos lado a lado com a facilidade. Essa sempre esteve de mãos 

dadas conosco quando se tratava de estilo tradicionalmente falando, o que não é o nosso 

interesse nessa pesquisa. Para dar suporte a essa caminhada como já dissemos, encontramos 

“ditos” pertinentes à nossa pesquisa. 

Com a voz, O estilo nos textos: história em quadrinhos, mídia, literatura, Discini 

(2009). Já na apresentação, a autora começa com “estilo” e dispara as perguntas retóricas: 

1)  O que é estilo nos textos?  

2)  É o algo-a-mais acrescentado à expressão ordinária, o belo e o raro 

desviantes de uma norma, suposto grau zero de expressividade? 

3)  O que fazer para reconhecer um estilo?  

4)  Identificar expressões estilísticas que, como pontos de luz, destacam-

se de um fundo opaco? 

5)  O que tem e o que não tem estilo? 

 

 

Afunilando, ela retoma a máxima popular acadêmica: O estilo é o homem (Buffon 

1707 - 1788). Com ressalvas, é claro. Ei-las. O estilo é o homem se pensarmos, 

 

 

na imagem de um sujeito, construída por uma totalidade de textos que se 

firma em uma unidade de sentido. [...], em um “indivíduo” que, com corpo, 

voz e caráter, é construção do próprio discurso. [...], na imagem de um 

sujeito que, depreendida dos textos, supõe saberes, quereres, poderes e 

deveres ditados por valores e crenças sociais; um eu fundado no diálogo com 

o outro. [...] para o homem, for pensado um modo próprio de presença no 

mundo: um ethos. (DISCINI, 2009, p.7, Grifos meus). 

 

 

Logo após, Discini (op.cit.) afirma que as expressões estilísticas, os supostos átomos 

expressivos espalhados num conjunto de textos, não são a seiva que denota um estilo, não 
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para um olhar analítico. Argutamente, o analista reconhecerá o estilo através da recorrência do 

que é dito. Isso significa dizer que pensar estilo é pensar em recorrência. A partir do dito, é 

possível reconstruir “o sujeito do dizer por meio do exame de estratégias discursivas, que se 

fundam em um modo próprio de ser e de sofrer emoções e paixões vistas também como efeito 

de sentido do próprio discurso.” (DISCINI, 2009, p.7). Em resumo, a autora reformula a 

máxima: “O estilo são dois homens”.  

A dualidade do estilo singular/plural, próprio direto/próprio avesso servirá para as 

análises que serão feitas ao longo do livro. Singular/plural será analisado em jornais, em 

revistas, em histórias em quadrinhos e na literatura. A autora deixa claro que será 

desconsiderada a oposição estilo vs. ausência de estilo, pois, “tudo tem estilo, para uma 

estilística discursiva, que parte do estilo para reconstruir o homem.” (DISCINI, 2009, p. 8). 

 O outro “dito” que encontramos a respeito de nosso objeto de estudo foi a tese de 

doutorado de Faria (2010) intitulada:  A construção estilística das identidades poéticas da 

cidade de natal: um olhar bakhtiniano. Essa tese teve como combustível apresentar 

identidades culturais da cidade de Natal, a partir, é claro, das representações presentes nos 

discursos de poetas potiguares no decorrer do século XX. Nosso entusiasmo ganhou volume 

quando constatamos que a referência teórica flamejava na mesma direção que a nossa, ou 

seja, uma concepção sócio-histórica da linguagem, entendendo-a como prática discursiva, 

pensamento comum entre Bakhtin e seu Círculo. 

 O “dito” mais recente ressoa na voz de Palhano (2011), Coerção e ruptura 

estilísticas na poesia natalense da década de 20 do século XX: a construção do ethos 

inventivo do poeta Jorge Fernandes. O trabalho também foi apresentado ao Programa de 

Pós-graduação em Estudos da Linguagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Fazendo uso das palavras do autor, “é uma pesquisa que se debruça sobre um filete das 

representações sociais atreladas à esfera da arte e da cultura norte-riograndenses; é uma 

pesquisa que se insere nas discussões contemporâneas sobre o enunciado, especificamente um 

dos elementos que o constitui: o estilo.” (PALHANO, 2011). 

 Ainda que aqui tomados de forma sintética, esses naipes apresentaram uma ode tanto 

ao poeta de Assaré quanto ao nosso objeto de pesquisa. Vale ressaltar que, no primeiro naipe, 

não estiveram na execução dois atos: uma entrevista de “Patativa do Assaré, um clássico do 

cordel”, publicada na Revista CULT, ano V, número 54, 2002, páginas 4/13; e uma matéria, 

publicada na Revista DISCUTINDO LITERATURA, ano 1, número 1, 2002, páginas 50/57, 
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sob o título, “Patativa do Assaré, um dilúvio de rima sobre o sertão”. De fato, para questões 

teóricas e metodológicas, eles não oferecem elementos que possam alicerçar esta pesquisa. 

Como vemos, tanto o repertório dos que cantam o pássaro como o dos que cantam o 

estilo, apesar de não muito expressivos quanto à quantidade, são impreteríveis à nossa 

pesquisa e aos enunciados/enunciações que possam surgir após esse nosso dizer. 
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4 O MAESTRO 

 

  É por meio da leitura 

Que poderá a criatura 

Na vida desenvolver, 

O livro é o companheiro 

Mas fiel e verdadeiro 

Que nos ajuda vencer. 

 (PATATIVA DO ASSARÉ) 

 

 

Neste capítulo, refletiremos sobre a possibilidade de se articularem dois compassos 

diferentes: o da arte e o da ciência. Buscando investigar a arte patativiana sob a luz dos 

estudos linguísticos aplicados, este estudo faz-se mais um exemplo de que é do cotidiano, no 

qual se incluem as artes, que a ciência, ou a investigação científico-metodológica, busca a 

matéria que lhe dará sentido. Ou seja, é a partir do mundo que a ciência se justifica como área 

de conhecimento se não vira teoreticismo criticado por Bakhtin (2010). A propulsão do 

mundo, no entanto, é o cotidiano, é nele que se registram fatos, acontecimentos, mudanças de 

todas as ordens; nele, o ser humano, com todas as suas dores e delícias do existir, interfere, 

opina, concorda, discorda, age, reage, se expressa ou silencia, em suma: interage, transita 

entre e com as várias visões de mundo manifestadas por meio da linguagem e de suas formas 

discursivas reconhecidas de uma coletividade. Salientando-se que há certa semelhança entre 

as diferentes ocorrências e, que isso permite o compartilhamento de conhecimentos nas 

interações verbais. O que mais poderia garantir ou viabilizar a interação, a transformação e a 

re-significação de forma recíproca, as concepções sobre o conhecimento e a experiência 

humanas? O que circula entre os humanos e se ancora num determinado espaço sociocultural 

e num dado momento histórico? São exatamente essas formas discursivas reconhecidas - 

desde o discurso acadêmico até as formas cotidianas de expressão, por meio de ações, 

opiniões e representações sociais -. O discurso acadêmico, entretanto, integra-se ao cotidiano 

na medida em que o toma como objeto de investigação, nesse momento acontece a reflexão 

sobre determinadas formas discursivas que transitam no mundo, o que dista o cotidiano, pois, 

de algo simples, e o discurso acadêmico de apenas um metadiscurso. 

Todo conhecimento científico teve sua nascente no senso comum, e foi com o 

aprimoramento do senso comum que advieram os procedimentos de verificação baseados na 

metodologia científica. Um conhecimento rigoroso, objetivo, ordenado de acordo com a 

lógica, suscetível de demonstração e comprovação. Um somatório de operações e disposições 
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preestabelecidas, em outra palavra: o método científico. Ele é que permite a elaboração 

conceitual da realidade que se deseja verdadeira, embora essa realidade seja passível de ser 

submetida a uma refutação parcial, decorrente de sua incapacidade constitutiva de refletir 

integralmente a natureza dos fatos; de modo que o caráter do conhecimento científico e um 

caráter provisório, uma vez que pode ser testado, enriquecido, reformulado e melhorado. 

Estamos fazendo ciência – uma forma peculiar de conhecer o mundo -. Em princípio, num 

tubo de ensaio, só associamos o raciocínio lógico à experimentação prática. Observamos, 

identificamos, descrevemos, ponderamos, investigamos experimentalmente, explanamos 

teoricamente sobre os fenômenos; submetemo-nos às técnicas exatas, objetivas e sistemáticas. 

Seguimos milimetricamente regras fixas para assim elaborar conceitos, realizar experimentos 

e, acima de tudo, validar hipóteses explicativas. Tudo isso teria como objetivo básico 

descobrir verdades ou se firmar como uma compreensão plena da realidade? Ou, quem sabe, 

teria a ciência o intuito de subsidiar um conhecimento provisório que permita a interação com 

o mundo de forma mais fácil? Afiançamos que, o que está disposto na segunda indagação 

seria o mais acertado, pois o conhecimento/interação facultaria a presciência sobre 

acontecimentos futuros e apontaria mecanismos de controle que permitissem certa 

intervenção sobre tais acontecimentos. Certa intervenção mesmo, pois o mundo está 

alicerçado sobre o cotidiano, e este muitas vezes tem mostrado que, apesar de sua tímida 

aparência de normalidade costuma demonstrar que a anormalidade é, também, um fator 

constituinte dele.  

Um dos caminhos da investigação científica e que resultará em determinada forma de 

metadiscurso é a pesquisa qualitativa. Aqui já começa a se identificar ou a se revelar o 

compasso que caracteriza este estudo. Parece-nos ser a palavra promissora o adjetivo que 

melhor distingue a pesquisa qualitativa. Promissora, porque é uma abordagem que permite 

outra possibilidade de investigação, diferentemente da pesquisa que emprega métodos 

quantitativos para descrever e explicar fenômenos e que, de forma geral, mantém inalterado 

um plano previamente estabelecido, plano esse firmado em hipóteses sob a luz de variáveis 

que são objeto de definição pronto para utilização ou para funcionar e que contribui para a 

obtenção de um resultado pretendido. A pesquisa qualitativa encaminha-se em via, por assim 

dizer, oposta; é uma pesquisa que tem a peculiaridade de ser direcionada ao longo do seu 

desenvolvimento, que não busca fazer rol de eventos ou tampouco medi-los, e, de forma mais 

geral, o instrumental estatístico é parte constitutiva de sua análise de dados, mas não se 
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constitui como a parte mais importante. O cerne desse tipo de pesquisa é um amplo interesse 

por uma perspectiva diferenciada da assumida pelos métodos que costumeiramente operam 

apenas com quantidade.  

Assim, no “compasso” da pesquisa qualitativa, os dados são obtidos por intercâmbio 

direto entre o pesquisador e a situação objeto de estudo, e essa permuta é tão sonora que, 

muitas vezes, no meio da pesquisa, surge a necessidade de discorrer sobre algo que antes nem 

fora mencionado, mas que é nota representativa de altura e duração. Pois bem, os estudos 

qualitativos, com o olhar da perspectiva sócio-histórica, procuram compreender os sujeitos 

envolvidos, bem como o contexto e todos os componentes da situação. Essa perspectiva tem 

como base superar a tendência a descrever qualquer processo com as mesmas explicações, 

tendência advinda das concepções empiristas e idealistas. Concepções criticadas por Bakhtin 

(2003), o qual propõe em sua perspectiva dialógica, o estudo da linguagem em sua natureza 

viva e articulada com o meio social pela interação verbal. Enfatizando o dito: uma língua 

ativa numa labuta cotidianamente compartilhada com o social, em que existem trocas e 

influências recíprocas. De fato, o filósofo russo estimula o não agir de forma tradicional em 

relação à pesquisa, ou seja, executar sempre a mesma nota – tem-se isto e isso e os dados 

revelam aquilo –, sempre a mesma metodologia, sempre a mesma conclusão. E a questão do 

sujeito vigora entre as mais importantes para Bakhtin e seu círculo, por envolver, sem desvios, 

conceitos fundamentais para a sua teoria como dialogismo, alteridade e ideologia. 

Em seus escritos, Bakhtin (2006), o sujeito é constituído socialmente, a partir da 

interação verbal na relação com o outro, nessa relação haverá o encontro da palavra de cada 

um com a palavra do outro, pois 

 

Qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será 

determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de 

tudo pela situação social mais imediata. Com efeito, a enunciação é o 

produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo 

que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo 

representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra 

dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor: variará 

se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior 

ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por laços sociais 

mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.). Não pode haver interlocutor 

abstrato; não teríamos linguagem comum com tal interlocutor, nem no 

sentido próprio nem no figurado. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 

116). 
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Vale ressaltar que a pesquisa quantitativa não se circunscreve necessariamente às 

ciências exatas; na época de Bakhtin o procedimento era esse, por isso ele a questionava. 

A concepção dialógica difere das concepções apresentadas pelo objetivismo abstrato 

e pelo subjetivismo idealista. Para Bakhtin (2003, p. 323) 

 

As relações dialógicas são de índole específica: não podem ser reduzidas a 

relações meramente lógicas (ainda que dialéticas) nem meramente (sintático-

composicionais). Elas só são possíveis entre enunciados integrais de 

diferentes sujeitos do discurso [...]. Onde não há palavra não há linguagem e 

nem pode haver relações dialógicas; estas não podem existir entre objetos ou 

entre grandezas lógicas (conceitos, juízos, etc.). As relações dialógicas 

pressupõem linguagem, no entanto elas não existem no sistema da língua.  

 

 

As relações dialógicas são relações semânticas. Não descartando as possibilidades de 

dois enunciados serem confrontados, primeiro como objeto; ou como exemplos linguísticos, 

se quaisquer delas se efetuarem, não haverá relações dialógicas, pois o dissecamento dos 

enunciados exclui qualquer tentativa de a natureza dialógica do enunciado ser tomada do 

grande diálogo da comunicação discursiva; entretanto se esses enunciados forem confrontados 

em um plano de sentido, desembocarão nas relações dialógicas. Uma vez que  

 

O enunciado nunca é apenas um reflexo, uma expressão de algo já existente 

fora dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo que não existia antes dele, 

absolutamente novo e singular, e que ainda por cima tem relação com o 

valor (com a verdade, com a bondade, com a beleza, etc.) Contudo, alguma 

coisa criada é sempre criada a partir de algo dado (a linguagem, o fenômeno 

observado da realidade, um sentimento vivenciado, o próprio sujeito falante, 

o acabado em sua visão de mundo, etc.) Todo o dado se transforma em 

criado. (BAKHTIN, 2003, p. 326). 

 

 

Bakhtin critica o objetivismo abstrato porque há neste uma atitude de reserva, uma 

ausência de envolvimento com relação à língua, - tida como autônoma, como se fosse dotada 

da faculdade de determinar as próprias normas de conduta, sem imposições de outrem; o 

indivíduo, sem nenhuma participação ativa sobre o código imutável, utiliza-se deste para 

comunicar-se. Já para o subjetivismo idealista, no entanto, uma espécie de resguardo em 

relação ao indivíduo, o qual se configura como ser criativo que tem uma relação psicológica 
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com a língua – tomada como os outros tipos de arte, criada e expressa a partir de um sopro 

criador emanado de um ser sobrenatural, ou pela ação que se exerce sobre as disposições 

psíquicas, sobre a vontade de determinada pessoa; em resumo, num movimento do interior 

para o exterior do sujeito, que aqui chamamos de “compasso”. 

Seguindo as ilustrações acerca do compasso deste estudo, recordamos que, de acordo 

com Feitosa (2003), a experiência e a vivência poderiam ser conceituadas como o exercício e 

a prática do cotidiano. Mais uma vez, ele surge em cena, o cotidiano. Contudo, dentro do 

amplo espectro de representações contido na palavra cotidiano, é necessário demarcar o 

contexto a partir do qual o compasso da investigação é criado. De início, eis o contexto geral e 

inicial aqui envolvido: um mundo do discurso em todas as suas diferentes formas, um mundo 

da linguagem; dois campos, Linguística Aplicada e Literatura; dois campos que costumam 

olhar o cotidiano e registrá-lo no “papiro”. O primeiro surgiu, provavelmente, entre as 

décadas de 40 e 50, a partir da intenção de investigar questões referentes à utilização da 

linguagem – não entraremos em detalhe sobre essas questões. O segundo nasceu da oralidade 

passada de geração a geração aos povos e pelos povos. Lendas e canções, mitos e crenças: o 

dia-a-dia dos povos nômades. Temos aqui a interseção entre os campos: a linguagem.  

O conceito bakhtiniano de linguagem está fundado na articulação língua-literatura. 

De acordo com Brait (2010) “é impossível compreender polifonia, no sentido bakhtiniano, 

sem ter lido Dostoievski, ou carnavalização, sem ter lido Rabelais”. A literatura que antes era 

usada apenas como pretexto, como degrau para estudos da linguagem; para o Círculo de 

Bakhtin, se constitui como uma fonte do conceito bakhtiniano de linguagem. Patativa 

construiu sua literatura dando acabamento às vozes sociais existentes em seu entorno, com 

isso ele dá forma à linguagem, traz para seus enunciados a linguagem em uso, as vozes 

sociais, a ideologia, a valoração e o espaço sócio-histórico, enformando tudo isso, ele, o 

sujeito, o autor, como elemento constitutivo da linguagem, uma vez que não há como passar 

imune à formação desta. Sem o texto de Patativa não haveria essa pesquisa e não haveria esse 

pensamento. Dito de outro modo, só o texto pode ser ponto de partida de uma pesquisa, 

Bakhtin (2003). Desse modo, entendemos que literatura é linguagem, e partimos do texto 

patativiano, especificamente da materialidade linguística da obra Cante lá que eu canto cá, 

filosofia de um trovador nordestino, do poeta Patativa do Assaré que servirá de corpus, ao 

longo de nossa investigação, para inter-relacionar nossa argumentação a respeito da 

pertinência desse autor como referência para a verificação de como ele dá acabamento à 
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forma composicional de seu texto, como também a constituição das diferentes vozes de sua 

poética. Um braço forte que sustenta nosso trabalho, e seu resultante compasso, é o aspecto da 

INdisciplinaridade, nos termos de Moita Lopes (2006, 2009), aspecto que caracteriza o nosso 

objeto de estudo, pois este se encontra em campos limítrofes, em correlação de fronteiras.  

Pesquisa qualitativa com abordagem sócio-histórica e vertente documental apoiada 

nas ideias de Bakhtin. Uma pesquisa que é vista como uma relação entre sujeitos, portanto, 

dialógica, isso significa dizer que o pesquisador fará parte do processo investigativo. Não 

poderia ser diferente, uma vez que estamos tratando do fazer pesquisa em Ciências Humanas 

e as questões éticas devem ad cautelam estar presentes na relação pesquisador-pesquisado, 

nos próprios instrumentos utilizados e na análise de dados. 

A obra patativiana sempre soou como música aos nossos ouvidos, cada um de seus 

poemas atuando como anotação escrita de uma composição musical, uma partitura. Dentre o 

imenso repertório do poeta, selecionamos a obra Cante lá que eu canto cá, filosofia de um 

trovador nordestino. Como já fora dito anteriormente, começamos essa “brincadeira” por 

puro diletantismo, entretanto, com estimada cautela, temos consciência de que isso não é 

suficiente para empreendermos a nossa tarefa. O cantus firmus de nossa pesquisa é a 

enunciação na perspectiva bakhtiniana, portanto, o corpus, ou seja, os poemas são enunciados 

concretos, histórica e socioculturalmente localizados e entendidos como manifestações de 

sujeitos que, de alguma ou de variadas formas, travam entre si, relações dialógicas 

responsivas. Sendo assim, nesta “apresentação musical” apenas dez “partituras” serão 

executadas conforme anotação posterior. A escolha dessas dez se deve ao fato de afinidade 

temática. Dito de outra forma, o sertão é o ponto de interseção entre elas. No próximo 

capitulo, seguindo o compasso aqui discriminado, a apresentação do coral teórico. 
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5 CORAL TEÓRICO  

 

Seu dotô pede que eu cante 

Coisa de filosofia; 

Escute que eu vou agora 

Cantá tudo em carretia; 

O senhô pode escutá, 

Que se as corda não quebrá, 

Nem farta minha cachola, 

 Eu lhe atendo num instante:  

Nada existe que eu num cante  

Nas corda desta viola. 

 (PATATIVA DO ASSARÉ) 

 

 

 

5.1 Estilo: dedilhando os primeiros acordes 

 

Tendo por objetivo apresentar as “notas” teóricas que abalizam a análise do nosso 

corpus, no decorrer dessa toada, trataremos dos conceitos de: estilo, enunciado, relações 

dialógicas, vozes e acabamento estético.  

Bakhtin (2003) atesta que o estilo está intimamente ligado à natureza dialógica da 

linguagem, esta, por sua vez, harmonicamente constituída nas relações históricas, sociais e 

culturais. Para perpassarmos por esses conceitos, de fato não poderemos fazê-lo sem tocar 

noutros conceitos bakhtinianos que nos ajudaram a compor esse trabalho. Como primeira 

nota, eis o estilo. 

Um ponteiro de ferro – instrumento usado para escrever sobre tabuinhas enceradas; 

“maneira de escrever” (MOISÉS, 2004, p. 167), atividade que motivou a denominação da 

palavra estilo, do latim, stilus. Pois bem, vinha cunhando seus poemas, impondo seu estilo, e, 

segundo o próprio poeta em sua autobiografia escrita na obra Inspiração Nordestina, declara 

que desde muito criança era apaixonado pela poesia. Se alguém lia versos, ele se demorava 

para ouvir. De treze a quatorze anos, começou a fazer versinhos que serviam de graça para os 

serranos e, precisamente, aos dezesseis anos comprou uma viola e começou a cantar de 

improviso, glosando motes que os interessados lhes apresentavam: “Nunca quis fazer 

profissão da minha musa, sempre tenho cantado, glosado e recitado, quando alguém me 

convida para este fim.” (ASSARÉ, 2006, p. 11). A lira patativiana ganhava então 

materialidade linguística à moda greco-latina. 
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Para nos aprofundarmos na questão do estilo, destaca-se, agora, a necessidade de 

tocarmos noutros conceitos bakhtinianos, conceitos que se enastram ao longo de toda obra do 

filósofo russo e que nos permitirão fazer um contraponto entre discurso, enunciado e estilo, 

uma vez que Bakhtin estabelece um liame entre eles: 

 

Todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas 

de enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso. Todo enunciado – oral e 

escrito, primário e secundário e também em qualquer campo da comunicação 

discursiva – é individual e por isso pode se refletir a individualidade do 

falante (ou de quem escreve), isto é, pode ter estilo individual. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 265) 

 

 

Para Bakhtin, o estilo encadeia-se com a natureza dialógica da linguagem, composta 

pelas relações históricas, sociais e culturais. Em outras palavras, o estilo não é uma mera obra 

do acaso; muito pelo contrário, o estilo é criador. O estilo abarca todos os campos da arte ou 

não existe, pois ele é, acima de tudo, o estilo da própria visão do mundo e só depois é o estilo 

da elaboração do material. “É claro que o estilo exclui a novidade na criação do conteúdo por 

apoiar-se na unidade sólida do contexto axiológico ético-cognitivo da vida.” (BAKHTIN, 

2003, p. 187), essa é a grande “novidade”. A palavra que era então do autor, passa, agora, a 

ser a palavra que expressa o mundo dos outros e expressa a sua própria relação com o mundo. 

O estilo do artista é a dobra sobre si mesmo. Dito de outra forma: é refração do vínculo entre 

o artista e a obra. 

 

 

O estilo artístico não trabalha com palavras mas com elementos do mundo, 

com valores do mundo e da vida; esse estilo pode ser definido como um 

conjunto de procedimentos de enformação e acabamento do homem e de seu 

mundo, e determina a relação também com o material, a palavra, cuja 

natureza, evidentemente, deve-se conhecer para compreender tal relação. O 

artista trata diretamente com o objeto enquanto momento do acontecimento 

do mundo – e isso determina posteriormente [...] a sua relação com o 

significado concreto da palavra enquanto elemento puramente verbal do 

contexto, determina o uso do elemento fonético (imagem acústica), do 

emocional (a própria emoção tem relação axiológica com o objeto e não para 

a palavra, embora o objeto possa ser não dado sem levar em conta a palavra), 

do pictural, etc. (BAKHTIN, 2003, p.180). 
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A materialidade linguística do discurso poético de Patativa do Assaré se constitui 

historicamente, reformula-se ao longo da trajetória de vida do poeta e assume a condição de 

estilo, atestando, com isso, que o estilo não se exaure na lidimidade de um indivíduo, muito 

pelo contrário, o estilo “inscreve-se na língua e nos seus usos historicamente situados”. 

(BRAIT, 2008, p. 83). Patativa imprime, por meio de sua lira, de sua linguagem matuta, um 

efeito de avivamento da dor, a partir de um acontecimento, de um conteúdo que, para Bakhtin, 

se constitui no elemento ético-cognitivo, e a forma como está disposta a lira é o que Bakhtin 

considera elemento estético de sentido.  

O que Bakhtin critica é a estilística tradicional, que ignora o elemento estético do 

sentido, que trata o romance do ponto de vista estrutural e que se harmoniza com o romance 

apenas de forma abstrata e ideológica, no sentido de regulação. O que Bakhtin aponta é que 

todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem e, se assim 

acontece, o caráter e as formas desse uso são tão extremamente multiformes quanto os 

campos da atividade humana. Não se pode mais conceber o uso da língua apenas de forma 

gramatical, normatizada, como se os falantes e escreventes “manuseassem” a língua de 

maneira rígida.  

A princípio, comunicar-se eficientemente parece ser algo fácil e simples a qualquer 

indivíduo. A ação de mover as mandíbulas com extremada desenvoltura e de fazer emergir a 

força pneumática que faz tremer as cordas vocais, deveria ser, sem nenhuma variação ou 

sombra de dúvida, um exercício com o mínimo grau de dificuldade. Tudo estaria resolvido, se 

para nos comunicarmos, apenas fosse necessário isso. Entretanto, com tudo isso, a 

comunicação seria um projeto irrealizável se os indivíduos não dominassem os gêneros do 

discurso e tivessem de gerar cada um deles para atender o processo de construção do ato de 

comunicar-se. A comunicação, portanto, não se dá apenas do ponto de vista físico, pois isso 

implicaria a perda da eficiência do referido processo. 

O melhor a fazer é concordar com Bakhtin (2003) quando esse diz que a língua se 

realiza por meio de enunciados (orais ou escritos), e as diferentes situações de uso 

encaminham, por assim dizer, os enunciados a se organizarem e a se agruparem de acordo 

com a finalidade. Organizados e agrupados são “livres” para transitarem em toda e qualquer 

atividade humana. Atividades que se caracterizam por circunstâncias especiais de atuação e 

por objetivos específicos e, mesmo sendo inumeráveis as esferas de atividade, cada uma delas 

desenvolve tipos relativamente estáveis de enunciados que, de forma comum, são associados 
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a elas. É claro que os enunciados não dispõem todos de uma geometria única, eles variam em 

termos de extensão, conteúdo e estrutura. Os enunciados podem conservar características 

comuns, daí serem considerados tipos relativamente estáveis. Bakhtin (2003) chama de 

gêneros do discurso esses tipos estáveis de enunciados. Eis o grande equívoco da estilística 

tradicional: separar estilo e linguagem de um lado; e o gênero, de outro. A palavra viva fora 

relegada, apenas sua composição e função serviriam ao artista. Bakhtin e o seu círculo 

ferrenhamente criticam os estudos tradicionais de estilo, uma vez que tais estudos o definem 

apenas do ponto de vista da relação expressiva do falante com o conteúdo de seu enunciado; 

destoando do filósofo e de seu círculo, para os quais o estilo é parte constitutiva do enunciado.  

Qualquer gênero, segundo a perspectiva bakhtiniana, é constituído por três elementos 

vetoriais indispensáveis e indissociáveis: o tema – conteúdo individualmente avaliado e 

ideologicamente marcado; a forma composicional – modo de composição do dizer; o estilo – 

marcas específicas de linguagem, traços da posição enunciativa do falante. Realçando o dito, 

o conteúdo temático, o estilo e a organização composicional do enunciado são marcados pelas 

especificidades de cada esfera de atividade humana. Essas esferas, para Machado (2008), são 

“[...] de uso da linguagem não são uma noção abstrata, mas uma referência direta aos 

enunciados concretos que se manifestam nos discursos.” (p.156). Tanto o tema de uma 

enunciação como a própria enunciação comunga das mesmas características: individual e não 

reiterável. Os elementos não verbais da situação agem na determinação do tema, de igual 

modo que as formas linguísticas, e o tema também é concreto da mesma forma que o 

momento do qual ele faz parte. 

O segundo elemento vetorial indispensável à constituição do gênero é a construção 

composicional. É justamente ela que compõe a configuração dos textos, a maneira como eles 

se configuram, e o mais importante, como essa configuração colabora com os interlocutores 

de modo que possam atestá-la como um exemplo de um determinado gênero, pois: 

 

 

A língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – 

não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas mais 

de enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmo 

reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pessoas que nos 

rodeiam. Nós assimilamos as formas da língua somente nas formas das 

enunciações e justamente com essas formas. As formas da língua e as formas 

típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do discurso, chegam à nossa 

experiência e à nossa consciência em conjunto e estreitamente vinculadas. 

[...] Os gêneros do discurso organizam o nosso discurso quase da mesma 
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forma que o organizam as formas gramaticais (sintáticas). Nós aprendemos a 

moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o discurso 

alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras, adivinhamos 

um determinado volume (isto é, uma extensão aproximada do conjunto do 

discurso), uma determinada construção composicional, prevemos o fim, isto 

é, desde o início temos a sensação do conjunto do discurso que em seguida 

apenas se diferencia no processo da fala. (BAKHTIN, 2003, p. 282-283). 

 

 

Parafraseando Clot (2010), as nossas falas sociais em uso numa determinada situação 

são os gêneros, e estes são quase dados, ou melhor, são emprestados ao sujeito, que os recria, 

para que possa falar e ser compreendido pelos outros. Os gêneros são, portanto, tão 

indispensáveis para a compreensão mútua quanto as formas da língua. 

Passemos ao terceiro elemento indispensável e indissociável dos gêneros discursivos: 

o estilo. O filósofo russo manifesta explicitamente seu ponto de vista sobre o elemento: o 

conjunto de recursos (fônicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, lexicais, enunciativos, 

discursivos, etc.) utilizados pelo sujeito responsável pelo enunciado para a construção do 

enunciado.  O estilo é essencialmente escolha e está indissociavelmente vinculado a unidades 

temáticas determinadas e, o que é particularmente importante, a unidades composicionais: 

tipo de estruturação e de conclusão de um todo, tipo de relação entre o enunciador e os outros 

parceiros da comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com o leitor, com o interlocutor, 

com o discurso do outro, etc.).  

Seria extremamente contraditório Bakhtin (2003) concordar totalmente com Buffon 

(1707 - 1788) e afirmar apenas e tão somente que o estilo é o homem. Concordamos com a 

máxima bakhtiniana a qual diz que o “estilo é pelo menos duas pessoas” ou, mais 

precisamente, uma pessoa mais seu grupo social na forma do seu representante autorizado, o 

ouvinte – o participante constante na fala interior e exterior de uma pessoa. Essa máxima 

atesta que Bakhtin percebeu que o estilo se expunha dialogicamente, uma vez que se 

estabelece numa relação de antinomia com outros estilos. O estilo pode apresentar uma 

conduta impecável, irrepreensível; como também pode revelar o envesso a isso. O enunciado 

também compartilha dessas qualidades. O estilo apresenta uma bifurcação dialógica: a que 

não se torna patente no fio do discurso, no entanto, é percebida nas sonoras vozes que 

dialogam numa dada formação social; e o dialogismo estilístico mostrado, este quando se 

parodia ou se estiliza um estilo. 
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Vejamos o que diz Bakhtin (2008), sobre estilo, especificamente no discurso 

dostoievskiano. Às vozes desavisadas: o porquê de “O discurso em Dostoiévski”? O que o 

filósofo da linguagem contemplou na obra de seu compatriota? Quem sabe possamos 

construir uma resposta. O interesse de Bakhtin era a língua em sua integridade concreta e viva 

e não a língua como objeto específico da linguística. O discurso se configura, tanto para a 

linguística como para a metalinguística e, para esta última, ele se completa mutuamente e não 

apenas se funde, como um fenômeno concreto, de complexidade exacerbada e multifacético; é 

passível de ser objeto de estudo para ambas, mas cada uma delas o estuda sob diferentes 

aspectos e diferentes ângulos de visão. Eis as contraindicações para “uso” das relações 

dialógicas: 

 

Na linguagem, enquanto objeto da linguística, não há e nem pode haver 

quaisquer relações dialógicas: estas são impossíveis entre os elementos no 

sistema da língua ou entre elementos do “texto” num enfoque rigorosamente 

linguístico deste. [...] Não podem existir, evidentemente, entre as unidades 

sintáticas, por exemplo, entre as orações vistas de uma perspectiva 

rigorosamente linguística. Não pode haver relações dialógicas tampouco 

entre os textos, vistos também sob uma perspectiva rigorosamente 

linguística. [...] 

A linguística conhece, evidentemente, a forma composicional do “discurso 

dialógico” e estuda as suas particularidades sintáticas léxico-semânticas, ou 

seja, no plano da língua, e não pode abordar, em hipótese alguma, a 

especificidade das relações dialógicas entre as réplicas. [...] Ao mesmo 

tempo, porém, não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, 

da língua enquanto fenômeno integral concreto. (Bakhtin, 2008: 208-209, 

Grifos meus). 

 

 

As indicações... 

 

 

[...] as relações dialógicas são extralinguísticas. A linguagem só vive na 

comunicação dialógica daqueles que a usam. É precisamente essa 

comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo da vida da 

linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de emprego 

(a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, etc.), está 

impregnada de relações dialógicas. (Bakhtin, 2008, p. 209, Grifos meus). 

 

 



 

46 

 

Se as palavras compusessem os poemas da mesma forma como são usados os tijolos 

para erguer uma parede, ainda assim, somente o material usado não seria suficiente tanto para 

uma, como para os outros. Não é porque temos tijolos que necessariamente teremos uma 

parede, nem é porque temos palavras que necessariamente teremos um poema. Pois bem, é o 

que Bakhtin aponta quando se atribui à linguagem o rigor de um objeto da linguística 

tradicional. A linguagem não pode ser acorrentada às relações de concordância, de 

subordinação e de ordem, uma vez que a linguagem tem como uma de suas colunas as 

relações dialógicas e essas vetam toda e qualquer possibilidade de concretude sob o rigor 

exclusivamente linguístico. O nosso trabalho de pesquisa é cimentado na e pela linguagem, 

portanto, as relações dialógicas perpassaram todo o nosso fazer acadêmico. O corpus de nossa 

pesquisa é um grande arquivo dessas relações, visto que nos poemas há indícios de 

sentimentos como saudades, angústias, indignação, revolta, objeção. De fato, sem a palavra 

não teríamos como apontar isso, ela é tanto eficiente para esses apontamentos, como é 

suficiente para compreendermos o verdadeiro campo da vida da linguagem. 

 

 

5.2 Enunciado: o canto irrepetível  

 

Discorrer sobre enunciado ou enunciação nos obriga a viver o próprio conceito do 

termo, ou seja, nos obriga como sujeitos históricos que somos a materializar nossas interações 

verbais tendo clareza sobre a dinamicidade da linguagem e da natureza social da enunciação. 

A língua relaciona-se com a vida e passa a integrá-la através de enunciados concretos que a 

realizam; é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua (Bakhtin, 

2003, p. 265). Para o filósofo, o enunciado é a unidade da comunicação verbal que permite 

tratar a linguagem como movimento de interlocução real, obstruindo qualquer modelo que a 

engesse na obsoleta forma “emissor-mensagem-receptor”, e qualquer tentativa de deixar o 

sentido à deriva ou esperando pelo receptor passivo que prontamente irá “decodificá-lo”. 

Bakhtin “alardeia” que não existe um receptor passivo e que toda enunciação é cingida e 

imiscui-se a algo que se molda, sempre, na direção de uma atitude “responsiva ativa” a ser 

tomada pelo falante. Responsivo perfilado pelo viés da capacidade do falante de propiciar 

ativamente uma resposta, ou réplica, ao enunciado de quem o interpela, esse ato de 

linguagem, ou seja, o enunciado consente e requesta que um outro aprecie valorativamente 



 

47 

 

aquilo que falamos ou escrevemos. A cada palavra da enunciação que estamos em decurso de 

compreender, estabelecemos ligações com uma série de palavras nossas, elaborando com isso 

uma réplica. A nossa palavra vem da boca do outro, compreendemos porque, 

obrigatoriamente, usamos as palavras do outro, porque nossos enunciados se enroscam com 

os enunciados dos outros e “criam” e recriam novos enunciados. E isso decorre ao longo de 

todo o processo de compreensão, às vezes, segundo Bakhtin (2006, p. 271), literalmente a 

partir da primeira palavra do falante. 

Trilhando esse caminho, entendemos que compreender não é tão somente se 

posicionar discursivamente sobre um fator discursivo, nem tão pouco silenciar diante da 

“última palavra”; compreender é se apropriar dos discursos do outro para a constituição da 

enunciação, concordando com esse outro, objetando-o, enfim construindo o discurso do outro 

com suas próprias palavras. Bakhtin vai dizer que compreender é opor à palavra do falante 

uma contrapalavra. Entretanto, seria temerário dizermos que compreender é se opor a 

determinado discurso, a assertiva é: usar o discurso anterior para a formação do discurso 

resposta. Nessa perspectiva, Bakhtin (1997) vai dizer que toda compreensão é prenhe de 

resposta... A compreensão responsiva nada mais é do que a fase inicial e preparatória para 

uma resposta. Podemos a firma então que o enunciado, na concepção bakhtiniana, é 

concebido como uma unidade de significação necessariamente contextualizada. 

 

5.3 Vozes e relações dialógicas: um acordo entre os tons? 

 

 

Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só 

maneira de falar.2 Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram 

com uma planície na terra de Sinar; e habitaram ali. 3 E disseram 

uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos 

serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. 4 Disseram: Vinde, 

edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus 

e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda 

a terra. 5 Então desceu o SENHOR para ver a cidade e a torre, que os filhos 

dos homens edificavam; 6 e o SENHOR disse: eis que o povo é um, e todos 

têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo; agora não haverá restrição 

para tudo que intentam fazer. 7 Vinde, desçamos e confundamos ali a sua 

linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. 8 Destarte, o 

SENHOR os dispersou dali pela superfície da terra; cessaram de edificar a 

cidade. 9 Chamou-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o 

SENHOR a linguagem de toda a terra de dali o SENHOR os dispersou por 

toda a superfície dela. (Gênesis 11; 1-9). 

11 
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Os nove primeiros versículos do décimo primeiro capítulo do livro de Gênesis, o 

primeiro livro da Bíblia sagrada e também o primeiro livro atribuído ao profeta Moisés, 

trazem o começo de uma narrativa intitulada “A torre de Babel”. A história narra a pretensão 

dos homens de construir uma torre que chegasse aos céus, ou seja, um esforço monumental 

motivado pelo orgulho, numa tentativa titânica de autoafirmação corporativa, desafiando 

abertamente a Deus. Não é nosso interesse, aqui, enveredarmos por questões bíblicas ou 

religiosas de quaisquer naturezas, o que tão somente queremos é tecer algumas considerações 

sobre aquilo que mais atrai a nossa atenção para esse texto: a linguagem.  

Brada a indagação: Por que Deus não os tornou cegos, ou mudos? Por que Deus 

resolveu, por assim dizer, confundir especificamente a linguagem, privá-los do entendimento 

da palavra, que naquele momento era uníssona? Não existe comportamento e não existe 

pensamento, nem tão pouco sensação, sentimento, humor, desejo e imaginação que não sejam 

feitos dessa “matéria”, a matéria da palavra. “Matéria” é correta, neste caso, porque indica 

uma resistência, uma autonomia da consciência e da vontade, uma alteridade (PONZIO, 2010, 

p. 15). Os pecadores orgulhosos temiam o deslocamento e, talvez, temessem uns aos outros. 

E, de todas as outras capacidades do ser humano, se expressar por meio da linguagem era o 

que denotava entre eles a ideia de igualdade. Buscavam, juntos, relevância e imortalidade, ao 

contrário do desejado, alcançaram alienação e dispersão na Babel que, ironicamente, 

significava para os babilônicos “Portão de deus” e, etimologicamente, deriva do termo 

hebraico que significa “confundir”. Deus os espalhou e misturou as suas palavras. Dito de 

outro modo: a linguagem ganhou novas vozes. Como já dissemos antes, não é intuito nosso 

nos debruçarmos sobre o texto bíblico, menos ainda nos aprimorarmos na ciência, ou na 

técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos das Sagradas Escrituras. O 

episódio bíblico referenciado permite, apenas, uma analogia, talvez até precária, de como a 

linguagem proliferou. Chamou o SENHOR o enunciado às tonalidades dialógicas, sem as 

quais é impossível entender a perpetuação da linguagem. Deixemos claro, portanto, que o 

texto bíblico é um dos mitos, entre outros tantos, que narram como a linguagem se espalhou 

sobre a terra. E, a partir disso, pretendemos refletir a respeito do discurso do outrem (discurso 

relatado e discurso citado), dos caminhos que percorremos para tecer o discurso e como o 

entrelaçamos com o discurso de outrem.  
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Primeiro, uma palavra a respeito da perspectiva bakhtiniana na abordagem do 

discurso do outro. De acordo com Bakhtin (2006), a língua, em seu uso real, em sua 

universalidade concreta, viva, tem a qualidade inerente de ser dialógica. E isso não está 

restrito ao diálogo face a face, estende-se aos fractais da linguagem. As relações dialógicas, 

atuando como uma estrutura geométrica complexa cujas propriedades, em geral, repetem-se 

em qualquer escala, reformulando o dito: uma dialogização interna da palavra, sempre 

perpassada pela palavra do outro, é também a palavra do outro. Dessa atividade ou desse 

“trabalho compartilhado”, em que existem trocas e influências recíprocas, tem-se a interação 

verbal. Cada um enuncia a “sua” palavra, que formará a palavra do outro e se reformulará a 

partir da palavra do outro, ressoando-a e/ou antecipando-a.  

Para Bakhtin (2006), é na interação verbal que o enunciado é tautocronamente 

matéria linguística e “contexto” enunciativo, e nela também se constituem as relações 

dialógicas. O enlace entre o textual e o extratextual, não apenas por sobreposição desses, mas 

por preponderância do segundo, resulta numa estrutura fértil de dialogismo – a interação 

verbal – fertilidade atestada no entrelaçamento conjunto de sentidos, na procriativa atividade 

de linguagem. Negociando com o já dito, reiteramos: o discurso fundador acontece no e 

dentro do enunciado, numa língua, numa cultura; o falante ou escrevente se depara com o 

objeto do qual vai falar, descobre-se que alguém já discorreu sobre este; a primeira orientação 

dialógica – o sujeito com o objeto (o tema de que ele vai tratar) deve ser uma negociação, uma 

permuta com os já ditos, e estes podem iluminar ou obscurecer o tema; a cada encontro com o 

objeto, há, inevitavelmente, um encontro com o que o preenche – vozes, pontos de vista, isso 

é a orientação dialógica.  

No discurso de um embricado com o discurso de outro, temos, assim, um encontro 

que deixa marcas, um encontro que não passará impune; “discurso no discurso”, “enunciação 

na enunciação” e, ao mesmo tempo, “discurso sobre discurso”, “enunciação sobre 

enunciação” (Bakhtin, 2006, p.150). Protagoniza a citação: o discurso citado incorpora-se à 

sintaxe do discurso que cita. Fazer uso das palavras do outro não instaura efetivamente um 

diálogo, entretanto, é uma autêntica manifestação do dialogismo, ou seja, é uma manifestação 

que envolve ou contém resposta de quem enuncia. 

Tomando por empréstimo as perguntas retóricas do autor: Como, na realidade, 

apreendemos o discurso de outrem?, “Como o receptor experimenta a enunciação de outrem 

na sua consciência, que se exprime por meio de discurso interior?”, “Como é o discurso 
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ativamente absorvido pela consciência e qual a influência que ele tem sobre a orientação das 

palavras que o receptor pronunciará em seguida? (Bakhtin, 2006, p.152), tentaremos construir 

uma resposta-ativa. Para o autor, as configurações físicas de apreensão e as configurações de 

verbalização do discurso do outro são arquitetadas em meio a tendências sociais 

(relativamente) estáveis, propensões características da compreensão ativa do discurso de 

outrem, ou seja, das vozes sociais que se manifestam nas formas da língua. A sociedade, ou 

seja, o espaço das relações sociais faz opção por esta ou por aquela forma, naturalmente há 

um processo de gramaticalização da forma, no entanto, essas vozes são valoradas. Desse 

modo, os discursos são adequados e esteticamente valorados pelo meio social em que 

circulam e do qual fazem parte. 

Nesse meio social, podemos encontrar, de acordo com Bakhtin (2006), duas grandes 

tendências em relação à introdução do discurso citado, ou do discurso objetivado: ou o 

discurso alheio é abertamente citado e nitidamente separado do discurso do citante, para 

demarcar sua autonomia; ou há um processo de assimilação desse discurso, de modo que não 

é possível determinar com clareza as fronteiras entre a voz do autor e a do que é citado. 

Essa relação com o discurso de outrem dentro do mesmo enunciado constitui um dos 

elementos primordiais da prosa romanesca: a dialogicidade. Segundo Bakhtin,  

 

 

[...] O romancista não conhece apenas uma linguagem única, ingênua (ou 

convencionalmente) incontestável e peremptória. A linguagem é dada ao 

romancista estratificada e dividida em linguagens diversas. É por isso que 

mesmo onde o plurilinguismo fica no exterior do romance, onde o 

romancista se apresenta com uma só linguagem totalmente fixa (sem 

distanciamento, sem refração, sem reservas), ele sabe que esta linguagem 

não é igualmente significante para todos ou incontestável, que ela ressoa em 

meio do plurilinguismo, que ela deve ser salvaguardada, purificada, 

defendida, motivada. Por isso, uma linguagem assim única e direta, é 

polêmica e apologética, ou seja, dialogicamente correlata ao plurilinguismo. 

(BAKHTIN, 1998, p.134). 

 

 

O homem que fala e a sua palavra formam o principal objeto do gênero romanesco, 

temos assim o que o filósofo chama de “diálogo vivo“, cada palavra como unidade 

fundamental, física e funcional da hereditariedade da réplica, ou seja, da resposta ainda não 

concretizada, entretanto, açulada e esperada. O falante anseia ser compreendido, anseia pela 

resposta, ainda que ela esteja embebida de consentimento ou de óbice, ainda que ela esteja 
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embebida de silêncios. É justamente essa orientação – o discurso do falante rumo ao universo 

do ouvinte/leitor – que trará novos genes ao seu discurso. Esses genes se imbricam de tal 

modo na cadeia discursiva que se torna quase impossível um mapeamento linguístico da 

palavra de cada um. Desse modo, podemos inferir que alicerçamos nossa relação com a 

realidade por meio da linguagem, ou seja, o nosso discurso não se relaciona objetivamente 

com o que há de concreto no mundo, mas com outros inúmeros discursos, que 

caleidoscopicamente semiotizam o mundo, incluindo fenômenos culturais considerados como 

sistemas de significação, tenham ou não a natureza de sistemas de comunicação (práticas 

sociais, comportamentos etc.). 

Dessa simbiose entre os discursos surge o dialogismo, o princípio da linguagem que 

pressupõe que todo discurso é constituído por outros discursos, mais ou menos aparentes, 

desencadeando, diferentes relações de sentido; uma atividade dinâmica entre o eu e outro em 

um território preciso e socialmente organizado em interação linguística. Os discursos são a 

matriz e a força motriz deles mesmos, são amplamente heterogêneos, assumem formas e 

propõem reformas aos sentidos. Isso nos permite afirmar que os fios dialógicos da linguagem 

usam como matéria-prima as diferentes palavras do outro em seus diferentes graus de 

presença e desfrutam de uma perenidade de sentidos. 

Desse modo, não podemos considerar apenas o que está no interior do discurso, pois,  

 

O discurso vive fora de si mesmo, na sua orientação viva sobre seu objeto: se 

nos desviarmos completamente desta orientação, então sobrará em nossos 

braços seu cadáver nu a partir do qual nada saberemos, nem de sua posição 

social, nem de seu destino. Estudar o discurso em si mesmo, ignorar sua 

orientação externa, é algo tão absurdo como estudar o sofrimento psíquico 

fora da realidade a que está dirigido e pela qual ele é determinado. 

(BAKHTIN, 1998, p.99, Grifos do autor). 

 

 

Para um cadáver nu estão mortos os discursos e o diálogo com os outros discursos; 

para a orientação viva há o dialogismo constitutivo do enunciado, este por sua vez,  

 

como unidade da comunicação discursiva, é construído com o auxílio de 

formas linguísticas (desde a unidade até um conjunto), importando, 

sobretudo, a dinamicidade instaurada no processo enunciativo, a 

possibilidade de resposta, a orientação social (endereçamento) para o 

interlocutor, os contextos constitutivos, as inter-relações com outras 



 

52 

 

enunciações, a história do dizer, as posições ideológicas e as relações de 

sentidos assumidas. (FLORES, 2009, p.100). 

 

 

Temos, assim, muitas e diferentes vozes atuando no discurso, ainda que elas se 

deixem notar apenas na disposição e ordem de seus elementos composicionais, tal fato não 

eximirá o enunciado de seu princípio dialógico e de sua capacidade de abarcar duas posições: 

a sua própria e a do outro. É claro que há um ônus nessa relação entre os enunciados, visto 

que, para uma total adesão ao que o outro diz, adentramos num campo minado de outros 

dizeres ou de outras vozes sociais.  

Nesse espaço “bélico” no qual as vozes se “digladiam” é possível afirmar que a 

relação dialógica é contraditória? Mesmo que isto seja do ponto de vista constitutivo, arrisco 

um “não” dialógico, ou seja, um “não” que pode sofrer sanções e alterações em seu sentido. E 

ocupamos, ainda mais, a palavra da autora para atestar o dito, 

 

“[...] É que todo enunciado, que ele saiba ou não, que ele queira ou não, 

responde a enunciados anteriores. [...] Toda palavra de seu próprio contexto 

provém de outro contexto, já marcado pela interpretação de outrem. Seu 

pensamento só encontra palavras já ocupadas”. (AMORIM, 2004, p. 133). 

 

 

Como podemos perceber, não é somente a forma que expressa ou é na forma que 

estão expressas elementos para se fazer uma ponte com o discurso, mas essas formas são 

imprescindíveis para a elaboração deste. Uma delas é o que o autor chama de discurso 

objetivado, referida nas primeiras páginas desse texto, as outras são: o discurso indireto e o 

enunciado bivocal ou internamente dialogizado, cujas formas composicionais se mostram por 

meio da paródia, da estilização, da polêmica velada ou clara, do discurso indireto livre. Neste 

último, as vozes formam uma amálgama. 

Na teoria do romance elaborada por Bakhtin (1998), há uma similitude entre os 

discursos e esta foi representada pelo princípio da literaturidade, ou seja, “tanto o discurso do 

autor como o de seus personagens se exprimem de acordo com os recursos da linguagem 

enobrecida escrita” (Machado, 1995, p. 111). O autor no romance é um ser que fala, tanto 

quanto personagens e narrador, todos têm papéis imprescindíveis e sem os quais restaria, tão 

somente, a impossibilidade de se falar em polifonia, pois no romance não é possível 

representar o mundo sem as vozes. E de onde vêm essas vozes? Basicamente, “qualquer 
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conversa é repleta de transmissões e interpretações das palavras dos outros” (Bakhtin, 1998, 

p.139). Deparamo-nos com conversas, citações, referências, palavras que “todos dizem”, até 

mesmo as nossas se voltam contra nós, e, ao mesmo tempo, fazem parte do nosso discurso e 

dos discursos dos outros, num afã de ir e vir. É bem verdade que durante esse trajeto haverá 

um nova “impressão” ou composição dessa palavra e isso será determinado pela dimensão e 

pela escala de reprodução, em outras palavras, não seria uma tarefa muito prazerosa estudar as 

formas de transmissão do discurso de outrem se, porventura, houvesse uma não 

correspondência entre a conduta de elaboração desse discurso e a conduta de seu 

enquadramento contextual (dialógico), pois há uma propriedade comum entre ambos: 

indissolução. Portanto, falar dos modos do discurso não significa ater-se, apenas e meramente, 

às formas sintáticas. Elas são importantes, mas, seu deslocamento de acento e de sentido as 

acompanharam no decorrer do discurso, ou melhor, na transmissão deste. 

 

 

5.4 Acabamento estético: o canto enformado 

 

Parafraseando Barros (2010, p.437), somos dois seres: um ser biológico e um ser 

fruto de uma natureza que pensa por imagens. O primeiro ser se traduz em carne, osso e 

vaidades; o segundo em letras, sílabas, palavras, vaidades, frases, enunciados ... Linguagem. 

Mesmo o homem sendo dois, ele não pode reunir a si mesmo num todo exterior concluído. 

De acordo com Bakhtin (2003), o primeiro momento da atividade estética é a 

vivência, ou seja, o ser humano articula valores por meio de formas com um objetivo preciso: 

exprimir um tipo de acabamento.  No entanto, esse ato estético, enquanto fenômeno acabado, 

não se constitui pelas linhas de demarcação do plano vivencial, o estético nasce da 

extraposição, do excedente de visão. Parece contrastante, mas o estético emerge das visões 

inacabadas. O que tem a missão de criar o acabamento e o que completa a vivência inacabada 

é o excedente de visão. Sincreticamente temos o eu e o outro, ambos com campos visuais, 

experiências, vulnerabilidades, pontos de vista que nunca partilham simultaneidade. Fazendo 

ressoar as palavras de Bakhtin (2003, p. 177):  

 

A atividade estética reúne no sentido e no mundo difuso e o condensa em 

uma imagem acabada e autossuficiente, encontra para o transitório no mundo 

(para o seu aí presente, passado e a sua existência presente) o equivalente 
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emocional que o vivifica e protege, encontra a posição axiológica a partir da 

qual esse transitório ganha peso axiológico de acontecimento, significação e 

determinidade estável. O ato estético dá à luz o existir em um novo plano 

axiológico do mundo, nascem um novo homem e um novo contexto 

axiológico – o plano do pensamento sobre o mundo humanizado.  

 

 

Imaginemo-nos diante de uma superfície extremamente polida, localizada na 

fronteira entre dois meios ópticos e que reflete a luz que sobre ela incide. De certo, essa 

superfície irá refletir a nossa imagem tal qual ela se representa na realidade. Para os não-

analíticos sim, no entanto, temos um falseamento de nós mesmos, um produto estético 

concebido apenas por emolumento, por casualidade. O outro nos é esteticamente 

indispensável, bem como a sua visão, a sua memória. Esta última, com a propriedade de 

juntá-lo e unificá-lo e que também é a única capaz de lhe oferecer um acabamento externo. 

E como ficamos quanto à nossa individualidade, quanto ao nosso conjunto de 

atributos que nos distingue de um indivíduo ou de uma coisa? Talvez a resposta seja algo que 

se oriente por um pensamento, por uma proposição ou por um argumento que contraria os 

princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou algo que desafia 

a opinião consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria; mas, acreditem, se o 

outro não concebesse a nossa individualidade, ela não teria existência.  

O nosso dia-a-dia, o aqui e o agora, o acaso, o inesperado, a eventualidade, o 

acontecimento, a quantidade de substantivos será irrelevante para adjetivar o campo próprio 

do ato ético. O que temos certeza é que se passam os dias e estamos sempre inacabados. 

Como uma ação humana de conceber, de inventar, de gerar, de dar existência ao que não 

existe, ou de dar nova forma, novo uso a alguma coisa ou, ainda, de aperfeiçoar coisas já 

existentes, é assim que o nosso acabamento atende a uma necessidade estética da totalidade 

que, sem dúvida, nos é dada somente pelo outro. A vida, como acontecimento ético aberto, 

não comporta um conjunto de operações que devem ser executadas para se encontrar a 

resposta de um problema. O dínamo da incompletude desencadeia a busca da completude 

inalteravelmente inconclusa. Um acabamento inalteravelmente provisório, uma oferta, um 

mimo da criação do outro, que nos permite olhar a nós mesmos com seus olhos. E que nos 

permite também perceber que as nossas identidades não se revelam pela repetição do mesmo, 

pela repetição daquilo que em nada difere de outro ou de outros. 

 Vejamos a constituição do segundo ser: letras, sílabas, palavras, vaidades, frases, 

enunciados... Linguagem.  Para Bakhtin (2003), a linguagem é uma atividade e não um 
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sistema fechado; o enunciado, um ato singular, não passível de suceder de novo e que emerge 

de uma atitude ativamente responsiva, dito de outra forma, uma atitude em que há valoração 

no que diz respeito a determinado estado de coisas. A linguagem não está previamente pronta, 

dada tal qual uma estrutura que se organiza com base em conjuntos de unidades 

interrelacionáveis por dois eixos básicos: o eixo das que podem ser agrupadas e classificadas 

pelas características semelhantes que possuem, e o eixo das que se distribuem em 

dependência hierárquica ou arranjo funcional. Estrutura que funcionaria ao bel prazer do 

sujeito. A linguagem não é um objeto passível de categorização e isso resulta tanto dos seus 

diferentes contextos de produção como do processo contínuo de interlocução com o outro, 

nisso traz consigo as debilidades do singular, do irrepetível, do indissolúvel. Traz consigo, 

enfim, a sua total inclinação à mudança. 

 Estabelecer relações humanas com seus semelhantes é uma necessidade do homem, e, 

desde os primórdios, ele o faz por meio da linguagem. Essa por sua vez, possibilita ao homem 

obter, não só, informações sobre o mundo que o cerca como também a sua inserção nos 

diferentes grupos sociais. O homem vai estabelecendo, a cada enunciação, ligações com suas 

próprias palavras e com a palavra do outro, elaborando com isto uma réplica. Nesse aspecto, é 

inegável a contribuição de Mikhail Bakhtin (1895-1975) no campo das ciências humanas em 

relação aos estudos sobre língua, fala e enunciado. A concepção de linguagem do filósofo 

russo nos orienta para que a compreendamos como fruto das relações humanas e, portanto, 

um processo vivo, dinâmico, histórico e ideológico. De modo que elegemos esse significativo 

“concerto” de concepções para orientar as nossas análises, pois: não há estilo sem o homem e 

sem o seu outro; as vozes ressoam no próprio homem e no seu outro; e, sobretudo, o 

acabamento estético é dado ao homem pelo seu outro. 

 

5.5 Ironia: a nota do riso 

 

Popularmente se diz que alguém tem que comprar a ironia do outro para que só assim 

esta assimile uma dimensão significativa. Podemos anunciar que a ironia carrega em seu 

escopo a máxima bakhtiniana: o eu e o outro. Podemos anunciar também que para Bakhtin 

(2003, p. XXI)  

 

nesse mundo contemporâneo é impossível assumir uma verdade absoluta, e 

devemos nos contentar em citar em vez de falar em nosso próprio nome; mas 
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não acrescenta mais nenhuma condenação nem pesar a essa contestação: a 

ironia (é assim que ele chama esse modo de enunciação) é nossa sabedoria, e 

quem ousaria hoje proclamar verdades? Rejeitar a ironia é optar 

deliberadamente pela “tolice”, limitar-se a si mesmo, estreitar o horizonte. 

 

 

  A propósito, seria uma ironia patente não tecermos algumas considerações sobre a 

palavra em questão. De acordo com Cintra (2011), “A ironia é uma técnica de persuasão e 

crítica usada desde a Antiguidade, com fins moralizantes [...]; o termo não é necessariamente 

o mesmo nomeado assim pela primeira vez e discorre: 

 

O termo grego eironeia, registrado primeiramente n‟A República, de Platão, 

fornece-nos uma ideia do que se conhecia como ironia na época. É 

apresentado através da figura do eiron, retratado como personagem alusivo, 

afeito a respostas indiretas, evasões e fingimentos. A eironeia era encarada 

como uma forma lisonjeira de tapear alguém. A palavra foi ganhando 

significados adicionais no decorrer da História. Para Cícero, a ironia era um 

modo de tratar o oponente num debate. Para Quintiliano, um argumento só 

estaria completo se utilizasse essa estratégia linguística. Schlegel afirma que 

“a ironia é a forma do paradoxo e paradoxo é a conditio sine qua non da 

ironia, sua alma, sua fonte e seu princípio.” (apud Muecke 1970: 40) Com o 

passar do tempo, a palavra assumiu diversos outros significados, como por 

exemplo, “termo que diz uma coisa, mas significa outra”, “forma de elogiar 

a fim de censurar e de censurar a fim de elogiar” e “modo de zombar e 

escarnecer”. (MUECKE, 1970, p. 33, apud BRAIT, 1996). 

 

 

Recurso que data de época remota, a ironia despontou na era socrática como um 

elemento com o poder de subverter a realidade, causar agitação, desequilíbrio ou desordem; 

perturbar, transtornar, modificar ou destruir (algo estabelecido, nesse caso, a palavra), realizar 

transformações profundas; revolucionar, destruir os bons valores e o bom comportamento de 

algo; perverter, corromper. Surge a indagação: Há, na ironia, alguma propriedade que 

determina a sua essência ou a sua natureza como boa? Construamos uma resposta. Essa 

subversão da realidade, essa agitação, enfim esse torvelinho em que o elemento ironia está 

inserido pode tanto causar tudo isso, como pode causar o riso, o gracejo, o lúdico, pode 

despertar a atenção de alguém em relação a algo que ainda não havia percebido, pode até 

despertar o senso crítico do outro. O que seria dos programas inteligentes se eles não usassem 

a ironia como elemento motivador de seus enredos? Continuemos. O antedito conjunto de 

palavras de natureza adjetiva - bem que tentamos encontrar um coletivo para esse conjunto de 
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qualidades, na falta deste, resolvemos chamá-lo de banda marcial de qualidades. Continuando. 

Ele, o conjunto, fora arrolado com o intuito de ser metonimicamente compilado no dito que 

segue: a ironia é um recurso ousado e não se contendo com isso, rasga o véu da mesmice 

dando às palavras aquilo que as palavras ironicamente de bom grado formal, não aceitariam. 

Sócrates auferia proveito do mencionado recurso para criticar os sofistas, ele dizia uma coisa 

que significava outra. Na verdade era um dito assimétrico, um só dito que ativava uma gama 

de interpretações que subversivas. De acordo Brait (1996, p. 25) “A ideia tradicional da ironia 

socrática, ou seja, a maneira clássica de conceber esse fenômeno de linguagem, remete a 

questões bastante precisas sobre a dimensão enunciativa, discursiva da ironia.”  

Pois bem, a ironia é um fenômeno da linguagem e  

 

como elemento estruturador de um texto cuja força reside na sua capacidade 

de fazer do riso uma consequência, o interdiscurso irônico possibilita 

desnudamento de determinado aspectos culturais, sociais ou mesmo 

estéticos, encobertos pelos discursos mais sérios e, muitas vezes, bem menos 

críticos (BRAIT, 1996, p.16). 

 

 

A ironia pode denunciar um ponto de vista, uma argumentação indireta, uma ameaça 

velada, uma desqualificação do outro; para tudo isso conta com a sagacidade do próprio outro 

para materializar-se em significação. Somos seres de linguagem e esta é força matriz e motriz 

que efetivamente estabelece as relações entre o homem e o mundo, e entre os homens. Isso 

significa que a vitalidade dessas relações é o diálogo e este pressupõe a relação discursiva, 

enunciativa entre os enunciadores, pressupõe a interação. Na ponte que é lançada entre o eu e 

outro é preciso que o outro perceba o que foi lançado concretamente falando e o que foi 

lançado por meio de subterfúgios, sobretudo, quando se tratar de ironia, pois ela emite notas 

altas de vasta liberdade subjetiva, tornando obrigatório o uso de vários procedimentos 

intelectuais para alcançá-la. Isso se deve ao fato de a ironia ter como pedra fundamental o dito 

e o não-dito, o declarado e o não-declarado.  

A ironia relativiza o significado literal do enunciado dando-lhe possibilidades de 

interpretação, poderíamos dizer que a ironia brinca com a significação literal, presenteia-lhe 

com um tom de relatividade. Resumindo: 

 

“A ironia é a única dissimulação absolutamente involuntária e no entanto 

refletida (...) Nela tudo deve ser brincadeira e seriedade, expansão sincera e 
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profunda dissimulação (...) Ela contém e suscita o sentimento do conflito 

insolúvel do absoluto e do circunstancial, da impossibilidade e da 

necessidade de uma comunicação total (...)” (Schelegel, apud Bange, 

1978:76). (BRAIT, 1996, p.26). 

 

 

Todo esse “coral” aqui apresentado orientará a análise porque é necessário fazer um 

recorte dentro da teoria que iremos utilizar, pois isso nos permite avançar naquilo em que nos 

propusemos a fazer em nossos objetivos e nos põem em alerta no sentido de que não fujamos 

dessas concepções. Em seguida, “o maestro” que conduzirá a nossa análise.  
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6 AS PARTITURAS DO PÁSSARO EM ANÁLISE 

 

  Ser trovador é ser louco, 

É cantar a desventura, 

Morrendo pouco a pouco 

De um cancro que não tem cura. 

 (PATATIVA DO ASSARÉ) 

 

 

Consideramos que a obra Cante lá que eu canto cá, filosofia de um trovador 

nordestino é um grande enunciado revelador dos princípios sustentados por Bakhtin (2008) 

que, a partir de suas observações dos romances de Dostoiévski, percebeu que a linguagem 

romanesca de seu compatriota é uma fonte anunciadora de um pensamento sobre a linguagem, 

de um leque de enunciados, um espaço dialógico de presença e de encontro impetuoso de 

vozes. 

A lira patativiana, do mesmo modo que os romances dostoievskianos, é uma voz 

orquestrada por várias outras, é uma lira enunciativa por excelência. O estro de Patativa tem o 

mesmo fôlego de uma composição musical, uma vez que a música pode ser preservada na 

memória ou por meio de um sistema de escrita e/ou notação. Cotejando a lira patativiana e a 

música, a primeira fazia morada na mente do poeta, resultado de suas experiências, 

lembranças, reminiscências e era declamada no árido solo nordestino. A segunda pode ser 

feita para a voz humana, geralmente contendo letras, assim como para instrumentos musicais. 

Pois bem, o poema, ou seja, o objeto literário com existência material; e a música - 

combinação harmoniosa e expressiva de sons; a arte de se exprimir por meio de sons, 

seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização -, de forma geral, nos trazem uma 

narrativa. Reformulando o dito, nos trazem a exposição de um acontecimento ou de uma série 

de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou 

de imagens. O universo literário do poeta de Assaré é repleto desses acontecimentos e 

compõem a partitura de um vasto mundo de narrativas impregnadas da mais pura e legítima 

seiva sertaneja. 

 

Os versos de Patativa que cantam a seca, a terra e o sertão são unidades 

mnemônicas que se completam para a construção imaginária do Sertão. Um 

Ser-Tão. Ser tão grandioso que instaura na memória coletiva uma marca, um 

sinal de existência, a pertença a uma categoria social: o sertanejo. Os versos 

do poeta de Assaré são narrativas que dizem este ser. As construções 
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estilísticas se encarregam de dizer o grandiloquente sertão. (FEITOSA, 

2003, p. 168). 

 

A propósito, numa narrativa há os elementos para que ela seja reconhecida como tal. 

Para compor uma peça musical se faz necessário alguns elementos importantes, os 

componentes básicos da música. Talvez o leitor esteja se perguntando como essas antecedidas 

palavras farão sentido nesse texto. Bom, esperamos que, as ainda não escritas palavras, 

garantam a inteligibilidade das anteriores. O maestro natural deste texto é o estilo, que para 

Bakhtin está consoante com a natureza dialógica da linguagem, natureza “regida” por relações 

históricas, sociais e culturais. O compositor, ao escrever uma peça musical, deve combinar – e 

não falamos aqui em combinar apenas coisas que tenham afinidade, as coisas díspares 

também podem ser combinadas – simultaneamente os componentes básicos da música, a 

saber: a melodia, a harmonia, o ritmo, o timbre, a forma, a tessitura (textura). Valer-nos-emos 

desses elementos, não todos, é claro, para enveredarmos na análise do sertão Patativiano. 

Faremos, inevitavelmente, comparações metafóricas – um texto sem metáforas é um sertão de 

palavras áridas -. O compositor e o poeta são artistas da palavra, eles a trabalham quase que 

de modo idêntico. Melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma, tessitura são instrumentos de 

talhe em suas mãos. Os dois escrevem partituras, cada um ao seu modo, à sua maneira 

particular.  

Da obra Cante lá que eu canto cá, filosofia de um trovador nordestino, do poeta 

de rude lira e de mão grossa, selecionamos 10 poemas para a nossa “glossomeloteca” de 

análise, e cada um deles é um enunciado de vozes daquilo que há no sertão. É a partir da 

tessitura de cada enunciado que começaremos a trilhar o longo – e esperemos que proveitoso - 

caminho de nossa análise. 

Numa parte do título de nossa dissertação há um trocadilho com a palavra sertão. Ela 

está disposta de forma que faz alusão ao sertão, ou seja, a toda região pouco povoada do 

interior, em especial, a zona mais seca que a caatinga, ligada ao ciclo do gado e onde 

permanecem tradições e costumes antigos; e de forma que faz alusão ao ser, ou seja, ao 

homem, a pessoa, ao indivíduo. Seria uma harmonia dissonante, portanto, prejudicial à 

elaboração desse trabalho acadêmico, se escolhêssemos enunciados que destoassem do que 

Patativa do Assaré chama de “meu caro e duro torrão”. De fato, em seu caro e duro torrão, o 

poeta viveu significativamente e sempre ocupou uma posição axiológica em cada momento da 

vida, sempre se firmou axilogicamente. O ser humano Patativa do Assaré, (autor-pessoa, para 
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Bakhtin), “arrumava” o conteúdo-forma de sua visão artística. Essa arrumação, essa 

ordenação é justamente o que preserva a diferença entre o eu e o outro, sem a qual não é 

possível um posicionamento axiológico válido. (BAKHTIN, 2003, p.173). 

Na teoria bakhtiniana, a referência ao autor-criador é duplamente marcada, é um 

posicionamento axiológico advindo do autor-pessoa, e é quem separa e dá uma nova ordem 

estética aos eventos da vida. Desse modo, temos o autor-pessoa e o produto estético e entre 

eles, o autor-criador que nessa concepção bakhtiniana é tomado como uma relação, como um 

processo, como uma ação contínua. Patativa do Assaré encontra em sua vivência dialógica 

com o sertão, amplo material para seus enunciados; todo esse material é trabalhado 

esteticamente de acordo com um princípio valorativo. Patativa é um artista da palavra, mais 

precisamente da palavra oral, depois se tornou um poeta de escritura. Seus enunciados 

inundavam sua mente fértil, o poeta passava as duras horas da labuta na roça remoendo-os, 

valorando-os, dando-lhes acabamento. Nas palavras de Bakhtin (2003, p.180), 

 

A relação do artista com a palavra enquanto palavra é um momento 

secundário, derivado, condicionado por sua relação primária com o 

conteúdo, ou seja, com o dado imediato da vida, da sua tensão ético-

cognitiva. Pode-se dizer que, por meio da palavra, o artista trabalha o 

mundo, para o que a palavra deve ser superada por via imanente como 

palavra, deve tornar-se expressão do mundo do outros e expressão da 

relação do autor com esse mundo. 

 

Nesse trabalhar a palavra, quando o artista verbaliza seu estilo, melhor dizendo em 

forma de paráfrase, quando se dá a relação do autor com a língua por meios de operação com 

a palavra determinados por tal relação, (BAKHTIN, 2003, p.180), tem-se a refração da 

relação com a vida e o mundo da vida e do meio da elaboração do homem e do seu mundo 

condicionada por essa relação. O sertão, o grande herói patativiano, primeiramente vivido, 

depois refletido e refratado e esteticamente enformado pela lira patativiana sarcástica, doída, 

prazenteira, saudosista, esperançosa, insurgente, sofrida. 

Passemos então às “partituras”, a representação escrita do harmonioso, dialógico e 

valorativo canto patativiano. 

 

Enunciado 01 – “Eu e o sertão” – p. 21; 

Enunciado 02 – “Cante lá, que eu canto cá” – p. 25; 

Enunciado 03 – “É coisa do meu sertão” – p. 70; 
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Enunciado 04 – “Vida sertaneja” – p. 75; 

Enunciado 05 – “A festa da natureza” – p. 79; 

Enunciado 06 – “Filosofia de um trovador sertanejo” – p. 182; 

Enunciado 07 – “O retrato do sertão” – p. 233; 

Enunciado 08 - “Coisas do meu sertão” – p. 289; 

Enunciado 09 – “ABC do nordeste flagelado” – p. 308; 

Enunciado 10 – “O que é folclore?” – p. 320. 

 

Quanto à estrutura, um poema é composto por oitavas - estrofe composta de oito 

versos; nove deles têm estrofes compostas por décimas - poema ou estrofe composta de dez 

versos -, no entanto, dos nove, somente sete deles são dispostos em décimas, os outros dois 

são dispostos da seguinte forma: um, composto, além das décimas, de uma quadra – estrofe de 

quatro versos - e uma sextilha – estrofe de seis versos, modalidade soberbamente utilizada na 

chamada Literatura de Cordel -; o outro, composto apenas por versos irregulares. A 

classificação silábica dos versos não é trilha, nem caminho, nem interesse dessa pesquisa. 

Quanto à temática são uníssonos e são impregnados de não-ditos. É, pois o último 

adjetivo que atribui ao enunciado a não-coincidência com sua constituição puramente verbal 

(em sentido restrito). Os não-ditos, embora não sejam a força motriz externa dos enunciados, 

se integram a este como elemento indispensável a sua constituição semântica. O que seria do 

“dito/escrito” se não fosse o “não-dito/não-escrito”? Os enunciados patativianos são escritos 

impregnados de não escritos, são ditos impregnados de não-ditos que se interrelacionam, 

mantém entre si um “pacto” dialógico. “Eu e o sertão”; “Cante lá, que eu canto cá”; “É coisa 

do meu sertão”; “Vida sertaneja”; “A festa da natureza”; “Filosofia de um trovador sertanejo”; 

“O retrato do sertão”; “Coisas do meu sertão”; “ABC do nordeste flagelado” e “O que é 

folclore?”; têm um denominador comum, o sertão como solo encharcado de inspiração ao 

poeta, conforme fragmentos:  

Enunciado nº 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu e o sertão” 

 

[...] 

 

Sertão, minha terra amada, 

De bom e sadio crima, 

Que me deu de mão bejada 

Um mundo cheio de rima. 

 

[...] 
 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.21) 
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Enunciado nº 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciado nº 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciado nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cante lá que eu canto cá, filosofia de um trovador sertanejo” 

 

[...] 

 

Pra gente cantá o sertão  

Precisa nele morá, 

Tê armoço de fejão 

E a janta de mucunzá, 

... 

[...] 
 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.26) 

“É coisa do meu sertão” 

 

[...] 

 

... 

Meu sertão tem coisa boa 

E também tem coisa ruim; 

Umas que fede a cupim 

Ôtras que chera a melão. 

De tudo eu sei a feição 

Pois conheço uma por uma. 

Vou aqui dizê arguma 

Das coisa do meu sertão. 

 

[...] 
 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.70) 

“Vida sertaneja” 

 

[...] 

 

Eu canto o sertão querido,  

A fonte dos meus poema, 

 

[...] 
 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.76) 
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A partir dos títulos, o vate de Assaré já anuncia o lugar de onde “canta” - o sertão 

querido -, mostrando a simplicidade da vida sertaneja, do seu mundo pequenino, do seu 

contexto axiológico-semântico (BAKHTIN, 1988), e valora seu mundo cheio de rima. E canta 

seu herói – o sertão – com suas coisas boas e ruins, e, com o destemor de um homem que 

conhece as coisas da vida assevera que só fala com propriedade do sertão quem vive nele, 

quem sente a pele esturricar sob o sol escaldante, quem vê sobrar lágrima nos olhos de quem 

chora, quem vê faltar água na cova de quem planta. Em resumo, só fala com propriedade 

quem é personagem desse drama costumeiro.  

Todo esse mundo se revela maior em relação às vozes que o constituem. São mágoas 

suas e do(s) outro(s), são vozes sociais sobre o matuto sertanejo que não sabe cantar as 

vitórias nem as glórias tais quais os que desconhecem a pobreza. Vozes que cantam um sertão 

que 

 

 

 

 

 

 

 

Um herói rico em desamparo, em falta de assistência. Desarrimo insistentemente 

reiterado na imprensa e no senso comum. Entretanto, no mesmo poema, exalta a força de 

vontade proeminente do sertanejo, refratando um homem simples e de sobrada paciência e 

que, mesmo provido de ignorância, tem em seu braço a mola que move a cidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] veve muito esquicido  

Dos meio da inducação,  

Sempre, sempre tem vivido, 

Sem escola e sem lição.”. 
 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.22) 

[...] 

Da tua simplicidade 

Nasce a fé e a esperança; 

Tua santa inguinorança 

Incerra munta vontade. 

[...] 
 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.23) 
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Um indivíduo com físico e os modos desconfiados, retraídos. Mas um matuto que ao 

assumir compromisso é fiel à palavra dada, e cumpre exatamente o que prometeu não se 

importando com as intempéries da vida. Patativa utiliza-se da antítese ignorança/vontade para 

asseverar a disposição do sertanejo. 

Como já fora dito, os poemas são enunciados, e neles vozes se entrecruzam e 

encetam palavras que querem e, mais do que isso, que necessitam ser ouvidas. Voz como a 

que lamenta a morte prematura de mulheres na hora do parto. Morre por falta de ricuço e 

proque faltou um dotô. Embora a morte seja um motivo de tristeza, como é comum em nossa 

cultura, nesses fragmentos do poema ela surge até com certa conformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um sertão para viver e para morrer. Aqui talvez uma tendência fatalista como se o 

sofrimento e o padecer estivessem determinados durante toda a vida e ao chegar ao término da 

labuta, ainda ter o gosto de fazer-se pó junto ao pó de Virgulino. 

 Nos sucessivos períodos de estiagem milhares de nordestinos, conhecidos como 

retirantes, partiram de seu caro torrão em busca de outras terras em busca de trabalho e 

comida. Essa migração é uma voz doída nos poemas de Patativa, pois ela retrata a marca 

social da desesperança, da desilusão, a marca social do exílio. 

 

 

[...] 

Não dou cavaco in morrê, 

Somente por conhecê 

Qui há tempo tá reservado 

In tu, querido sertão, 

O meu quadrinho de chão 

Pra nele eu sê sipurtado. 

 

E mesmo depois de morto, 

Mesmo depois de morrê, 

Ainda gozo conforto, 

Ainda gozo prazê, 

[...] 
 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.25) 
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Embora a população urbana tenha ultrapassado em números a população rural, ainda 

é desejo de alguns sertanejos viverem no sertão. O enunciado acima reitera fatos da realidade 

até hoje, a sina tirana da migração, sina que ganha notas fúnebres quando o céu resolve negar 

água que regue o pistilo de uma rosa, quando o sol afasta o nevoeiro e alveja criação, pessoa e 

prado. E as únicas gotas do líquido precioso são as que alagam os olhos do matuto. Em tudo 

isso o poeta sabe que a raiz de sua sina é a “desigualdade política, econômica e social” que o 

vate canto no poeme “Nordestino, sim, nordestinado não” na obra Ispinho e Fulô (1978). 

Afastar-se do seu Assaré, ainda que poucas vezes, não era algo do agrado do poeta, 

no entanto, isso era corriqueiro entre a “pobre gente” sertaneja, pois era, muitas vezes, a única 

opção de sobrevivência para muitos. Patativa sabia muito bem as dores dessa gente, fazia 

parte dela, sofria com ela. Nesse movimento em busca de melhores condições de vida, o 

migrante nordestino estava permanentemente sujeito aos perigos no penoso dia a dia das 

plagas do Sul do país.  

Uma voz sagaz que rodeia sempre o sertanejo, a voz de 

 

  

 

 

 

[...] 

 

Quando uma seca inclemente 

Assola o nosso Nordeste 

Dexando a mata e o agreste 

Tudo triste e deferente, 

Que viaja a pobre gente 

Pra São Paulo e Maranhão, 

Dexando o caro torrão 

Onde contente vivia 

Trabaiando todo dia, 

É coisa do meu sertão. 

 

[...] 
 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.70) 

“[...] um sujeito  

De gravata e palitó,  

Todo alegre e sastifeito,  

Como quem caça xodó,” 
 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.78) 
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A voz aqui se personifica literalmente (o Estado e o político) é a voz, como diz o 

poeta “do homem de posição” que só procura prosa com o sertanejo quando é tempo de 

eleição ou quando vai cobrar impostos ao homem do campo. A organização política da 

sociedade, ou seja, o Estado, não cuida dos interesses da coletividade a não que essa 

coletividade seja da classe hegemônica. Desta classe sim, defende e zela pelos interesses, 

legitima sua dominação e, ao seu monopólio, um brinde, o adjetivo ad infinitum. Essa voz 

social da ideologia do cotidiano ganha sonoridade na voz do matuto que, por sua vez, 

experiente, assimila, reelabora e reacentua as palavras do “homem de posição”, e  

 

 

 

 

 

 

 

Um sertão que povoa a lira patativiana, emprenha seu universo. Universo que reflete, 

ao mesmo tempo em que refrata aquela realidade.  Sua poesia tem um aspecto de registro 

cultural, transparecendo em seus poemas todo o mundo quimérico e aparentemente ilusório do 

caboclo nordestino, pintando, em corrosivas estrofes, a realidade de uma região onde o 

homem e a terra estão intrinsecamente ligados pelo vigor do mesmo desamparo. 

Um lapso, de forma maciça e abusiva, apoderou-se desse texto na tentativa de 

anuviar a compreensão de quem lê esse trabalho. Corrigi-lo é nossa tarefa. Façamo-la. Cabe 

aqui uma pergunta retórica: O que é o sertão para Patativa? Primeiro uma palavra sobre uma 

das origens da palavra sertão. Ei-lá. Os portugueses, durante a colonização, ao se deslocarem 

do litoral brasileiro e enveredarem-se pelo interior do Brasil, de pronto notaram uma grande 

diferença climática nessa região semiárida. Algo parecido com um deserto, assim a 

chamavam de "desertão", ocasionado pelo clima quente e seco. Logo, essa denominação foi 

sendo entendida como "de sertão", ficando apenas a palavra Sertão.  

Não há como precisar se o vate do Assaré tomou conhecimento de um dos, digamos 

assim, “nascimento vocabular” do sertão. O que podemos quase precisar é que Patativa e o 

sertão eram quase feitos da mesma matéria, e quase quebraram uma das propriedades gerais 

desta, a impenetrabilidade. A propósito, matéria, grosso modo, é tudo que ocupa lugar no 

“sem medo de errá,  

Diz com certo desgosto: 

«Ele vem cobrá imposto 

Ou pedi pra nóis votá».”. 
 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.78) 
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espaço, pois bem, o sertão – a faixa de terra que já viu mais sofrimento – é a matéria bruta que 

o poeta de Assaré lança mão para compor seus poemas, aqui entendidos como enunciados. O 

sertão é tanto objeto no sentido dicionarizado da palavra, ou seja, tem como significado a 

primeira estrutura, a própria composição da palavra, o núcleo duro, o algo estático; como é o 

outro cercado, envolto, cingido, circundado, embebido em discursos – um grande livro aberto 

no qual narrativas de necessidades e privações, de tímidos sorrisos e extenuadas lágrimas, de 

lânguidas conquistas e incomensuráveis esperanças figuram como personagens principais; é 

tema recorrente, é o grande herói patativiano. Partindo do princípio bakhtiniano de que a 

relação entre autor e herói é uma relação entre um eu e um outro; uma relação de alteridade 

fundamentada na dialogia, uma relação de responsividade. Há, entre Patativa e o sertão, uma 

interação, uma harmonia, ou seja, uma combinação de elementos diferentes e 

individualizados, mas ligados por uma relação de pertinência. O poeta canta, retrata, narra, 

descreve e dialoga com seu torrão querido juntamente com todos os elementos que o sertão 

oferece à sua lírica. 

A compreensão do poeta a respeito do que é sertão ultrapassa, em muitas léguas, a 

mera denominação de um conjunto de elementos visuais que compõem o espaço onde se 

apresenta o espetáculo de uma vida severina. Dito de outro modo, o sertão não se configura 

apenas como um dispositivo cênico e nem está ali por mera imprevisibilidade, nem por mera 

oscilação probabilística, ou por um grau relativo e, frequentemente, mensurável de incerteza e 

indeterminação. Ele é o outro com o qual Patativa faz parceria. De forma perene, Patativa 

chama esse outro à interlocução e este pode ser: o próprio sertão; um poeta; o caboclo; o dotô; 

o leitor; o Criador. Pois bem, agora, de forma graciosa e ritmada, passemos aos duetos de 

Patativa do Assaré com os seus outros. 

 

6.1 O dueto com o sertão  

 

Continuando harmoniosamente com a nossa metáfora musical eis a composição para 

dois executantes: o dueto. O primeiro deles é Patativa e o sertão. Trouxemos a voz do poeta 

boêmio quando lhe questionaram a serventia da poesia. Numa só nota ele respondeu: “O poeta 

é um intérprete.” (Vinícius de Morais, apud Nuvens 1995, p.13). Patativa coloca em sua lira 

uma série de vivências significativas e estas conferem ao sertão maior palpabilidade e maior 

percepção na realidade inteira. Ele “apresenta-se como verdadeiro, autêntico e legítimo 
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intérprete do sertão” (NUVENS, 1995). Seria o mesmo que um sertão de carne e osso e de 

poesia. Como o poeta, em suas “partituras”, constrói a imagem do sertão, que escolhas 

linguísticas conferem valoração ao tórrido solo sertanejo? Passemos ao dueto dialógico de 

Patativa e o sertão. 

 

Sertão, arguém te cantô, 

Eu sempre tenho cantado 

E ainda cantando tô, 

Pruquê, meu torrão amado, 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.21) 

 

Sertão, arguém te cantô, 

Eu sempre tenho cantado 

E ainda cantando tô, 

Pruquê, meu torrão amado, 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.21) 

 

[...] 

Sertão, minha terra amada, 

De bom e sadio crima, 

Que me deu de mão bejada 

Um mundo cheio de rima. 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.21) 
 

 

Tu é belo e é importante, 

Tudo teu é naturá 

Ingualmente o diamante, 

Ante de arguém lapidar 

 [...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.22) 
 

 
 
 

[...] 

Sertão amigo, eu tô vendo 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.24) 
 

[...] 

Caro sertão inocente, 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.24) 

 

 

[...] 

In tu, querido sertão, 

O meu quadrinho de chão 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.25) 
 

 

Por força da natureza, 

Sou poeta nordestino, 

Porém só canto a pobreza  

Do meu mundo pequenino 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.75) 

 

 

Nos fragmentos enunciativos acima, notadamente, há uma relação de afetividade 

entre o poeta e o solo sertanejo. O primeiro refere-se ao segundo de forma extremamente 

carinhosa, para tanto, deixa vingar em sua lira, enunciados adjetívicos como: meu torrão 

amado; minha terra amada de bom e sadio crima; sertão amigo; querido sertão; meu 

quadrinho de chão; sertão inocente; meu mundo pequenino. Esses ornamentos não são apenas 
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simples escolhas, eles denotam a força telúrica do poeta tanto com o trato da terra, pois este 

nunca abandonou a labuta diária no roçado. Um trabalhador tomado por um amor intenso e 

profundo, um homem enamorado pelo solo do qual retira sua própria existência, pelo solo que 

nutre sua mente de enunciados que fazem transbordar esse amor - possessivo por natureza - 

que brota de um coração lírico para com sua terra natal. São essas escolhas que nos revelam a 

estética da obra patativiana. Diferentemente de alguém que apenas interpreta uma música, o 

vate de Assaré a experiencia, escreve a letra, dá o tom – no sentido bakhtiniano -, e a 

interpreta. Essa música é o sertão querido e na qualidade de intérprete do sertão, de acordo 

com (NUVENS, 1995), Patativa do Assaré, no decantado poema Cante lá que eu canto cá, 

apresenta pelo menos dez razões de ordem ética como justificativa para tanto. Seguindo a 

trilha da ordem ética, Nuvens no prefácio na segunda parte da apresentação da obra Cante lá 

que eu canto cá, filosofia de um trovador nordestino. 

 

Sua poesia, do ponto de vista do conteúdo social, reflete todo o mundo 

visionário e fantasmagórico do caboclo. Pode-se identificar perfeitamente 

uma cosmovisão ou ideologia cabocla, desapontada com a modernização, 

sedenta de justiça, marcada pela saudade, impregnada de misticismo, 

serviçal, disponível, leal. [...] «Cante lá que eu canto cá», poema que deu o 

sugestivo nome desta obra, resume a visão do mundo que o sertanejo intui 

dividido não entre cidade e campo, mas entre suas formas de ser, as duas 

culturas, uma rural e outra urbana, com uma, a cultura urbana, invadindo 

avassaladoramente todos os rincões dos campos e gerando um conflito 

cultural de consequências incalculáveis para cultura do povo. [...] Patativa 

apresenta claramente as crenças, os valores e os ideais de uma época e de 

uma região. [...] Focalizando o aspecto social da obra de Patativa do Assaré, 

percebe-se também a hierarquia dos status caboclos, onde a bravura do 

vaqueiro lhe confere uma posição ímpar. Salientando-se também o código 

que orienta sua atribuição, onde os valores mais expressivos são a honradez, 

a lealdade, a capacidade de trabalho. (2004, p. 13-14). 

 

 

Do dito acima, podemos inferir que o poeta do Assaré fez do seu mundo sertanejo o 

que fundamentalmente dava sentido à sua vida, o que lhe sublimava todas as suas energias, o 

que norteava todo o seu talento, e no mesmo caçuá, o que proporcionava toda a sua bem 

aventurança, a sua felicidade. O sertão retumba simultaneamente com o caboclo num único 

acorde maior. Um homem do campo, da roça, mas que não deixa de perceber que tem seus 

direitos violados na questão agrária, que é enganado por homens de aparência inconteste e 

seus enunciados quiméricos e homéricos; de homéricos só têm a extensão da falta com a 
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verdade. Patativa sabia muito bem relacionar sua musa com o mundo da vida, era ético em 

tudo como atesta as palavras de Holanda (1988) em comentário à obra Ispinho e Fulô. “Seus 

versos são ainda enraizados na ética e no sentido de justiça cristã; revelam o ceticismo do 

povo diante da hipocrisia reinante na sociedade que o oprime”. O vate sertanejo tinha plena 

consciência dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o 

comportamento humano. Era um poeta-cidadão, ou um cidadão-poeta, que pensava 

demoradamente a respeito da essência das normas, dos valores, das prescrições e das 

exortações presentes em qualquer realidade social, fosse ela rural, ou urbana. Ele não é 

indiferente, portanto, é um ser ético, sensível aos problemas e consciente das razões desta. 

Pois, façamos o nosso percurso agora nas harmoniosas razões éticas. Resolvemos 

“ouvi-las” no sentido de ser mais uma voz que corrobora vigorosamente com a nossa pesquisa 

e colocarmos também a nossa voz a respeito dessas razões. 

 

1 É uma questão de posse e identificação: 

 

Cante a cidade que é sua, 

Que eu canto o sertão que é meu. 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.25) 

 

O sertão era tão de Patativa quanto ele era do sertão que não havia como precisar 

uma fronteira entre ambos, imbricavam-se numa entrega total. O sertão oferecendo-lhe a 

sobrevivência, Patativa cantando as dores e as delícias desta. Neste e noutros enunciados a 

opção pelo pronome possessivo deixa bem demarcado o quanto Patativa se assenhorara do 

sertão. 

 

2 É uma questão de respeito e bom entendimento: 

 

Por favô, não mêxa aqui, 

Que eu também não mêxo aí. 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.25) 

 

 

O autêntico homem sertanejo tem por princípio respeitar e exige que se faça o 

mesmo para com ele. Um homem que pouco frequentou a escola e que nem precisou disso 
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para aprender a pedir licença, a pedir por favor. Patativa sabia muito bem, como se diz no 

sertão – entrar e sair muito bem em qualquer lugar -, ou seja, tratar o outro com repeito. Esse 

sentimento que leva alguém a tratar outrem ou alguma coisa com grande atenção, com 

profunda deferência, com consideração, com reverência era item fundamental na educação do 

poeta. 

3 É uma questão de tirocínio e prática: 

 

Mas das coisa do sertão 

Não tem boa experiença. 

Nunca fez uma paioça, 

Nunca trabaiou na roça, 

Não pode conhecê bem. 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.25) 
 
 

A palavra tirocínio significa o exercício preliminar indispensável ao desempenho de 

determinada profissão, de fato Patativa exercitou-se em conhecer seu caro e duro torrão, a 

tirar daquele castigado solo muitas vezes apenas o mínimo para sobreviver, mas nunca deixou 

de amá-lo, de viver sobre ele e de ferinamente, criticar os outros que queriam cantar o sertão 

sem nunca ter experienciado, sem nunca sequer visitar o torrão patativiano. O poeta não 

poupava ironias para criticar quem enveredasse por esse caminho, o paralelismo do advérbio 

nunca atesta o nosso dito. 

 

4 É uma questão de vivência: 

 

Pra gente cantá o sertão, 

Precisa nele morá, 

Tê armoço de fejão 

E janta de mucunzá. 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.26) 

 

O outro, no caso o poeta de rua, que nunca foi ao sertão não tem vivência para atestar 

sua voz, ou seja, será um canto enganoso, segundo o enunciado patativiano.  

 

5 É uma questão de autenticidade: 

 

Cá no sertão eu infrento 
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A fome, a dô e a misera. 

Pra sê poeta divera, 

Precisa tê sofrimento. 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.26) 

 

Comprovadamente o poeta sofria com a longa estiagem no solo sertanejo, com a falta 

de compromisso político em resolver ou amenizar as consequências dessa estiagem. Sua 

poesia estava em conformidade com os fatos do cotidiano sertanejo, seus versos detalhavam e 

refletiam a realidade de seu mundo de escassez. Demostrando com isso uma atitude ética de 

não indiferença. “Patativa da Assaré nasceu e viveu sempre no sertão, dele se afastando 

apenas em breves revoadas aos núcleos litorâneos hegemônicos para rápidos contatos com „as 

terras civilizadas‟, como canta Luiz Gonzaga na famosa canção Riacho do Navio. Sua vida 

tem sido viver o sertão”. (NUVENS, 1995, p. 36). 

 

6 É uma questão de realismo e objetividade:  

 

Seu verso é uma mistura, 

É um tá sarapaté, 

Que quem tem pôca leitura, 

Lê, mais não sabe o que é. 

Tem tanta deusa, tanta fada, 

Tanto mistéro e condão 

E ôtros negoço impossive. 

[...] 

Eu canto as coisa visive 

Do meu querido sertão ... . 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.27-28) 
 

 

A ferinidade patativiana nesse enunciado deixa bem claro que poesia, para o poeta da 

mão grossa, significa cantar o que de fato acontece no dia a dia da sua própria vida e da vida 

dos seus conterrâneos. Enfeitar os versos com coisas mirabolantes, para o vate do Assaré, 

prejudicava tanto a leitura como o entendimento. Nas palavras de um matuto: é uma coisa 

sem serventia nenhuma. 

 

7 É uma questão de sensibilidade: 
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Pra gente aqui sê poeta 

E fazê rima compreta, 

Não precisa professô; 

Basta vê no mês de maio,  

Um poema em cada gaio 

E um verso em cada fulô. 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.27) 
 

Emoção, sentimento, especialmente a faculdade de sentir compaixão, simpatia pela 

humanidade, sobretudo por sua gente; piedade, empatia, ternura. São coisas que não carecem 

de professor, pois a própria natureza se encarrega de ensinar, é claro, aos que assim a 

observarem e se propuserem a aprender. Um caboclo roceiro já nasce observando a mãe 

natureza por uma razão muito simples, aprende desde cedo a tirar dela o seu sustento e a 

respeitá-la. Como um bom caboclo, Patativa procedia de igual forma e, além disso, utilizava a 

natureza como matéria prima para os enunciados.   

 

8 É uma questão de diferença:  

 

Pois você já tá ciente:  

Nossa vida é deferente 

E nosso verso também. 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.28) 

 

De maneira irônica, o poeta do Assaré adverte o poeta cantor de rua para a diferença 

entre a vida de ambos como também para a diferença entre seus versos. Seria contraditório 

mundos tão díspares com versos iguais. Bem, para não dizer que não falamos em igualdade, a 

única nota tocada em tom de igualdade entre os dois poetas é esta: os dois produzem versos. 

 

9 É uma questão natural:  

 

Não tenho estudo nem arte, 

A minha rima faz parte 

Das obra da criação. 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.27) 

 

Mais uma vez a questão da natureza aparece nos enunciados patativianos, o próprio 

Patativa sentia-se pertencente à natureza e afirma, veementemente, que seus poemas eram 

parte das coisas naturais. Não havia a necessidade de estudo para isso, ironiza o poeta. 
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10 É uma questão de simpatia, de compaixão, de extrema afinidade: 

 

Não canta o sertão dereito, 

Porque você não conhece 

Nossa vida aperreada. 

E a dô só é bem cantada, 

Cantada por quem padece. 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.26) 

 

O que está dito acima expressa uma condição, só pode ser dito por quem tem 

conhecimento de causa e tem autoridade reconhecida. Patativa dispunha dessas duas 

prerrogativas. Homem de espírito sagaz, penetrante, capaz de perceber rapidamente as coisas 

mais sutis, capaz de transformar aperreio em obra de arte, dor em documento estético. 

Compadecia-se de seu povo sertanejo, do caboclo sofredor, da mulher que morria de parto, do 

matuto que deixava seu caro e duro torrão, das crianças que nasciam predestinadas a anjo. 

Dor, esse vocábulo que denota lágrima, expressão ou manifestação do sofrimento físico ou 

moral de qualquer vivente na face da terra, ganhou ainda mais intensidade na lira ligeira de 

Patativa, ainda mais quando este discorre a respeito do cotidiano martirizante do sertanejo, 

colhendo em sua roça enunciativa os adjetivos para compor a sua lira. 

 

6.2 O dueto com o caboclo sertanejo  

 

As fortes particularidades do homem sertanejo são eloquentemente anunciadas por 

Patativa em expressões como matuto, caboclo, camponês, matuto sertanejo, matuto camponês, 

caboclo roceiro, sertanejo roceiro. O poeta e o caboclo, protagonistas do mesmo pedaço de 

chão.  

 

 

 

 

 

 

 

Eu e você que vivemos 

No nosso pobre sertão 

Muitas coisas ainda temos 

Da popular tradição; 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.321) 
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Tais particularidades determinam a essência ou a natureza do homem do sertão, 

evidenciam o lugar de residência deste bravo sertanejo: o mato. Deixam bem claro o lugar 

diário da labuta incansável: o campo, o tórrido solo aluído pela seca inclemente. Manifestam 

significativamente sua origem etnográfica: indivíduo com ascendência de índio e branco, 

miscigenado. Nas escolhas lexicais que faz, Patativa enuncia um caboclo de alma simples, de 

sentimentos nobres, de sonhos quase que indestrutíveis e esperanças que perduram mais do 

que a própria vontade de existir. Detalha, harmônica e melodiosamente, seus hábitos, suas 

crenças, sua sabedoria, seus hábitos alimentares, sua diversão, seu folclore, suas vestimentas, 

suas desconfianças, seus remédios e doenças, suas preocupações, sua personalidade, sua vida 

severina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma lira autenticamente rústica, agressiva, assemelhando-se à natureza que cerca o 

poeta bem como as plantas que brotam em solo sertanejo; uma lira engendrada no que o vate 

do Assaré vivenciou diuturnamente com a terra em que nasceu, viveu, padeceu, labutou e 

arrancou penosa e forçadamente o seu sustento. A um homem dessa estirpe está destinada 

apenas a linguagem rude, tosca, sem rebuscamento gramatical? Perderá completamente o tom 

quem executar essa nota. Afiançados pelas palavras de Cariry (apud Nuvens 1995, p.79): 

“Patativa é homem que sabe ler, de muitas leituras e informações sobre o que acontece no 

mundo (...) Basta dizer que, mesmo quando Patativa era violeiro e cantava os sertões com o 

som de sua viola e a beleza de seus versos de repente, já estudava o tratado de versificação de 

Guimarães Passos e lia Os Lusíadas.” 

Sou matuto sertanejo, 

Daquele matuto pobre 

Que não tem gado nem quêjo, 

Nem ôro, prata, nem cobre. 

Sou sertanejo rocêro, 

Eu trabaio o dia intêro, 

Que seja inverno ou verão. 

Minhas mão é calejada, 

Minha péia é bronzeada 

Da quintura do sertão. 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.75) 
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Vejamos um enunciado construído em linguagem erudita para tornar o dito acima 

ainda mais forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Nuvens (1995), um artigo publicado no jornal Mutirão que circulava em 

Fortaleza, trazia a seguinte nota: “Suas obras falam a língua rude do caboclo, não porque 

Patativa não conheça bem o português, mestre que é na correção da linguagem, mas porque 

assim ele pode ser melhor entendido por seus companheiros de labuta” (Mutirão, 07.07.78). 

Sua linguagem era referta de típico e gosto sertanejo. Quando queria, sabia muito bem 

ordenar que as palavras ganhassem a tonalidade de erudição.  

O exemplo anterior nos mostra claramente isto. Apenas a título de informação, esse 

enunciado não está no rol de nossa “glossomeloteca”, mas faz parte da obra da qual 

“colhemos” nosso corpus. Pois bem, estamos falando do dueto de Patativa e o caboclo. No 

enunciado/poema acima há notadamente, nas escolhas lexicais do poeta uma relação de 

cuidado, compaixão e orientação. Primeiro a chamada à interlocução com o caboclo não só 

Caboclo roceiro das plagas do norte, 

Que vives sem sorte, sem terras e sem lar, 

[...] 

 

És rude, cativo, não tens liberdade, 

A roça é teu mundo e também tua escola 

Teu braço é a mola que move a cidade. 

 

Tu pensas, amigo, que a vida que levas,  

De dores e trevas, debaixo da cruz 

E as crise cortantes quais finas espadas, 

São penas mandadas por Nosso Jesus. 

[...] 

Tu és, nesta vida, um fiel penitente, 

Um pobre sentado no banco do réu. 

Caboclo, não guardes contigo esta crença, 

A tua sentença não parte do céu. 

[...] 

 

Porém, os ingratos, com ódio e com guerra, 

Tomaram-te a terra que Deus te entregou. 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p. 99 - 100) 
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porque já é característica estilística de seus enunciados, mas também como uma maneira 

cuidadosa de advertir o caboclo roceiro das plagas do norte quanto às crises em sua vida não 

serem apenas vontade do Divino. A compaixão pelo homem rude, sofredor, sem escolaridade, 

fiado apenas em seu braço forte para o roçado, e este muitas vezes teimando em não lhe 

conceder sustento. Como um homem de luta, Patativa sempre alçou sua voz de protesto desde 

o seu torrão natal até a esfera política de maior escala em solo brasileiro. Buscava orientar seu 

povo, seus companheiros de labuta, na questão da reforma agrária. Destilava toda a sua ironia 

para compor seu conto de protesto contra os detentores de do poder, fossem eles 

representados pelo Estado, fossem eles representados pelos grandes latifundiários. 

Passemos ao que encontramos em nossas “partituras”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como de costume, a chamada à interlocução demarcada pelo pronome você, 

funcionando como pronome de tratamento e pela expressão meu camarada, demonstrando 

companheirismo, amizade, simpatia. Os três fragmentos estão no enunciado de número 10, “O 

Você, caboclo, que cresce, 

Sem instrução nem saber, 

Escuta, mas não conhece 

Folclore o que quer dizer; 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.320) 
Folclore, meu camarada, 

Ouvimos a toda hora, 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.321) 

E agora, prezado irmão, 

Estes versos lhe dedico, 

Lhe dei alguma noção 

Do nosso folclore rico. 

Não posso continuar, 

Pois nada pude estudar, 

De dentro do tema saio. 

O resto lhe dirá tudo 

Romão Filgueira Sampaio, 

Mainá e Câmara Cascudo. 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.321-322) 
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que é folclore?”. Nele, Patativa em constante diálogo com o caboclo, humildemente diz que 

dá ao caboclo apenas alguma noção do assunto. Nisso o poeta dá o tom de acabamento ao seu 

enunciado trazendo sonoramente o inacabamento, a ineuxaribilidade do tema e faz isso 

trazendo a voz dos folcloristas.  Claro que ele está usando o recurso da ironia muito embora 

esteja sendo modesto. Eis a ironia:  

 

  

 

 

Eis a modéstia: 

 

 

 

 

 

O caboclo sempre com a vida coberta de precisão, sem estudo, sem esperança, 

correndo estreito. Descrito em enunciados que desvelam toda a densidade humana. 

 

6.3 O dueto com o dotô  

 

De acordo com (FEITOSA, 2003, p. 13), por trás do poeta receptivo havia um 

jogador atento aos menores deslizes dos interlocutores. Essa atenção dispensada aos seus 

interlocutores não era apenas um dos recursos estéticos do qual o poeta lança mão no seu 

fazer poético, mas, sobretudo uma maneira de se livrar de embaraços ou de provocá-los. Em 

dois de seus enunciados, numa interação com o dotô, o poeta ressuma sua ironia como quem 

rege uma orquestra, vejamos, então, o “concerto”: 

 

 

 

 

 

 

 

Seu dotô pede que eu cante 

Coisa de filosofia; 

Escute que eu vou agora 

Cantá tudo em carretia; 

O senhô pode escutá, 

Que se as corda não quebrá, 

Nem fartá minha cachola, 

Eu lhe atendo num instante: 

Nada existe que eu num cante 

Nas corda desta viola. 

 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.182) 

Pois nada pude estudar, 

De dentro do tema saio. 

O resto lhe dirá tudo 

Romão Filgueira Sampaio, 

Mainá e Câmara Cascudo. 
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O poeta responde ao desafio imposto pelo seu “dotô”, o desafio de cantar coisas de 

filosofia. Um pedido que mais parece um estratagema do solicitante. O poeta demonstra 

propriedade ao falar fala de filosofia e ainda ironicamente faz uma ressalva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer do enunciado ele diz como cada poeta tem uma maneira de descrever o 

mundo, ironiza a questão quando diz que isso não significa que estejam descrevendo direito, 

mas sabiamente reconhece o valor da descrição de cada um. Parte, então, para também fazer 

sua comparação. 

 

 

 

  

 

 

 

Pois bem, em sua empreitada filosófica, Patativa ironiza o saber institucionalizado do 

“dotô”, já que ele tem “carta” e “remexe em todos os papé”, seria contraditório um doutor 

pedir a um matuto sertanejo discorrer sobre filosofia. No entanto, lançando mão de sua força 

telúrica, começa a “contá tudo do jeito que aconteceu”. 

 

 

 

 

 

[...] 

Por isso, eu agora vou 

Pedi ao senhô dotô 

Um pouquinho de tenção; 

No causo que possa sê, 

Que eu quero tombém fazê 

A minha comparação. 
 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.183) 

Que se as corda não quebrá, 

Nem fartá minha cachola, 

Eu lhe atendo num instante: 

Nada existe que eu num cante 

Nas corda desta viola. 

 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.182) 

E eu vou já lhe contá tudo 

Do jeito que aconteceu; 

Tarvez inté vamincê 

Saba mió do que eu, 

Apois vejo que o senhô 

Tem a carta de dotô, 

Remexe em todos papé 

E sabe lê e escrevê, 

Mas vou sempre lhe dizê 

Cumo Deus fez a muié. 

 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.185) 
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Para atender ao pedido do “dotô” o poeta começa a discorrer a respeito da teoria da 

criação. Ele narra de forma simples, mas objetiva como se deu o surgimento do homem e da 

mulher na face da terra. Trazendo a voz do texto bíblico para seus enunciados, não por acaso é 

claro, uma vez que Patativa descreve e dialoga com o conjunto de escrúpulos religiosos que 

fazem parte da cultura popular. A voz da Divina Providência é uma constante na lira 

patativiana. Em sua hermenêutica de homem sertanejo deixa fluir em seus enunciados tanto as 

escolhas lexicais que revelam traços marcantes da religiosidade do povo nordestino e do povo 

brasileiro, como sua voz crítica-sarcástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro traço recorrente em sua lira é a presença do ditado popular. A voz pertencente 

ao povo, à gente comum a voz que teima em ressoar no grande tempo e que prevalece junto 

ao grande público. Pois bem, a enformação desses ditos pode, às vezes, nos dar a impressão 

que o poeta assume uma posição machista, que sai sempre em defesa do homem. O repertório 

popular é revozeado dialogicamente, isso seria um bom esclarecimento para a maneira como 

Patativa dá acabamento estético aos ditados. 

 

  

 

 

 

 

Eu sei que Adão é curpado 

E no pecado caiu, 

Mas porém não foi por gosto, 

Foi pruque Eva inludiu; 

Apois ela, seu dotô, 

Foi quem premêro porvou 

Do fruito da perdição 

Quebrando a santa premessa, 

E o povo, quando convessa, 

Só bota a curpa em Adão. 

 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.187) 

[...] 

Mas o home é bem tolo e caça 

Sarna mode se coçá; 

[...] 

É pruque ele era um home 

Gunvernado por muié. 

 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.187) 

Da cabeça dele mêrmo 

Podia não tê comido, 

Mas a muié sempre faz 

A desgraça do marido! 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.187) 
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A interlocução percorre todo o enunciado e se neste houve um embaraço do qual 

Patativa queria livrar-se, a ironia é a tenorlied
3
 desse concerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, sem “nenhuma” pretensão de sair da presença do dotô, mas com toda a 

pretensão de não “estirar o assunto”, e consciente de que já disse o que queria dizer, ainda 

qualifica a sua performance como boa. Ironicamente o poeta é bom mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda nesse enunciado aparece a questão da não escolaridade do poeta. No tocante a 

isso, Patativa era modesto e se apresentava apenas como alfabetizado. Àqueles que, 

desavisadamente, entram em contato com a obra do vate de Assaré, muito cuidado. Com o 

                                                           
3 na Renascença alemã, composição polifônica na qual a melodia principal se encontra no tenor 
('voz') 

 

Seu dotô, e agora mêrmo 

Que eu já fiz o seu mandato, 

Dê licença pr‟eu findá 

Este assunto tão puxado. 

Penso que já lhe agradei, 

Apois boa prova dei 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.190) 

E eu só não canto mió, 

Lhe espricando tudo a fundo, 

É pruque nunca estudei 

E só conheço no mundo 

A minha veia paioça, 

Os trabaiadô da roça 

E os vaquêro da fazenda; 

Sou matuto de verdade 

E só vou lá na cidade 

Comprá minhas encomenda. 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.190) 
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quê?, ecoa a indagação.  Com o nível de reflexão do poeta, com seu senso descritivo, com sua 

vivacidade e com sua capacidade criativa atestados nas palavras de Nuvens (1995, p. 78) “não 

frequentei mais escola, sempre, porém, lidando com as letras”. O poeta era, de fato, um 

autodidata, não precisou do aval da escola para ler livros dos poetas Castro Alves, Casimiro 

de Abreu, Coelho Neto (Rego, 1978) apud Nuvens 1995, p.79.  

Se isso ainda não for suficiente par dirimir quaisquer dúvidas sobre o grau de 

intelectualidade do poeta, grau que lhe permite usar e a abusar da ironia com estimada 

destreza, segue-se, abaixo, um resumo das atividades intelectuais do matuto sertanejo. 

 

 

É do conhecimento geral que Patativa tem trânsito livre nas rodas 

intelectuais do Cariri e do Ceará, onde circula com desenvoltura e brilho 

próprio, há mais de 50 anos. Demonstração disso são seus poemas que se 

referem à Casa de Juvenal Galeno, os livros de José Carvalho e Figueiredo 

Filho, o intercâmbio com o Instituto Cultural do Cariri, o Clube dos Amigos 

do Folclore, a Fundação Padre Ibiapina, a aproximação com intelectuais 

como Arraes de Alencar, Henriqueta Galeno, Eloi Teles e Antonio Vicelmo. 

Para quem tem o quociente intelectual bem acima do padrão dos mortais 

comuns, como Patativa, tal entrosamento representa um estágio de formação 

permanente, mais tarde aprimorado com os lances do encontro frequente 

com o Curso de Letras, da antiga Faculdade de Filosofia do Crato e, em 

seguida, da própria Universidade Regional do Cariri, de quem recebeu o 

título de Doutor Honoris Causa a que fez jus merecidamente, em memorável 

reunião do seu conselho Universitário, sob a aclamação dos estudantes 

“Patativa é do Povo!”. (NUVENS, 1995, p.79). 

 

 

E um resumo do seu contato com o mundo dos livros. 

 

 

O poeta foi autodidata, leitor assíduo. Leu dos populares aos eruditos: Zé da 

Luz, Catulo da Paixão Cearense, Juvenal Galeno, Casimiro de Abreu, Castro 

Alves, Olavo Bilac, Guimarães Passos, Machado de Assis, Graciliano 

Ramos, Carlos Drummond de Andrade (embora não apreciasse a poesia 

desse autor, por não ter o recurso da rima) e outros. Teve especial apreço 

pela obra camoniana. Ele acrescenta: “Eu fui apenas alfabetizado. Agora fui 

um leitor assíduo, cuidadoso, curioso para saber das coisas. Aprendi a ler, 

queria ler tudo. (...) lia revista, jornal, os poetas da língua... até Camões, 

aquele Os Lusiadas (...). (ASSARÉ, 2002, p.20). 

 

 



 

84 

 

Creio que agora fica claro que a intenção da ironia no enunciado é apenas por um 

ponto final na interlocução, para “não estirar” mais o assunto, como já fora mencionado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos aqui um aceleramento no ritmo do enunciado. Essa cadência é um recurso 

utilizado para encerrar o que está sendo dito, geralmente quando o falante já discorreu sobre o 

tema e, por agora, chegou ao seu fim temporário. Patativa faz o isso e o além disso. O além 

disso fica por conta da ironia patente nas duas últimas linhas do enunciado acima: “Descurpe 

se eu não cantei coisa de filosofia”. 

 

 

6.4 O dueto com o Criador  

 

Na obra de Patativa do Assaré é bastante vigorosa a presença de temas religiosos, em 

seus enunciados um banquete: a mesa do verso e o pão da rima no que diz respeito ao 

universo sagrado, especificamente em se tratando do cristianismo católico. Palavras como: 

meu Jesus, meu pai clemente, nosso Senhor, divino mestre, divina providência, a divina 

Majestade, autor profundo, onipotente, pai celeste, pai eterno, poder celeste, denotam as 

respeitosas escolhas lexicais que realçam o lugar de Deus e o seu protagonismo na criação de 

Mêrmo o jeito é eu dexá: 

Que a viola se danou, 

Pipocou uma das prima 

E o bordão desafinou; 

Tombém, eu já cantei munto, 

Tá treminando esse assunto 

Que vasmicê me pedia, 

E o que dixe já porvei; 

Descurpe se eu não cantei 

Coisa de filosofia. 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.190) 
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todas as coisas, a começar pelo ato de compor, exercício que para o poeta é, especificamente, 

um “dom do Criador”. 

 

 

 

 

É notório nas suas entrevistas e, claro, em seus poemas, o poeta atribuir à sua criação 

poética a uma dádiva divina, um dom. De origem sertaneja, agricultor, homem ligado à terra, 

“pé no chão” e ouvidos atentos  ao “poder do onipotente” (BRITO, 2009, p. 16). À sua 

dádiva, acrescente-se a natureza, cantada exaustivamente pelo vate de Assaré, também fonte 

inspiradora da sua lira, sua professora literalmente natural: “Estudei nas lindas folhas/Do meu 

livro natural”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para Patativa, Deus presenteou os homens com a natureza, um espaço continuamente 

abençoado pelo Criador, um espaço sagrado e belo. O poeta, desde menino, envolto com os 

animais, com o canto das aves, com os encantos da mata, elementos que denotam a marca 

telúrica em sua lira. 

O vate de Assaré chama o Criador à interlocução (Meu Jesus! Meu Pai Clemente,) e 

traz a voz dos que clamam pela misericórdia divina no intuito de que o Criador se compadeça 

da situação de sua terra. 

 

A minha rima faz parte 

Das obra da criação. 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.27) 

Se aí você teve estudo, 

Aqui, Deus me ensinou tudo, 

Sem de livro precisá 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.25) 

[...] 

Sem poder fazer escolhas 

De livro artificial, 

Estudei nas lindas folhas 

Do meu livro natural 

E assim longe da cidade 

Lendo nesta faculdade 

Que tem todos os sinais, 

Com estes estudos meus 

Aprendi amar a Deus 

Na vida dos animais 

[...] 
 

 (Ispinho e Fulô, 2004, p.27) 
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Traz a voz da vontade e determinação divina aos seus enunciados. A voz da 

submissão total aos desígnios de Deus, conforme destacado nos excertos abaixo. 

 

E, como nada conhece, 

Diz, rezando a sua prece: 

Foi Deus que ditriminou! 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.77) 
 

Em tudo o camponês vê 

O dedo da Providença. 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.77) 
 

Depois que o podê celeste 

Manda chuva no Nordeste, 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.79) 

 

E o povo alegre dizendo: 

Deus é poderoso e bom! 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.79) 

 

 

Tudo com gosto obedece 

As orde do Criadô. 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.80) 
 

A Divina Majestade, 

Com esta realidade, 

Nos mostra a prova e a verdade 

Do soberano podê. 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.80-81) 

 

O caboclo sertanejo é um homem de princípios que preza muito a sua palavra e a 

honra de sua casa. O matuto zela, mais do que a própria vida, pelo princípio ético que leva 

alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa, e que lhe permite gozar de bom conceito 

junto à sociedade. 

 

 

 

[...] 

Meu Jesus! Meu Pai Clemente, 

que da humanidade é dono, 

desça de seu alto trono, 

da sua corte celeste 

e venha ver seu Nordeste 

como ele está no abandono. 

 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.312) 

O que mais estima e qué, 

É a paz, a honra e o brio, 

O carinho de seus fio 

E a bondade da muié. 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.76) 
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Nessa orquestra de vozes, surge a voz da Escritura Sagrada. Primeiro a voz do 

homem do campo velho e gasto de dias, de inconsoláveis ais, aguardando apenas o negro 

fantasma da morte murmurar em seus ouvidos o convite à sepultura, mas um homem que 

ainda observa a lei das Sagradas Escrituras. 

 

 

 

 

 

O texto bíblico vem em forma de referência. E, especialmente, um texto que nos 

chamou atenção foi a alusão à paciência de Jó.  

 

Coberto de precisão 

Suportando a privação 

Com paciença de Jó, 

Puxando o cabo da inxada, 

Na quebrada e na chapada, 

Moiadinho de suó. 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.26) 
 

Só a coisa que o matuto 

Conhece, repara e vê 

É tê que pagá tributo 

Sem ninguém lhe socorrê, 

É derramá seu suó, 

Com paciença de Jó, 

Mode botá seu roçado, 

Esperto, forte e disposto 

E tê que pagá imposto 

Sem ninguém tê lhe ajudado. 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.78) 
 

 

Se quisé sabê o que foi 

Que o diabo amassô com rabo, 

[...] 

Venha cá vê os cabôco, 

Da paciença de Jó, 

Agarrá demenhãzinha 

Até chegá o pô do Só. 

E onde o sertanejo veio 

Observa os Evangéio 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.76) 
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Vim da roça do patrão 

Onde derramô suó 

E entrá na sua casinha 

Tão pobre de fazê dó, 

Sem tê mais fejão na lata, 

Sem tê mio no paió 

E a muié desarrumada, 

Que a rôpa é remendo só, 

Magra, triste e pensativa 

Com oito fio em redó. 

[...] 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.290) 

 

 

É uma metáfora parodística na qual temos dialogando, Jó, que segundo a bíblia, era 

um homem da terra de Uz – uma extensão região ao leste de Judá -, pois bem, Jó, homem 

íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem rico, dono de sete mil 

ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas; tinha também ao 

seu serviço um número bastante considerável de servos; era um ancião em uma das principais 

cidades da região, e por tudo isso era o maior de todos os do Oriente. Do capítulo 1, versículo 

6, ao capítulo 2, versículo 13, o autor revela os acontecimentos no céu e suas consequências 

que, na terra, conduziriam Jó ao sofrimento. 

E o caboclo roceiro,  

 

Sertanejo, humilde e paciente, escuta a voz de Deus no canto da passarada. 

Nasce predestinado, sabendo sofrer e amar. Jesus foi sertanejo. Sertanejo, 

gente modesta e destituída de orgulho, inveja e vaidade. Gente boa e forte, 

zomba da própria sorte com sobrada paciência. Caboclo roceiro, sem sorte, 

sem terra, sem lar, rude, cativo, sem liberdade. A roça é seu mundo e 

também sua escola. O seu braço é a mola que move a cidade. De noite, vive 

na palhoça. De dia, na roça, de enxada na mão. Pensa que tudo isto são penas 

mandadas por Deus, não vê que estas desgraças parte dos ingratos que, com 

ódio e com guerra, tomaram a terra que Deus lhe destinou. (NUVENS, 1995, 

p. 50-51). 

 

 

A relação dialógica é evidente entre o texto bíblico e o enunciado. Parafraseando as 

palavras de Bakhtin/Volochinov (2006), há entre eles um conjunto múltiplo e heterogêneo de 

vozes sociais que habitam a consciência humana. O vate de Assaré, mesmo sem nunca ter 

estudado a respeito da linguagem, conhecia-a muito bem e sabia empregá-la de forma exímia; 
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e mais ainda, Patativa sabia muito bem que a palavra é ideológica por natureza e que 

comporta avaliações, de forma que ao dispor os seus enunciados ao evento dinâmico da 

interação sabia muito bem que ao fazer isso estaria se posicionando axilogicamente, 

confrontando valores sociais. 

O homem da terra de Uz era abastado de tudo e, apesar disso, passou por uma 

situação de extrema dificuldade que pôs à prova a sua força moral, a fé em seu Deus, as suas 

convicções. Reformulando um dito de Patativa: “Jó correu no estreito”.  

O caboclo roceiro, sem sorte, sem terra, sem lar, rude, cativo, sem liberdade. Cativo 

da luta não tem regalias, não vai à cidade, passa dia a dia lutando sob o sol inclemente, 

brocando, socado na mata. Não goza de fama, é anônimo no mundo, desconhecido de todos. 

De intersecção entre eles apenas a paciência, o acorde maior da virtude que consiste em 

suportar os dissabores e infelicidades. 

Outro enunciado de nosso corpus em que a presença das sagradas escrituras é 

bastante recorrente é o enunciado “Filosofia de um trovador sertanejo”.  Enunciado que tem 

como base a matriz mítica judaico-cristã. Nele, o cantador popular ou, como parece, um poeta 

repentista é quem narra a criação do homem e da mulher na forma autenticamente sertaneja de 

narrar. No enunciado há temas universais como a origem do mal no mundo, o tema da morte e 

o destino da humanidade. Adiante. Como um bom contador de causos, o narrador começa por 

um recurso indispensável à narrativa, despertando a sensação de deslumbramento, de 

encantamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este mundo crué, 

De turmento e confusão, 

Os poeta sempre gosta 

De dá sua pinião; 

Um descreve de proviso 

Que o mundo é um paraíso 

Enfeitado de fulô: 

Já ôto, que é mais izato, 

Diz que o mundo é um triato 

Cheio de cena de horrô. 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.182) 
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Sombria e tenebrosamente o poeta descreve o mundo e, para tanto, ele reorganiza os 

elementos da vida de modo a compor uma nova unidade, da qual o próprio “autor -criador” 

aparece como sendo ao mesmo tempo um elemento constituinte e organizador. O autor 

aparece como a apropriação de uma voz social que ordena o todo estético e essa ordenação é 

sempre um “ato valorativo”, mas ela só se realiza porque a ele é conferida ao mesmo tempo 

uma posição privilegiada em relação ao seu herói e seu mundo: uma posição exotópica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após apresentar o mundo como uma cadeia e a personificação da morte como agente 

carcerário, a “narrativa” chega ao texto bíblico exatamente na parte em que Deus fez o 

homem, e na parte na qual Deus atende ao pedido de Adão. Nessa parte do enunciado é 

impossível conter o riso, vejamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mundo é uma cadeia 

Onde se véve a pená; 

Mas Adão, se achando só, 

Pediu a Deus um xodó, 

Que a vida tava crué; 

Deus, vendo essa choradêra, 

Lhe entregou por companhêra 

Uma formosa muié. 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.184) 

Nós somo os prisionêro 

O mundo é uma cadeia 

Onde se véve a pená; 

Nós somo os prisionêro 

Deste carce universa; 

Vivendo nesta prisão, 

Tudo de argema nas mão, 

Os grião é as doença; 

Dentro deste calaboço 

Sofre o véio e sofre o moço, 

Que a vida é dura sentença! 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.183) 
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De acordo com Bakhtin a paródia é carnavalesca, ambivalente, bivocal (a voz do 

parodiado e a voz do parodiante) e, portanto, dialógica. Vejamos, então, a narrativa bíblica da 

criação da mulher:  

 

21 Então o SENHOR Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este 

adormeceu; tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. 22 E a 

costela que o SENHOR Deus tomara ao homem, transformou-a numa 

mulher e lha trouxe. 23 E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos 

e é carne de minha carne; chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. 

(Gênesis 2; 21-23). 

 

 

Agora vejamos a versão patativiana da criação da primeira mulher: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As duas narrativas estão dispostas harmonicamente. O que as distinguem é a 

valoração do poeta a respeito do texto, é a forma como ele capta a narrativa bíblica e como ele 

a reelabora, opinando sobre Deus e evidenciando o poder do SENHOR Deus. Pois bem, só a 

título de informação, nesse enunciado, o nome de Deus é citado 17 vezes, e em todas elas há 

relações dialógicas explícitas com o texto bíblico 

 

 

 

 

Deus mandou Adão drumi 

E logo, assim que mandou, 

Sem demorá um momento 

Adão no sono pegou. 

E nesse sono pesado, 

Deus aparpando dum lado 

Arrancou-lhe uma costela, 

E sem perpará o esboço, 

Daquele pequeno osso 

Fez Eva, formosa e bela. 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.185) 
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 Atentemos para a delicada escolha lexical que Patativa faz quando se refere à 

substância com a qual Deus fez a mulher: “ossinho pequeno”. A redundância exposta no 

enunciado não se constitui uma inadequação ou um descuido do autor; é, na verdade, um 

recurso que enfatiza a delicadeza e a fragilidade da mulher. Outra vez a ironia dá o “ar de sua 

graça” no enunciado. A duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de 

presente, passado e futuro, não se constitui para o artista profundo empecilho ao seu agir. 

Com isso, o autor reafirma a onipotência Divina e a sua fé no Criador. Outra nota de ironia 

aparece no fragmento: “Sem nunca tê estudado”; para fazer as coisas direito não é preciso 

aplicar o espírito, a inteligência e a memória para aprender uma habilidade, uma técnica, ou 

ciência, ou uma arte, etc; frequentando, obrigatoriamente, os bancos da escola, o saber 

institucionalizado.  

Considerados os poemas de Patativa do Assaré como enunciados percebemos a 

recorrência de algumas categorias tais como os duetos com o sertão, com o caboclo sertanejo, 

com o dotô e com o Criador. Os enunciados têm como o herói principal o sertão, desse herói 

decorre a interlocução com o próprio sertão e com os outros duetos. Nesses duetos há, 

notadamente, a chamada à interlocução ética, recorrência maior; a releitura dos ditos 

populares, as vozes que resvalam nos enunciados patativianos e o uso responsável da ironia. 

 

 

 

 

Daquele ossinho pequeno 

Num momento Deus fez Eva, 

Pois pra fazê quarqué coisa 

Munto tempo Deus não leva; 

Aquele artista profundo 

Fez aquilo num segundo, 

Sem nunca tê estudado; 

Entonce, Adão acordou, 

E quando se levantou, 

Eva já tava dum lado. 

[...] 

 
(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.185) 
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7 ACORDES FINAIS  

 

 

  Com os fio do meu tio 

Era boa a brincadêra 

De pião, de currupio, 

De bodoque e baladêra, 

Pensando na minha infança 

Sinto o espinho da lembrança 

Furando meu coração, 

Pensando naquela idade 

O meu armoço é sodade 

E a janta recordação. 

 (PATATIVA DO ASSARÉ) 

 

 

Como toda boa “brincadeira” sempre chega ao fim, a nossa também se avizinha a 

ele, pelo menos a um fim temporário, bakhtinianamente falando. E como toda boa 

brincadeira, essa também nos deu muitas alegrias nunca antes auferidas; entretanto, agora, 

também dá ocasião a um sentimento de estado afetivo caracterizado, não por profunda tristeza 

ou desencanto geral, ou quiçá alívio; e, sim, dá ocasião a um sentimento melancólico, de uma 

saudade arrastada, sobretudo, porque a nossa pesquisa nos proporcionou uma experiência, 

única, irrepetível, com dores e delícias singulares e que, mesmo assim, ou/e até por isso, a 

experiência é por nós considerada, um bem desejável. 

  Essa “brincadeira” teve o seu rigor metodológico: primeiro, a ideia. E cada ideia é a 

ideia de alguém, situa-se em relação a uma voz que a carrega e a um horizonte a que visa 

(Bakhtin, 2003, p. XX-XXI). Em seguida, angariamos elementos para execução da ideia, um 

começo já por si só dialógico. Veio, então, a fase do desenvolvimento, e este carregado de 

incertezas, de tentativas, de aborrecimentos, de toda sorte de dores (não poucas e nem menos 

intensas), do prazer em descobrir, do prazer em produzir conhecimento, do prazer de 

compartilhá-lo. E agora a conclusão, a qual preferimos adjetivar de reticente, aposiopética. 

Enveredamos com estilo pelo ser (tão) do poeta cearense Patativa do Assaré, 

buscando ouvir o retumbante coral das vozes que ressoam e são enformadas esteticamente 

pelo altaneiro canto patativiano. Perdoem-nos o excelente trocadilho com os objetivos deste 

trabalho, a saber: analisar como se configura o procedimento estilístico na obra patativiana e 

investigar como se constitui o acabamento estético que o autor lança mão ao lidar com as 

diferentes vozes constituidoras de sua vocalidade poética; neste momento fugiu-nos a 
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modéstia. Continuando em nossa busca, agora no intuito de construir respostas significativas 

para as nossas questões de pesquisa quais sejam: Como se configura o estilo na obra de 

Patativa? E como o poeta dá acabamento estético à voz do outro nos seus poemas? Partimos, 

primeiramente, da compreensão de que estilo não é o ornamento ou algo que transite pelo 

conceito de aleatoriedade. Ao contrário disto, o estilo depende da vontade discursiva do autor, 

depende dos dizeres sociais e dos modos desses dizeres, depende dos conhecimentos prévios 

do leitor; e o estilo está presente, sobretudo, na materialização do texto. Logo depois, é a vez 

da concepção de acabamento estético e esta se trata de uma especificidade estética 

(relacionada ao mundo artístico) como ressoa no seu próprio nome, não descende nem de 

questão ética (relacionada ao mundo da vida) e nem de questão cognitiva (relacionada ao 

psíquico), muito embora os elementos ativos ético-cognitivo-estético estejam fiados na 

imbricatividade. Houve a patente necessidade de incursionarmos também pela noção de autor-

criador, entendido por Bakhtin (2003) como um dos elementos que constituem o objeto 

estético, especificamente, o elemento que dá forma ao objeto estético, o autor é uma energia 

ativa e formadora. A partir desse enfoque, os poemas patativanos, aqui entendidos como 

enunciados surgem como o canto primordial na composição do corpus de análise. 

A base teórica de nossas análises teve como pilar mestre a concepção bakhtiniana de 

estilo a qual nos permitiu interpretar como as escolhas lexicais refletidas e refratadas na 

materialidade linguística do poeta do Assaré constroem a sua maneira de valorar a voz do 

outro. Continuando nossa lúdica empreitada, as análises apontam que a lira patativiana canta o 

cotidiano de um sertão inundado de um grau marcante de diferença, uma região de natureza 

rude e clima de extremos, agentes que provocam infortúnios e atuam sobre o organismo, o 

comportamento, a psicologia e a maneira de viver do homem sertanejo, que findou por formar 

um mundo próprio, original, singular, um mundo sertanejo que dista de todo o restante deste 

país.  

Um mundo sertanejo que ganha forma na materialidade linguística de Patativa do 

Assaré e esta vem carregada de vozes que ressoam dentro de seus enunciados, que por sua vez 

são impregnados de elementos próprios do mundo da vida, em escolhas lexicais que refletem 

o pertencimento do poeta a esse mundo e escolhas que refratam seu ponto de vista a respeito 

desse mundo. O conduto natural de uma lira poética é a veia metafórica, ou seja, é o que lhe é 

constitutivo, de modo que nos enunciados patativianos há uma chamada à interlocução e esta 

pode ser com qualquer elemento da criação. A chamada à interlocução é um traço recorrente 
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do sujeito, ou seja, é o estilo individual. De modo que essa chamada nos permite afirmar que 

o horizonte patativiano é sempre povoado de muitos outros, seja o sertão - o seu grande herói, 

seja outro poeta, seja o leitor, seja o caboclo sertanejo, seja o dotô, seja o Divino Criador, ou 

quaisquer outros que não se fazem presentes nesse trabalho. Dos dez poemas que compõem 

nosso corpus, ou melhor, compõem nossa pequena “glossomeloteca” de análise, como já 

dissemos antes, entre eles, o timbre mais altissonante dos dez é a carga de interação notória 

nos enunciados número 01, número 02, número 06, número 08, número 09 e no número 10. 

Acompanhando essa carga de interação figuram palavras de cunho qualificativo não apenas 

para exercerem uma função ornamentativa, embora não haja como não admitir alguns filetes 

desta função, mas especificamente para evidenciar como Patativa do Assaré se identifica com 

o sertão possessiva e afetivamente: meu torrão amado; como trava um diálogo com outro 

poeta, parafraseando um dizer dos caboclos, como enfrenta outro poeta à unha, com o 

destemor de um homem sertanejo com mente e corpo enraizados em questões éticas e morais, 

o destemor de um homem sertanejo que tem a natureza e vida como mestras de seu 

aprendizado. 

As análises dos poemas mostram que tanto a interlocução como os adjetivos nos 

enunciados patativianos, em se tratando do “dotô”, trazem mais expressivamente outro 

elemento do estilo patativiano: a ironia. Nesses enunciados, Patativa, embora arrebanhe na 

coloquialidade vocabular adjetivos aparentemente inofensivos, imprime em cada um deles o 

seu tom axiológico. Para atender ao pedido do “dotô”, a ironia já aparece no título do poema: 

“Filosofia de um trovador sertanejo”, e dentro dele, corre solta de canga e corda, como se diz 

na gleba sertaneja. Aparece também em forma de ditos populares e na falsa modéstia do 

poeta, de modo que se torna quase impossível não chamar o riso à interlocução. É um estilo e 

tanto. 

Assim, dada a inconclusibilidade deste trabalho é provável que ele seja uma palavra 

outra para outros trabalhos, que ganhe extensão em outras glebas acadêmicas. O ser(tão) de 

vozes nos enunciados de Patativa do Assaré  dá visibilidade à concepção de estilo e a de 

literatura como linguagem, uma vez que a primeira poderia ser sinônimo da segunda, e as 

duas, nos enunciados do poeta deixam as marcas do acabamento daquilo que o vate de Assaré 

vive e observa. Seus enunciados não são meramente uma produção pura e simples do seu 

potencial criativo de gênio, é um documento estético de um cotidiano martirizante, é um 

aspecto de registro cultural, no qual transparece todo o mundo quimérico e, aparentemente, 
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ilusório do caboclo nordestino, pintando, em corrosivas estrofes, a realidade de uma região, 

onde o homem e a terra estão intrinsecamente ligados pelo vigor do mesmo desamparo. 
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ANEXO 1 

 

ENUNCIADO Nº 01 

 

“Eu e o sertão” - p. 21 - 25 

 

Sertão, argúem te cantô, 

Eu sempre tenho cantado 

E ainda cantando tô,  

Pruquê, meu torrão amado, 

Munto te prezo, te quero 

E vejo qui os teus mistero 

Ninguém sabe decifrá. 

A tua beleza é tanta. 

Qui o poeta canta, canta, 

E inda fica o qui cantá. 

 

No rompê de tua orora, 

Meu sertão do Ciará, 

Quando escuto as voz sonora 

Do sadoso sabiá, 

Do canaro e do campina, 

Sinto das graças divina 

O seu imenso pudê, 

E com munta razão vejo,  

Que a gente sê sertanejo 

É um dos maió prazê. 

 

Sertão, minha terra amada, 

De bom e sadio crima, 

Que me deu de mão bejada 

Um mundo cheio de rima. 

O teu só é tão ardente, 

Que trema a vista da gente 

Nas parede de reboco, 

Mas tem milagre e virtude, 

Que dá corage, saúde 

E alegria aos teus caboco. 

 

Acho mesmo que ninguém 

Sabe direito cantá 

Tanta beleza que tem 

Tuas noite de lua, 

Quando a lua sertaneja 

Toda amorosa despeja 

Um grande banho de prata 

Pro riba da terra intera 

E a brisa assopra manêra, 

Fazendo cosca na mata. 

 

Sertão do Bumba Meu Boi 

E da armonca de oito baxo, 

O teu fio sempre foi 

Corajoso, Cabra Macho; 

O tempo nunca destrói  

A fama do teu herói  

De pernêra e de gibão, 

Caboco que não resigna 

Corrê dentro da catinga, 

Na pega do barbatão. 

 

Tu é belo e é importante, 

Tudo teu é natura 

Ingualmente o diamente,  

Antes de argúem lapidá, 

Deste jeito é que te quero, 

Munto te estimo e venero, 

Vivendo assim afastado 

Da vaidade, do orguio, 

Guerra, questão e baruio 

Do mundo civilizado. 

 

Tu veve munto esquecido 

Dos meio da inducação, 

Sempre, sempre tem vivido, 

Sem escola e sem lição. 

Teu mundo é bem pequenino, 

Por isso do teu destino, 

Da tua simplicidade 

Nasce a fé e a esperança; 

Tua santa inguinorança 

Incerra munta vontade. 

 

Rescordo com grande amo 

O meu tempo de rapaz, 

Tempo qui os ano levou 

E os desegano não traz, 

Quando toda noite eu ia 

Cheio de doce alegria, 

Sem infado do trabaio, 

Uvi, de peito contrito, 

As oração e os bendito 

Das festa do mês de maio. 
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Uma singela bandêra 

Bem no terrêro se via, 

Homenage verdadêra 

Do santo mês de Maria, 

Na sala, inriba da mesa, 

Umas quatro vela acesa 

E de juêio no chão, 

Uma muié paciente 

Lendo vagarosamente  

Com a cartia na mão. 

 

Inquanto lendo seguia 

Aquela boa sinhora, 

De quando in veiz repetia 

Bonita jaculatóra; 

Todo povo acumpanhava 

E quando a mesma rezava 

Padre Nosso e Ave Maria, 

De contrição todas cheia, 

Com sua voz de Sereia, 

As caboca respondia. 

- Neste mês de alegria, 

Tão lindro mês de frõ, 

Queremo de Maria  

Celebrá o seu louvô. – 

 

Sertão amigo, eu to vendo 

Que os teus novo camponês, 

Hoje ainda tão fazendo 

Aquilo que os véio fez. 

Que doce felicidade 

Eu gozei na mocidade, 

Nesta santa ingorfação! 

Quando se acabava Maio, 

Já começava os insaio 

Do santo mês de S. João. 

 

Como o ricaço usuraro 

Guarda uma moeda de oro 

Fiz do meu peito sacraro 

E guardei este tesôro. 

E aqui, dentro do meio peito, 

Inda tá tudo perfeito, 

Não mudaro de feição 

As duas fotografia, 

Do santo mês de Maria  

E das festa de S. João. 

 

Como é bom a vida intera 

Passá contente e feliz 

Sem sabê das bagacêra 

De país contra país! 

Caro sertão inocente, 

Não fugiu da minha mente 

E nem vai fugir tão cedo 

As diversão de advinha, 

Manêro pau, Cirandinha 

E muntoa ôtro brinquedo. 

 

Hoje sou veio e to vendo 

Que já to perto da morte, 

Mas porém, morro dizendo 

Que fui caboco de sorte, 

Não dou cavaco in morrê, 

Somente por conhecê 

Qui há tempo tá reservado 

In tu, querido sertão, 

O meu quadrinho de chão 

Pra nele eu sê sipurtado. 

 

E mesmo depois de morto, 

Mesmo depois de morrê, 

Ainda gozo conforto, 

Ainda gozo prazê, 

Pois, se é verdade que as arma, 

Mesmo as que vivero carma 

E arcançaro a sarvação, 

Fica vagando no espaço, 

Os meus caracó eu faço 

Pro riba do meu sertão. 

 

Fortaleza | outubro | 1973. 
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ENUNCIADO Nº 02  

 

“Cante lá, que eu canto cá” - p. 25 - 29 

 

Poeta, cantô da rua, 

Que na cidade nasceu, 

Cante a cidade que é sua, 

Que eu canto o sertão que é meu. 

 

Se aí você teve estudo, 

Aqui, Deus me ensinou tudo, 

Sem de livro precisá 

Por favo, não mêxa aqui, 

Que eu também não mexo aí, 

Cante lá, que eu canto cá. 

 

Você teve inducação,  

Aprendeu munta ciença, 

Mas das coisa do sertão 

Não tem boa esperiença. 

Nunca fez uma paioça, 

Nunca trabaiou na roça, 

Não pode conhecê bem, 

Pois nesta penosa vida, 

Só quem provou da comida 

Sabe o gosto que ela tem. 

 

Pra gente cantá o sertão, 

Precisa nele morá, 

Tê armoço de fejão 

E a janta de mucunzá, 

Vivê pobre, sem dinhêro, 

Trabaiando o dia intêro, 

Socado dentro do mato, 

De apragata currulepe, 

Pisando inriba do estrepe, 

Brocando a unha-de-gato. 

 

Você é munto ditoso, 

Sabe lê, sabe escrevê, 

Pois vá cantando o seu gozo, 

Que eu canto meu padecê. 

Inquanto a felicidade 

Você canta na cidade, 

Cá no sertão eu infrento 

A fome, a dô e a misera. 

Pra sê poeta divera, 

Precisa tê sofrimento. 

 

Sua rima, inda que seja 

Bordada de prata e de oro, 

Para a gente sertaneja 

É perdido este tesôro. 

Com seu o verso bem feito, 

Não canta o sertão dereito, 

Porque você não conhece 

Nossa vida aperreada. 

E a dô só é bem cantada, 

Cantada por quem padece. 

 

Só canta o sertão dereito, 

Com tudo quanto ele tem, 

Quem sempre correu estreito, 

Sem proteção de ninguém, 

Coberto de precisão 

Suportando a privação 

Com paciença de Jó, 

Puxando o cabo da inxada, 

Na quebrada e na chapada, 

Moiadinho de suó. 

 

Amigo, não tenha quêxa, 

Veja que eu tenho razão 

Em lhe dizê que não mexa 

Nas coisa do meu sertão. 

Pois, se não sabe o colega 

De quá manêra se pega 

Num ferro pra trabaiá, 

Por favô, não mexa aqui, 

Que eu também não mexo aí, 

Cante lá que eu canto cá. 

 

Repare que a minha vida 

É deferente da sua. 

A sua rima pulida 

Nasceu no salão da rua. 

Já eu sou bem deferente, 

Meu verso é como a simente 

Que nasce inriba do chão; 

Não tenho estudo nem arte, 

A minha rima faz parte 

Das obra da criação. 

 

Mas porém, eu não invejo 

O grande tesôro seu, 

Os livro do seu colejo, 
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Onde você aprendeu. 

Pra gente aqui sê poeta 

E fazê rima compreta, 

Não precisa professô; 

Basta vê no mês de maio, 

Um poema em cada gaio 

E um verso em cada fulo. 

 

Seu verso é uma mistura, 

É um tá sarapaté, 

Que quem tem poca leitura, 

Lê, mais não sabe o que é. 

Tem tanta coisa incantada, 

Tanta deusa, tanta fada, 

Tanto mistéro e condão 

E ôtros negoço impossive. 

Eu canto as coisa visive 

Do meu querido sertão. 

 

 

Canto as fulô e os abróio 

Com todas coisa daqui: 

Pra toda parte que eu óio 

Vejo um verso se bulí. 

Se as vez andando no vale 

Atrás de curá meus male 

Quero repará pra serra, 

Assim que eu óio pra cima, 

Vejo um diluve de rima 

Caindo inriba da terra. 

 

Mas tudo é rima rastêra 

De fruita de jatobá, 

De fôia de gamelêra 

E fulo de trapiá, 

De canto de passarinho 

E da poêra do caminho, 

Quando a ventania vem,  

Pois você já tá ciente: 

Nossa vida é deferente 

E nosso verso também. 

 

Repare que deferença 

Iziste na vida nossa: 

Inquanto eu to na sentença, 

Trabaiando em minha roça, 

Você lá no seu descanso, 

Fuma o seu cigarro manso, 

Bem perfumado e sadio; 

Já eu, aqui tive a sorte 

De fumá cigarro forte 

Feito de paia de mio. 

 

Você, vaidoso e facêro, 

Toda vez que qué fumá, 

Tira do bôrso um isquerô 

Do mais bonito metá. 

Eu que não posso com isso, 

Puxo por meu artifiço 

Arranjado por aqui, 

Feito chifre de gado, 

Cheio de argodão queimado, 

Boa pedra e bom fuzí. 

 

Sua vida é divirtida 

E a minha é grande pená. 

Só numa parte da vida 

Nóis dois samo bem iguá: 

É no dereito sagrado, 

Por Jesus abençoado 

Pra consolá nosso pranto, 

Conheço e não me confundo 

Da coisa mió do mundo 

Nóis goza do mesmo tanto. 

 

Eu não posso lhe invejá 

Nem você invejá eu, 

O que Deus lhe deu por lá, 

Aqui Deus também me deu. 

Pois minha boa muié, 

Me estima com munta fé, 

Me abraça, beija e qué bem 

E ninguém pode negá 

Que das coisa natura 

Tem ela o que a sua tem. 

 

Aqui findo esta verdade 

Toda cheia de razão: 

Fiquei na sua cidade 

Que eu fico no meu sertão. 

Já lhe mostrei um ispeio, 

Já lhe dei grande conseio 

Que você deve tomá. 

Por favô, não mêxa aqui, 

Que eu também não mêxo aí, 

Cante lá que eu canto cá. 
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ENUNCIADO Nº 03  

“É coisa do meu sertão” - p.70 - 72 

 

Eu sei que dizendo assim, 

Eu não tou falando à toa, 

Meu sertão tem coisa boa 

E também tem coisa ruim; 

Umas que fede a cupim 

Ôtras que chera a melão. 

De tudo eu sei a feição 

Pois conheço uma por uma. 

Vou aqui dizê arguma 

Das coisa do meu sertão. 

 

Querendo fazê fartura, 

Cheio de esperança e prano, 

Já quage no fim do ano,  

Se um cabôco faz figura 

Cavando na terra dura 

Com grande desposição 

Prantando mio e fejão 

Mode esperá prazentêro 

As chuvada de janêro, 

É coisa do meu sertão. 

 

Quando uma seca inclemente 

Assola o nosso Nordeste 

Dexando a mata e o agreste 

Tudo triste e deferente, 

Que viaja a pobre gente 

Pra São Paulo e Maranhão, 

Dexando o caro torrão 

Onde contente vivia 

Trabaiando todo dia, 

É coisa do meu sertão. 

 

Em junho, o festivo mês, 

Vê uma dança animada 

Debaxo de uma latada 

Pelo dia 23 

E a turma de camponês 

Na foguêra de São João, 

Um ao ôtro dando a mão 

Numa fulia pacata 

Assando mio e batata, 

É coisa do meu sertão. 

 

Que seja inverno ou istio, 

Se tratando de adjunto, 

Um dos animado assunto, 

Se as cabôca em desafio 

Pilando o arroz e o mio 

Na mais doce animação, 

Joga Tum-tum no pilão 

De madêra jatobá; 

Tum tum tum, tum tum pá, 

É coisa do meu sertão. 

 

O pobrezinho agregado 

No seu vivê de rocêro, 

Sem tê no borso dinhêro 

Nem onde comprá fiado, 

Se achando desarrumado, 

Desprevinido sem pão, 

Vendê na fôia argodão 

Por bem pequena quantia 

Pra comê mais a famia, 

É coisa do meu sertão. 

 

A camponesa, coitada, 

Sofrendo pra tê criança, 

Se acabá sem esperança, 

Sem tê ricuço de nada, 

Saí toda amortaiada 

Numa rede ou num caxão 

Proque fartou um doto, 

Esta passage de horrô 

É coisa do meu sertão. 

 

Vê os cabôco gritá 

Tudo alegre e sacodido, 

Na fofoca dos partido 

Da campanha inleitorá 

E quando o dia chegá 

Entrá na repartição, 

E de caneta na mão 

Argum garrancho fazê 

E vota sem sabê lê, 

É coisa do meu sertão. 

 

Dá prova de cabra macho 

Com o coração maguado 

Andando desesperado 

Por rio, grota e riacho 

Serra arriba e serra abaxo, 

De bacamarte na mão 
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Mode atirá no ladrão 

Que desmantelou a vida 

De sua fia querida 

É coisa do meu sertão. 

ENUNCIADO Nº 04 

 

“Vida sertaneja” - p.75 – 78 

 

Sou matuto sertanejo, 

Daquele matuto pobre 

Que não tem gado nem quêjo, 

Nem ôro, prata, nem cobre. 

Sou sertanejo rocêro, 

Eu trabaio o dia intero, 

Que seja inverno ou verão. 

Minhas mão é calejada, 

Minha péia é bronzeada 

Da quintura do sertão. 

 

Por força da natureza, 

Sou poeta nordestino, 

Porém só canto a pobreza 

Do meu mundo pequenino. 

Eu não sei cantá as gulora, 

Também não canto as vitora 

Dos herói com seus brasão, 

Nem o má com suas água... 

Só sei cantá minhas mágua 

E as mágua de meus irmão. 

 

Canto a vida desta gente 

Que trabaia inté morrê 

Sirrindo, alegre e contente, 

Sem dá fé do padecê, 

Desta gente sem leitura, 

Que, mesmo na desventura, 

Se sente alegre e feliz, 

Sem nada sabê na terra, 

Sem sabê se existe guerra 

De país contra país. 

 

Eu canto o forte cabôco, 

De gibão e chapéu de côro, 

Que, com corage de loco, 

Infrenta a raiva do tôro 

Com um agudo ferrão. 

E das noite de São João 

Eu canto as bela foguêra 

Com seu fogo milagroso 

Segredo misterioso 

Das moças casamentêra. 

 

Eu canto o sertão querido,  

A fonte dos meus poema, 

Onde se escuta o tinido 

Do grito da sariema 

E onde o sertanejo veio 

Observa os Evangéio 

E nas noite de lua, 

Sirrindo, alegre e ditoso, 

Conta istora de Trancoso  

Para o seu neto iscutá. 

 

Sou sertanejo e me gabo 

De já tê visto vaquêro, 

Atrás de novio brabo 

Atravessá o tabulêro. 

Amo a vida camponesa, 

Nunca invejei a beleza 

E a fantasia da praça, 

Eu sou irmão do cabôco, 

Que ri, que zomba e faz pôco 

Da sua própria desgraça. 

 

Cabôco que não cúbica 

Riqueza nem posição 

E nem aceita a maliça 

Morá no seu coração. 

Cabôco que, nesta vida, 

Além da sua comida, 

O que mais estima e qué, 

É a paz, a honra e o brio, 

O carinho de seus fio 

E a bondade da muié. 

 

O que mais preza e percura 

O matuto camponês 

É não quebrá sua jura, 

Que, no casamento, fez 

Sem enfado e sem preguiça, 

Quando vai uvi a missa, 

De paz, amô e alegria, 

Leva o seu coração cheio, 

Prumode uvi os consêio 

Do padre da freguezia. 
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E assim, na sua peleja, 

Com a famia que tem, 

Não inveja nem deseja 

O gozo de seu ninguém. 

Mas, por infelicidade, 

Cronta seu gosto e vontade, 

Munta vez, o pobre vê 

A muié morrê de parto, 

Gemendo dentro de um quarto, 

Sem ninguém lhe socorrê. 

 

Morre aquela criatura, 

Depois, a pobre coitada, 

No rumo da sepultura, 

Vai numa rêde imbruiada. 

Um adjunto de gente, 

Uns atrás, ôtros na frente, 

Num apressado rojão, 

Quando um sorta, o ôtro pega: 

É assim que se carrega 

Morto pobre, no sertão. 

 

Fica, o viúvo, coitado! 

De arma triste e dilurida, 

Para sempre separado 

Do mió de sua vida, 

Mas, porém, não percebeu 

Que a sua muié morreu, 

Só por fartá um doto. 

E, como nada conhece, 

Diz, rezando a sua prece: 

Foi Deus que ditriminou! 

 

Pensando assim desta forma, 

Resignado, padece; 

Paciente, se conforma 

Com as coisa que acontece. 

Coitado! Ignora tudo, 

Pois ele não tem estudo, 

Também não tem assistênça. 

E por nada conhecê 

Em tudo o camponês vê 

O dedo da Providença. 

 

Só a coisa que o matuto 

Conhece, repara e vê 

É tê que pagá tributo 

Sem ninguém lhe socorrê, 

É derramá seu suó, 

Com paciença de Jó, 

Mode botá seu roçado, 

Esperto, forte e disposto 

E tê que pagá imposto 

Sem ninguém tê lhe ajudado. 

 

Às vezes, alegre e contente, 

Quanto é tempo de fartura, 

Ele diz pra sua gente: 

Nossa safra tá segura! 

Mas, de repente, intristece, 

Pruquê magina e conhece 

Que os home de posição 

Só óia para seu rosto 

Prá ele pagá imposto 

Ou votá na inleição. 

 

Quando aparece um sujeito, 

De gravata e palitó, 

Todo alegre e sastifeito, 

Como quem caça xodó, 

O matuto experiente 

Repara pra sua gente 

E, sem tê medo de errá, 

Diz, com um certo desgosto: 

«Ele vem cobrá imposto 

Ou pedi pra nóis votá». 

 

 

 

ENUNCIADO Nº 05 

 

“A festa da natureza” - p. 79 – 81 

 

Chegando o tempo do inverno, 

Tudo é amoroso e terno, 

Sentindo do Pai Eterno 

Sua bondade sem fim. 

O nosso sertão amado, 

Esturricado e pelado, 

Fica logo transformado 

No mais bonito jardim. 

 

Neste quadro de beleza 
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A gente vê com certeza 

Que a musga da natureza 

Tem riqueza de incantá. 

Do campo até na floresta 

As ave se manifesta 

Compondo a sagrada orquesta 

Desta festa naturá. 

 

Tudo é paz, tudo é carinho, 

Na construção de seus ninho, 

Canta alegre os passarinho 

As mais sonora canção. 

E o camponês prazentêro 

Vai prantá fejão ligêro, 

Pois é o que vinga premêro 

Nas terra do meu sertão. 

 

Depois que o podê celeste 

Manda chuva no Nordeste, 

De verde a terra se veste 

E corre água em brobutão 

A mata com o seu verdume 

E as fulô com seu prefume, 

Se infeite de vaga-lume 

Nas noite de iscuridão. 

 

Nesta festa alegre e boa 

Canta o sapo na lagoa, 

No espaço o truvão reboa 

Mostrando o seu rôco som. 

Vai tudo se convertendo, 

Constantemente chuvendo 

E o povo alegre dizendo: 

Deus é poderoso e bom! 

 

Com a força da água nova 

O peixe e o sapo desova, 

E o camaleão renova 

A verde e bonita cô; 

A grama no campo cresce, 

A pernuda aranha tece, 

Tudo com gosto obedece 

As orde do Criadô. 

 

Os cordão de barbuleta 

Amarela, branca e preta 

Vão fazendo pirueta 

Com medo do bem-ti-vi, 

E entre a mata verdejante, 

Com o seu papé istravagante 

O gavião assartante 

Vai atrás da juriti. 

 

A famosa vaca muge 

Comendo a nova babuge 

Vale a pena o ruge-ruge 

Da sagrada criação. 

Neste bonito triato 

Todo cheio de aparato, 

Cada bichinho do mato 

Faz a sua obrigação. 

 

A Divina Majestade, 

Com esta realidade, 

Nos mostra a prova e a verdade 

Do soberano podê. 

Nesta Bliba natura 

Que faz tudo admirá, 

Quarqué um pode estudá 

Sem conhecê o ABC. 

 

 

ENUNCIADO Nº 06 

 

“Filosofia de um trovador sertanejo” - p. 

182 - 190 

 

Seu dotô pede que eu cante 

Coisa de filosofia; 

Escute que eu vou agora 

Cantá tudo em carretia; 

O senhô pode escutá, 

Que se as corda não quebrá, 

Nem fartá minha cachola, 

Eu lhe atendo num instante: 

Nada existe que eu num cante 

Nas corda desta viola. 

 

Sobre este mundo crué, 

De turmento e confusão, 

Os poeta sempre gosta 

De dá sua pinião; 

Um descreve de proviso 

Que o mundo é um paraíso 
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Enfeitado de fulô: 

Já ôto, que é mais izato, 

Diz que o mundo é um triato 

Cheio de cena de horrô. 

 

E afiná, todos poeta 

Falando neste respeito, 

Descreve este mundo veio, 

Cada um lá do seu jeito; 

Por isso, eu agora vou 

Pedi ao senhô dotô 

Um poquinho de tenção; 

No causo que possa sê, 

Que eu quero tombém fazê 

A minha comparação. 

 

Não vou dizê que os poeta 

Não tão comparando bem. 

Mas como o assunto me cabe, 

Eu quero falá tombém. 

O mundo é uma cadeia 

Que de preso veve cheia, 

Ninguém me diga que não; 

A morte é seu sentinela, 

E é quem arranca as tramela 

Das porta desta prisão. 

 

O mundo é uma cadeia 

Onde se véve a pená; 

Nós somo os prisionêro 

Deste carce universa; 

Vivendo nesta prisão, 

Tudo de argema nas mão, 

Os grião é as doença; 

Dentro deste calaboço 

Sofre o véio e sofre o moço, 

Que a vida é dura sentença! 

 

Tudo geme neste carce, 

Grita um – ai! ôto – oi! 

E a causa dessa derrota 

Eu vou lhe dizê quem foi: 

Apois bem, todo motivo 

De hoje nós vivê cativo, 

No mais horrive pená, 

Foi Adão e sua esposa, 

Que o mais veio faz as coisa 

Mode os mais novo pagá. 

 

No mêrmo tempo que Deus 

Fez o Céu, o Má, e o Chão, 

Fez tombém de barro um home, 

Que é justamente esse Adão; 

Ele era um belo vivente, 

Santo, fié, inocente, 

Mas depois foi treiçoêro, 

Fez uma grande desorde, 

Pruquê não cumpriu as orde 

Do nosso Deus Verdadêro. 

 

Por essas causa, no mundo 

Sofre o grande e o pequenino, 

Eu inté fico abusado, 

Seu dotô, quando magino 

Em Adão, esse marvado 

Sacudí nós no pecado, 

Podendo nós tá inocente! 

Mas não tem jeito que dá, 

O jeito é nós perdoá, 

Pruque Deus perdoa a gente. 

 

No dia que Deus fez ele, 

Incalocou num lugá 

Que os home sabido chama 

Paraíso Terreá, 

Tarvez uma bela charca, 

Dessas de premêra marca, 

Que tem todas prantação; 

Ou entonce, como a quinta 

De seu Mané da Jacinta, 

Moradô no Buquerão. 

 

Entonce, naquela charca, 

Ou por ôta, Paraíso, 

Era mêrmo um céu aberto, 

Tudo era riqueza e riso; 

Mas Adão, se achando só, 

Pediu a Deus um xodó, 

Que a vida tava crué; 

Deus, vendo essa choradêra, 

Lhe entregou por companhêra 

Uma formosa muié. 

 

E eu vou já lhe contá tudo 

Do jeito que aconteceu; 

Tarvez inté vamincê 
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Saba mió do que eu, 

Apois vejo que o senhô 

Tem a carta de dotô, 

Remexe em todos papé 

E sabe lê e escrevê, 

Mas vou sempre lhe dizê 

Cumo Deus fez a muié. 

 

Deus mandou Adão drumi 

E logo, assim que mandou, 

Sem demorá um momento 

Adão no sono pegou. 

E nesse sono pesado, 

Deus aparpando dum lado 

Arrancou-lhe uma costela, 

E sem perpará o esboço, 

Daquele pequeno osso 

Fez Eva, formosa e bela. 

 

Daquele ossinho pequeno 

Num momento Deus fez Eva, 

Pois pra fazê quarqué coisa 

Munto tempo Deus não leva; 

Aquele artista profundo 

Fez aquilo num segundo, 

Sem nunca tê estudado; 

Entonce, Adão acordou, 

E quando se levantou, 

Eva já tava dum lado. 

 

Morando no Paraíso, 

Adão com Eva ficou, 

Aquele santo casá 

Feito por Nosso Senhô; 

Satisfeito eles vivia, 

Pruque de tudo eles via 

Uma fartura sem fim; 

Sem trabaio e sem cansêra, 

Toda sorte de fruitêra 

Tinha naquele jardim. 

 

Mas entre as fruitêra boa 

Havia a da triste sorte, 

Que quem comesse o seu fruito 

Ficava sujeito à morte. 

Se Eva e Adão percisava, 

Dos ôtos todos tirava 

E comia a se fartá; 

Mas daquele não comia. 

Pruquê comendo, fazia 

Grande pecado mortá. 

 

Esse fruito do pecado 

Parece que tinha um quê, 

Que a gente vendo, ficava 

Com vontade de comê. 

Seu Dotô, eu não sei não, 

Mas faço avaliação 

Que aquele fruito dali 

Agradava a nosso orfato, 

Como essa fruita do mato 

Que o povo chama piqui. 

 

Deus pediu a Adão e a Eva 

Que eles nunca se esquecesse: 

Comesse dos ôto todo, 

Mas aquele não comesse, 

Pruquê se Adão não uvisse, 

E um dia nele bolisse, 

Vinha fome, peste e guerra 

Pra castigá sua raça, 

E tudo que era desgraça 

Aparecia na terra. 

 

Mas Adão, esse sujeito 

A quem tou me referindo 

(Que Jesus lhe tape as oiça, 

Mode ele não tá me uvindo) 

Era munto cabeçudo! 

Pruquê Deus ensinou tudo 

Do jeito que era preciso, 

E o pateta de ateimoso 

Comeu do fruito gostoso 

Que tinha no Paraíso. 

 

Da cabeça dele mêrmo 

Podia não tê comido, 

Mas a muié sempre faz 

A desgraça do marido! 

Veio uma cobra das treva, 

E tanto fez, inté que Eva 

Do fruito pôde comê, 

E na mêrma casião 

Deu a seu marido Adão, 

Mode o pobe se perdê. 
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Eu sei que Adão é curpado 

E no pecado caiu, 

Mas porém não foi por gosto, 

Foi pruque Eva inludiu; 

Apois ela, seu dotô, 

Foi quem premêro porvou 

Do fruito da perdição 

Quebrando a santa premessa, 

E o povo, quando convessa, 

Só bota a curpa em Adão. 

 

Se Adão vivesse sozinho, 

Tava livre de pecá, 

Mas o home é bem tolo e caça 

Sarna mode se coçá; 

Quando o fruito Eva lhe deu, 

Ele, de bobo, comeu, 

E eu penso que o pobre inté 

Nem tava com essa fome, 

É pruque ele era um home 

Gunvernado por muié. 

 

Logo que comêro o fruito 

Aqueles dois mal uvido, 

Quando cuidaro, era tarde: 

Tava todos dois despido; 

Um do ôto envergonhado, 

Cada quá mais acanhado 

Queria se escapuli. 

Ô hora triste e mesquinha! 

Eva, coitada, não tinha 

Um pano pra se cobri. 

 

Deus, vendo aquilo, ordenou 

A um Anjo da Gulóra 

Que expursasse Adão mais Eva 

Do Paraíso pra fora; 

E eles dois foro sofrê 

Inté um dia morrê, 

Mode assim podê gozá. 

Diz as Leitura Sagrada 

Que a morte foi inventada 

Daquele tempo pra cá. 

 

Ante daquele pecado 

A vida era uma deliça; 

Mas despois dele ficou 

Cheia de dô e maliça. 

Por causa de Eva e de Adão 

O mundo é uma prisão, 

Cumo eu dixe a seu dotô: 

Foi Eva mais seu esposo 

Os premêro criminoso 

Que nesta cadeia entrou. 

 

Entonce Deus resorveu, 

Pra se vingá dessa afronta, 

Entregá o mundo à morte, 

Mode ela tomá conta; 

E a morte, cumo vigia, 

Veve sempre, noite e dia, 

Do Brasi ao estrangêro, 

Com sua foice na mão 

Vigiando esta prisão 

E sortando prisionêro. 

 

Com a grande farsidade 

Que Eva a seu marido fez, 

Dexou tudo padecendo 

Nas grade deste xadrez. 

Só se goza boa sorte 

Despois de uma boa morte; 

E deste xadrez imundo 

A morte é quem nos trensporta, 

Cada um tem sua porta 

De saí pro ôto mundo. 

 

A pessoa, quando tá 

Bem doente, quage morta, 

A morte tá com certeza 

Bem no pé da sua porta; 

Já tá pegada na tranca, 

E no momento que arranca, 

O esprito avoa veloz 

De dentro desta prisão, 

Que Eva e seu marido Adão 

Dexou de herança pra nós. 

 

Seu dotô, eu falo franco, 

Se eu morrê não dou cavaco, 

Eu mêrmo tenho vontade 

De saí deste buraco; 

Juro por Nossa Senhora 

Que chegando a minha hora 

Eu não digo nem adeus 

A este triste recanto, 
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E vou gozá dos encanto 

Das santa coisa de Deus. 

 

Se a vida traz o tromento 

E a morte o descanso traz, 

Não dou cavaco em morrê, 

Pra gozá da santa paz. 

Eu inté tenho alegria, 

Pruquê vejo todo dia 

Que a morte qué me levá; 

Já oiço a zoada dela, 

Sacolejando a tramela 

Da porta, pra me sortá. 

 

Seu dotô, e agora mêrmo 

Que eu já fiz o seu mandato, 

Dê licença pr‟eu findá 

Este assunto tão puxado. 

Penso que já lhe agradei, 

Apois boa prova dei 

Da minha comparação, 

Lhe jurando com franqueza, 

E afirmando com certeza 

Que o mundo é uma prisão. 

 

E eu só não canto mio, 

Lhe espricando tudo a fundo, 

É pruque nunca estudei 

E só conheço no mundo 

A minha veia paioça, 

Os trabaiadô da roça 

E os vaquêro da fazenda; 

Sou matuto de verdade 

E só vou lá na cidade 

Comprá minhas encomenda. 

 

Mêrmo o jeito é eu dexá: 

Que a viola se danou, 

Pipocou uma das prima 

E o bordão desafinou; 

Tombém, eu já cantei munto, 

Tá treminando esse assunto 

Que vasmicê me pedia, 

E o que dixe já porvei; 

Descurpe se eu não cantei 

Coisa de filosofia. 

 

 

 

ENUNCIADO Nº 07 

 

“O retrato do sertão” - p. 233 – 238 

 

Se o poeta marinheiro 

Canta as beleza do mar, 

Como poeta roceiro 

Quero o meu sertão cantar 

Com respeito e com carinho. 

Meu abrigo, meu cantinho, 

Onde viveram meus pais. 

Ao meu sertão caro e rico 

De belezas naturais. 

 

Meu sertão das vaquejadas, 

Das festas da apartação, 

Das alegres luaradas, 

Das debulhas de feijão, 

Das Dançasde S. Gonçalo, 

Das corridas de cavalo 

Das caçadas de tatu, 

Onde o caboclo desperta 

Conhecendo a hora certa 

Pelo canto do nambu. 

 

 

É diferente da praça 

A vida no meu sertão; 

Tem graça, tem muita graça 

Uma Noite de São João. 

No clarão de uma fogueira, 

Tudo dança a noite inteira 

No mais alegre pagode, 

E um caboclo bronzeado 

Num tamborete sentado 

Tocando no pé de bode. 

 

Os que não querem dançar 

Divertem com adivinha, 

Outros brincam a soltar 

Foguete, traque e chuvinha. 

A mulher quer ser comadre, 

Um ao outro dando a mão. 

Assim, o festejo cresce 
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E o sertão todo estremece 

Dando viva a São João. 

 

Se por capricho da sorte, 

Eu sertanejo nasci, 

Até chegar minha sorte 

Eu hei de viver aqui, 

Sempre humilde e paciente 

Vendo, do meu sol ardente 

 E da lua prateada, 

Os belos encantos seus 

E escutando a voz de Deus 

No canto da passarada. 

 

Aqui, do mundo afastado, 

Acostumei-me a viver, 

Já nasci predestinado, 

Sabendo amar e sofrer. 

Neste meu sertão bravio, 

Nas belas tardes de estio, 

Da chapada ao tabuleiro, 

Eu louvo, adoro e bendigo 

O ladrar do cão amigo 

E o aboiar do vaqueiro. 

 

Se a clara noite aparece, 

Temos a mesma beleza. 

Tudo é riso, paz e prece, 

E a festa da natureza 

Seu compasso continua. 

A noturna mãe-de-lua 

Solta o seu canto agoureiro, 

Sua funérea risada, 

Vendo a filha imaculada 

Brilhando o sertão interior. 

 

Que prazer! Que grande gozo, 

Que bela e doce emoção, 

Ouvir o canto saudoso 

Do galo do meu sertão, 

Na risonha madrugada 

De uma noite enluarada! 

A gente sente um desejo, 

Um desejo de rezar 

E nesta prece jurar 

Que Jesus foi sertanejo. 

 

Meu sertão, meu doce ninho, 

De tanta beleza rude, 

Eu conheço o teu carinho, 

Teu amor, tua virtude. 

Eu choro triste, com pena, 

Ao ver a tua morena 

Sem letra e sem instrução, 

Boa, meiga, alegre e terna 

Torcendo um fuso na perna, 

Fiando o branco algodão. 

 

Cantei sempre e hei de cantar 

O que o meu coração sente, 

Para mais compartilhar 

Do sofrer de minha gente. 

Com as rimas de meu canto 

Quero enxugar o meu pranto, 

Vivendo só na sodade 

Com esta gente querida, 

Modesta e destituída 

De orgulho, inveja e vaidade. 

 

Esta gente boa e forte 

Para enfrentar conseqüência, 

Que zomba da própria sorte 

Com sobrada paciência, 

Que trabalha e não se cansa, 

Porque a sua esperança 

É sempre a safra vindoura; 

O sonho do sertanejo, 

Seu castelo e seu desejo 

É sempre o inverno e a lavoura. 

 

Desta gente eu vivo perto, 

Sou sertanejo da gema 

O sertão é o livro aberto 

Onde lemos o poema 

Da mais rica inspiração. 

Vivo dentro do sertão 

E o sertão dentro de mim, 

Adoro as suas belezas 

Que valem mais que as riquezas 

Dos reinados de Aladim. 

 

Porém, se ele é um portento 

De riso, graça e primor, 

Tem também seu sofrimento, 

Sua mágoa e sua dor. 

Esta gleba hospitaleira, 
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Onde a fada feiticeira 

Depositou seu condão, 

É também um grande abismo 

Do triste analfabetismo, 

Por falta de proteção. 

 

Sou sertanejo e me orgulho 

Por conhecer o sertão 

Durmo na rede e me embrulho 

Com um lençol de algodão. 

De alpercata de rabicho 

Penetro no carrapicho, 

Sofrendo a vida penosa 

Do trabalho do roçado 

E por isso sou chamado 

Poeta de mão calosa. 

 

Da mais cruel desventura 

Conheço o amargo sabor, 

Pois vivo da agricultura, 

Sou poeta agricultor, 

Eu sei com toda certeza 

Como é que vive a pobreza 

Do sertão do Ceará, 

A sua manutenção 

É almoço de feijão 

E a janta de mugunzá. 

 

Sou sertanejo e conheço 

Meu sertão em carne e osso, 

Trabalho muito e padeço 

Com a canga no pescoço, 

E trago no pensamento 

Meu irmão do sofrimento 

Que, no duro padecer, 

Levando o peso da cruz, 

É quem trabalha e produz 

Para a cidade comer. 

 

Eu não ignoro nada 

Deste sertão sofredor 

Que puxa o cabo da enxada 

Sem arado e sem trator. 

Pobre sertão esquecido 

Que já está desiludido 

E não acredita mais 

Nas promessas e nos tratos 

E juras de candidatos 

Nas festas eleitorais. 

 

Meu sertão da sariema, 

Sertão queimado do sol, 

Que não conhece cinema, 

Teatro, nem futebol, 

Sertão de doença e fome 

Onde o pobre assina o nome 

Com uma pena na mão, 

Para, enganado e inocente, 

Dar um voto inconsciente 

Quando é tempo de eleição. 

 

Este sertão que persiste 

Soltando os mesmos gemidos 

É qual purgatório triste 

Das almas dos desvalidos. 

Ele não tem providência 

De remédio ou de assistência 

Pra sua gente roceira, 

Dentro do mais pobre quarto 

A mulher morre de parto 

Nos braços da cachimbeira. 

 

 

ENUNCIADO Nº 08 

 

“Coisas do meu sertão” - p. 289 – 292 » 

 

«Seu dotô, que é da cidade 

Tem diproma e posição 

E estudou derne minino 

Sem perdê uma lição, 

Conhece o nome dos rio, 

Que corre inriba do chão, 

Sabe o nome das estrela 

Que forma constelação, 

Conhece todas as coisa 

Da histora da criação 

E agora qué i na Lua 

Causando admiração, 

Vou fazê uma pergunta, 

Me preste bem atenção: 

Pruque não quis aprendê 

As coisa do meu sertão? 
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Por favo, não negue não 

Quero que o sinhô me diga 

Pruquê não quis o roçado 

Onde se sofre fadiga, 

Pisando inriba do toco, 

Lacraia, cobra e formiga, 

Cocerento de frieira, 

Incalombado de urtiga, 

Muntas vez inté duente, 

Sofrendo dô de barriga, 

Mas o jeito é trabaiá 

Que a necessidade obriga. 

 

Seu dotô aprendeu tudo, 

Mas não quis esta lição, 

Mode não sofrê na vida 

Sacrifiço e percisão, 

Pois aqui veve o matuto, 

De ferramenta na mão. 

A sua comida é sempre 

Mio, farinha e fejão 

E, se às vez, mata um porquinho, 

Come iguamente a um barão. 

 

Mas, como não tem custume, 

Dá logo uma indigestão, 

Ele geme, chora e grita, 

Não é caçuada, não, 

Mas, como não tem dinhêro, 

Mode comprá injeção, 

O jeito é bebê das pranta, 

Que nasce inriba do chão: 

Macela com quina-quina, 

Chá de fôia de mamão  

E mais ôtras beberage 

Que eu não vou dá relação, 

Pois, se eu fosse dizê tudo, 

Dava um bonito livrão. 

Mas, porém, eu não lhe digo, 

Pois faz cortá coração, 

Apenas dou um começo 

Das coisa do meu sertão. 

 

Se quisé sabê o que foi 

Que o diabo amassô com rabo, 

Seu dotô, venha ao sertão, 

Venha muntá burro brabo, 

Comê fejão com farinha, 

Sem tomate e sem quiabo 

E manejá uma inxada 

Segurada pelo cabo, 

Limpando a sumana intêra, 

De segunda até no sabo. 

Venha cá vê os cabôco, 

Da paciença de Jó, 

Agarrá demenhãzinha 

Até chegá o pô do Só. 

Vim da roça do patrão 

Onde derramô suó 

E entrá na sua casinha 

Tão pobre de fazê dó, 

Sem tê mais fejão na lata, 

Sem tê mio no paió 

E a muié desarrumada, 

Que a rôpa é remendo só, 

Magra, triste e pensativa 

Com oito fio em redó. 

 

O sinhô nunca sofreu. 

Na vida só tem gozado, 

Pois nunca comeu do pão 

Que o Diabo tem amassado. 

Vê chegá janêro seco, 

Fevereiro esturricado 

E os seus menino com fome 

Chorando pra todo lado 

E o sinhô pegá um saco 

E saí bem apressado 

Pra porta da casa grande, 

Medroso e desconfiado 

E o patrão vim lá de dentro 

Falando munto zangado, 

Dizendo: «dagora em diante, 

Não lhe vendo mais fiado, 

Que, além de não tá chuvendo, 

Você tá individado!» 

E o sinhô, de vista baxa, 

Uvindo tudo calado, 

Vortá de saco vazio 

Pra casa, desconsolado, 

Desconjurando o patrão, 

Que lhe dexou desprezado. 

 

O sinhô nunca passou 

Sofrimento nem azá, 
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Tendo somente uma rôpa 

Pra trabaiá e passeá 

E aquela dita ropinha 

Começando a se grudá 

E a muié vim lhe dizê: 

«Tire a rôpa pra lavá», 

E o sinhô incabulado, 

Sem tê ôtra pra mudá, 

Se escondê dentro de um quarto 

Até a rôpa inxugá. 

 

Sei que o sinhô não conhece 

Sofrimento nem cansêra, 

Pois não viu a sua esposa, 

Sua boa companhêra 

Sofrendo pra descansá, 

De vela na cabicêra. 

E o sinhô, à meia-noite, 

Saí doido, na carrêra, 

Sem se importá com buraco, 

Sem se importá com ladêra, 

Em noite de tempestade, 

Percurando uma partêra. 

 

Pelo jeito que eu tou vendo, 

Seu dotô é sabidão, 

Vem passando a sua vida, 

Só de caneta na mão, 

Vivendo sempre na sombra, 

Nas bancada do salão. 

Aprendeu ganhá questão 

E mais aquelas coisinha 

Do preito das inleição, 

Porém, não quis aprendê 

Macaco veio não mete 

A mão na cumbuca, não! » 

 

 

ENUNCIADO Nº 09 

 

“ABC do nordeste flagelado” - p. 308 - 

314 

 

A – Ai, como é duro viver 

nos Estados do Nordeste 

quando o nosso Pai Celeste 

não manda a nuvem chover. 

É bem triste a gente ver 

findar o mês de janeiro 

depois findar fevereiro 

e março também passar, 

sem inverno começar 

no Nordeste brasileiro. 

 

 

B – Berra o gado impaciente 

reclamando o verde pasto, 

desfigurado e arrasto 

com o olhar de penitente; 

o fazendeiro, descrente, 

um jeito não pode dar, 

o sol ardente a queimar 

e o vento forte soprando, 

a gente fica pensando 

que o mundo vai se acabar.  

C – Caminhando pelo espaço, 

como os trapos de um lençol, 

pras bandas do pôr do sol, 

as nuvens vão em fracasso: 

aqui e ali um pedaço 

vagando... sempre vagando, 

quem estiver reparando 

faz logo a comparação 

de umas pastas de algodão 

que o vento vai carregando. 

 

D – De manhã, bem de manhã, 

vem da montanha um agouro 

de gargalhada e de choro 

da feia e triste cauã: 

um bando de ribançã 

pelo espaço a se perder, 

pra de fome não morrer, 

vai atrás de outro lugar, 

e ali só há de voltar, 

um dia, quando chover. 

 

 

E – Em tudo se vê mudança 

quem repara vê até 

que o camaleão que é 

verde da cor da esperança, 

com o flagelo que avança, 

muda logo de feição. 
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O verde camaleão 

perde a sua cor bonita 

fica de forma esquisita 

que causa admiração. 

 

 

F – Foge o prazer da floresta 

o bonito sabiá, 

quando flagelo não há 

cantando se manifesta. 

Durante o inverno faz festa 

gorjeando por esporte, 

mas não chovendo é sem sorte, 

fica sem graça e calado 

o cantor mais afamado 

dos passarinhos do norte. 

 

 

G – Geme de dor, se aquebranta 

e dali desaparece, 

o sabiá só parece 

que com a seca se encanta. 

Se outro pássaro canta, 

o coitado não responde; 

ele vai não sei pra onde, 

pois quando o inverno não vem 

com o desgosto que tem 

o pobrezinho se esconde. 

 

 

H – Horroroso, feio e mau 

de lá de dentro das grotas, 

manda suas feias notas 

o tristonho bacurau. 

Canta o João corta-pau 

o seu poema funério, 

é muito triste o mistério 

de uma seca no sertão; 

a gente tem impressão 

que o mundo é um cemitério. 

 

 

I – Ilusão, prazer, amor, 

a gente sente fugir, 

tudo parece carpir 

tristeza, saudade e dor. 

Nas horas de mais calor, 

se escuta pra todo lado 

o toque desafinado 

da gaita da seriema 

acompanhando o cinema 

no Nordeste flagelado. 

 

 

J – Já falei sobre a desgraça 

dos animais do Nordeste; 

com a seca vem a peste 

e a vida fica sem graça. 

Quanto mais dia se passa 

mais a dor se multiplica; 

a mata que já foi rica, 

de tristeza geme e chora. 

Preciso dizer agora 

o povo como é que fica. 

 

 

L – Lamento desconsolado 

o coitado camponês  

porque tanto esforço fez, 

mas não lucrou seu roçado. 

Num banco velho, sentado, 

olhando o filho inocente 

e a mulher bem paciente, 

cozinha lá no fogão 

o derradeiro feijão 

que ele guardou pra semente. 

 

 

M – Minha boa companheira, 

diz ele, vamos embora, 

e depressa, sem demora 

vende a sua cartucheira. 

Vende a faca, a roçadeira, 

machado, foice e facão; 

vende a pobre habitação, 

galinha, cabra e suíno 

e viajam sem destino 

em cima de um caminhão. 

 

 

N – Naquele duro transporte 

sai aquela pobre gente, 

agüentando paciente 

o rigor da triste sorte. 

Levando a saudade forte 

de seu povo e seu lugar, 
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sem um nem outro falar, 

vão pensando em sua vida, 

deixando a terra querida, 

para nunca mais voltar. 

 

 

O – Outro tem opinião 

de deixar mãe, deixar pai, 

porém para o Sul não vai, 

procura outra direção. 

Vai bater no Maranhão 

onde nunca falta inverno; 

outro com grande consterno 

deixa o casebre e a mobília 

e leva a sua família 

pra construção do governo. 

 

 

P – Porém lá na construção 

o seu viver é grosseiro 

trabalhando o dia inteiro 

de picareta na mão. 

Pra sua manutenção 

chegando dia marcado, 

em vez do seu ordenado 

dentro da repartição, 

recebe triste ração, 

farinha e feijão furado. 

 

 

Q – Quem quer ver o sofrimento, 

quando há seca no sertão, 

procura uma construção 

e entra no fornecimento. 

Pois, dentro dele o alimento 

que o pobre tem a comer, 

a barriga pode encher, 

porém falta a substância, 

e com esta circunstância, 

começa o povo a morrer. 

 

 

R – Raquítica, pálida e doente 

fica a pobre criatura 

e a boca da sepultura 

vai engolindo o inocente. 

Meu Jesus! Meu Pai Clemente, 

que da humanidade é dono, 

desça de seu alto trono, 

da sua corte celeste 

e venha ver seu Nordeste 

como ele está no abandono. 

 

 

S – Sofre o casado e o solteiro 

sofre ovelho, sofre o moço, 

não tem janta, nem almoço, 

não tem roupa nem dinheiro. 

Também sofre o fazendeiro 

que de rico perde o nome, 

o desgosto lhe consome, 

vendo o urubu esfomeado, 

puxando a pele do gado 

que morreu de sede e fome. 

 

 

T – Tudo sofre e não resiste 

este fardo tão pesado, 

no Nordeste flagelado 

em tudo a tristeza existe. 

Mas a tristeza mais triste 

que faz tudo entristecer, 

é a mãe chorosa, a gemer, 

lágrimas dos olhos correndo, 

vendo seu filho dizendo: 

mamãe, eu quero morrer! 

 

 

U – Um é ver, outro é contar 

quem for reparar de perto 

aquele mundo deserto, 

dá vontade de chorar. 

Ali só fica a teimar 

o juazeiro copado, 

o resto é tudo pelado 

da chapada ao tabuleiro 

onde o famoso vaqueiro 

cantava tangendo o gado. 

 

 

V – Vivendo em grande maltrato 

a abelha zumbindo voa, 

sem direção, sempre à toa, 

por causa do desacato. 

À procura de um regato, 

de um jardim ou de um pomar 
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sem um momento parar, 

vagando constantemente, 

sem encontrar, a inocente, 

uma flor para pousar. 

 

 

X – Xexéu, pássaro que mora 

na grande árvore copada, 

vendo a floresta arrasada, 

bate as asas, vai embora. 

Somente o sagüim demora, 

pulando a fazer careta; 

na mata tingida e preta, 

tudo é aflição e pranto; 

só por milagre de um santo, 

se encontra uma borboleta. 

 

 

Z – Zangado contra o sertão 

dardeja o sol inclemente, 

cada dia mais ardente 

tostando a face do chão. 

E, mostrando compaixão 

lá do infinito estrelado, 

pura, limpa, sem pecado 

de noite a lua derrama 

um banho de luz no drama 

no Nordeste flagelado. 

 

Posso dizer que cantei 

aquilo que observei; 

tenho certeza que dei 

aprovada relação. 

Tudo é tristeza e amargura, 

indigência e desventura. 

- Veja, leitor, quanto é dura 

A seca no meu sertão. 

 

 

 

ENUNCIADO Nº 10 

 

“O que é folclore?” - p. 320 - 322 

 

De conservar o folclore 

Todos têm obrigação, 

Para que nunca descore 

A popular tradição 

Os homens de grande estudo 

Como Mainá e Cascudo 

Guardam sempre nos arquivos 

Populares tradições, 

Cantigas, superstições 

E costumes primitivos. 

 

Você, caboclo, que cresce, 

Sem instrução nem saber, 

Escuta, mas não conhece 

Folclore o que quer dizer; 

O folclore é um pilão, 

É um bodoque, um pião, 

Garanto que também é 

Uma grosseira cangalha 

Aparelhada de palha 

De palmeira ou catolé. 

 

Posso lhe afirmar também 

Folclore é superstição 

O medo que você tem 

Do canto do curujão. 

Folclore é aquele instrumento 

Para o seu divertimento 

Que chamamos birimbau, 

E também a brincadeira 

Ritmada e prazenteira 

Chamada Maneiro-pau. 

 

Folclore, meu camarada, 

Ouvimos a toda hora, 

É estória de alma penada 

De lubisome e caipora. 

Preste atenção e decore, 

Pois, com certeza, folclore 

Ainda posso dizer 

Que é aquele búzio de osso 

Que você põe no pescoço 

Do filho pra não morrer. 

 

É o aboio magoado 

Do vaqueiro na amplidão, 

É o festejo animado 

Da debulha de fejão, 

Carro de boi e gaiola 

E desafio, à viola, 
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Do cantador popular. 

E também a toadinha 

Da ciranda-cirandinha 

Vamos todos cirandar. 

 

Eu e você que vivemos 

No nosso pobre sertão  

Muitas coisas inda temos 

Da popular tradição; 

Além de outras, o girau 

E a carrocinha de pau 

Em vez de bonito carro. 

Que prazer, satisfação, 

A gente comer pirão 

Mexido em prato de barro! 

 

E agora, prezado irmão, 

Estes versos lhe dedico, 

Lhe dei alguma noção 

Do nosso folclore rico. 

Não posso continuar, 

Pois nada pude estudar, 

De dentro do tema saio. 

O resto lhe dirá tudo 

Romão Filgueira Sampaio, 

Mainá e Câmara Cascudo. 

 

ANEXO 2 -  CARTA AO AMIGO ÂNGELO 

 

 

 

 


