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Chega mais perto e contemplas as palavras. 
Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra 

E te perguntas, sem interesse pela resposta,  
Pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

Carlos Drummond de Andrade 



RESUMO 

Este trabalho foi formulado com o intuito de estudar o uso da palavra em uma 
esfera específica da comunicação humana - o mundo da música. A partir de 
uma seleção das composições de Luiz Gonzaga (1912 -1989) e parceiros, a 
pesquisa vai em busca da(s) identidade(s) do migrante do sertão nordestino, 
numa análise discursiva feita sob um arcabouço teórico fortemente amparado 
pelas reflexões de Mikhail Bakhtin e tendo como fio condutor o tema da 
migração discutido por Zygmunt Bauman. Deste modo, a presente pesquisa 
debruça-se sobre um tipo especial de texto, o qual, grosso modo, se conhece 
por "letra de música". Trata-se de uma pesquisa qualitativa e interpretativista. 

Palavras-chave: Linguagem. Discurso. Identidade. Canção 



ABSTRACT 

This work was formulated in order to study the use of words in a  
specific sphere of human communication - the world of music. 
From a selection of compositions by Luiz Gonzaga (1912 -1989) and  
partners, the research goes in search of the identity(ies) of the  
migrant from Brazilian Northeast's "sertão". The work uses a discursive  
analysis based on a theoretical framework strongly supported by Mikhail  
Bakhtin's reflections and whose thread is the theme of migration  
discussed by Zygmunt Bauman. Thus, this qualitative and interpretivist research 
focuses on a  particular type of text, originating from a specific sphere of human  
communication that is roughly known as "lyrics" ("words of songs"). 

Keywords: Language. Speech. Identity. Song 



RÉSUMÉ 

Cette recherche a été réalisée dans le but d’étudier l’utilisation de la parole 
dans une sphère spécifique de la communication humaine – le monde de la 
musique. À partir d’une sélection des compositions musicales de Luiz Gonzaga 
(1912-1989) et partenaires, la recherche va en quête de(s) identité(s) du 
migrant de la campagne du nord-est du Brésil entamant une analyse discursive 
ayant comme base un corpus théorique fortement soutenu par les réflexions de 
Mikhail Bakhtin et comme fil conducteur le thème de la migration discuté par 
Zygmunt Bauman. De ce fait, cette recherche se tourne vers un type spécial de 
texte originaire d’une sphère spécifique de la communication humaine, qui est 
connue, grosso modo, par la dénomination de « parole de chanson ». Il s’agit, 
d’autre part, d’une recherche qualitative et interpretativiste. 

Mots-clés: Langage. Discours. Identité. Chanson.



RESUMEN

Este trabajo se ha formulado con el intento de estudiar el uso de la palabra en 
una esfera específica de la comunicación humana - el mundo de la música. A 
partir de una selección de las composiciones de Luiz Gonzaga (1912 -1989) y 
compañeros, la investigación hace una búsqueda de la(s) identidad(es) del 
migrante del agreste nordestino, en un análisis discursivo hecho bajo un 
fortalecimiento teórico fuertemente amparado por las reflexiones de Mikhail 
Bakhtin y presentando como hilo conductor el tema de la migración discutido 
por Zygmunt Bauman. De este modo, la presente investigación se inclina sobre 
un tipo especial de texto oriundo de una esfera específica de la comunicación 
humana, lo cual, de modo general, se conoce por "letra de la canción". Se trata 
de una investigación cualitativa e interpretativista. 

Palabras-clave: Lenguaje. Discurso. Identidad. Canción 
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1 INTRODUÇÃO

O homem em sua especificidade humana cria 
texto para exprimir a si mesmo. 

Bakhtin

1.1 Considerações iniciais 

Considerando que as Ciências Humanas são as ciências do homem e 

não de uma coisa muda ou um fenômeno natural, e que o homem, em sua 

especificidade humana, cria texto para exprimir a si mesmo (BAKHTIN, 2003), o 

texto é o ponto de partida desta pesquisa. Não qualquer texto. Mas o texto como 

expressão da consciência que reflete algo e onde o objeto real é o homem social 

que exprime a si mesmo. Um texto que tem vida axiológica concreta e os valores 

que o homem expressa por intermédio dele não são determinados por sua relação 

com a língua como sistema puramente linguístico e sim por diferentes formas de 

relações valorativas com a realidade.

Com base nesse entendimento de texto, o intuito da nossa pesquisa é 

estudar o uso da palavra em uma esfera específica da comunicação humana – o 

mundo da música, a partir de uma seleção das canções da discografia do artista 
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brasileira Luiz Gonzaga (1912 – 1989) as quais têm letra de diversos compositores. 

Na materialidade linguística dessas canções fomos em busca da(s) identidade(s) do 

migrante do sertão nordestino, numa análise discursiva efetivada sob um arcabouço 

teórico fortemente amparado nas reflexões de Mikhail Bakhtin e que tem como fio 

condutor a temática da migração os estudos de Zygmunt Bauman. Deste modo, a 

presente pesquisa debruça-se sobre um tipo especial de texto oriundo de uma 

esfera específica da comunicação humana, o qual é conhecido, grosso modo, por 

letra de música.  Pertinente dizer, de antemão, que não se trata de mais um estudo 

biográfico desse artista brasileiro ou de qualquer um dos compositores das canções, 

e, sim, de uma análise discursiva das letras das músicas compostas por artistas com 

raízes no universo cultural nordestino e interpretadas por Luiz Gonzaga, o qual tem 

uma discografia com mais de 500 canções.

Cumpre-nos assinalar, também inicialmente, que a nossa análise não 

se prende à influência que o ritmo musical possa exercer no processo de 

composição de uma canção. Debruçado exclusivamente sobre a materialidade 

textual, o presente estudo volta-se eminentemente para o uso da palavra numa 

esfera específica da cultura, o mundo litero-músico-artístico. Mesmo neste campo, é 

uma palavra que exploramos em sua forma dialógica para que expresse o 

pensamento do homem, portanto, uma palavra viva, indissociável do convívio 

dialógico e que, por sua própria natureza, quer ser ouvida e respondida e 

permanecer no diálogo contínuo. Ou seja, trata-se de um estudo sobre aquilo que 

Bakhtin (2003) apresenta como “os fenômenos do discurso”, tais como ordens, 

exigências, mandamentos, proibições, promessas, ameaças, elogios, censuras, 

ofensas, maldições, bênçãos. Em seu dizer, tudo isso constitui uma parte muito 

importante da realidade extracontextual e todos esses elementos estão vinculados a 

uma entonação acentuadamente expressa, capaz de deslocar-se, estender-se a 

quaisquer palavras e expressões.  

Entre os fenômenos do discurso cancionista, a presente pesquisa 

volta-se, especificamente, para a construção de identidades, enquanto uma temática 

que também atrai a atenção das Ciências da Linguagem. Concentraremos nossa 

atenção nas inúmeras possibilidades de identidades discursivas que as canções 
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podem apresentar quando narram a questão da migração em determinados tons 

axiológicos. Estudar essa palavra é mergulhar nas profundidades dos sentidos que a 

letra de música (doravante, LM ou LMs) nos oferece, sendo nossa interpretação 

mais uma que cabe na infinita diversidade de interpretações que permeia o discurso 

cancionista. Como anotou Bakhtin (2003), o sentido é potencialmente infinito e não 

pode haver sentido único nem sentido em si. Existindo tantas possibilidades de 

sentido numa LM, nós restringimos a interpretação por meio da definição do nosso 

objeto de estudo e pelas perspectivas dos objetivos traçados, mais adiante 

apontados.  

1.2 Natureza da pesquisa 

Esta é uma pesquisa qualitativa e interpretativista em que a 

compreensão do pesquisador-analista passa a ser, na definição de Bakhtin (2003), 

inevitavelmente, de índole dialógica, pois ele também se torna participante do objeto 

de estudo, ainda que seja em um nível especial, em função da tendência da 

interpretação e da pesquisa. Isso significa que este observador não tem posição fora 

do mundo do objeto observado e sua observação o integra como componente. 

Neste modo, o pesquisador também enfoca o objeto de estudo com sua visão de 

mundo já formada, com seu ponto de vista e com suas posições e, em certa medida, 

essas posições determinam a sua avaliação sobre o objeto estudado. Mas, neste 

caso, elas mesmas (suas opiniões e pontos de vistas) não continuam imutáveis, pois 

o próprio pesquisador fica sujeito à ação do objeto que sempre traz algo novo. Para 

Bakhtin (2003), só sob uma inércia dogmática não se descobre nada de novo em um 

objeto de estudo, aí o dogmático continua com o mesmo conhecimento que já 

possuía, não pode enriquecer-se. Por isso, Bakhtin postula que o sujeito da 

compreensão não pode excluir a possibilidade de mudança e até de renúncia aos 
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seus pontos de vista e posições já prontos, pois, no ato de compreensão, 

desenvolve uma luta cujo resultado pode ser a mudança mútua e o enriquecimento. 

Em tal postura metodológica, não há uma passividade do pesquisador, 

como elemento neutro, que apenas montaria os pontos de vistas alheios, as 

“verdades alheias”, renunciando inteiramente aos seus pontos de vista, a sua 

verdade. Ademais, passividade não parece não ser uma atitude que se coaduna 

com quem elabora uma tese de doutorado de cunho qualitativa. Nesse caso, exige-

se do pesquisador um profundo ativismo, necessitando ser seu ativismo de caráter 

dialógico especial, portanto, de consideração à consciência viva e isônoma do outro. 

Um ativismo que interroga, provoca, responde e concorda ou não, mas que respeita.

1.3 Identificação do problema 

O mundo das artes é um setor da produção simbólica de significados 

que certos estudos (formais) procuram dissociar do mundo da vida, como se uma 

obra de arte derivasse genuinamente da “fantasia”, da viagem lúdica, transe onírico 

ou do psiquismo de quem a escreve. Para quem habitualmente costuma alimentar a 

oposição arte-vida, lembra Bakhtin (1990, p.29), “de uma vez por todas”, que não se 

deve opor à arte nenhuma realidade em si, tampouco imaginar o domínio da cultura 

como uma entidade espacial que possui limites precisos e definitivos e um território 

interior. Para esse teórico, o domínio da cultura está inteiramente situado sobre 

fronteiras, fronteiras que passam por todo lugar, através de cada momento seu.

 O que postula Bakhtin torna-se pertinente para diferenciar nossa 

pesquisa dos estudos formais os quais aprisionariam letras de música numa análise 

de fatores estritamente verbais, estilísticos e composicionais, desvinculada 

bruscamente da vida cotidiana e da situação pragmática extraverbal, não 

considerando que ela seja dotada de uma vida prática concreta. Quer dizer, 
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considera que o ato cultural de compor a letra de uma música é um ato cognitivo 

alheio à realidade circundante, não-imbricado na atmosfera social, Na ótica dessas 

avaliações, a letra de uma música não seria um evento da vida.

Em caminho adverso, nosso estudo não posiciona, nem de longe, letra 

de música como sendo um mero artefato linguístico. Postulamos, sim, o quanto esse 

material cultural detém pragmática diferente em comparação, por exemplo, a uma 

sentença jurídica, uma receita médica, sem desconsiderar que possa o mesmo ser 

tanto mais ou menos detentor de uma palavra autoritária como outras formas 

enunciativas, ou mesmo que ela tenha menos ou mais autoridade. Embora não entre 

no exame das possíveis variedades da palavra autoritária, como por exemplo, a 

autoridade do dogma religioso, a autoridade da palavra da ciência, tampouco nos 

graus de autoritarismo que essa palavra pode conter, Bakhtin (1990, p.143) 

desenvolve um pensamento a respeito da palavra autoritária, resumido aqui nos 

seguintes termos: 

A palavra autoritária exige de nós o reconhecimento e a assimilação, ela se 
impõe a nós independente do grau de sua persuasão interior no que nos diz 
respeito; nós já a encontramos unida à autoridade. [...] A palavra autoritária 
pode organizar em torno de si massas de outras palavras (que a 
interpretam, que a exaltam, que a aplicam desta ou de outra maneira) mas 
ela não se confunde com ela (por meio de comutações graduais) 
permanecendo nítida isolada, compacta e inerte: poder-se-ia dizer que ela 
exige não apenas aspas, mas um destaque mais monumental, por exemplo, 
uma escrita especial.(grifos nossos). 

Evidentemente, essa “escrita especial”, conhecida por letra de música, 

possui uma natureza social e um pragmatismo específico. Decerto que, comumente, 

não se pode tomá-la como um ato ilocutório no mesmo nível de uma sentença 

judicial, de uma notícia jornalística, de um sermão, de uma ordem militar. Ainda que 

sua forma composicional possa ser apresentável em um desses gêneros do 

discurso, a potência persuasiva dela vai depender do contexto extraverbal, pois, na 

eventicidade da vida, nunca se sabe, com exatidão, qual atitude responsiva imediata

um texto provoca, uma vez que sua conexão com o contexto pragmático da vida lhe 

oferece um mundo de oportunidades pragmáticas.
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Ademais, parece-nos inconteste pensar o quanto, no processo de sua 

assimilação por outrem, ela desenvolve seu dom ilocucionário, podendo adquirir ou 

não sentido profundo e importante na formação ideológica do homem. Inclusive, 

podendo ou não se apresentar ao outrem na qualidade de informação, indicação, 

regra, modelo, ordem, desejo que o homem pode adotar ou não no seu agir ético. 

Seria ainda no processo de assimilação no mundo da vida que ela pode definir para 

o outrem as próprias bases de sua atitude ideológica, surgindo para esse outrem 

como uma palavra autoritária ou não, como palavra interiormente persuasiva ou não, 

assim como ocorre com a recepção de outros textos.

Mesmo circulando por auditórios indeterminados e desconhecidos e 

independente da autoridade de que desfrute perante seu público, não podemos 

deixar de considerar que, como forma de comunicação artística, letra de música 

deriva da base comum a ela e a outras manifestações culturais (o social), mas, ao 

mesmo tempo, ela retém, como as outras, sua própria singularidade, enquanto um 

tipo especial de escrita comunicativa. Visto dessa maneira, ela se mostra um 

organismo mais complexo e dinâmico do que parece, desde que não levemos em 

conta apenas sua orientação objetal e sua expressividade unívoca direta, isto é, se 

não for vista do lado de fora da cadeia da comunicação discursiva. Fora dessa 

cadeia, seria apenas um artefato físico ou um exercício linguístico.

Dito isso, pressupomos letra de música na condição de portadora de 

conteúdos ideológicos e valorativos determinados os quais se revelam no exato 

momento em que ela constrói inclusive identidades, ainda considerando que “a 

língua, enquanto meio vivo e concreto onde vive a consciência do artista da palavra, 

nunca é neutra” (BAKHTIN, 1990, p. 96).

Por isso, nossa tese caminha na direção de apontar que, mesmo 

fazendo parte de um mundo artístico, a palavra da letra de uma música adquire o 

“perfume específico” do ideológico e se adequa a pontos de vista específicos, a 

atitudes, a formas de pensamento, a nuanças e a entonações das vozes que 

compõem a heteroglossia social. Sucintamente dizendo, trabalhamos com a ideia 

que a letra de uma música não é uma composição linguística neutra e que sua 
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axiologia, seus efeitos de sentidos e suas possibilidades intencionais realizam-se em 

direções definidas e determinadas. 

1.4 Objeto de estudo 

Sendo objeto das Ciências Humanas o ser expressivo e falante 

(BAKHTIN, 2003), a presente pesquisa elege como objeto de estudo a construção 

de identidade(s) do migrante nordestino no discurso cancionista.

1.5 Questões da pesquisa 

Surgida de maneira significativa num determinado momento social e 

histórico, a letra de uma música formula discursos tocando em fios ideológicos 

tornando-se participante ativo no diálogo social, de onde surge em seu 

prolongamento e também como réplica. Nesse processo interativo, não sabemos 

como é a aproximação dela com esses ideológicos e, consequentemente, isso 

suscita em nós um conjunto de questões que nos orienta no sentido de investigar as 

formas de refração da palavra existente no discurso cancionista nordestino. Dessa 

peremptória interatividade e dialogicidade do discurso cancionista, nosso interesse é 

saber como as entonações axiológicas constroem a(s) identidade(s) migratória(s).

Considerando que, ao longo de décadas, o Nordeste brasileiro 

constituiu-se em uma referência como centro migratório do país e que, em função 

disso, o senso comum habituou-se a perceber determinadas representações do 



20

migrante nordestino, será que as canções nordestinas reforçam essas 

representações?

Será que a narrativa cancionista nordestina surpreende-nos e abre 

uma brecha na ordem inabalável e do “normal das coisas e acontecimentos 

humanos”?

Quando tematiza a questão da migração, até que ponto a narrativa das 

canções nordestinas apresenta uma “palavra inoportuna” para construir a(s) 

identidade(s) do migrante nordestino ou em qual grau está dominada pelo discurso 

convencional, autorizado e sedimentado pela refração, com diferentes graus de 

convencionalidade?

1.6 Objetivos 

 Geral: 

 Problematizar a construção de identidades migratórias no discurso 

cancionista nordestino. 

Específicos

 Destacar representações do migrante nordestino no discurso 

cancionista. 

 Identificar vozes sociais no discurso cancionista sobre o migrante 

nordestino. 
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1.7 Estrutura da tese 

Quem faz pesquisa qualitativa de caráter científico, comumente, 

depara-se com dificuldades formais a respeito de como estruturar o resultado do seu 

trabalho investigativo. Uma delas é quanto à forma de proceder sua escrita, tendo 

em vista que aquilo que diz e a forma como diz é influenciado por outros fatores 

situados além dos dados que recolhe (BOGDAN, 1994). Por exemplo, na escrita 

acadêmica, leva-se em conta a audiência  (para quem se escreve), a época histórica 

e o gênero particular em que escreve, forças sociais e políticas, e a própria biografia 

do pesquisador, tudo se adiciona na construção do texto. Isso sem falar no fato de 

se escrever na primeira ou na terceira pessoa, na descrição dos métodos utilizados, 

no ponto de vista que se assume, na estrutura do argumento, entre outros 

elementos, que podem ser interpretados como uma questão da construção do texto 

e não como uma construção imaculada da abordagem ‘científica’ do conhecimento 

(BOGDAN, 1994).

Essas questões estiveram presentes em vários momentos da 

estruturação da nossa tese, a começar pela nossa opção em relatar na primeira 

pessoa do plural, por considerarmos que se trata de uma obra científica com vários 

colaboradores diretos e indiretos. Além disso, compomos nossa argumentação em 

parágrafos relativamente curtos. Nos demais procedimentos, seguimos orientações 

de obras de Metodologia Científica tais como, além do próprio Bogdan (1994), Cervo 

(2002), Severino (1996) e Lakatos (1991). 

Quanto à divisão do corpo do texto, a tese consta de mais três 

capítulos, além desta Introdução e das considerações finais. O capítulo a seguir 

atém-se inicialmente ao nosso percurso metodológico e, entre os tópicos, um coloca 

em debate a maneira de se produzir conhecimento nas áreas de estudo da 

linguagem no século XXI, em uma sociedade globalizada, indicando posições que 

estão na ordem do dia no campo da Linguística Aplicada (LA), com base em Oliveira 

(2006 e 2007) e Moita Lopes (2002 e 2006), para apontar que a LA consolida-se 

como área de conhecimento nas Ciências Humanas alçando voos interdisciplinares, 
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num quadro em que a ciência atravessa hoje uma profunda crise de confiança 

epistemológica relacionada com processos de transformação social, numa época de 

grandes turbulências, de equilíbrios e regulações particularmente precárias.

Nesse tópico do capítulo, análise como a de Oliveira (2006) mostra que 

hoje também ganha corpo na LA uma concepção de produção de conhecimento que 

atravessa limites e fronteiras, estendendo-se para estudos, problemas e questões de 

linguagem envolvendo temas desde o letramento crítico, a inclusão digital, o ensino 

à distância, até questões mais amplas que remetem para relações entre linguagem e 

trabalho, linguagem e tecnologias. Por obra deste campo, paulatinamente, a LA vem 

ampliando seus espaços, e cada vez mais se envolve em estudos que exploram as 

relações entre práticas discursivas e práticas sociais, desgarrando-se de uma visão 

que a cingia a uma aplicação de modelos da Linguística Teórica, que a colocava 

como quase uma sinonímia para a didática das línguas.

Ainda dentro desse capítulo, procuramos fundamentar a relevância do 

nosso estudo para o campo da LA, considerando que o discurso cancionista, ao 

fazer parte da categoria dos longos enunciados da vida corrente, apresenta a 

condição de assumir saberes e uma serventia como base social e exibição de um 

elenco de temas relacionados ao homem e ao mundo em geral. Tentamos mostrar 

que, naquilo que possa se tomar por benéfico e vantajoso para a LA, nosso objeto 

de estudo contempla outra visão que compreende o horizonte dos objetos de estudo 

da LA ultrapassando os contextos educacionais e pedagógicos, envolvendo práticas 

discursivas em múltiplos contextos institucionais, seguindo os passos do Programa 

de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN (PPgEL) que atualmente 

assume uma natureza híbrida. Para encerrar o tópico, apresentamos também o que 

pode soar como justificativa a respeito da nossa opção pelas canções nordestinas.

Também nesse segundo capítulo, (re)visitamos alguns estudos 

pertinentes à nossa temática, onde apresentamos a questão levantada sobre a 

identidade do discurso cancionista, as controvérsias e polêmicas por conta da sua 

duplicidade semiótica e da interface com a melodia. Por conta disso, tecemos 

comentários sobre uma “decantação” entre escrita e som. Uma outra parte 

significativa do primeiro capítulo aborda a questão do texto, do enunciado e do 
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discurso, enfocando o fato de que, nos Estudos da Linguagem, letras de músicas 

apresentam-se para análises sob diferentes ângulos (fonológico, sintático, 

semântico, textual, discursivo) e sob diferentes pontos de vista (estrutural, gerativo, 

lógico, psicológico, psicanalítico, ideológico, enunciativo), para em seguida 

definirmos nossa opção por uma análise discursiva e uma abordagem de cunho 

bakhtiniana. Dentro desse mesmo capítulo, em seguida, mostramos como 

procedemos à constituição do corpus da nossa pesquisa, com canções escritas na 

década de 50 do século XX, findando-o com um breve perfil do cantor Luiz Gonzaga, 

enfocando parte da sua trajetória artística e como ele introduziu o Nordeste no 

espaço da Música Popular Brasileira. 

No terceiro capítulo, assumimos a posição de entender a linguagem 

como interação e como resultado da manifestação da relação do ser humano com o 

mundo, refutando-a como um produto acabado, nem mesmo vista enquanto apenas 

sistema estável (léxico, gramática, fonética), nem apresentada como um depósito 

inerte, tal como a lava fria da criação linguística, abstratamente construída com vista 

à aquisição prática como instrumento pronto para ser usado. Ou seja, adotamos um 

entendimento que postula a linguagem como fato social, como ação que transforma 

e por isso não pode ser estudada fora da sociedade. Apontamos que seus 

processos constitutivos são histórico-sociais e não consideramos nem a sociedade 

como dada, nem a linguagem como produto: ambas se constituem mutuamente. A 

concepção de linguagem optada possibilita a abordagem de um fato linguístico 

implicado pela ordem do simbólico e do ideológico. Dessa forma, iremos nos referir à 

criação do sujeito falante refletida na linguagem, já que a linguagem não aparece ao 

sujeito enquanto norma indestrutível, peremptória, que o escrevente só poderia 

aceitar como tal.

Ancorando-nos no pensamento bakhtiniano, extraímos de sua 

concepção de linguagem algumas noções e apresentamos todas elas no referido 

capítulo, enquanto noções fundamentais ao nosso empreendimento heurístico, como 

a de dialogismo para conceber o indivíduo vivendo em um mundo de palavras do 

outro e toda sua vida sendo uma orientação nesse mundo. Nesse ponto, vamos 

observar que, para o sujeito, a palavra se divide nas suas próprias e nas do outro, 
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mas as fronteiras entre elas podem se confundir, uma vez que nessas fronteiras 

desenvolve-se “uma tensa luta dialógica” e a palavra do outro coloca-o na condição 

de compreendê-la e a reação a ela é infinitivamente diversificada, a começar pela 

assimilação delas no processo de domínio inicial do discurso e terminando na 

assimilação das riquezas da cultura humana. Portanto, tratamos de explicitar o 

regime dialógico no qual transitam as palavras da letra de uma música. 

Em seguida, problematizamos que não basta ser dialógico, pois, para 

Bakhtin, o regime dialógico tem relação com o valor e o enunciado vive numa 

heteroglossia axiologizada. Por isso, emerge no capítulo outra noção fundamental 

para compreendermos, em nosso estudo, como as canções nordestinas constroem 

a(s) identidade(s) do migrante: trata-se da noção entonações axiológicas. A 

respeito dela, começamos por lembrar que quando se pensa em entonação a 

primeira ideia que vem à mente é relacioná-la à voz, à fala, à audição, entretanto, 

procuramos esclarecer que o lugar e o papel da entonação no texto escrito é de 

outra ordem, pois não se trata concretamente da emissão vocal sonora, e sim da 

memória semântico-social depositada na palavra. Para fundamentar nosso 

entendimento sobre entonação axiológica, ainda nesse capítulo, promovemos 

considerações a partir do postulado bakhtiniano de que entonar axiologicamente é 

um traço constitutivo do enunciado e se confunde com uma tomada de posição 

ativa.

Um tópico especial do terceiro capítulo trata da autoria. Em função do 

risco de identificar as canções como documento pessoal das pessoas físicas, 

sujeitos sociais, que lhes deram vida, vamos problematizar que, como autor-pessoa

(BAKHTIN, 2003), o compositor não é o único a poder dizer “eu” nos textos da 

canção. Supomos que quem discursa nas canções é o migrante, enquanto um 

personagem que tem vida autêntica, responde por si mesmo e se revela de forma 

autônoma. Ou seja, esse personagem seria o agente de um discurso autêntico e não 

objeto mudo do discurso do compositor, emergindo da LM e se tornando 

personalidade na vida, revelando como tal pelo discurso. De maneira que, na 

análise, serão esses supostos personagens, e não os autores das músicas, quem 

nos chamam a atenção para o seu drama como migrante e nos fazem aprender com 
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(que dizem) eles. Todavia, levamos em conta que as canções selecionadas 

encerram uma obra artística, mas, neste caso, não a traduzimos como um 

“documento pessoal” do autor empírico, mesmo que este tenha lhe dado vida 

material através da palavra e do som. Portanto, na análise empreendida, a fala do 

migrante, necessariamente, não se funde com o que pensa o seu criador.

Em seguida, ainda no âmbito desse capítulo, apresentamos teorias que 

nos indicam a impossibilidade de existir uma única identidade para o migrante nas 

canções e, assim, vislumbramos encontrar nas LMs, no lugar de uma identidade 

absoluta, um agregado de identidades, sem que nenhuma isoladamente possa servir 

para identificar o ser real, o migrante. A análise focaliza a identidade em constante 

mobilidade, num mundo, como diz Bauman (2005), “líquido-moderno”, em que as 

referências são cada vez mais cambiantes e fragmentadas e no qual os modelos 

fixos e perenes teriam deixado de existir. Portanto, nossa análise posiciona as 

identidades num quadro de transitoriedade e fragmentação e o enfoque dado é o da 

impossibilidade de o migrante nordestino apresentar, no interior da prática discursiva 

que se conhece por canções, especificamente nas canções nordestinas, uma única 

identidade.  

Encerrando o terceiro capítulo, levantamos pontos sobre a questão da 

migração na contemporaneidade, apontando-a como uma constante antropológica,

realizada sob condições diferenciadas. O pensamento baumaniano ajuda-nos a 

entender o quanto estamos todos em movimento e que muitos mudam de lugar, não 

existindo mais “fronteiras naturais” nem espaços óbvios a ocupar, que, cada vez 

mais, o homem torna-se um ser extraterritorial e mutante, persistindo dois polos que 

separam as experiências migratórias dos seres humanos, dividindo os de “baixo” e 

os do “alto”. Com apoio da teoria baumaniana, explicitamos existir um abismo entre 

as experiências migratórias vividas pelos seres humanos e que, em muitas 

situações, nem todos podem ou querem migrar. Um abismo que revela na forma 

social em que a migração corre e nos faz pensar que se para alguns migrar é 

sinalização de liberdade, para muitos outros torna-se um destino indesejável e cruel. 

Assim, vamos expor que a extensão da mobilidade que a migração proporciona 
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continua a depender de fatores sociais e tem caráter excludente, sendo 

indispensável saber essas diferenças.  

O quarto e último capítulo dedica-se às análises das canções 

nordestinas. Mas antes de adentrar no processo propriamente da análise, 

debatemos sobre a questão da atualidade das canções considerando que a maioria 

delas foi gravada na década de 50 do século passado. Assumimos a posição que, 

nascidas sob determinadas condições histórico-sociais de produção, as canções do 

corpus não deixam de ser portadoras da marca da sua época onde teve, de forma 

limitada, aspirações, interesses, força ou fraqueza histórica percebidas pelos seus 

destinatários imediatos, no entanto, argumentamos que seria nocivo ao nosso 

estudo fechar o espectro delas à época da sua criação, em sua chamada atualidade, 

pois de acordo com o pensamento bakhtiniano, um enunciado não se dessatualiza.

Na análise, construímos algumas categorias, tais como “por vontade ou 

necessidade”, “(des)atando laços familiares”, “em terras alheias”, “excluídos e 

desconectados”, “religiosidade”, “entre o rascunho e a arte final” e “a volta do filho 

pródigo”.

Nas considerações finais, fazemos uma avaliação sobre os resultados 

alcançados e apontamos perspectivas para o prosseguimento de estudos com o 

objeto ora investigado.
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2 PERCURSO METODOLÓGICO: procedimentos de um analista 
bakhtiniano

2.1 A pesquisa atual na Linguística Aplicada 

A maneira de se produzir conhecimento no campo dos Estudos da 

Linguagem, no Século XXI, em uma sociedade globalizada, está na ordem do dia 

dos debates que se travam na Linguística Aplicada (OLIVEIRA, 2007). Ainda que 

transpareça consenso que a LA tem a linguagem verbal como objeto de estudo por 

excelência e esteja consolidada como área de conhecimento nas Ciências 

Humanas, algumas questões colocam em debate sua “identidade”. Contudo, essa é 

uma discussão, de certo modo, já aguardada, tendo em vista que a produção do 

conhecimento científico na atualidade já não corre em bases tão firmes e seguras e 

o paradigma positivista há tempos denota sinais de esgotamento (SANTOS, 2005). 

Pois, para esse autor, a ciência moderna, em geral, e as Ciências Sociais, em 

particular, atravessam profunda crise de confiança epistemológica relacionada aos 

processos de transformação social, numa época de grandes turbulências, de 

equilíbrios e regulações particularmente precárias, uma época fractal com mudanças 

de escala imprevisíveis e irregularidades difíceis de serem concebidas dentro dos 

parâmetros cartesianos de produção de conhecimentos. 

Em sendo assim, a LA não foge a essa realidade. Oliveira (2006) e 

Moita Lopes (2006) anotaram que o norte das pesquisas em LA, nos diversos cursos 

de pós-graduação espalhados pelo país, está orientado para temáticas específicas 

cuja preponderância concentra-se em sua interface com a Pedagogia ou a 
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Educação, privilegiando investigações sobre avaliação, estudos de letramento, 

estudos lexicográficos, interação em sala de aula, tecnologia e ensino, formação de 

professores. Como anotou Moita Lopes (2006), há na LA uma predominância no 

estudo da aprendizagem e do ensino de uma segunda língua ou de uma língua 

estrangeira, inclusive por parte de uma LA tradicional que seria ainda muito 

positivista e exclusivamente centrada em práticas de ensino-aprendizagem, tanto no 

modo presencial como no à distância, com forte dependência da linguística, 

ignorando inclusive intravisões de linguagem provenientes de outros campos. 

Todavia, Oliveira (2007) anota que há uma outra área que 

[...] aos poucos direciona-se para práticas discursivas em contextos 
institucionais diversificados, para o questionamento sobre as metodologias 
de investigação e sua ética, para o campo da tradução, do estudo das 
identidades, das questões de gênero social, entre tantos outros relacionais 
à transculturalidade (OLIVEIRA, 2007, p. 57). 

A autora mostra que na LA também ganha corpo uma concepção de 

produção de conhecimento que atravessa limites e fronteiras, estendendo-se para 

estudos de problemas de questões de linguagem os quais envolvem temas desde o 

letramento crítico, a inclusão digital, o ensino à distância, até questões mais amplas 

que remetem para outras relações, tais como linguagem e trabalho, linguagem e 

tecnologias. Por obra desse outro campo, paulatinamente, a LA vem ampliando seus 

espaços e, cada vez mais, se envolvendo em estudos que exploram as relações 

entre práticas discursivas e práticas sociais, desgarrando-se de uma visão que a 

cingia a uma aplicação de modelos da linguística teórica, o qual a coloca como 

quase uma sinonímia para a didática das línguas.

Todavia, à medida que muda o foco tradicional, a LA passa por 

questionamentos por parte de uma vertente que se preocupa em mantê-la em um 

campo genuíno e “não-contaminado” por outras áreas, um campo que insiste em 

não deixá-la se abrir. Esta vertente teme que, ao se engajar e se inserir em um 

contexto mais amplo do debate contemporâneo de natureza inter e transdisciplinar, 
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a LA pode perder sua especificidade como campo de produção de conhecimento. A 

preocupação parece ser válida, mas não encontra respaldo num contexto em que a 

própria ciência contemporânea de modo geral se (des)configura, como foi anotado 

há pouco. Além do mais, a LA demonstra não ser capaz de, sozinha, dar conta de 

muitas questões de pesquisa, como aquelas que levantamos há pouco.

Se é consistente afirmar que a LA desvinculou-se da rotulação de ser 

área de aplicação apenas de modelos teóricos da Linguística, tal entendimento, 

contudo, ainda não permitiu construir um consenso acerca de quais sejam suas 

fronteiras. Para Oliveira, as discussões e os pontos de vista diferenciados situam 

[...] de um lado, aqueles que defendem sua ampliação, colocando-a nos 
marcos das Ciências Humanas, visibilizando-a como uma área de 
conhecimento crítico cujas bordas e limitações ultrapassam os contornos da 
relação com os modelos linguísticos, assumindo uma relação 
transdisciplinar com outras áreas do conhecimento, mais especificamente 
com as vertentes críticas das ciências sociais e das teorias da educação, 
atravessando ainda outros ramos do conhecimento, tais como os Estudos 
Culturais, o Letramento Crítico e os Estudos Pós-Colonistas.  De outro lado, 
temos uma compreensão que privilegia como limites e relacionamentos da 
LA as diversas áreas da linguagem (OLIVEIRA, 2006, p. 67). 

Essa discussão traz em si o germe de um outro divisor de águas dentro 

da LA, o qual está relacionado às temáticas que essa área de conhecimento deveria 

abordar. Uma visão continua defendendo e entendendo como objeto de estudo 

privilegiado da LA o processo de ensino e aprendizagem de línguas, aproximando-a 

de uma “didática das línguas”. Para essa primeira visão, a LA restringir-se-ia a 

produzir conhecimentos como subsídio teórico para auxiliar e orientar as práticas do 

ensino de língua materna ou estrangeira, enquanto a segunda visão amplia as 

fronteiras teórico-metodológicas desse campo de conhecimento (ARCHANJO, 

2008).
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2.2 Justificativa 

Dentro desse quadro, seria possível apontar a relevância da presente 

pesquisa para o campo da LA, considerando que o discurso cancionista, ao fazer 

parte da categoria dos longos enunciados da vida corrente, apresenta a condição de 

assumir saberes, seja histórico, geográfico, social, técnico, botânico, antropológico e, 

como tal, pode ser tomado como fulgor da realidade. Ou seja, acreditamos que ele 

faz girar saberes, sabe de coisas, algo das coisas e que as profundidades de seus 

sentidos o predispõem a infinitas interpretações.

Num trabalho de pesquisa como este, também pode respaldar a 

preferência pelo discurso cancionista a crença de sua serventia como base social e 

exibição de um elenco de temas relacionados ao homem e ao mundo em geral, 

temas polêmicos e complexos, sumamente importantes, sob o eco de vozes sociais

que trazem ideias e concepções de mundo e pontos de vista sobre inúmeras 

ocorrências do mundo empírico. Portanto, a crença que, implícita ou explicitamente, 

o discurso cancionista encesta questões que permeiam a existência humana e as 

convertem em dramas de várias dimensões, apresentando questões que participam 

ora de um microdiálogo, ora de um grande diálogo a respeito do que Bakhtin (2005) 

denomina as profundezas inconclusíveis do homem.

Desse modo, naquilo que se possa tomar por benéfico e pertinente 

para a LA, o objeto de estudo da nossa pesquisa, qual seja, a construção de 

identidade(s) migratória(s) em LMs, contempla aquela outra visão que compreende o 

horizonte dos objetos de estudo da LA ultrapassando os contextos educacionais e 

pedagógicos, ao envolver práticas discursivas em múltiplos contextos institucionais. 

Ao nos guiarmos por essa perspectiva de investigação e lidando com esse objeto de 

estudo, nossa pesquisa permite ampliar as fronteiras da LA para além da sua 

interface com a educação (no sentido lato deste conceito). Uma vez que o Programa 

de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN (PPgEL) atualmente 

“assume uma natureza híbrida, contemplando as duas grandes macro-orientações 
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predominantes nesta área de conhecimento” (OLIVEIRA, 2006, p. 58), a presente 

pesquisa não parece destoar tanto do corpo dos trabalhos produzidos nas duas 

linhas dos programas – Discurso, Gramática e Ensino e Linguagem e Práticas 

Sociais. Uma orientação híbrida que só agora começa a se configurar, conforme 

registra o levantamento feito por Oliveira (2006) de todos os trabalhos investigativos 

do PPgEL.

A respeito da opção pelas canções nordestinas, podemos dizer que 

convidamos esses “poetas do cotidiano” a dialogarem com a LA pela riqueza do uso 

da linguagem revelada em suas composições e pelo fato de, no diapasão das suas 

músicas, a temática da migração ocupar uma posição singular. Ademais, como 

artistas, com raízes nitidamente nordestinas, a preferência pela sua obra mostra-se 

de grande valia na medida em que suas canções permitem imaginar um mundo 

simbólico com uma relativa desfamiliarização ou contraposição com/ao Norte 

imperial.

Contudo, sem que isso possa indicar, seguramente, que não 

encontraremos no discurso cancionista nordestino estereótipos nortecêntricos a 

respeito do Sul cujas populações são por vezes vistas como estando mergulhadas 

num desespero para o qual não há saída (SANTOS, 2005). Queremos dizer com 

isso que as canções nordestinas permitem trabalhar, potencialmente, um leque 

simbólico onde nem tudo fica nas mãos da indústria cultural hegemônica dominada 

pelas grandes redes de comunicação norte-americanas e europeias. Por outro lado, 

considerando o “lugar social de fala”, o conteúdo das canções abre a possibilidade 

de se aprender com o Sul, entendendo o Sul como uma metáfora do sofrimento 

humano causado pelo capitalismo (SANTOS, 2005).  

Todavia, cumpre-nos assinalar que, quanto à possibilidade de existirem 

estereótipos nortecêntricos nas canções nordestinas foi aventada aqui pelo fato de o 

Sul ser, ele próprio, um produto do império, como adverte Santos (2005), de modo 

que para uma aprendizagem com o Sul seria igualmente necessária a 

desfamiliarização em relação ao Sul imperial, ou seja, em relação a tudo o que no 

Sul é resultado da relação colonial capitalista e seria impossível, de antemão, saber 

quais “fios ideológicos” as canções tocam. Para esse autor, só se aprende com o Sul 
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quando concebemo-lo como resistência à dominação do Norte e se busca nele o 

que não foi totalmente desfigurado ou destruído por essa dominação, na medida em 

que se contribui para a sua eliminação enquanto produto do império. Junta-se a 

esses argumentos o fato que, posicionado nas margens ou periferias mais extremas 

da modernidade ocidental, o cancioneiro nordestino oferece-nos, como ponto de 

partida, um olhar a partir de uma perspectiva local.

Por sua vez, a escolha, em si, do discurso cancionista está sintonizada 

com o dizer de Bentes (2003) que considera LMs material linguístico que deve ser 

tomado para análise e compreensão dos processos de construção de sentidos e 

funcionamento da linguagem. Ou seja, além das suas finalidades estéticas e lúdicas, 

LMs se oferecem como lugar de uma grande riqueza para se observar o 

funcionamento da linguagem. Dessa forma, o investimento heurístico que 

procuramos proporcioná-las, nesta pesquisa, caminha na direção da capacidade que 

o discurso cancionista também tem de manifestar determinadas tradições, certas 

ideias determinantes dos senhores do pensamento expressas e conservadas em 

vestes verbalizadas, além de ser portador de conteúdos ideológicos e valorativos 

determinados. Pensamos também que, longe de ser uma composição linguística 

neutra, LM conforma prática discursiva cuja axiologia realiza em direções definidas e 

carregadas de conteúdos determinados. 

Por fim, é possível indicar o quanto LM constitui, em conjunto, autêntica 

enciclopédia da atualidade e está, frequentemente, impregnada de polêmicas 

abertas e veladas com diversas escolas ideológicas, filosóficas, religiosas e 

científicas. Como diria Bakhtin (2005) plenas de imagens de figuras atuais ou recém-

desaparecidas, dos senhores de ideias em todos os campos da vida social e 

ideológica, plenas de alusões a grandes e pequenos acontecimentos da atualidade, 

caracterizando-se, portanto, por ter excepcional capacidade ideológica.  

Aliado a tudo isso, quem sabe não descobriremos nelas alguma coisa 

nova que venha contribuir para uma compreensão mais fecunda do homem e da 

sociedade. pois
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Correntes poderosas e profundas da cultura (particularmente as de 
baixo, populares), que efetivamente determinam a criação dos 
escritores, continuam aguardando descobertas e às vezes 
permanecem totalmente desconhecidas de pesquisadores 
(BAKHTIN, 2003, p. 361).

Por tudo isso, em nossa pesquisa, o discurso cancionista deixa de ser 

algo pequeno e assunto desprovido de seriedade, isto é, se algum dia o foi assim. 

Em suma, diferentes de outras áreas de estudo e bases de pesquisa no âmbito dos 

Estudos da Linguagem, aqui LMs têm um outro estatuto como empiria, uma outra 

fecundidade heurística.

2.3 Estado da arte 

Para sair dos limbos, o ser humano pensa, experimenta o seu 

pensamento, fala e, entre diversas formas de linguagem, tenta dominar a palavra –

pronunciada, anunciada, dialogada e expressa. Do ponto de vista do mundo, esta 

palavra é como uma rede, lançada, traz-nos em seu seio, em profusão, as 

mensagens do mundo humano a decifrar. Do ponto de vista dos outros, ela é como 

uma barca em que seria preciso metermo-nos para permutar impressões e 

vontades, desejos e emoções. Assim, a palavra aspira a que o seu conteúdo 

permaneça e se constitua em história que possa ser transmitida. Essa palavra tanto 

pode ter vínculos restritos com a oralidade como ser escrita e impressa.

A via do escrito ganhou força com a invenção do alfabeto e o avanço 

das técnicas de reprodução gráfica. Antes, o ser humano procurou deixar suas 

marcas linguísticas, suas palavras, seus pensamentos, suas ideias registradas em 

meios e utensílios dos mais variados tipos. Se no passado eram escassos esses 

meios, atualmente há uma infinidade de formas que dão vida a uma mensagem e, 
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como lembra Maingueneau (2002), há técnicas mais modernas que manipulam, de 

forma quase “imaterial”, os sons, as letras e as imagens.  

Apesar destes avanços, no caso de um texto escrito, há muitas 

maneiras de deixá-lo impresso, seja na própria internet, numa revista, num jornal, 

num livro, num roteiro, num script do noticiário da televisão etc. Tantos meios que 

servem como manifestação material dos discursos que já não são simples “meios” 

de transmissão e chegam a ser eles mesmos a mensagem, como diria Marshall 

Machluan. Desse modo, compreendemos LMs como um fenômeno da linguagem 

escrita impressa.

O levantamento que fizemos sobre o estado da arte dos estudos e 

pesquisas que adotam temáticas e pesquisas semelhantes à nossa identificamos 

poucos trabalhos com abordagem voltada para as letras de músicas, se prendendo 

mais ao ritmo, às questões estilísticas, estéticas e poéticas do cancioneiro popular.  

Certos estudos formais procuram dissociar o mundo artístico do mundo 

da vida, como se uma obra de arte derivasse genuinamente da “fantasia”, da viagem 

lúdica, do transe onírico ou do psiquismo do autor. Para quem habitualmente 

costuma alimentar essa oposição, Bakhtin (1990) postula que não se deve opor à 

arte nenhuma realidade em si, tampouco imaginar o domínio da cultura como uma 

entidade espacial que possui limites e um território interior e, sim, que ele está 

inteiramente situado sobre fronteiras que passam por todo lugar, através de cada 

momento seu. Com base nesse dizer de Bakhtin, um texto, ainda que seja LM, não 

pode ser considerado oriundo de um ato cognitivo alheio à realidade circundante, 

pois adquire não só o “perfume específico” do gênero, como se adequa aos pontos 

de vista, às atitudes, às formas de pensamento, às nuances e às entonações do 

meio social em que é gerado, entonações que implicam determinadas formas de 

orientação intencional, formas estas de interpretação e apreciações concretas. 

Pelo que acabamos de anotar, o discurso cancionista flutua na 

sociedade oriundo de um campo específico da comunicação humana, resultado da 

junção do oral com o escrito. Convém dizer que LM configura objeto estético que

surge das fronteiras da sonoridade acústica e da expressão verbal, integrando a 



35

categoria dos longos enunciados da vida corrente. Nesse sentido, tomamo-la como 

próprio fulgor da realidade e dizemos que ela constitui prática discursiva em que há 

um sujeito que se dirige para alguém, suscita alguma coisa, tem algum objetivo e, 

como define Bakhtin (2003), passa a um ser elo na cadeia da comunicação 

discursiva.

Desde que começamos a nossa exposição, em certos dizemos “letras 

de músicas”, em outro, “canção”. Procedemos assim por entendermos que ambos 

representam o mesmo material simbólico com o qual trabalhamos no nosso percurso 

metodológico. Os dois termos servem para designar a materialidade do discurso 

cancionista. Num estudo dedicado aos recursos orais predominantes entre os 

séculos X e XV, Zumthor (1993) alude ao termo canção como uma técnica de 

escritura que permitiu adaptações dos “índices de oralidade” ao dito, ao escrito, mais 

precisamente das entoações medievais que caíram no domínio da escrita.

O autor cita a canção de gesta, que surgiu nos fins do século XIII, ao 

que é percebido como um conjunto de discursos definidos pela singularidade da arte 

vocal que o implica, lembrando que, antes da aparição da escrita, vivia-se sob um 

regime de pura oralidade. Situação em que o discurso era confinado às 

circunstâncias das transmissões orais e havia uma rede coesa de tradições poéticas 

orais que abrange todo o Ocidente. Daí que o surgimento da canção, como uma 

técnica narrativa, segue a uma etapa em que logo as tradições orais, entre elas, o 

canto, teriam parte confiscada pela escrita. Por conta disso, os textos auscultados na 

nossa análise sugerem dimensões de um universo oral, por mais que estejam 

escritos. Zumthor (1993) lista vários tipos de canções, como as chansons de toile

geralmente associadas à França setentrional, cantadas por mulheres enquanto 

costuravam. Eram poemas curtos em forma de estrofes monorrimadas com refrão e 

geralmente relatavam alguma mágoa ou episódio amoroso, canções de trovadores, 

canções dos santos, sobre os milagres de Cristo, situados do século IX a meados do 

século XII. 

No caso do Brasil, a canção, como nos apresenta Tatit (2004), seria o 

gênero musical ou prática artística musical que se disseminou e se consolidou 

durante o séc. XX, tendo presença marcante em várias formas na construção da 
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identidade sonora brasileira. Lembra o autor que o estilo brasileiro de compor vem 

das práticas nativas, ou seja, da rítmica música indígena de encantação, com 

elementos de magia, religiosidade, rito propiciador de espíritos, defuntos e trabalhos 

coletivos, com a presença da música portuguesa mais melódica do que rítmica, em 

que ressoava o canto gregoriano do medievo europeu, hinos católicos de celebração 

e catequese, e também cantos coletivos de lazer, junto à percussão e à dança das 

músicas africanas. 

Tatit (2004) vai dizer que a canção é um gênero musical que traduz os 

conteúdos humanos em pequenas peças formadas de melodia e letra, uma prática 

que jamais interrompeu seu fluxo de criação e perpetuação das formas cantáveis da 

fala, gerando no Brasil “uma das tradições cancionistas mais sólidas do planeta”. O 

autor elabora o seguinte pensamento a respeito da canção no âmbito da cultura 

brasileira:

A prática musical brasileira sempre esteve associada à mobilização 
melódica e rítmica de palavras, frases e pequenas narrativas cotidianas. 
Trata-se de uma espécie de oralidade musical em que o sentido só se 
completa quando as formas sonoras se mesclam às formas linguísticas 
inaugurando o chamado gesto cancional. Tudo ocorre como se as grandes 
elaborações musicais estivessem constantemente instruindo um modo de 
dizer que, em última instância, espera por um conteúdo a ser dito (TATIT, 
2004, p. 70). 

Se considerarmos apenas as letras sem a sonoridade, é possível 

discordar de Tatit de que “o sentido só se completa quando as formas sonoras se 

mesclam às formas linguísticas”. A respeito disso, convém citar o documentário da 

diretora Helena Solberg1 que mostra as relações entre música e poesia, e defende 

que letra de canção informa ao Brasil letrado e iletrado. Com depoimentos de Chico 

Buarque, Arnaldo Antunes e outros, o documentário ressalta o papel histórico de 

cantores e compositores do país, lembrando que o Brasil tem grandes letristas, além 

de mostrar o papel histórico que essa alta qualidade desempenha no país. Ecoando 

depoimento de José Miguel Wisnik, o referido autor assinala que, paradoxalmente, 

1 Intitulado “Palavra (En)cantada" que foi lançado no dia 13 de março de 2009. 
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foi por "sermos uma cultura pouco letrada" que houve um salto em direção a letras 

tão sofisticadas. A música tornou-se veículo para transmitir em grande escala 

material poético de primeira linha. 

Em depoimento ao jornal Folha de S. Paulo2, Helena Solberg, 

escolhida como melhor diretora de documentários do Festival do Rio de 2008, diz 

que "conseguimos dar um jeito de pular o processo. Em vez de esperar que o povo 

estivesse alfabetizado e letrado, encontramos uma solução de extraordinária 

criatividade". O filme comenta que o encontro perfeito ocorrido entre música e poesia 

no Brasil do século XX seria algo raro, presente, por exemplo, na lírica da Grécia 

Antiga e na trova provençal da Idade Média. "Criou-se uma situação que não existe 

em nenhum outro país: uma canção popular fortíssima, que ganhou uma capacidade 

de falar para auditórios imensos e levar a esses auditórios poesia de densa 

qualidade com a leveza que a canção tem", aponta Wisnik.  

Ainda no filme, a cantora baiana Maria Bethânia assume que, ao 

interpretar poemas em shows e discos, busca informar o grande público sobre a 

"palavra falada, não cantada". De outra geração, o cantor Lirinha, do Cordel do Fogo 

Encantado, faz o mesmo ao recitar João Cabral de Melo Neto nas apresentações do 

grupo. Os artistas brasileiros Chico Buarque e Caetano Veloso são mais citados 

como exemplos da excelência dos letristas. Chico “deixa claro” que escreve versos 

para melodias e “não vendo-os como poesia escrita, o que não impede que tenham 

qualidade poética". E diz: "não quero ser chamado de poeta, porque não sou". Chico 

ressalta a força dos chamados "compositores de morro", como Cartola, que 

espelhavam em suas letras alguma formação poética, mesmo que pré-modernista, 

parnasiana.

A respeito da questão levantada há pouco pelo compositor brasileiro 

Chico Buarque, Costa (2004) e Moriconi (2002) registram parte do debate sobre a 

identidade do discurso cancionista, informando-nos que, quando recepcionadas nos 

estudos literários, as canções são alvo de controvérsia e polêmica por conta da sua 

duplicidade semiótica e da interface com a melodia. De acordo com eles, uma parte 

2 Edição de 13.03.2009. 
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desses estudos impõe um valor axiológico ao gênero “genuinamente” poético, 

atribuindo à canção a condição de sub-gênero de menor valor cultural. Costa (2004), 

por exemplo, lembra que o meio literário tende a anexar a canção, mas quando faz 

isso situa-a nas extremidades de sua esfera. Nos termos de Costa (idem), há uma 

“anexação excludente” da canção, com o fito de proteger a identidade do gênero 

poético. Resta saber proteger de quem? Será que dos ditames da indústria cultural e 

da cultura de massa, áreas em que a canção popular flutua lépida nos veículos de 

comunicação e flerta com o mercado de consumo?  

Por sua vez, Moriconi (2002) reforça o depoimento de Wisnik dado no 

filme segundo o qual, em nenhum outro país do mundo, a canção popular atingiu um 

status tão intelectual quanto no Brasil. O autor lembra que o Brasil é provavelmente 

o único ou um dos poucos países do mundo em que se empregam largamente letras 

de música como parte do ensino de Literatura nas escolas primárias e secundárias, 

assim afirmando

Em todas as literaturas do mundo, a poesia literária encontra na canção 
popular uma matriz inspiradora, fornecedora de temas e mote. Mas ela lá e 
”nós” aqui. A canção popular na cultura popular, a poesia literária na cultura 
erudita. [...] A originalidade brasileira é que aqui, depois da Bossa Nova e da 
MPB, a própria canção popular tem-se alimentado da literatura. Nossa 
canção popular tem alta voltagem intelectual (MORICONI, 2002, p. 12). 

Para Moriconi (2002), toda linguagem tem poesia: um filme, um gesto 

comum ou excepcional, de maneira que a palavra poesia apresenta certa flutuação 

de sentidos. Na sua face de arte brasileira da palavra, a poesia está em boa parte 

nas letras de música popular. Está no cordel nordestino, recitado por cantadores nas 

feiras e nas ruas. Está no rock dos anos 1980 e no hip hop dos anos 1990. No 

panteão poético brasileiro, Moriconi (2002) inclui Caetano Veloso, Chico Buarque, 

Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues e Cartola. Integramos a essa lista, a produção de 

poetas-letristas como Vinícius de Morais, Torquato Neto, Cacaso, Geraldo Carneiro, 

Arnaldo Antunes e letristas de rock como Cazuza e Renato Russo. 
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No modo de Moriconi ver essa questão, a canção não deixa de agregar 

um enriquecimento da cultura, ao lembrar que a indistinção e, até certo ponto, fusão 

conceitual entre poesia e canção têm uma longa história na cultura literária. Para o 

autor, foi nesse ponto de confluência que começou a tradição poética na língua 

portuguesa. O autor cita as medievais cantigas de amor e de amigo, que 

inauguraram a poesia sentimental lusa, como letras de composições musicais. As 

cantigas e suas melodias perderam-se no tempo, mas as letras sobreviveram, 

viraram literatura pura, literatura de livro. Em Moriconi (2002), a duplicidade verbo-

musical seria indicada também com base no fato de que muitos poemas modernos 

em língua portuguesa chamarem-se “cantigas”, “canções” e não constar que se 

destinassem a ser efetivamente musicados, citando o caso de “Canções” de Cecília 

Meirelles e Fernando Pessoa, ao que acrescentamos “Canção do Exílio”, de 

Gonçalves Dias. 

Evidentemente, essa é uma analogia para o sentido de canção, tendo-

se em conta que canção é para ser cantada e poema é para ser lido em silêncio ou 

falado em voz alta. Contudo, qualquer poema pode receber melodia e virar canção. 

Poemas de Manuel Bandeira serviram de letras para composições de músicos como 

Villa-Lobos. Muitos textos de poetas foram musicados como canções de rock e de 

MPB, a cantora Rita Lee musicou uma crônica do cineasta Arnaldo Jabor, “Morte e 

vida Severina”, um poema escrito por João Cabral de Melo em 1956, foi cantado por 

Elba Ramalho. Como esses, há muitos casos de transposição de um plano 

meramente verbal para o musical. 

A ideia de uma linguagem da poesia única e especial é para Bakhtin 

(1990) um filosofema utópico característico do discurso poético e soa como 

autoritária, dogmática e conservadora. O autor critica uma dada linguagem literária 

em prol de um uma “linguagem dos deuses”, de uma “linguagem sacerdotal da 

poesia”. Bakhtin (1990) lembra que, no início do século XX, quando os prosadores 

russos começaram a manifestar um interesse exclusivo pelos dialetos e pelo skaz,

os simbolistas sonharam em criar uma linguagem da poesia. Em seu sentido estrito, 

o poético canônico é a poesia que desde o seu nascedouro se quis e foi lida como 

tal, por sua ambição filosófica e estética, por seu fôlego criativo (MORICONI, 2002).
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Sendo poesia no sentido formal ou não, a canção não deixa de 

expressar certa poeticidade do sujeito. Nesse aspecto, os “poemas nordestinos” 

selecionados para análise da presente tese estão na condição de artifícios de 

formulação desse sujeito-poético, através deles, o artista se vale das tradições 

literária e historiográfica para tramar múltiplas subjetividades e, assim, encontrar, no 

manuseio das palavras, o seu "eu" lírico, não importando se sua poética varia entre 

formas clássicas e modernas. 

A respeito de quem já analisou canções, cabe registrar o estudo 

coordenado por Wrathall (2007) sobre as letras de músicas da banda irlandesa U2, 

no qual o autor faz uma abordagem filosófica a respeito das canções desta banda de 

rock. O próprio Wrathal lembra que muitos filósofos “empinaram o nariz” ante a ideia 

de tratar a música popular contemporânea como um tema sério para a reflexão 

política. Mas, Wrathall lembra que a música pop é uma indústria de bilhões de 

dólares que molda o nosso modo de pensar, vestir e falar. Se a música pop se 

tornou tão penetrante na sociedade, o autor se pergunta: por que ela tem atraído tão 

pouca atenção filosófica? Lembrando Nietzsche, Wrathall inclui a música como uma 

fonte de insight para entendermos a nós mesmos e, portanto, para um estudo 

filosófico.

A prática de musicar textos é antiga. Zumthor (1997, p. 163) denomina 

de a “arte dos cançonetistas”, em referência aos homens que se deixaram seduzir 

por este modo de difusão da palavra, na França, entre 1729 e 1809, período que, 

para ele, abriu a era moderna da canção, tornada nesse meio gênero literário. 

Zumthor coloca o canto entre as manifestações de uma prática significativa 

privilegiada onde se articula a simbologia de uma cultura. Para Zumthor, no mundo 

de hoje, a canção, apesar da sua banalização pelo comércio, constitui a única 

verdadeira poesia de massa, uma enunciação às vezes atraente e perigosa, por 

onde transitam forças talvez perigosas.

Na leitura da obra de Zumthor vemos que poesias sacras escritas em 

grego antigo formatam o que conhecemos por canto bizantino. A igreja ortodoxa 

preserva o canto bizantino em todas as suas liturgias e ofícios religiosos, mantendo 

assim as tradições cristãs antigas. Hoje, é grande o número de composições em 
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idiomas como o árabe, o inglês, o francês, o espanhol e o português, para que os 

fiéis tenham maior participação na liturgia. Essa tendência acompanha a expansão 

da Igreja Ortodoxa para o Ocidente, em paralelo aos grandes movimentos 

imigratórios dos séculos XIX e XX. Por sua vez, “as cantigas de ceifas” são cantos 

de trabalho muito antigos que têm origem nos romances e nos cantares de amor e 

de amigo medievais. 

Por sua vez, Wisnik (1987) considera a música  

Um foco de atrativos que se presta a variadas utilizações e manipulações. 
Instrumento de trabalho, habitat do homem-massa, meio metafísico de 
acesso ao sentido para além do verbal, recurso de fantasia e compensação 
imaginária, meio ambivalente de dominação e compensação imaginária, de 
compulsão repetitiva e de fluxos rebeldes, utópicos, revolucionários, a 
“música é sempre suspeita”, dizia um personagem de Thomas Mann, em A 
Montanha mágica. (WISNIK, 1987, p.115). 

Lembrando que a música tem um papel decisivo na vida das 

sociedades, no cotidiano popular, e que o Estado e as religiões não a dispensam, 

Wisnik (1987) diz que a prática da música pelos grupos sociais mais diversos 

envolve múltiplos e complexos índices de identidade e de conflito, o que pode fazê-

la amada, repelida, endeusada ou proibida, sendo sempre comprometida, é uma 

terra-de-ninguém ideológica. 

Interessante anotar ainda em Wisnik a separação levada a efeito pelos 

grupos dominantes entre a música “boa” e a música “má”, entre a música 

considerada elevada e harmoniosa, por um lado, e a música considerada 

degradante, nociva e “ruidosa”, por outro. Em sua análise, isso se deve a que a 

própria ideia de harmonia, que é tão musical, aplique-se desde longa data à esfera 

social e política, para representar a imagem de uma sociedade cujas tensões e 

diferenças estejam compostas e resolvidas. Wisnik (1987) registra que, na 

passagem dos anos 1940 para os anos 1950, a música popular, no Brasil, toma um 

aspecto mais abrangente, globalizando o país nas suas regiões e penetrando mais 

fundo no tecido da vida urbana, casos dos ritmos nordestinos que ganharam uma 

compactação no baião de Luiz Gonzaga. 
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Embora não entremos no debate se as canções nordestinas são ou 

não do tipo “canção de protesto”, a música nordestina, de certa forma, beneficiou-se 

de um caldo de cultura.

A canção popular soletra em seu próprio corpo as linhas da cultura, numa 
rede complexa que envolve a tradição rural e a vanguarda, o erudito e o 
popular, o nacional e o estrangeiro, o artesanato e a indústria. Originária da 
cultura popular não-letrada em seu substrato rural, desprende-se dela para 
entrar no mercado e na cidade; deixando-se seduzir pela poesia culta, não 
segue a lógica evolutiva da cultura literária, nem filia-se a seus padrões, 
obedecendo ao ritmo da permanente aparição-desaparição do mercado [...] 
reproduzindo dentro do contexto da indústria cultural, tensiona muitas vezes 
as regras da estandarização e da redundância mercadológica (WISNIK, 
1987, p.122). 

Por tudo exposto, nosso trabalho configura como relevante ao estado 

da arte por apresentar característica distinta ao tratar da discursividade e de como 

esse fenômeno constrói a(s) identidade(s) do migrante nordestino. 

2.4 Texto, enunciado e discurso 

Mesmo trabalhando a discursividade das LMs não dispensamos o 

material verbal, pois é sobre ele que está dirigida a atividade artística valorizante. 

Assim, a análise parte do texto, da materialidade linguística, mas sob uma 

abordagem discursiva de cunho bakhtiniano torna-se impraticável imaginar que esta 

materialidade limita-se ao uso da língua como sistema e do conhecimento dos 

procedimentos de tratamento dessa língua. Como lembra Bakhtin (2003, p. 178): 

De fato, o artista trabalha a língua mas não como língua: como língua ele a 
supera, pois ela não pode ser interpretada como língua em sua 
determinidade linguista (morfológica, sintática, léxica, etc.), mas apenas na 
medida em que ela venha a tornar-se meio de expressão artística (a palavra 
deve deixar de ser sentida como palavra). O poeta não cria no mundo da 
língua, ele apenas usa a língua. 
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O que está implícito neste postulado bakhtiniano é que, no ato e na 

criação, o artista da palavra usa sua “consciência linguística”, pois geralmente ele é 

dotado de um vasto vocabulário, demonstra que sabe dos significados 

lexicográficos, emprega regras gramaticais, lança mão de normas estilísticas, ou 

seja, opera com um dispositivo técnico. No entanto, essa sua consciência linguística 

nunca coincide com sua “consciência criadora”, pois esta, por sua vez, é sustentada 

por uma estrutura de valores e de sentidos e transita por uma via axiológica. Por isso 

é que Bakhtin vai dizer que, no ativo contexto axiológico e criador do artista, todos 

os elementos materiais não ocupam um primeiro plano, não são eles que 

determinam axiologicamente o contexto. Mas, ao contrário, são por ele 

determinados. Desta forma é que podemos dizer: onde a análise puramente 

linguística veria na LM apenas palavras e observaria inter-relações de fatores 

abstratos (fonéticos, morfológicos, sintáticos), a análise discursiva de cunho 

bakhtiniano busca sentidos e valores refletidos e fixados no material verbal. Quer 

dizer, as músicas discursam. 

Mas para percebermos discursos nas LMs elas precisam assumir uma 

forma, a forma arquitetônica, pela qual elas exprimem relação axiológica (emocional 

e volitiva) com algo além do material e estão voltadas para o mundo e para a 

realidade, tratando de pessoas, das relações sociais, dos valores éticos, religiosos, 

entre outros acontecimentos que atravessam a linguagem. Durante o processo 

analítico a ser empreendido mais adiante, será preciso posicionar o texto das letras 

de música como um evento social procurando entender ao mesmo tempo, a partir 

dele, como o horizonte extraverbal (o social) se relaciona com o discurso verbal. Ou 

seja, como o não-dito impregna o dito. Nessa percepção, indo na direção da forma 

arquitetônica, o texto da letra de música deixa de ser uma unidade convencional da 

língua e passa a ser uma unidade real ganhando uma validade semântica especial. 

Desta maneira, é possível interpretá-lo, em conjunto ou separado, enquanto 

refratando e refletindo uma realidade, ou mesmo tomá-lo como expressão da 

posição do falante individual na situação temática da migração, para perceber em 
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qual momento ela ocupa uma determinada posição responsiva valorativa que tem 

reflexo na construção da(s) identidade(s) discursiva(s) do migrante. 

Esse empreendimento heurístico faz-se pertinente pois  

[...] o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 
determinados falantes. O discurso sempre está fundido em forma de 
enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa 
forma não pode existir (BAKHTIN, 2003, p. 274).  

Além do mais, para Bakhtin (2003), em qualquer campo da 

investigação da linguagem, o desconhecimento dessa natureza do enunciado 

redunda em formalismo e em uma abstração exagerada, o que também deforma a 

historicidade da investigação e debilita as relações da língua com a vida. Por isso, 

na análise, a materialidade textual das canções é transportada para a esfera do 

discurso, converte-se em um poderoso meio de revelação da realidade e de muitas 

camadas da vida social que ali são encontradas conscientizadas e expressas por 

meio de palavras. Mesmo porque não chegaríamos ao discurso valorado das 

canções se fosse somente para sentirmos as palavras precisamente como palavras, 

ou seja, em sua determinidade linguística, a forma morfológica apenas como 

morfológica, a forma sintática como sintática, a série semântica como semântica. De 

modo que, ainda que a canção não se realize sem o emprego do material verbal, 

não é sobre esse material que está dirigida a atividade artística valorizante.  

Nesse ponto, cabe mencionar que a língua, enquanto meio vivo e 

concreto onde vive a consciência do artista da palavra, nunca é neutra; ela é única 

somente como sistema gramatical abstrato de formas normativas (BAKHTIN, 2004). 

Em se aceitando esse postulado, implica concordar que, a despeito de toda a 

individualidade e do caráter criativo, uma canção singular qualquer não pode ser 

considerada apenas uma combinação absolutamente livre de formas da língua, um 

amontoado de formas lexicais, gramaticais e composicionais. Mesmo porque, ao 

escrevente, não são dadas apenas as formas da língua em sua composição 

vocabular e na estrutura gramatical, mas também as formas do enunciado 

(BAKHTIN, 2003). 
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Por conta dessa materialidade linguística e da possibilidade de se 

estudar os fenômenos da linguagem por modos distintos, optamos por uma análise 

discursiva, com abordagem bakhtiniana e isso importa pensar em outros momentos 

que estão presentes na feitura da LM e não sejam fonológicos, sintáticos, 

semânticos e textuais, tampouco do ponto de vista estrutural, gerativo, lógico, 

psicológico, psicanalítico, ideológico, enunciativo.  Evidentemente, compreendemos 

que o letrista3 de uma canção necessita relacionar-se com a palavra em sua 

determinidade linguística, num trabalho técnico sem o qual não existiria a LM. No 

entanto, há um outro momento fundamental, aquele momento quando ele se 

relaciona com o mundo. O primeiro momento corresponde ao sistema de linguagem 

da ordem de tudo que é repetido e reproduzido, ou seja, ao que Bakhtin (2003) 

denomina de “polo da oração”.  Já o segundo momento tem a ver com o que o autor 

identifica como “polo do enunciado”, no qual, sem deixar de ser texto artístico, cada 

canção analisada, no todo ou em parte, passa a ser considerada enunciado concreto 

e como tal vive no processo de interação social.

Como enunciado concreto, no seu modo específico de dizer as coisas 

do mundo circundante, cada LM formula discursos, guarda discursos, costura e 

remenda um esboço do mundo. Traz para dentro de si pedaços do mundo e pode 

até romper o silêncio do cotidiano. Como enunciado, não vive nem se movimenta no 

vazio, mas numa atmosfera valorizante e, nesta condição, podemos “sentir” e 

interpretar a intenção discursiva, o volume e suas fronteiras, problematizando o que 

ela quer dizer. Também, neste segundo polo, podemos falar das canções na 

condição de portadoras de conteúdos ideológicos e valorativos determinados. Ou 

seja, dizer que elas não são composições linguísticas neutras e que sua axiologia se 

concretiza em direções definidas e conteúdos determinados.

Por sua vez, o polo do enunciado seria inerente ao texto e inteiramente 

realizado com recursos do sistema de signos da língua, mas sua significação só se 

revelaria na cadeia dos textos, na comunicação discursiva e não estaria vinculado 

3 A partir deste ponto, usaremos mais frequentemente o termo letrista do que compositor tendo em 
vista que estamos trabalhando apenas com as letras da música e não fazemos referência aos 
aspectos sonoros como valor axiológico. Além disso, composição inclui geralmente os procedimentos 
da canção pertinente à melodia em si. 
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aos elementos do sistema da língua, mas a outros textos, a relações dialógicas 

peculiares. Nesse polo, cada LM despe-se de suas vestes verbalizadas e fica 

coberta por uma série de elementos muito substanciais de índole não-gramatical que 

modifica sua natureza puramente linguistica. Na condição de enunciado, a canção 

apresenta a capacidade de expressar não apenas o que nela se reflete mas também 

se refrata como as coisas do mundo. Isso acontece na análise quando tomamos LM 

como enunciado e passamos a perceber o entrecruzamento dos índices de valor 

que a tornam um signo vivo e móvel.

Contudo, dizer da letra de música que seja enunciado implica 

mergulhar numa discussão recorrente no campo das Ciências da Linguagem, onde 

podemos encontrar vasto ambiente epistemológico sobre o termo enunciado. Isso 

por que, tradicionalmente, os termos enunciado, texto, discurso e frase dividem o 

campo da designação das produções verbais. Brait (2005) constata que os estudos 

da linguagem estão longe de promover um consenso sobre esse conceito. Ou seja, 

mesmo tendo seu lugar garantido em diferentes teorias linguísticas que partem de 

perspectivas epistemológicas diferentes, o termo enunciado apresenta grande 

polissemia de definições e empregos.  

Ainda de acordo com Brait (2005), grosso modo é possível dizer que 

enunciado, em certas teorias, equivale à frase ou a sequências frasais, e que 

estudos transfrásticos, de diversas procedências, procuram explicar a natureza do 

enunciado, apresentando-o, em geral, como uma espécie de texto e que outras 

propostas teóricas vão opor enunciado a texto. Sem contar que, nas diferentes 

Análises de Discurso, especialmente a da vertente francesa, o conceito de 

enunciado vai aparecer em geral em oposição a discurso. Charaudeau (2004) 

corrobora com Brait ao lembrar que o termo enunciado é empregado de modo 

bastante polissêmico nas Ciências da Linguagem. O autor assinala que os empregos 

do termo enunciado se organizam segundo dois grandes eixos: seja em oposição à 

enunciação (como o produto do ato de produção), seja simplesmente como uma 

sequência verbal de extensão variável.

Em relação ao campo da Linguística Tradicional, o termo permite 

designar o equivalente inglês utterance, ou seja, os dados de que parte o linguista. 
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Charaudeau (2004, p. 196) considera o termo enunciado mais primitivo que palavra, 

frase, morfema e diz que enunciado é “toda parte do discurso, proferida por uma 

única pessoa, antes e depois da qual há de parte da pessoa”. No ponto de vista 

sintático, de acordo com a análise de Charaudeau (Ibidem), há quem oponha 

enunciado à frase e, nesse debate, enunciado é definido como a unidade de 

comunicação elementar, uma sequência verbal investida de sentido e sintaticamente 

completa, enquanto a frase seria um tipo de enunciado que se organiza em torno de 

um verbo.

Seguindo ainda a análise de Charaudeau (2004), do ponto de vista 

pragmático, a frase é uma estrutura tomada fora do uso que corresponde a uma 

infinidade de enunciados tomados em contexto. Citando Ducrot-Schaeffer (1995), 

Charaudeau (2004) lembra que na Pragmática a frase é uma sucessão de palavras 

organizadas conforme a sintaxe e enunciado seria a realização de uma frase em 

uma determinada situação, de maneira que diferentes enunciados de uma frase têm, 

em geral, sentidos completamente diferentes. Neste caso, o enunciado torna-se um 

equivalente de frase-ocorrência e se associa frequentemente a significação à frase e 

o sentido ao enunciado. No âmbito da linguística textual, também constatamos 

oposição de texto a enunciado. Com apoio de Adam (1992), Charaudeau (2004) 

lembra que esta área toma enunciado no sentido de objeto material oral ou escrito, 

de objeto empírico, observável e descritivo e o termo texto teria o sentido de objeto 

abstrato que deve ser pensado no quadro de uma teoria explicativa de sua estrutura 

composicional.

Em grande parte das correntes epistemológicas que acabamos de 

evocar, LM nunca passaria de suporte ou substância acidental. Na análise “lógica”, 

seria o que “resta” quando se extrai e define a estrutura da proposição; na análise 

gramatical, seria a série de elementos linguísticos na qual se pode reconhecer, ou 

não, a forma de uma frase; na análise dos atos de linguagem apareceria como corpo 

visível no qual eles se manifestam. Em relação a essas abordagens descritivas, a 

letra de uma música desempenharia o papel de um elemento residual, puro e 

simples de fato, de material não pertinente. Nessas áreas, seria suficiente, para 

defini-la como enunciado, a “garantia” dada, por exemplo, pela Gramática de que 
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realmente se trata ou não de uma frase; da Lógica para dizer que a letra de uma 

música comporta uma forma proposicional e na Pragmática quando indica o ato de 

linguagem que pode atravessá-la.

A respeito desse debate, ainda cabe anotar que, em análise de 

discurso francófona, há uma oposição estabelecida por Guespin (1971) apud

Charaudeau (1996) que exerce grande influência nos estudos da linguagem, qual 

seja, a de que o enunciado é a sucessão de frases emitidas entre dois brancos 

semânticos, duas pausas de comunicação, enquanto que o discurso é o enunciado 

considerado do ponto de vista do mecanismo discursivo que o condiciona. Daí que, 

na AD francesa, olhar um texto sob a perspectiva de sua estruturação “em língua” 

permite tomá-lo como enunciado, enquanto que um estudo linguístico das condições 

de produção desse texto possibilita considerá-lo um discurso. 

Sem qualquer menosprezo a essas concepções de enunciado, 

contudo, optamos por entender o conceito e a dimensão do enunciado como foi 

concebido por Bakhtin. Esse autor lembra que o discurso só pode existir de fato na 

forma de enunciações concretas de determinados falantes. O discurso sempre está 

fundido em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e 

fora dessa forma não pode existir. Além do mais, para Bakhtin, em qualquer campo 

da investigação da linguagem, o desconhecimento da natureza do enunciado 

redunda em formalismo e em uma abstração exagerada, o que também deforma a 

historicidade da investigação e debilita as relações da língua com a vida.

Com base no pensamento bakhtiniano, a característica distintiva das 

LMs, como enunciado concreto, consiste no fato de que elas estabelecem uma 

miríade de conexões com o contexto extraverbal da vida e, uma vez separadas 

desse contexto, perdem quase toda sua significação. Cumpre-nos explicitar como o 

horizonte extraverbal (o social) se relaciona com o discurso verbal, ou seja, como o 

não-dito impregna o dito: essa relação é interpretada dentro de uma determinada 

situação social, que a engendra, refratando e refletindo uma realidade. Quando se 

toma o social como parte da análise, é necessário dizer que, de maneira alguma, 

esse social está refletido ou refratado no discurso das letras das músicas como o 

espelho reflete um objeto. Ou seja, o discurso das canções deixa de ser tomado 
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como um compêndio, um laudo, uma espécie de fac-simile da realidade, de modo 

que a situação extraverbal está longe de ser meramente a causa externa da 

existência de cada um. Não agindo sobre o enunciado de fora, como se fosse uma 

força mecânica, a situação extraverbal se integra ao enunciado como uma parte 

constitutiva essencial da estrutura de sua significação. Ainda de acordo com a teoria 

bakhtiniana, outro índice substancial para conformar LM como enunciado seria o fato 

dela dirigir-se a alguém, de estar voltada para um destinatário, sendo que esse 

destinatário tem várias faces, vários perfis, várias dimensões e pode ser também 

presumido. Não necessariamente presumido pelos compositores, embora possa sê-

lo. Esses destinatários instalam-se a partir da circulação do enunciado. 

Nos estudos da Linguística Textual, o termo texto tem sido conceituado 

de maneira bastante diversa, podendo-se tomá-lo, basicamente, em sentido lato,

para designar toda e qualquer manifestação da capacidade textual do ser humano, 

quer se trate de um romance, ou de um poema, quer se trate de uma música, uma 

pintura, uma escultura, um filme. Ou seja, qualquer tipo de comunicação realizada 

através de um signo. Em sentido estrito, o texto manifesta-se em sua forma verbal, 

através do uso da palavra, que é fixável em um plano, registrável espacialmente e, 

mesmo quando se oferece de modo invariante à apreensão visual, permite que seja 

percebido como algo palpável, concreto. Por esse ângulo, não haveria como deixar 

de considerar a letra de uma música como um texto. No decorrer da análise, 

habituamos a denominar o conjunto linguístico (textos das canções) como 

enunciado.  

O que expomos até agora parece ser suficiente para asseverar que, na 

nossa análise, está descartada a possibilidade de considerarmos as LMs apenas 

uma combinação absolutamente livre de formas da língua, ou um amontoado de 

formas lexicais e gramaticais. Tal impossibilidade existe e fica mais explícita quando 

sabemos que “ao escrevente não são dadas apenas as formas da língua em sua 

composição vocabular e na estrutura gramatical” (BAKHTIN, 2003, p. 285).  

Pensando assim, a nossa análise trabalha cada letra de música sob a condição de 

ser um enunciado concreto, o que implica dispor de todas elas como possuidoras de 

sentidos e de valores para o mundo e para o homem, mantendo-as afastadas de 
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qualquer tendência metafísica, do logismo, do psicologismo, do esteticismo. Em tal 

condição, o texto de cada canção passa por um processo de transformação que vai 

da percepção do conjunto verbal compreendido linguístico e composicionalmente 

para um conjunto discursivo envolvido no todo arquitetônico de um evento 

esteticamente acabado.

Tendo em vista que essa obra não surge num vazio axiológico e não 

pode ser vista como um mero estimulador físico do estado psicofisiológico do prazer 

(BAKHTIN, 1990) e que, como fenômeno da linguagem verbal, está orientada para 

um valor além do material e apresenta a capacidade inerente de exprimir relação 

axiológica com algo, então, se a forma “letra de música” respira o ar da atmosfera 

social que subjaz à sua constituição, a análise tratará de mostrar que a forma do 

material supera a palavra da linguística. A análise procura completar esse material 

com uma série de elementos muito substanciais de índole não-gramatical que lhe 

modificam a sua natureza textual pela raiz, entendendo-a enquanto uma prática

discursiva do cotidiano. Nesse desafio, a análise transporta o verbal para a esfera do 

discurso e nesta esfera o material linguístico converte-se em um poderoso meio de 

constituição da realidade e de muitas camadas da vida social que ali são 

encontradas conscientizadas e expressas por meio de palavras. Mergulhada no 

regime discursivo da nossa análise, o material emerge com outra roupagem, 

transpõe as fronteiras do verbal e ganha ativo caráter avaliativo, expressando 

alguma avaliação específica, assumindo uma posição ativa com respeito ao 

conteúdo tratado.

Seguindo as orientações bakhtinianas, interpelamos o puramente 

verbal dentro de uma determinada situação social, qual seja, o fenômeno da 

migração humana contemporânea localizada no Nordeste do Brasil. A fim de que a 

forma artística verbal conhecida por “letra de música” possa ganhar ativo caráter 

avaliativo e expresse alguma avaliação valorativa quando constrói identidades 

(enaltece alguém, orna alguém ou algo), consideramos que “a forma artisticamente 

significativa se refere na realidade a algo (que) ela está orientada sobre um valor 

além do material ao qual se prende e ao qual está indissoluvelmente ligada” 

(BAKHTIN, 1990, p. 21). Esse entendimento a respeito da força axiológica do 
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enunciado indica que julgamentos de valor determinam antes de tudo o agir do 

letrista na seleção das palavras que vão compor a LM e que a escolha do léxico não 

é feita de palavras neutras do dicionário, mas do contexto da vida onde elas foram 

embebidas e se impregnam de valoração. Isso quer dizer que, quando o letrista 

seleciona palavras, ele também seleciona os julgamentos de valor associados a 

essas palavras. É o que procuraremos ver na análise mais adiante.  

Tudo o que foi dito caminha na direção de reforçar o entendimento de 

que, como enunciado, letra de música não é uma unidade convencional, mas uma 

unidade real e ganha validade semântica especial. Como enunciado, Foucault 

(2002) diria que letra de música tem sempre suas margens povoadas de outros 

enunciados e essas margens distinguem do que realmente se entende por 

“contexto” real ou verbal, isto é, do conjunto de elementos de situação ou de 

linguagem que motivaram uma formulação e lhe determinam o sentido.

Pela exposição foucaultiana, o campo associado que faz da letra de 

uma música um enunciado e que lhe permite ter um contexto determinado, um 

conteúdo representativo específico, forma uma trama complexa, pois o enunciado  

É constituído, de início, pela série das outras formulações, no interior das 
quais o enunciado se inscreve e forma um elemento (um jogo de réplicas
formando uma conversação, a arquitetura de uma demonstração – limitada, 
por um lado, por suas premissas, do outro, por sua conclusão – a sequência 
de afirmações que constituem uma narração (FOUCAULT, 2002, p. 112-
113).

No “jogo de réplicas” mencionada por Foucault (idem), LM seria 

constituída também pelo conjunto de formulações a que ela se refere (implicitamente 

ou não), seja para repeti-las, seja para modificá-las ou adaptá-las, seja para se opor 

a elas, seja para falar de cada uma delas, pois “não há enunciado que, de uma 

forma ou de outra, não reatualize outros enunciados” (FOUCAULT, 2002).

Outro aspecto apontado por Foucault (2002) e por Bakhtin que serve 

para constituir a letra de música como enunciado seria seu status, uma vez que, a 

depender do contexto, ela poderá ser valorizada, conservada, sacralizada e 
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oferecida como objeto possível a um futuro discurso. Ou ao contrário, ser apagada 

da memória, dos arquivos. Como enunciado, LM não é dissociável do status que lhe 

pode ser atribuído como “literatura”, ou como propósito irrelevante, próprio para ser 

esquecido, ou como verdade científica adquirida para sempre, ou como discurso 

profético. Em virtude da sua significação como obra artística, a forma “letra de 

música” ultrapassa o material. Como forma artística escrita por palavras, a letra de 

uma música tanto pode enaltecer como denegrir, porque “a forma artisticamente 

significativa se refere na realidade a algo, ela está orientada sobre um valor além do 

material ao qual se prende e ao qual está indissoluvelmente ligada” (BAKHTIN, 

1990, p.21). Pensando nessa força axiológica da letra de uma música, consideramos 

pertinente anotar Voloshinov, quando fala que julgamentos de valor determinam 

antes de tudo a seleção de palavras do autor e tal seleção não é feita de palavras do 

dicionário, mas do contexto da vida onde as palavras foram embebidas e se 

impregnam de valoração. Isso quer dizer que quando o letrista seleciona uma 

palavra ele também seleciona os julgamentos de valor associados a essa palavra.  

Por causa dessas relações dialógicas, independentemente da época 

em que surge, LM exibiria “determinadas tradições” expressas e conservadas em 

suas vestes verbalizadas. Nela, sempre vão existir ideias determinantes dos 

“senhores do pensamento” do tempo em que foram criadas, uma vez que elas 

surgem de maneira significativa num determinado momento social e histórico. 

Contudo, cada uma já nasce como participante ativo do diálogo social, como sua 

réplica, como seu prolongamento e não se sabe de que lado ela se aproxima 

quando do objeto que enuncia. Sabe-se que ela toca os milhares de fios ideológicos 

que já moldaram esse objeto. Isto implica dizer que, como acontece com todo 

enunciado concreto, a canção encontra o objeto para o qual está voltado sempre já 

(des)acreditado, avaliado, contestado, já envolvido por uma névoa escura, ou, pelo 

contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já falaram sobre ele 

(BAKHTIN,1990).  



53

2.5 Corpus

Depois de escrita, a letra de uma música adquire uma certa 

imutabilidade, visto que seus autores não costumam proceder novas versões delas. 

Ou seja, a materialidade linguística de uma dada canção não se renova, nem se 

atualiza. Mas isso não impede que sua semântica flutue lépida de boca em boca. 

Nem que a melodia se enriqueça ao longo do tempo, por conta da força vital da 

multiplicidade e diversidade das “gargantas e bocas” que sucessivamente a 

assumem. Os meandros éticos da autoria até permitem certa flexibilidade a cada 

intérprete para oferecer a determinada canção um tom (musicalmente dizendo) 

diferente e peculiar, mas quanto à alteração do texto isto requer passar por 

procedimentos mais rígidos de transmutação e reescritura da canção.

Lançando mão desse material “imutável”, e considerando que LMs de 

músicas são enunciados “portadores de humanidade” e ecoam vozes sociais que 

tecem comentários (discursos) sobre inúmeras ocorrências do mundo empírico, 

compomos um corpus a partir das canções de compositores com raízes no universo 

cultural nordestino, presentes na discografia de Luiz Gonzaga. 

Em Grigoletto (2002) sabemos que as pesquisas em LA operam com 

uma variedade considerável de tipos de corpus e que existe um tipo denominado de

experimental, formado por materiais obtidos a partir de questionários ou outra forma 

de resposta solicitada, e outro tipo chamado de arquivo, constituído a partir de um 

campo de documentos relacionados a um assunto: com base nessa diferenciação, 

podemos dizer que o corpus da nossa pesquisa foi formado por materiais de arquivo. 

Nesta condição, temos letra de música enquanto um ato linguístico, em sua forma 

escrita, que resiste ao tempo e circula por um auditório incerto e indefinido. Ricoeur 

(1971 apud JOUVE, 2002) lembra que corpus desse tipo escapa da precariedade do 

texto oral pela fixação, dissolução abertura sobre um mundo (que as arranca dos 

limites da situação de diálogo) e pela universalidade de uma audiência ilimitada. A 
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condição de ser escrita alarga o horizonte da sua recepção abrindo-lhes um universo 

novo. Muitas delas foram escritas na década de 50 do século XX, atravessaram 

intervalos de tempos e nesse trajeto conheceram leitores que pertencem a todas as 

épocas, a diversos lugares e a classes sociais. Neste percurso, inevitavelmente, 

cada letra se abriu a uma pluralidade de interpretações, de maneira que o campo 

das suas significações desenvolveu-se numa pluralidade de leituras quase infinitiva. 

Para a Escola Francesa de Análise de Discurso (IÑIGUEZ, 2004), 

qualquer tipo de produção discursiva pode constituir um corpus, qualquer enunciado 

gráfico ou transcrito pode se constituir em corpus, tenha ou não sido produzido 

graficamente. E mais: esses enunciados poderiam ter sido dirigidos a um sujeito 

presente na situação da enunciação ou a outros sujeitos localizados em outros 

contextos.  Por último, a AD aceita que os enunciados podem estar mais ou menos 

imersos em uma estrutura, por exemplo, um discurso muito formalizado, muito 

padronizado, pode pressupor uma estrutura institucional específica, na qual se 

produz uma forte restrição temática, uma grande estabilidade de fórmulas. 

2.5.1 Uma decantação necessária 

Mesmo que seja um entendimento (TATIT, 2004) que, em seu formato 

original, a canção resulta de um amálgama composto pela palavra e pela 

sonoridade, seu enlace se dá por sons, ritmos, melodias, harmonias e palavras, ou 

seja, que a feitura dela ocorre no encontro de, ou no entrecruzamento, pelo menos, 

dessas duas modalidades semióticas, contudo, a nossa pesquisa contempla 

somente uma: a dimensão puramente verbal, pois está focada na materialidade 

textual e não tem pretensão de desnudar aspectos sonoros, ainda que a melodia ou 

a sonoridade das letras de música possa ser portadora de significados. Na pesquisa, 

o canto está desvinculado da letra, e esta, desgarrada da melodia. Quando 
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destacamos que o canto está desvinculado da melodia é apenas no sentido de 

explicitar que a nossa intenção será incorrer numa interpretação das canções com 

base na materialidade linguística, de modo que os significados transmitidos pela 

sequência das tonalidades da voz do cantante e pela evolução das partituras deixam 

de ser relevantes para os objetivos da pesquisa. Propositalmente, não trabalhamos 

aqui com a existência da significação dos elementos sonoros, a qual é praticamente 

impossível ser percebida na nua presença empírica do verbalizado.

Ver-se-á na análise mais adiante que a relação entre texto e 

musicalidade é suspensa para que o estudo possa se prender ao uso da palavra 

escrita e impressa. Todavia, esse rompimento com o “propriamente sonoro” parece 

ocorrer sem grandes traumas visto que LMs, como “puramente texto linguístico”, 

costumam circular publicamente em encartes de CDs, songbooks, livros de poesia e 

entre outros aparatos técnicos. Analogamente, é como se antes da constituição do 

corpus tivesse ocorrido um processo de decantação que separou sonoridade e texto 

e do qual este analista se beneficia apropriando-se de uma massa verbal na 

condição de um embrião ligado a um conjunto linguístico que tem origem numa 

esfera especial da comunicação humana, qual seja, o mundo das canções ditas 

populares.

Quando trata da questão do gênero discursivo, Bakhtin (2003) lembra 

que, ao relatar conteúdos simbólicos, cada falante “empacota-os” de modos 

diferentes, justificando que existem textos que se encaixam em tipos reconhecíveis 

de discurso e, por sua vez, esse tipo de texto tem seus próprios propósitos sociais 

ou culturais e que, dependendo do propósito, ocorreria uma combinação 

característica de propriedades linguísticas ou textuais, incluindo uma estrutura global 

distinta, ou restrições formais de outros tipos. Com isto, o autor defende que há 

certas maneiras do dizer que são apropriadas para um tipo de discurso, passíveis de 

enquadramento imediato.  

Seguindo essa linha, entendemos que os textos escritos para serem 

usados como canção trabalham formas de escrita relativamente padronizadas, sem 

que seja admissível categoricamente dizer que tais formas compõem um gênero 

exclusivo e específico de escrita. Ou seja, somente com base em palavras, 
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esquemas linguísticos e paralinguísticos temos dificuldades de identificar um texto 

como sendo exclusivamente letra de música, quando esta se encontra solta por aí, 

numa folha de papel. No máximo, podemos dizer o quanto elas nos fazem pensar na 

conformidade de um tipo de linguagem própria, com o conteúdo, o estilo e a 

construção composicional de cada um dos seus enunciados determinando, em 

conjunto, um gênero de discurso específico, o discurso cancionista. 

Em outras palavras, não é fácil dizer que um texto é LM. Se o olhar 

comum (empírico) é pródigo em aligeirar a identificação de textos como pertencente 

ao gênero “letra de música”, porém, podemos indicar, depois de nos depararmos 

com o universo cancionista nordestino, que somente uma apuração fina pode 

apresentar, quiça, elementos que desmitifiquem essa visão simplista que pretende 

indicar que determinada produção textual é LM. Isso em virtude de um mesmo texto 

poder pertencer a diversos gêneros e não a um específica e exclusivamente. Mesmo 

não sendo nosso intuito aprofundar no caráter camaleônico de um texto, tampouco 

de buscar o rigor da definição sobre o que é uma LM, tecer esses comentários 

parece-nos importante para não perdermos de vista o conhecimento sobre os modos 

diferenciados da escrita e saber que, certos textos, emoldurados por técnicas e 

outros condicionantes, não nos permitem reconhecê-los como LM. 

Por sua vez, o texto emergente do processo decantatório, separado da 

sonoridade, pode ser estudado em diversas áreas, inclusive ter permanência em um 

mundo meramente formal e abstrato, preso tão-somente a aspectos linguísticos, 

estilísticos e composicionais, por exemplo. Ocorrendo, até mesmo, questionamentos 

sobre seu pedigree poético, sua natureza de obra de arte, entre outros.

Em todo caso, essa superfície material, com início, meio e fim, é quem 

nos permite estudar o texto das canções indo além da sua imanência e textualidade, 

deixando de tratá-lo apenas pelos seus elementos coesivos e coerentes ou pela sua 

extensão. Como define Orlandi (1999, p.69), não é a extensão que delimita o que é 

um texto e sim “o fato de, ao ser referido à discursividade, constituir uma unidade em 

relação à situação”. Isso significou para nós que o texto das letras pode não ser 

coeso nem coerente, mesmo assim fazer sentido. O texto enquanto textura é a 

unidade que teremos diante de nós e da qual partimos para nossa análise. Desta 
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forma, transpor a definição propriamente linguística de texto e passar a entender a 

manifestação textual das letras das músicas como discurso, indo além da 

organização transfrástica, implica inserir no texto, enquanto discurso, elementos 

extraverbais, que vão além da obediência às regras da gramática, do léxico e da 

semântica. Para isso, a noção de linguagem bakhtiniana com qual optamos trabalhar 

parece corresponder fortemente às nossas expectativas, visto que essa concepção 

adota a materialidade como palco do qual o texto emerge como discurso.

Mesmo sendo nossa intenção primeira apurar o discurso das canções, 

naturalmente o ponto de partida da análise é a conformação linguística, ou seja, 

esse puramente verbal que emerge da decantação da sonoridade, sem que isso 

signifique, mais uma vez dizendo, confinar esse produto verbal dentro dos limites do 

puramente verbal, pois o significado e a importância dele, para esta pesquisa, não 

coincidem com sua composição puramente verbal.

Bakhtin (2003) lembra que, independentemente de quais sejam os 

objetivos de uma pesquisa, só o texto pode ser o ponto de partida. Embora haja o 

“texto subentendido” no sentido amplo como qualquer conjunto coerente de signos, 

o autor entende o texto como enunciado, apontando dois elementos que o 

determinam como tal: a sua ideia (intenção) e a realização dessa intenção. E esse 

texto é como uma mônada original, que reflete outros textos. Bakhtin (idem) observa 

que todo texto, seja ele oral ou escrito, compreende um número considerável de 

elementos naturais (técnicos) diversos, desprovidos de qualquer configuração 

semiótica, quando estaria por trás de cada texto o sistema da linguagem 

correspondendo a tudo que é repetido e reproduzido.

Quer dizer, a materialidade linguística meramente textual das letras de 

música pode ser estudada separadamente do seu aspecto sonoro, mas, entre tantos 

e muitos usos científicos, entre tantos caminhos investigativos e tratamentos 

analíticos que se possa oferecer a ela, o nosso estudo a recepciona sob viés 

discursivo, empreendendo uma abordagem que evita posicionar esse artefato 

linguístico de forma autônoma e autossuficiente, considerando-o elemento da 

linguagem capaz de realizar funções discursivas e de revelar entonações valoradas, 

à medida que observamos seu diálogo com o mundo da vida, ou seja, como ela tem 



58

contato com a realidade, com a situação extraverbal relação imediata e com 

enunciados alheios, portanto, de determinar imediatamente a posição responsiva do 

falante, isto é, de suscitar resposta.

Em si, a forma composicional dessa materialidade escrita não se 

diferencia de outras formas de textos, desde que se compreenda que texto é uma 

produção simbólica consubstanciada a partir do ato de escrever, de redigir, em uma 

língua materna ou estrangeira. Com define Bakhtin (2003), um texto construído com 

o auxílio das unidades da língua tais como palavras, combinações de palavras e 

orações. Enquanto unidade da língua, a materialidade linguística que, grosso modo

se concebe como “letra de música”, assume natureza gramatical, fronteiras 

gramaticais, lei gramatical e unidade.   

2.5.2 Constituição do corpus

Tendo essa existência empírica, a seleção das letras com as quais 

trabalhamos resulta da nossa intervenção como pesquisador e tal seleção é a 

totalidade da qual partimos para a análise do objeto de estudo, servindo esta 

significativamente para delimitar o corpus, uma vez que iremos, às vezes, usar 

apenas trechos delas, outras vezes, a canção integral. Na análise elas são citadas 

na íntegra preservando a forma original da escrita e identificadas por um código 

alfanumérico (com bastante utilidade na análise) e com o seu título dado pelo autor.  

O conjunto de textos que constitui o corpus da nossa pesquisa não 

existia anteriormente estruturado à espera da ação do pesquisador sobre ele. 

Dispersas e abertas à visitação pública, as LMs circulam na sociedade provenientes 

de uma esfera específica da comunicação humana. No caso, do meio artístico, mais 

especificamente, da cultura popular e da vida cotidiana. Mesmo tendo essa 

existência empírica, elas só constituem o corpus desta presente pesquisa como 
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resultado da intervenção do pesquisador, decorrente, inicialmente, de uma listagem

das canções publicamente reconhecidas como compostas e gravadas. 

De posse desse material, foi feita uma leitura preliminar de cada letra 

individualmente, passando-se a um processo de seleção das canções supostamente 

relacionadas com os objetivos do nosso estudo. Neste sentido, o acesso às letras

das músicas foi mediante vários procedimentos. Um deles diretamente no site

“Música” do portal Universo On-Line (UOL). Outro pelo manuseio dos encartes de 

alguns CDs e DVDs, mas a leitura mais consistente das letras fizemos na obra de 

Barbosa (2007). 

Para identificar aquelas que tratam de alguma forma da migração, 

acudiu nosso pensamento a parte da mecânica de Newton (1642-1727) que formula 

a teoria dos movimentos dos corpos. Com base nela, o entendimento de migração 

que nos levou a selecionar canções nordestinas tem a ver com o movimento 

absoluto de translação de uma substância corpórea que passa a ocupar espaço em 

outro lugar por tempo indeterminado. Assim, pensamos que migrar é o efeito do 

deslocamento de um corpo no espaço sendo que, no nosso estudo, trata-se de um 

corpo humano, ou seja, da movimentação mecânica do corpo humano entre lugares 

determinados e específicos que distam relativamente um do outro.

Dessa forma, procedemos a leitura das mais de 500 canções da 

discografia de Luiz Gonzaga e, ao final, selecionamos 23 canções para analisar a(s) 

identidade(s) do migrante nordestino. 

2.6 Luiz Gonzaga: o rei do baião 

Numa das poucas casas, por sinal de barro batido, do sítio Caiçara em 

Exu (700 km de Recife), no sertão do estado brasileiro de Pernambuco, nasceu Luiz 

Gonzaga do Nascimento (1912-1989), que viera tornar-se uma das maiores 
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expressões da música brasileira. Cinquenta anos de carreira, com mais de 500 

canções gravadas em 56 discos, fincou-se no cenário artístico nacional como uma 

referência de musicalidade nordestina. Nas canções selecionadas, a literatura de 

Luiz Gonzaga parece ligada à sua biografia, principalmente à sua experiência de 

migrante que o levou a deixar o sertão nordestino com apenas 17 anos de idade. De 

certa forma, é essa experiência que vai marcar os rumos da sua obra musical.

Gonzaga introduziu o Nordeste no espaço da Música Popular Brasileira 

(MPB) e foi “o mais completo, consciente e talentoso promotor da música regional”, 

afirma o crítico musical Tárik de Souza4. Antes de Gonzaga, havia pouca aceitação 

da música nordestina no Sul do país. Faltava ao povo nordestino uma expressão 

acessível a todos, algo que se pudesse difundir por todo o país. Havia um vazio 

musical no coração dos nordestinos que, em meados dos anos 1940, vários artistas 

procuraram preencher, inventando, criando, lançando novos gêneros musicais 

(DREYFUS, 1996). Neste panorama, surge o artista Luiz Gonzaga, considerado o 

“primeiro produto industrial da cultura nordestina”, tornando-se um fenômeno de 

massa.

O país já havia tomado conhecimento da expressão musical nordestina, no 
início do século, através das belíssimas parcerias de João Pernambuco e 
Catulo da Paixão Cearense, que hoje são grandes clássicos da música 
brasileira. Na década de 20, surgiram grupos com os Turunas 
Pernambucanos, os Turunas da Mauriceia, que fizeram imenso sucesso no 
Rio de Janeiro e em São Paulo. Vestidos à moda dos sertanejos (chapéu de 
abas largas, que seriam popularizados pelos cangaceiros, calça e camisa 
de brim branco, sandália de couro), apresentavam ao público urbano do Sul, 
emboladas, desafios e outras cantigas do sertão (DREYFUS, 1996, p. 105). 

Oliveira (2000) define o cancioneiro popular nordestino como produto 

puro de uma arte que brota como facheiro e o marmeleiro do sertão. Citando Guerra 

Peixe, autor erudito da música brasileira, lembra que é difícil dar certidão de batismo 

4 Apud OLIVEIRA, 2002, p. 45. 
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de uma festa, de uma música porque essas manifestações são universais, logo se 

irradiam, logo se popularizam em países de outras línguas e costumes.

No dia 14 de março de 1941, Luiz Gonzaga gravou seus dois primeiros 

discos na qualidade de sanfoneiro solista. Ele veio com a linguagem do sertão. 

Gonzaga procurou traduzir nas músicas que cantava os problemas do Nordeste. As 

criações dele e de seus parceiros constituem crônicas sobre o Nordeste, sua cultura, 

sua sociedade, seus modos, sua fala (DREYFUS, 1996). No início da carreira, 

Gonzaga era mais músico, no sentido de ter muita habilidade em criar ritmos. Pouco 

compôs, daí sua necessidade de procurar parceiros letristas, conseguindo firmar 

parcerias históricas. Com um repertório eclético, também interpretou muitas canções 

de terceiros. Mas foi com Humberto Teixeira e Zé Dantas (teceremos maiores 

detalhes adiante) que ele deu entrada triunfal na história da música popular 

brasileira.

Com a canção “Baião”5, que trouxe junto um novo ritmo, mostrou para 

o mundo como se dança no ritmo nordestino. O ritmo baião conquistou o país e virou 

moda. O 78 rotações6 com “Baião” foi lançado em outubro de 1946. Houve todo um 

plano de marketing pensado por Gonzaga para lançar o novo ritmo nos grandes 

centros urbanos, a fim de evitar que ele fosse visto como mais um, entre tantos, com 

o maxixe, o choro, samba, música caipira etc. O primeiro LP gravado foi A história do 

Nordeste na voz de Luiz Gonzaga, com músicas que se tornaram sucesso, como 

“Respeita Januário”, “ABC do sertão”, “Acauã” e “Asa Branca”. Na década de 50 e 

início da de 60, a música regional cantada por Gonzaga teve grande aceitação na 

classe média, quando o baião gonzaguiano viveu sua época de ouro. 

No prefácio da obra de Oliveira (2000), o jornalista pernambuco de 

nome Potiguar de Matos, após apresentar a obra gonzaguiana como “múltipla e 

cativante”, define o autor-pessoa como mais do que um “simples homem do povo”, 

5 O termo “baião”, sinônimo de rojão, já existia, designando na linguagem dos repentistas nordestinos, 
o primeiro trecho musical tocado pela viola, que permite ao violeiro testar a afinação do instrumento e 
esperar a inspiração, assim como introduz o verso do cantador ou pontua o final de cada estrofe 
(DREYFUS, 1996, p. 111-112). 
6 Em 1941, foram gravados os seus dois primeiros discos em 78 RPM, pela gravadora RCA, com as 
seguintes músicas: “Vira e mexe” (Luiz Gonzaga) e “Saudades de Sâo João del Rey” ( (Simão Jandi), 
e “Véspera de São João” (Luiz Gonzaga e F. Reis) e “Numa serenata” (Luiz Gonzaga).
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um artista popularmente excepcional, um homem-índice em que palpita o gênio de 

um povo, suas dores, angústias, revoltas e esperanças. “Gonzaga é uma lava 

sonora, vem de camadas ígneas do inconsciente popular”. Em 1988 tivemos 

“contato” direto com o artista, já na reta final de sua vida, ainda assim como mera 

plateia naquela que foi sua última apresentação em Natal (RN)7 e a única a que 

assistimos.

Como autor ou interprete, Luiz Gonzaga deu publicidade a essas 

músicas, com sua voz. Por intermédio dele, elas ganharam o mundo, caíram na 

boca do povo, e até viraram hino falando do homem do sertão nordestino. Mesmo 

que eventualmente em algum show ou programa de tevê Luiz Gonzaga tenha 

interpretado músicas de terceiros, aquelas que selecionamos fazem parte da sua 

discografia oficial8. A respeito disso, encontramos um substancioso índice na obra 

de Echeverria (2006). Dispersas e abertas à visitação pública, as canções existem 

na forma escrita e impressa em algumas obras, tais como Sá (2002), Oliveira (2000) 

e quase todas em Barbosa (2007).

Na indústria fonográfica brasileira, o ano de 1945 foi marcante. 

Apareceram no mercado os primeiros LPs, causando mudanças semelhantes 

àquelas provocadas pelo aparecimento do CD na década de 80. O sistema de 

gravação anterior ao LP era o disco de 78 rpm, o conhecido 78 rotações, que 

desapareceu definitivamente em 1964. Com o novo suporte, Gonzaga passou a 

gravar a cada ano um novo disco, com músicas originais e com as do repertório 

antigo.

A importância de se ter em português a obra musical de Gonzaga é 

imensa e inquestionável, pois ela tornou-se para muitos relevante com o fito de  

compreender o mundo atual, tornando-se prática discursiva que põe em questão o 

7 Show em novembro de 1988, realizado na então arena de espetáculo “Casa do Sanfoneiro”, 
localizada na avenida Roberto Freire, de propriedade do artista potiguar Roberto do Acordeon. 
Naquela noite, Gonzaga, apresentou-se sob cadeira-de-rodas e mostrava severas dificuldades de 
visão. Ao adentrar no local, foi recebido apoteótico, com algumas pessoas beijando sua mão, gesto 
diante do qual brincou “agora virei padre”..   
8 Ao longo da carreira, Luiz Gonzaga gravou a maioria de suas músicas na RCA, embora exista 
registros de músicas dele gravadas na Odeon e na Copacabana. 
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ato da escrita e da leitura, numa prosa poética que persegue e submete o texto à 

escolha de uma entonação, de um tom no sentido bakhtiniano, ainda que literário. É 

uma prosa que nos traz notícias de um mundo distante para muitos, um mundo que 

vive às margens dos processos de inclusão social. Um mundo relativamente 

esquecido e desprezado: o sertão nordestino, com seus “cabras da peste” e sua 

gente humilde.

Por esses e outros aspectos, no universo do discurso cancionista 

brasileiro não falta a presença da voz do cotidiano nordestino. Luiz Gonzaga, um 

nome geralmente associado à sua descendência nordestina, considerado porta-voz 

da música do Nordeste, sua obra musical inspirou trabalhos acadêmicos, como a da 

doutora Elba Braga Ramalho que escreveu a tese “Luiz Gonzaga: sua carreira e sua 

música”, defendida na Universidade de Liverpool (Inglaterra).  Outro da professora 

Maria Sulamita de Almeida Vieira, tese de doutorado sobre o trabalho de Gonzaga, 

intitulada “Luiz Gonzaga, o sertão em movimento”, defendida em Universidade 

Federal do Ceará em 1999. Além disso, a respeito da obra musical e da vida pessoal 

de Luiz Gonzaga há uma vasta literatura (ECHEVERRIA, 2006; BARBOSA, 2007; 

DRAYFUS, 1996; OLIVEIRA, 2000; SÁ, 2002)9.

Sua obra musical parece destinada a ilustrar, como poucos e por meio 

de um pseudo-relato ficcional, a vida migrante do retirante nordestino. Na leitura das 

suas canções, somos recompensados por tudo aquilo que nos faz sofrer ou nos 

alegrar com a trajetória desses seres humanos e, ao mesmo tempo, vivemos a 

sensação de parte dela também ser a nossa história. Fazer parte da nossa história. 

Daí não ser um trabalho tão exaustivo ter de transformar ou transpor a intuição de 

Gonzaga e de seus parceiros em produto acadêmico.  

Aqui concluímos as nossas observações metodológicas prévias. O que 

temos mais em vista para proceder a análise será aclarado nos próximos capítulos e 

nas análises concretas no último. 

9 Em parte delas lemos as letras das músicas, conhecemos um pouco da história artística de Luiz 
Gonzaga e a relação dele com seus inúmeros parceiros.  
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3 LINGUAGEM, IDENTIDADE E MIGRAÇÃO

3.1 Ser de linguagem 

A linguagem é a forma propriamente humana da comunicação, da 

relação do ser humano com o mundo e com os outros, da vida social e política, do 

pensamento e das artes. Todos os campos da atividade humana estão ligados ao 

uso da linguagem. O caráter e as formas deste uso são multiformes como são os 

campos da atividade humana (BAKHTIN, 2003). Falar de linguagem é, portanto, 

entrar diretamente nos problemas de comunicação humana desde que o ser 

humano, no seu longo caminhar das trevas até a luz, no seu arrancar-se à 

animalidade, passou a usá-la para expressar seu pensamento e constituir a si e o 

outro. A linguagem se presta para todas as situações, já que o ato de viver é 

comunicação (MEDINA, 1988) e comunicar-se é empregar alguma forma de 

linguagem, pois ela é parte constitutiva da vida humana e da cultura. Assim, torna-se 

difícil, para não dizer impossível, imaginar alguma relação social que se produza fora 

da linguagem (IÑIGUEZ, 2004).

Com todo esse poder, a linguagem, às vezes, é considerada  

instrumento, como produto da história, como trabalho, e cada uma dessas 

concepções de linguagem tem suas consequências teóricas e metodológicas 

próprias. No nosso caso, assumimos aqui uma posição de entender a linguagem 

como interação e vista assim ela é resultado da manifestação da relação do ser 

humano com o mundo e é refutada como um produto acabado, nem mesmo vista 

enquanto apenas sistema estável (léxico, gramática, fonética), nem apresentada 

como um depósito inerte, tal como a lava fria da criação linguística, abstratamente 
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construída com vista à aquisição prática como instrumento pronto para ser usado. 

Porque é fato social, a linguagem assim pensada muda e apresenta-se como uma 

“corrente evolutiva ininterrupta” (BAKHTIN, 2004, p. 90).

Como ação que transforma, a linguagem não pode ser estudada fora 

da sociedade, uma vez que seus processos constitutivos são histórico-sociais. Neste 

caso, não se considera nem a sociedade como dada, nem a linguagem como 

produto: ambas se constituem mutuamente. Nem a sociedade nem a linguagem se 

modificam autonomamente. São os atos do ser humano que tomam parte delas que 

as vão transformando. Nem o mundo é dado, nem a linguagem é produto deste. 

A concepção de linguagem pela qual optamos possibilita abordar um 

fato linguístico implicado pela ordem do simbólico e do ideológico, articulado entre 

dois grandes processos: de um lado, o parafrástico, no qual há um retorno constante 

a um mesmo dizer sedimentado, de outro, o polissêmico, no qual se dá uma tensão 

que aponta para o rompimento (ORLANDI, 1996). Dessa forma, é possível falar de 

uma criação do sujeito escrevente refletida na linguagem, já que a linguagem não 

aparece ao sujeito enquanto norma indestrutível, peremptória, que o escrevente só 

poderia aceitar como tal.   

Ao longo deste trabalho, Bakhtin (1990, 1993, 2003, 2004 e 2005) nos 

ajuda pensar a linguagem como interação e saber o quanto ela não está pronta ou 

dada como um sistema de que o sujeito se apropria para usá-la segundo suas 

necessidades específicas do momento de interação, e sim que o próprio processo 

interlocutivo, na atividade de linguagem, a cada vez a (re)constrói. Como anotou 

Geraldi (1997), trata-se de uma concepção cujo funcionamento da linguagem    

fulcra-se como evento, faz-se na linha do tempo e só tem consistência 
enquanto “real” na singularidade do momento em que se enuncia. [...]. 
Evidentemente, os acontecimentos discursivos precários, singulares e 
densos de suas próprias condições de produção fazem-se no tempo e 
constroem histórias. Estruturas linguísticas que inevitavelmente se reiteram 
também se alteram, a cada passo, em sua consistência significativa. Passo 
no presente, que se faz passado: trabalho de constituição de sujeitos e de 
linguagem (GERALDI, 1997, p. 6). 
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A ideia bakhtiniana de linguagem concebe a palavra como um 

fenômeno ideológico por excelência, dotada da excepcional propriedade de ser 

material semiótico e, ao mesmo tempo, apresentar-se como um elemento essencial 

que acompanha a criação ideológica, num dado campo da cultura humana. Uma 

concepção de linguagem que considera o fato de que, mesmo quando pronunciada 

num gesto individual, em uma forma composicionalmente monológica, a palavra não 

é um mero “grito desarticulado”, pois considera que ela emerge do poderoso sistema 

da ciência, da arte, da moral e do direito de onde vem impregnada de vozes sociais.

Não por menos, o presente estudo parte, primordialmente, dessa 

concepção de linguagem: em suma, como lugar de conflito, de confronto ideológico 

cuja significação da palavra apresenta-se em toda uma complexidade de múltiplos 

sentidos. Um entendimento acerca de linguagem que circunda a palavra de um 

caráter instável perfila-a como um ato ideológico e a constitui como modo mais puro 

e sensível da relação social (BAKHTIN, 2004), por ser tecida a partir de uma 

multidão de fios ideológicos.

Trabalhamos com uma concepção de linguagem que caminha por uma 

topografia da incerteza e do imprevisível, da efervescência, onde os sentidos das 

palavras não são determinados a priori, e sim são postos à prova e vividos à medida 

que vão surgindo. Uma linguagem que não se deixa enclausurar, que não se pode 

mumificar ou isolar das práticas da vida cotidiana; pois está a serviço e serve-se do 

dado mundano. Uma linguagem movente, como expressão da vida. Como se vê, 

uma concepção de linguagem que se volta para o uso, para o processo, para a 

interação, que leva em conta o social e pode dar conta da expansão e da contensão 

da linguagem, de um estado precário da linguagem e ao mesmo tempo de uma 

consistência significativa. Uma linguagem enquanto partícipe de uma vitalidade 

social que é da ordem da criação, que escapa dos cânones estabelecidos.

A concepção bakhtiniana de linguagem, que delineia este estudo, foge, 

assim, da perspectiva convencional e, por sua vez, não se identifica como gramática 

nem se prende ao “bom uso” da língua; vai além das regras e constata que há os 

valores sociais distribuídos nas palavras, que há o contexto histórico-social e que há 

a situação que é constitutiva da linguagem. Com base nela, estudamos atos de 
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linguagem, como a aparição de uma letra de música, incluindo elementos dinâmicos 

e exteriores, não estritamente linguísticos, juntando-se a estes premissas sociais, 

atitudes, convicções do sujeito que fazem parte deste. Assim, nas canções, a 

linguagem aparece a nossa frente como possibilidade de subjetividade e o discurso 

cancionista como provocando a emergência da subjetividade. Ou seja, letras de 

músicas não são tomadas apenas como instrumento de comunicação ou 

transmissão de informação, ou suporte de pensamento, mas como lugar de conflito, 

de confronto ideológico, e em que a significação se apresenta em toda sua 

complexidade. Inevitavelmente, essa referência de linguagem, como já dissemos, 

encontra-se à nossa disposição ao longo da obra bakhtiniana e será acionada 

inúmeras vezes no presente estudo. 

Nas letras das músicas, a palavra emerge em toda sua potencialidade 

discursiva. Em seu uso prático insere-se na prática viva da comunicação social, é 

inseparável de seu conteúdo ideológico ou relativo à vida, e de forma alguma ela se 

apresenta à consciência dos indivíduos que a usam como integrante de um sistema 

de formas normativas. Não concebemos letra de música composta de elementos 

absolutamente isolados das unidades reais da cadeia verbal.  

Dessa concepção de linguagem, extraímos algumas noções que são 

fundamentais ao nosso estudo.  

3.1.1 Dialogismo 

A noção de dialogismo é muito marcante no pensamento bakhtiniano. 

Ao postular que o indivíduo vive em um mundo de palavras do outro e toda sua vida 

é uma orientação nesse mundo, Bakhtin aponta que, para o sujeito da linguagem, 

todas as palavras se dividem nas suas próprias palavras e nas do outro, mas as 

fronteiras entre elas podem se confundir, pois nessas fronteiras desenvolve-se uma 
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tensa luta dialógica”, a palavra do outro coloca-o na condição de compreendê-la e a 

reação a ela é infinitivamente diversificada, a começar pela assimilação dela no 

processo de domínio inicial do discurso e terminando na assimilação das riquezas da 

cultura humana. Esse processo de desintegração da palavra que vem do imenso e 

infinitivo mundo da palavra do outro para entrar em um “pequeno mundinho” da 

palavra do indivíduo, Bakhtin considera um fato primário da consciência humana e 

da vida humana. Esse complexo acontecimento, do encontro e da interação com a 

palavra do outro, é um diálogo de vozes sociais. Bakhtin (2003) entende por palavra 

do outro qualquer palavra de qualquer outra pessoa, dita e escrita numa língua.  

Contudo, a obra bakhtiniana não posiciona as relações dialógicas em 

termos simplificados ou unilaterais, nem se refere a uma concepção estreita de 

diálogo, como se resumisse a uma discussão, a uma polêmica, a uma conversa 

entre dois interlocutores. Nem trata delas como contradição, luta, discussão, 

desacordo, pois para ele estas são formas externas mais evidentes de entender o 

dialogismo. As relações dialógicas que ele formata são “profundamente originais” e 

não podem reduzir-se a relações lógicas, ou linguísticas, ou psicológicas, ou 

mecânicas, ou a nenhuma outra relação natural. São bem mais amplas que o 

discurso dialógico no sentido restrito e exigem um olhar para o funcionamento da 

linguagem sem apego à língua como sistema. Elas pressupõem linguagem, mas não 

existem no sistema da língua e não são possíveis entre os elementos da língua 

(fonemas, morfemas, lexemas, orações). De índole específica, as relações 

dialógicas bakhtinianas são pensadas no grande diálogo da comunicação discursiva.  

As relações dialógicas não podem ser separadas do campo do 

discurso (BAKHTIN, 2005), uma vez que o que constitui o verdadeiro campo da 

linguagem é a comunicação dialógica e toda a vida da linguagem seja qual for o seu 

campo de emprego está impregnada de relações dialógicas, seja a linguagem 

cotidiana, prática, científica, artística. Essas relações se situam no campo do 

discurso, pois este é por natureza dialógico. Com base no pensamento bakhtiniano, 

não se pode reduzir tais relações dialógicas como uma das formas composicionais 

do discurso. Cada réplica é monológica em si. Cada monólogo é a réplica de um 

grande diálogo. Isso quer dizer que, mesmo quando composicionalmente só um 
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sujeito expõe sua fala, também está presente o dialogismo pensado por Bakhtin, 

enquanto constitutivo da linguagem. Por esse modo de entender o dialogismo, 

persiste e coexiste um outro tipo de diálogo que adentra o interior, em cada palavra, 

penetrando em cada gesto do narrador, tornando-a bivocal, mesmo quando nas 

canções abundam formas de diálogos composicionalmente expressos, por exemplo, 

quando um narrador simula uma conversa com um interlocutor que, às vezes, ele 

nomeia ali mesmo na cena enunciativa. O dialogismo vai além dessa forma externa 

e mostrada de diálogo. 

Bakhtin (2003) simplifica um pouco a questão dizendo que as relações 

puramente linguísticas são relações sistêmicas ou lineares do signo com o signo e 

com os signos no âmbito da língua e do texto. Enquanto a abordagem dialógica 

tradicional se detém às formas mais evidentes de dialogismo do discurso, 

desenvolvidas explicitamente no fio do discurso, na modalidade do diálogo direto ou 

em outras formas distintas, expressas na materialidade linguística. Por sua vez, uma 

abordagem bakhtiniana detem-se nas relações dialógicas não-mostradas, 

implicitamente presentes. Nesse tipo de diálogo penetram vozes com todas as suas 

“verdades” e posições de vida, um diálogo de princípios, das últimas perguntas e 

questões vitais. Nelas todas as palavras são bivocais, em cada uma delas há vozes 

em discussão, entonações apreciadoras e persuasivas. Ou seja, o diálogo social 

penetra no âmago de cada palavra. 

Como a interação com os dizeres dos outros nem sempre ocorre de 

forma mostrada, uma série de obstáculos se interpõe à visibilidade desse processo 

interativo, pois podem ser introduzidas somente palavras isoladas ou orações que, 

neste caso, figurem como representantes de enunciados plenos e, além disso, 

enunciados plenos e palavras isoladas podem conservar a sua expressão alheia 

mas não podem ser reacentuadas. Por outro lado, a expressão de um enunciado 

nunca pode ser entendida e explicada até o fim levando-se em conta apenas o seu 

conteúdo centrado no objeto e no sentido. Trata-se de uma forma de dialogismo que 

existe constitutivamente embrenhada na linguagem e como habitante das “camadas 

profundas” do enunciado. Portanto, um tipo de diálogo que habita um meio flexível 

difícil de ser penetrado, pois adentra a estrutura, os estratos semânticos e 
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expressivos do enunciado. A respeito desse dialogismo, ousamos sintetizar o 

pensamento de Bakhtin destacando os seguintes pontos: 

1. A vida é dialógica por natureza e viver significa participar de um 

diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar.

2. Dois ou mais enunciados distantes um do outro, tanto no tempo 

como no espaço, que nada sabem um do outro, no confronto 

dos sentidos, revelam relações dialógicas se entre eles há, ao 

menos, alguma convergência de sentidos, ainda que seja uma 

identidade particular do tema.

3. Dois ou mais enunciados alheios confrontados, que não se 

conhecem e toquem mesmo que levemente o mesmo tema 

(ideia), entram inevitavelmente em relações dialógicas entre si. 

Realiza confrontos dialógicos que nem mesmo seus autores 

reais possam imaginar. Que não sabiam nada um do outro, 

como viviam, onde nasceram. 

4. Dois ou mais enunciados, quaisquer que sejam, se confrontados 

em um plano de sentido (não como objetos e não como objetos 

linguísticos), acabam em relações dialógicas.

5. O ser humano vive em um mundo de palavras do outro e toda a 

sua vida é uma orientação nesse mundo. No entanto, o ser 

humano reage a essa presença inexpugnável da palavra do 

outro de diversas maneiras. 

6. Todo falante é um respondente em maior ou menor grau, porque 

ele não é o primeiro a falar, o primeiro a ter violado o eterno 

silêncio do universo.  

7. A expressão de qualquer enunciado, em maior ou menor grau, 

exprime a relação do falante com os enunciados dos outros e 

não só a relação com o objeto do seu enunciado. Como a 
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mônada de Leibniz10, reflete o processo do discurso, os 

enunciados dos outros e, antes de tudo, os elos precedentes da 

cadeia discursiva, às vezes, os mais imediatos e, vez por outra, 

até mesmo os muito distantes. 

De outro modo, podemos dizer que, em seu caráter plurilogal, o 

enunciado coloca em evidência dois tipos de relações dialógicas. Uma 

interdiscursiva, quando contextualiza o tema com outros enunciados anteriormente 

produzidos sobre o mesmo assunto, e outra interlocutiva, quando aciona e nomeia 

vários interlocutores para que exponham, em diversas formas composicionalmente 

expressas, seu ponto de vista a respeito do tema. De uma forma ou de outra, o 

enunciado contêm a presença do outro, ora por meio de marcas linguísticas 

explícitas, ora implicitamente. Em certas formas composicionais, a presença desse 

outro pode ser dissimulada e abundante, pois existem certas técnicas de redação 

que fazem-no entrar “espontaneamente” na cena, sem que haja a necessidade de o 

compositor forçar sempre suas presenças por fórmulas explicativas.  

De uma forma ou outra de diálogo, no entanto, não basta ser dialógico, 

pois, para Bakhtin, o regime dialógico tem relação com o valor, vivendo uma 

heteroglossia axiologizada. Daí emerge neste estudo uma outra noção fundamental 

para compreendermos como as canções nordestinas constroem a(s) identidade(s) 

do migrante nordestino. Estamos falando das entonações.

3.1.2 Entonações axiológicas 

Quando se pensa em entonação, a primeira ideia que vem à mente é 

relacioná-la à voz, à fala, à audição, quando se evoca o conceito de ouvido, de 

10 Noção fundamental do pensamento do filósofo Leibniz. 
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órgãos de fonação. Contudo, sendo um dos objetivos aqui estudar o lugar e o papel 

da entonação no texto escrito, de certo, o sentido de entonação é mais de ordem 

metafórica, porque não se trata concretamente da emissão vocal sonora, e sim, 

como diria Dahlet (2005), “da memória semantico-social depositada na palavra”. 

Mesmo que, na execução oral, a entonação expressiva soe nitidamente, 

consideramos que “a entonação é um traço constitutivo do enunciado” (BAKHTIN, 

2003, p. 291). Assim, nosso entendimento de entonação distancia-se de qualquer 

posição teórica que a restringe à questão da oralidade.

A noção de entonações axiológicas é pensada neste estudo 

sintonizada com a ideia de Bakhtin (2004) de que o uso da linguagem confunde-se 

com uma tomada de posição ativa. Também leva em consideração que se, em 

algum momento, a língua se apresenta ao compositor da letra de uma música como 

um sistema de normas fixas e imutáveis, “na realidade, o locutor serve-se da língua 

para suas necessidades enunciativas concretas” (BAKHTIN, 2004, p. 92). Com base 

no pensamento bakhtiniano, pressupõe que um texto apresenta tonalidades por 

considerar que ele está imerso num universo acústico saturado de vozes sociais e, 

quando o letrista usa a língua, o centro de gravidade da sua criação não reside na 

conformidade à forma linguística utilizada, mas na nova significação que essa forma 

adquire no contexto.

No arcabouço teórico bakhtiniano, deparamo-nos com várias 

passagens que tocam nessa concepção de entonação, como esta:  

Quando escolhemos as palavras, partimos do conjunto projetado do 
enunciado, e esse conjunto que projetamos e criamos é sempre expressivo 
e é ele que irradia a sua expressão (ou melhor, a nossa expressão a cada 
palavra que escolhemos); por assim dizer, contagia essa palavra com a 
expressão do conjunto. E escolhemos a palavra pelo significado que em si 
mesmo não é expressivo mas pode ou não corresponder aos nossos 
objetivos expressivos em face de outras palavras, isto é, em face do 
conjunto do nosso enunciado (BAKHTIN, 2003, p. 292, grifo nosso). 

Em outro momento, o autor faz referência a essa expressividade que o 

falante imprime ao “conjunto projetado do enunciado”, quando lembra que 
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Na verdade não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 
agradáveis ou desagradáveis, etc. [De maneira que ] a palavra está sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial 
(BAKHTIN, 2003, p. 95). 

Quando fixa a entonação como o segundo elemento que determina a 

composição e o estilo do enunciado, Bakhtin (2003, p. 289) sugere que essa 

entonação passa pela “relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante com o 

conteúdo do objeto do seu enunciado”, ressalvando que esse segundo elemento tem 

significado vário e grau vário de força nos diferentes campos da comunicação 

humana. Também registra que a relação valorativa do falante com o objeto do seu 

discurso (seja ele qual for) determina a escolha dos recursos lexicais, gramaticais e 

composicionais do enunciado. O primeiro elemento é o conteúdo semântico-objetal.

Ainda nesse mesmo texto, Bakhtin assume uma posição teórica 

contrária à neutralidade do enunciado, dizendo que um enunciado absolutamente 

neutro é impossível, sendo a palavra da língua um recurso linguístico para uma 

possível expressão de relação emocionalmente valorativa com a realidade. Ainda a 

respeito do acento avaliativo da palavra, pode-se dizer, novamente com base em 

Bakhtin (2004), que toda enunciação efetiva, seja qual for a sua forma, contém 

sempre, com maior ou menor nitidez, a indicação de um acordo ou de um desacordo 

com alguma coisa, sendo que, para esse teórico, não existe apenas um acento 

avaliativo. O autor lembra que é “a pluralidade de acentos que dá vida à palavra”. De 

onde se conclui que a letra de uma música pode se encontrar, inevitavelmente, em 

uma situação de interação e de conflito tenso e ininterrupto.

Como anotou Dahlet (2005), não há para Bakhtin enunciado 

representável ou dotado de significado sem avaliação social que o veicule. Para 

Dahlet, Bakhtin organiza a análise da entonação em um dispositivo complexo e 

dinâmico: a entonação realiza-se sobre a influência mútua de três atores: o 

locutor/autor, o ouvinte/leitor e o objeto do enunciado. Da interação contínua define-

se a entonação portadora da avaliação social do enunciado. Cada um com seus 
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respectivos centros axiológicos. Sendo lugar de memória e de encontro (DAHLET, 

2005), a entonação depositada num texto constitui-se da sedimentação de diversas 

entonações. Se bem que há a entonação sintática, aquela que é dada à palavra 

extraída do dicionário, contrapondo-se à entonação fundamentalmente avaliadora, 

expressiva, que é dada à palavra em uso.  

Como discurso do escrevente, a letra de uma música é um ato de 

consciência que está imediatamente inscrito numa relação dialógica e de avaliação 

social. Dessa forma, Dahlet (2005) vai dizer que a própria natureza da interação é 

primeira e imediatamente de ordem da entonação e, tratando-se de texto, de espaço 

escritural, o escritor do texto de uma música está, então, de início, introduzido em 

um universo em que o uso da palavra exprime a avaliação social. Com base no 

pensamento bakhtiniano, podemos dizer que há entonação axiológica no discurso 

escrito porque, de certa maneira, ele é integrante de uma discussão ideológica em 

grande escala, na qual responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as 

respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc. 

Desse modo, a relação com a palavra do outro sempre acompanha o 

tema que é objeto das canções. Para corroborar com o dito, nem de longe, o 

conteúdo-objetal (no caso, a temática da migração) torna-se um outro ou discurso 

pela primeira vez objeto. Nem um nem outro é o primeiro a falar sobre essa 

temática. Tomando por empréstimo as palavras de Bakhtin (2003), quando abordada 

por ambos os discursos, tal temática já está ressalvada, contestada, elucidada e 

avaliada de diferentes modos, nela se cruzam, convergem e divergem diferentes 

visões de mundo e pontos de vista. Esse objeto está amarrado e penetrado por 

ideias gerais, por pontos de vistas, por entonações e apreciações dos outros. 

Orientado para a temática da migração, as entonações penetram no meio 

dialogicamente perturbado e tenso de discursos de outrem e se entrelaçam com tais 

discursos em interações complexas. Em todos os seus caminhos até chegar a esse 

objeto, tanto um como outro discurso encontram-se com o discurso alheio e não 

pode deixar de participar de uma interação viva e tensa com ele.

Como diz Bakhtin (1990), o enunciado toca os milhares de fios ideológicos 

que já moldaram o objeto a que se refere, encontrando esse objeto para o qual está 
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voltado já desacreditado, avaliado, contestado, já envolvido por uma névoa escura, 

ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já falaram sobre ele. 

Ainda que existam palavras expressivas que, em si mesmas, denotem ou sejam 

capazes de transmitir valores, o falante cunha sua marca nelas, as quais refletem 

outras avaliações ideológicas que estão incorporadas e entranhadas profundamente 

na forma “letra de música”, sendo o caráter da emergência dessas tonalidades sutil, 

refletindo-se pelo discurso que subjaz à forma material e à entonação sintática.

Bakhtin cuida de dizer que a expressão das relações axiológico-emocionais 

do falante pode ser de índole implícita e que se realiza, muitas vezes, e 

particularmente, nas camadas mais substanciais e profundas do texto, tendo como 

fundo dialogizante o contexto extratextual. Mesmo porque, na concepção de 

linguagem bakhtiniana, a obra verbal é integrada também pelo seu necessário 

contexto extratextual.

É como se ela fosse envolvida pela música do contexto axiológico-
entonacional, na qual é interpretada e avaliada (é claro que esse contexto 
muda conforme as épocas da percepção, o que cria uma nova vibração na 
obra) (BAKHTIN, 2003, p. 406).

Por conta da possibilidade da palavra adquirir “nova vibração” e como, 

inevitavelmente, não conhecemos, a priori, quais entonações axiológicas emanam 

do discurso cancionista, partimos em direção a um conteúdo desconhecido, porém, 

com a suposição que tanto pode servir de ponte necessária para algo novo como 

para manter uma visão de mundo velha, estagnada, alicerçado em hostes 

conservadoras e na tradição. Em outras palavras, a análise tem a chance de 

observar tanto a transformação sucessiva da realidade como a manutenção do seu 

status quo, analisando o discurso cancionista. Cabe então ficarmos atentos ao que 

se ouve das entonações axiológicas das canções quando constroem a(s) 

identidade(s) do migrante. 

Compreendendo que na comunicação discursiva existem tipos 

bastante padronizados e muito difundidos de enunciações valorativas (BAKHTIN, 
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2003), que traduzem elogio, aprovação, êxtase, estímulo, insulto, levamos em conta 

que as palavras em determinadas condições de vida político-social adquirem um 

peso específico, neste caso, não estaremos diante de uma palavra isolada, como 

unidade da língua, mas de uma palavra com o qual o falante ocupa uma ativa

posição responsiva. O autor nos diz que o juízo de valor é estranho à palavra da 

língua e surge unicamente no processo do seu emprego vivo em enunciado 

concreto.

De acordo com a concepção de linguagem que delineia nossa análise, 

o “colorido expressivo” da palavra só se obtém no enunciado e não na sua forma 

lingüística, por isso consideramos não a palavra tomada do sistema da língua em 

sua forma neutra, lexicográfica, mas da comunicação discursiva, de modo que essa 

palavra entra no discurso cancionista mantendo em menor ou maior grau os tons e 

os ecos de enunciações alheias individuais. Não perdemos de vista também que há 

“uma apreensão social do discurso do outro” enquanto uma inter-relação que reflete 

a dinâmica da inter-relação social dos indivíduos na comunicação ideológica verbal. 

Registramos ainda que há desvios consideráveis na maneira como o discurso 

cancionista nordestino transmite o discurso de outrem e o quanto demonstra não ser 

tão livre quando emprega as palavras de outrem, podendo ocorrer, na feitura de uma 

letra de música, manipulações, coações, restrições e proibições de diversas 

naturezas no uso do signo linguístico. 

Uma forma de o analista entender isso é perceber que, quando o 

letrista insere uma outra enunciação, faz uso de regras sintáticas, estilísticas e 

composicionais para assimilá-las parcialmente mas o respeito que dá ao sentido da 

palavra do outro pode depender da posição que determinada palavra a ser citada 

ocupará na hierarquia social de valores. Uma hierarquia que também é vivida pelo 

enunciado, que tanto reforça como contesta sentidos. Afinal, quando o letrista 

apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado de palavras; pelo 

contrário, seu dizer está repleto de palavras interiores. Como explica Bakhtin, a 

atividade mental, o fundo perceptivo, é mediatizado para ele pelo discurso interior, 

por onde se opera a junção com o discurso apreendido do exterior. A palavra vai à 

palavra. Por isso, é possível apontar vozes sociais, às vezes, infinitivamente 
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distantes, anônimas, quase impessoais, quase imperceptíveis, assim como vozes 

próximas, que soam concomitantemente.

No regime dialógico, a relação do letrista com a palavra do outro 

sempre acompanha o tema de que ela cuida, gerando atitudes responsivas e 

ressonâncias. Pelo prisma bakhtiniano, um enunciado do tipo “letra de música” vive 

uma experiência interativa constante e contínua com os enunciados individuais dos 

outros e, em certo sentido, essa experiência se caracteriza fundamentalmente por 

um processo de assimilação mais ou menos criador da palavra dos outros. A atitude 

responsiva do enunciado serve para enfatizar discursos dos outros sobre a mesma 

temática que aborda e, assim, esse enunciado transforma-se em um palco de 

encontro de opiniões, pontos de vistas, visões de mundo, correntes e teorias do 

campo da comunicação discursiva, a respeito do tema.  

Como coloca Bakhtin (2003), o tom tem um papel excepcional na 

análise discursiva por não ser determinado pelo conteúdo coerente do enunciado; e 

sim por constituir um fenômeno do discurso que se revela na relação do escrevente 

com seu interlocutor (a quem ele se dirige), como parte essencial da realidade 

extralinguístico. O tom dá conta de exclamações axiológicas em relação ao outro as 

quais vão do mundo da injúria ao do elogio (lisonja, bajulação, hipocrisia, 

humilhação, grosseira, alfinetadas, alusões, etc). A entonação engloba igualmente 

outros fenômenos do discurso tais como ordens, exigências, mandamentos, 

proibições, promessas, ameaças, censuras, ofensas, maldições, bênçãos, entre 

outros. Veremos se muitos deles estarão presentes na análise a ser empreendida 

mais adiante. 

Embora faça parte do funcionamento da linguagem, o tom pode não 

ser de índole explícito-verbal e, portanto, às vezes não está acentuadamente 

expresso. Por conseguinte, na sua forma implícita, é preciso sentir o tom das 

palavras e isso requer um estudo capaz de revelar o potencial de sentido delas em 

um dado contexto. Um estudo que trate de fazer a forma material (a palavra), que 

atua mecanicamente sobre o indivíduo, começar a falar para desvelar os atos e os 

pensamentos dos falantes.  
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Da concepção de enunciado bakhtiniano, cabe ainda reter que a 

expressão dele pode ser entendida e explicada até o fim levando-se em conta 

apenas o seu conteúdo centrado no objeto e no sentido. A expressão do enunciado 

responde, em maior ou menor grau, aos seus antecessores, Exprime relação com os 

enunciados dos outros. Mostra-se prenhe de posições axiológicas. Não tem final 

semântico, embora possa ter reconhecimento temporário por parte dos destinatários 

imediatos. Assim, o enunciado desencadeia uma série de relações dialógicas.

Como receptor ativo do discurso de outrem, o letrista pode visar à 

conservação da integridade e autenticidade dessa enunciação de alguma maneira, 

embora nem sempre. Um modo composicional e visivelmente de ele fazer isso é 

acionando o recurso das aspas11, método em que a palavra citada não se dilui 

completamente. Pelo contrário, não só o conteúdo semântico mas a estrutura da 

enunciação citada permanecem relativamente estáveis, de tal forma que a 

substância da palavra do outro permanece palpável, como um todo autossuficiente. 

Muitas vezes, acontece de o enunciado absorver a palavra do outro por completo 

sem, no entanto, deixar vestígios aparentes. Isto ocorre quando não se esforça para 

delimitar o discurso citado com fronteiras nítidas e estáveis.

Na prática discursiva que o letrista engendra para lidar com a palavra 

do outro podem ocorrer duas tendências – linear e pictórica – que movem o 

dinamismo da interorientação entre o discurso narrativo12 e o discurso citado. Nos 

termos empregados por Bakhtin, o estilo linear consiste em apresentar contornos 

exteriores nítidos à volta do discurso citado, característica predominante do discurso 

direto (DD). A outra tendência, do estilo pictórico, mais presente no discurso indireto 

(DI) e no discurso indireto livre (DIL), atenua os contornos exteriores nítidos da 

palavra de outrem, a partir do emprego de meios linguísticos mais sutis e mais 

versáteis. Segundo Bakhtin, o DIL é a forma mais nítida de enfraquecimento do 

discurso citado. No quadro dessa segunda tendência, são apagadas as fronteiras 

entre o discurso citado e o discurso narrativo, a fim de colori-las com as suas 

11 Já tivemos (COSTA, 2005) a oportunidade de desenvolver um estudo específico sobre a entonação 
do discurso aspeado. 
12 O Discurso Narrativo, termo empregado por Bakhtin (2003), assemelha-se ao Discurso Citante, 
citado por Maingueneau (2002). 
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entoações, o seu humor, a sua ironia, o seu ódio, com o seu encantamento ou o seu 

desprezo. Mas isto não significa, no nosso modo de entender, que tais elementos 

não estejam, sub-repticiamente, empregados no estilo linear. Afinal, sob um ponto 

de vista discursivo, a própria escolha da palavra, em si mesma, significa e tem 

sentido.

De um modo ou de outro, pode haver uma abundância de palavras do 

outro inseridas no fio do discurso explicitamente. Se não estão lá presentes, visíveis, 

sem se ter como perceber sua existência, fazem parte dos implícitos, das 

entrelinhas. Possuindo o dom de tanto fazer emergir como esconder a palavra do 

outro na sua espessura textual, na sua face linguística, o letrista de uma canção 

pode tramar o que Authier-Revuz (1996) denomina de uma forma mostrada e 

marcada da presença do outro no texto, dentro da heterogeneidade constitutiva do 

discurso.

Em outro momento (2003), em que alude à noção de ativismo 

dialógico, Bakhtin faz menção a essa entonação axiológica quando lembra que, em 

hipótese alguma, existe passividade ou neutralidade do escrevente perante o dito. 

Para Bakhtin, o escrevente não é um ser onisciente que apenas monta os pontos de 

vista alheio, as verdades alheias, renunciando inteiramente ao seu ponto de vista, à 

sua verdade, o que permite fundamentar que, na condição de enunciado, cada letra 

mostra, no todo ou em parte de sua composição, representa uma posição “definida” 

do falante em uma dada questão, em um dado assunto.

Mais adiante, essa noção serve para referendar o entendimento que, 

também em letras de música, o escrevente é profundamente ativo. Um ativismo que 

interroga, provoca, responde, concorda, discorda etc. Um ativismo tão menos ou 

mais ativo que o ativismo que conclui, coisifica, explica pela via causal, torna 

inanimada e abafa a voz do outro com argumentos desprovidos de sentido. Por essa 

noção, pode-se entender como, em letras de música, o falante ocupa uma posição 

significativa, que pode ser de acordo ou desacordo, o quanto a letra de uma música 

pode se apresentar como reflexo subjetivo do mundo objetivo, como expressão de 

uma consciência que reflete algo, em forma de importantes depoimentos, 

confissões, explicações, visões de mundo.
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Além dessa orientação para o discurso do outro, um outro traço 

constitutivo do enunciado é o seu direcionamento ou endereçamento a alguém. Isso 

quer dizer: haverá sempre um outro para quem se constrói o enunciado e o papel 

desse outro é “excepcionalmente grande” (BAKHTIN, 2003, p. 301), a começar pelo 

fato dele não ser um ouvinte passivo mas um participante ativo da comunicação 

discursiva. Desde o início, o enunciado aguarda uma resposta e espera uma ativa 

compreensão responsiva. O autor já o constrói levando em conta essa resposta. 

Bakhtin (2003) aponta diversas modalidades e concepções de destinatário (podendo 

ser um participante-interlocutor direto do diálogo cotidiano, pode ser uma 

coletividade diferenciada de especialistas de algum campo especial da comunicação 

cultural, um público mais ou menos diferenciado, um povo, os contemporâneos, uma 

pessoa íntima, um estranho. Ele também pode ser um outro totalmente indefinido.  

Isso nos leva a pressupor que a voz que narra o drama da migração 

nas canções não narra para si mesma; pelo contrário, dirige-se a um ouvinte, a um 

destinatário de índole variada, graus variados de proximidade, de concretude, de 

compreensibilidade, não necessariamente identificado ou dramatizado. Quer dizer, 

cada canção postula um destinatário como condição indispensável não só da própria 

capacidade concreta de diálogo, como também da sua própria potencialidade 

significativa no sentido fundamental de esse outro ser essencial para (re)(a)firmar o 

dialogismo, que não se sustenta sem essa relação com o outro.

Mas esse outro a quem ela se dirige não é apenas o outro imediato; o 

receptor passivo dos esquemas comunicativos tradicionais, que sugere um esquema 

de processos ativos de discurso no falante e de respectivos processos passivos de 

recepção e de compreensão do discurso no ouvinte. Como observa BAKHTIN (2003, 

p. 271),
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Até hoje ainda existem na linguística ficções como o “ouvinte” e o 
“entendedor” (parceiros do “falante”, do “fluxo único da fala”, etc.). Tais 
ficções dão uma noção absolutamente deturpada do processo complexo e 
ativo da comunicação discursiva.  

Na visão bakhtiniana não se pode dizer que esses esquemas sejam falsos e que 

não correspondam a determinados momentos da realidade, contudo 

[...] quando passam ao objetivo real da comunicação discursiva eles se 
transformam em ficção científica. Neste caso, o ouvinte, ao perceber e 
compreender o significado (linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente 
em relação a ele uma ativa posição responsiva (IDEM). 

Com o auxílio dessas noções, a concepção bakhtiniana de linguagem 

nos conduz em melhores condições a uma análise que problematiza o uso da 

palavra, da palavra como ato, da relação da palavra com o pensamento e da palavra 

com o desejo, com a vontade, com a exigência, em enunciados que pretendem a 

justiça, a veracidade, a beleza, a verdade. Assim, com base nela, será possível dizer 

que a letra de uma música é um conjunto de signos verbais (palavras), contudo sua 

realidade repousa na qualidade de ser portadora de índice de valor.

Como lembra Zumthor (1997, p. 157), “tudo se colore na língua, mas 

nada nela é neutro, pois, as palavras escorrem, carregadas de intenções, de odores, 

elas cheiram ao homem e à terra (ou aquilo com que o homem os representa)”. De 

maneira que a entonação não se liga às categorias do fazer, mas às do processo, 

quando suscita um sujeito, observando e julgando aquele que age aqui e agora. 
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3.1.3 As máscaras da autoria

Integrante do repertório musical nordestino, as letras das músicas com 

as quais iremos trabalhar na análise têm letristas e compositores. Em função disso, 

há certo risco de identificar essas pessoas físicas, sujeitos sociais, como Luiz 

Gonzaga e seus parceiros, como os únicos autores delas. Isso porque, em um nível 

prático, os compositores das canções são, realmente os “sujeitos falantes”, os 

“enunciadores”, os “locutores”, digamos, os indivíduos empíricos que produzem as 

letras em decorrência do seu trabalho físico e mental. O que aumenta esse risco é 

constatar que as formas composicionais das letras do corpus estruturam a narrativa 

marcada pela fala em primeira pessoa. Colocar a narrativa dessa maneira é uma das 

peculiaridades formais linguísticas de que pode lançar mão quem trabalha com 

construção textual 

No entanto, como autor-pessoa (BAKHTIN, 2003) não é o único a 

poder dizer “eu” num texto. É possível construir o entendimento que, em relação ao 

autor-pessoa, quem discursa seja um personagem, o “herói”, que tem vida autêntica, 

responde por si mesmo e se revela livremente. Ou seja, é ele o agente de um 

discurso autêntico e não é objeto mudo do discurso do compositor. Esse herói 

emerge das canções nordestinas para se tornar personalidade na vida e se revelar 

como tal, com competência e independência, como autor de concepção filosófica 

própria e não como objeto da visão artística do compositor. Não é objeto da palavra 

do autor-pessoa mas veículo de sua própria palavra, dotado de valor e poder plenos, 

apresenta ao analista  seu discurso e nos faz aprender com (que diz) ele. Melhor 

dizer que é ele, o personagem-migrante, quem faz aflorar diversos sentimentos e 

dele também termos uma imagem (in)acabada. Ele é o sujeito de um discurso 

diretamente significante. 

Desse modo, deixamos de nos interessar e questionar a palavra dos 

letristas das canções e suas posições ético-axiológicas como sendo do autor-

pessoa, uma vez que levamos em conta aqui que a letra da música encerra uma 
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obra artística e, como tal, não a traduzimos como um “documento pessoal” do autor 

empírico, mesmo que este tenha lhe dado vida material através da palavra e do som. 

A palavra do “herói”, criada por um autor empírico, desenvolve até o fim a sua lógica 

interna e sua autonomia enquanto palavra do outro, enquanto palavra do próprio

herói13. Portanto, a fala do migrante não precisa, necessariamente, fundir-se com o 

que pensa o seu criador.  Quer dizer, mesmo sem estar encarnado num ser vivo

biológico, o herói é um ente discursivo, portador de pontos de vista específicos sobre 

o mundo e sobre si mesmo, enquanto posição racional e valorativa que manifesta no 

seu (modo de) dizer em relação a si mesmo e à realidade circundante.

Contudo, colocar a presença do personagem dessa forma não significa 

desconsiderar que a consciência do autor-pessoa esteja absolutamente inexpressiva 

nas canções. Nada garante que há uma ausência de distância entre a posição do 

autor e a posição do herói. Até porque, como lembra Bakhtin (2005), é claro que às 

vezes o autor coloca suas ideias diretamente nos lábios de um personagem, tendo 

em vista a significação teórica ou ética dessas ideias. No entanto, essa função da 

consciência do autor-pessoa e a forma do seu caráter não são alvo de tratamento na 

nossa análise, uma vez que não pretendemos tomar o conteúdo discursivo das 

canções como uma “confissão do autor” explícita ou implícita, direta ou indireta. Mas 

a confissão do migrante por ele representado. 

Se há unidade entre os princípios ideológicos do compositor e as ideias 

que o migrante revela nas canções isso deve ser descoberta num outro nível de 

investigação. Aliás, apropriando-nos mais uma vez de Bakhtin (2005), torna-se 

oportuna uma observação sua para voltarmos a dizer que as palavras e as vivências 

do personagem são apresentadas aqui de modo diferente: não são objetificadas, 

mas caracterizando o objeto a que se destinam, e não caracterizam apenas o falante 

propriamente dito. Assim entendendo, emerge da análise um personagem cuja voz 

13 Como lembra Arendt (2001, p. 199), originalmente a palavra herói era apenas um modo de designar 
qualquer homem livre que houvesse participado da aventura troiana segundo a narrativa homérica. 
Implicava distinção mas uma distinção que estava ao alcance de qualquer homem livre. Em nenhum 
momento tinha o significado ulterior de “semideus” resultante da deificação dos antigos heróis épicos. 
Nos estudos que fez da obra de Dostoievski, Bakhtin (2005) também nomeia os personagens de uma 
obra literária de herói mas não lhe dar a conotação dos romances. 



84

sobre si mesmo, sobre o outro e o mundo é tão plena como a própria palavra do 

autor empírico.

Lembrando Nietzsche (1998), quando menciona a relação do 

personagem Parsifal com Richard Wagner, o autor-pessoa pode até tido a vontade 

de “desensinar alguma coisa pelas suas trombetas” mas “o melhor é separar o 

artista da obra, a ponto de não tomá-lo tão seriamente como a obra”, afinal essa 

relação existe uma vez que o autor-pessoa é “pré-condição para a obra, o útero, o 

chão, o esterco, o adubo” no qual e do qual o personagem cresce. Não se trata de 

“cortar o cordão umbilical” do personagem com o autor-pessoa, tampouco de 

remover artificialmente a palavra dele, mas de tentar oferecer, numa análise de 

cunho bakhtiniana, relativa autonomia e fluidez à palavra do personagem através de 

clima discursivo que permita essa palavra uma revelação e onde nenhum elemento 

desse clima possa ser neutro; pelo contrário, em tudo deva atingir o personagem em 

cheio, provocá-lo, interrogá-lo, até polemizar com ele. Ou seja, extrair da fala do 

personagem relações dialógicas e, à luz dessa tarefa, poder sentir sua fala como 

manifestações de práticas discursivas presentes num diálogo em palavras 

distribuídas na letra de uma música, acerca de um presente, voltado para o passado 

e apontando para o futuro. 

Na análise, o personagem das canções desponta com a fundamental 

característica de ser um “homem de ideias”14 a respeito das mais variadas questões. 

Mas não são ideias preconcebidas, enfiadas na sua cabeça enquanto uma imagem 

sólida e acabada da realidade, em que ele seja apenas o agente delas. São suas

ideias, que refletem e refratam o homem e o mundo. As ideias dele não se reduzem 

a um simples evento psicológico interior sem significação imediata. São ideias que 

ainda não estão definidas no seu coração e por isso o martiriza. Não são ideias 

14 A respeito da concepção de ideia, é pertinente atentar para o que pensa Bakhtin (2005, p. 86-87).  
No seu modo de entendê-la, não a ver como uma formação psicológico-individual subjetiva com “sede 
permanente” na cabeça do homem. Para ele, a ideia é interindividual e intersubjetiva e a esfera da 
sua existência é a comunicação dialogada entre as consciências. Por isso que esse autor enxerga na 
ideia uma forma de discurso enquanto acontecimento vivo que irrompe no ponto de contato entre 
duas ou várias consciências. Bakhtin vai dizer que somente quando contrai relações dialógicas 
essenciais com as ideias dos outros é que a ideia começa a ter vida, isto é, começa a formar-se, 
desenvolver-se, a encontrar e renovar sua expressão verbal, a gerar novas ideias.   
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plenivalentes, livres de qualquer polêmica. São ideias que revelam as contradições 

objetivas que existem extensivamente entre os homens. 

Com essas considerações, queremos dizer que não tomamos as letras 

das músicas como se fosse Luiz Gonzaga, ou qualquer um dos compositores, 

pessoa física se manifestando. Ainda que as canções possam ter uma importante 

base inspiradora nas experiências, emoções e pensamentos deles, como sujeitos 

que, supostamente, viveram na ambiência do sertão nordestino, não trabalhamos 

com o entendimento que elas sejam uma espécie de “documento pessoal” deles, 

mesmo que tenham dado vida material a elas como autor-pessoa ou como letrista, 

compositor ou músico. Saber do autor-pessoa de cada música, de certo modo, quem 

foi, onde viveu, como levou sua vida pessoal é importante, mas não é o mais 

relevante para as pretensões da nossa pesquisa. Não há, de forma alguma aqui, um 

desconhecimento de que, como já tido, cada canção foi escrita pelo autor-pessoa e 

resulta da ação física dele. No entanto, a análise não lida com elas como se fossem 

uma espécie de revelação ou depoimento pessoal do autor empírico, mesmo que 

este tenha lhe dado vida material através da palavra.

A tarefa a que nos propomos aqui está longe de ser a de mostrar as 

canções como tendo esse caráter de representar a vida do homem Luiz Gonzaga, 

do compositor tal. Na verdade, a nossa aposta heurística está calcada na crença de 

que cada letra possa exprimir algo muito além de ser uma mera expressão particular 

da vida deste artista popular. Tanto é, que quando na análise captamos entonações 

axiológicas do “herói” da narrativa, para perceber como elas constroem a(s) 

identidade(s) do migrante não nos prendemos a maiores conhecimentos a respeito 

de como viveu Luiz Gonzaga ou qualquer um dos compositores. Tivemos, sim, 

acesso à sua biografia, e verificamos sua própria condição de migrante, experiência 

que pode estar de alguma forma expressa nas canções que cantou. Em todo caso, 

quando for relevante para a análise, esse fato será lembrado. Contudo, mesmo não 

se trabalhando com elas como representação da vida Luiz Gonzaga e dos 

compositores, não podemos deixar de anotar que, retratando ou não a vida deles, as 

canções não deixam de resultar da experiência singular do artista popular refletida 

na sua criação, processo no qual ele manteve contato com a realidade através da
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assimilação da palavra dos outros, assimilação que dota cada letra de ecos e 

ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da 

esfera da comunicação discursiva.  

Dizer que canções recebem influência de outras implica desconsiderá-

las enquanto obra artística de inspiração platônica como se fosse um meteoro de 

outro mundo, fechado e impenetrável, aceitando-as enquanto um “texto como reflexo 

subjetivo do mundo objetivo, como expressão da consciência que reflete algo” 

(BAKHTIN, 2005, p. 312). Essa condição torna-se fundamental para que possamos 

entender que as canções constroem identidade(s) do migrante nordestino não por 

representar a vida do compositor como pessoa mas por estarem envolvidas em 

relações dialógicas e em discussão ideológica (respondendo, refutando, 

confirmando ou antecipando alguma coisa) e por apresentarem a característica 

imanente de serem uma “resposta”. Desse modo, palavras dos outros entram nelas 

trazendo consigo a sua expressão e o seu tom valorativo que a experiência singular 

do letrista pode assimilar, reelaborar e reacentuar total ou parcialmente.  

Para Bakhtin (2005) o discurso da vida prática está cheio de palavras 

do outro, com algumas delas fundimos inteiramente a nossa voz, esquecendo-nos 

até mesmo de quem são; com outras, reforçamos as nossas próprias palavras, 

aceitando aquelas como que autorizadas por nós; por último, revestimos terceiras 

das nossas próprias intenções, que são estranhas e hostis a elas. O entendimento 

de Bakhtin mostra que o linguajar do cotidiano incorpora as “indiretas” e “alfinetadas” 

da palavra alheia, incorpora parte do discurso aviltado, empolado, auto-renegado, 

discurso com milhares de ressalvas, concessões, evasivas etc do outro, de modo 

que a maneira singular pela qual o homem constrói o seu discurso é determinada 

consideravelmente pela sua capacidade de sentir a palavra do outro e os meios de 

reagir diante dela.  

Por isso, torna-se interessante perceber quando e como a letra de uma 

música, por exemplo, mostra ser uma resposta àquilo que já foi dito, mesmo que 

essa responsividade não adquira uma nítida expressão externa, pois pode se 

manifestar nos matizes mais sutis de sua composição, fenômeno que uma análise 

discursiva de cunho bakhtiniana tem condições de observar (desafio a que nos 
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empenharemos mais adiante). De fato, enfrentaremos esse desafio, mas atento às 

ressalvas de Bakhtin que a resposta aos enunciados dos outros nas letras de música 

podem ocorrer num grau vário de alteridade, assimilibilidade, aperceptibilidade e 

relevância. Isso significa que as atitudes responsivas podem ser as mais diversas e 

se diferenciarem acentuadamente.  

Por exemplo, reações aos enunciados dos outros podem ser 

introduzidas diretamente no contexto do enunciado, por somente palavras isoladas 

ou orações que, neste caso, figurariam como representantes de enunciados plenos 

ou quando enunciados plenos e palavras isoladas podem conservar a expressão 

alheia ou reacentuam-se em termos de ironia, de indignação, de reverência. O 

letrista pode simplesmente se basear neles como em um interlocutor bem 

conhecido, pode também pressupô-lo em silêncio. Além disso, a atitude responsiva 

pode se refletir somente na expressão do próprio discurso, como por exemplo no 

encadeamento de entonações, determinada não pelo objeto do próprio discurso mas 

pelo enunciado do outro sobre o mesmo objeto. Essa última situação volta-se 

importante para análise, haja visto que a expressividade da letra de música pode ser 

determinada não só pelo conteúdo semântico-objetal desse enunciado, mas pelos 

enunciados dos outros sobre o mesmo tema, aos quais responde, polemiza. Através 

deles o compositor também pode determinar o destaque dado a determinados 

elementos, as repetições e as escolhas de expressões mais brandas, ou ao 

contrário, mais duras. 

O que queremos expor com essas considerações (que não deixam de 

ser procedimentos metodológicos) é que iremos “ouvir vozes” nas canções, mas não 

a do autor-pessoa e quando dizemos “ouvir vozes” não significa que são quaisquer 

vozes, mera phoné do cantor; e sim vozes-sociais conceituadas por Bakhtin (2005) 

como portadoras de posicionamentos sociais de sujeitos em torno de pontos de vista 

e concepções filosóficas e político-sociais, podendo refratar e refletir ideias

dominantes ou dominadas, reconhecidas e estridentes, oficiais ou não-oficiais, bem 

como fracas ou ainda não inteiramente manifestadas; latentes ou mesmo ainda não 

auscultadas, inclusive ideias que ainda começam a amadurecer como embriões de 
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futuras concepções de mundo e que revelam réplicas de outras ideias tanto do 

passado mais próximo como do mais distante, como do futuro. 

Podemos dizer que essa maneira de conceber a autoria de uma 

canção remete-nos à possibilidade de entender que o letrista constrói edifícios 

textuais com palavras suas e de terceiros, configura seu texto transitando também 

por diversos discursos e que, heterogênea, sua linguagem pode apresentar a 

característica de estar clivada de uma pluralidade de vozes que se cruzam e se 

confrontam, ou seja, demonstra ser um gênero de discurso que expõe uma 

diversidade de falas vindas de comunidades discursivas diferentes e espalhadas 

pelo mundo, enfim, produções textuais entremeadas e entrecortadas por “migalhas 

de falas” emprestadas de uns e de outros, que, aqui e ali, o letrista salpica na 

canção, às vezes, destaca a presença desse outro de uma maneira e de outra. 

Como diria Authier-Revuz (1996), de forma mostrada e marcada, ou não. 

Em se aceitando essas considerações, saltamos para um outro ponto. 

No caso, para dizer que, por mais que possam ser “originais” na forma e criativas no 

uso das palavras, por mais que reflitam particularidades de um campo cultural 

específico e tragam a singularidade do autor-pessoa, a canção está distante de ser 

uma composição adâmica. Bakhtin (2003) lembra que todo enunciado é prenhe de 

ressonâncias dialógicas e apresenta uma concentração de vozes multidiscursivas à 

sua volta, torna-se um leque de multidiscurso social. Desde sua gênese, o 

enunciado se depara com o discurso de outrem e como ele participa de uma 

interação tensa e viva, participativa e responsiva. Por esse modo de entender a 

interação, mesmo no campo artístico, a palavra nunca basta a uma só consciência, a 

uma voz e nenhum membro de um grupo falante nunca encontra previamente a 

palavra como uma palavra neutra da língua, isenta das aspirações e avaliações de 

outros ou desprovida das vozes dos outros, por que 

Sua vida [da palavra] está na passagem de boca em boca, de um contexto 
para o outro, de um grupo social para o outro, de uma geração para outra 
[e] neste processo ela não perde o seu caminho nem pode libertar-se até o 
fim do poder daqueles contextos concretos que integrou (BAKHTIN, 2005, p. 
2003).  
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Interpretando as palavras de Bakhtin, podemos dizer que, no contexto 

da produção do cancioneiro popular nordestino, a palavra deriva de outros 

contextos, recebe da voz do outro e impregna-se de elucidações de outros. O 

próprio pensamento do autor-pessoa já encontra a palavra povoada por esse 

pensamento do outro. Por isso que, para Bakhtin (2005), a orientação de palavras 

entre palavras, as diferentes sensações da palavra do outro e os diversos meios de 

reagir diante dela são provavelmente os problemas mais candentes de quem estuda 

a linguagem verbal, “inclusive da palavra artisticamente empregada”, acrescenta. Se 

em algum momento, o autor-pessoa é a primeira ou a última instância semântica do 

seu discurso, contudo 

Não é, nem de longe, em qualquer situação histórica que a última instância 
semântica do autor pode expressar diretamente a si mesma no discurso 
direto, não-refratado e não-convencional do autor. Carecendo da sua 
própria “última” palavra, qualquer plano de criação, qualquer ideia, 
sentimento ou emoção deve refratar-se através do meio constituído pela 
palavra do outro, do estilo do outro, da maneira do outro com os quais é 
impossível fundir-se sem ressalvas, sem distância, sem refração (BAKHTIN, 
2005, p. 203).  

Para Bakhtin (1990), a palavra pode ser inteiramente percebida de 

modo objetal (como uma coisa), mas nessa palavra, tomada como objeto, o sentido 

também é reificado: não percebe nenhuma aproximação dialógica imanente a toda 

concepção profunda e atual. Como enunciado concreto, e não abstração linguística, 

a letra de uma música, tomando de empréstimo as palavras de Voloshinov nasce, 

vive e morre no processo de interação social e, se cortada do solo real que a nutre, 

perde a chave tanto de sua forma como do seu conteúdo e tudo que nos resta é 

uma casca linguística.

Como na composição de quase todo enunciado do homem social – 

desde a curta réplica do diálogo familiar até as grandes obras verbal-ideológicas, 

entre elas, as literárias, as científicas – existe, na forma aberta ou velada, parte 

considerável de palavras significativas de outrem, transmitidas por um ou outro 

processo (BAKHTIN, idem), a letra de uma música torna-se, consequentemente, 
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organismo mais complexo e dinâmico do que parece, se não se considerar apenas 

sua orientação objetal e sua expressividade unívoca direta. 

3.2 Identidades discursivas 

Intitulamos esta seção de “identidades discursivas” porque pensamos a 

identidade não como uma imagem objetiva, mas como um discurso pleno, uma voz, 

e que ela se constitui no e pelo discurso, afinal, “afora sua palavra, tudo o que 

vemos e sabemos [do homem] é secundário e absorvido pela palavra” (BAKHTIN, 

2003, p. 53). Assim, a pesquisa está voltada para revelação e a elucidação dessa 

palavra, em relação a qual é possível pensar nas identidades, condizente com o 

pensamento de Bakhtin (2004) que, através da palavra, o homem se define em 

relação e em relação à coletividade. Partindo desse entendimento, nesta pesquisa, 

identidade discursiva pouco tem a ver com traços típico-sociais e caracterológico-

individuais, tampouco com uma imagem determinada, formada de traços 

monossignificantes e objetivos que responderiam à pergunta “quem é ele?”. 

Revelada pelo discurso, essa identidade é pensada enquanto ponto de 

vista específico sobre o mundo, enquanto posição racional e valorativa do homem 

em relação a si mesmo e à realidade circundante. É como se fosse indispensável, 

para capturar essa identidade, entender não o que o homem é no mundo, mas, 

acima de tudo, o que o mundo é para o homem e o que ele é para si mesmo. Isso 

porque o que se procura nesta pesquisa, como identidade do migrante, nada tem a 

ver com o ser determinado nem com sua imagem rígida, estática e finita como uma 

estátua plástica, mas com o resultado da sua consciência. A esse tipo de identidade 

a forma aristotélica de identidade “A é idêntico a A” não corresponde. 

Discursiva, trata-se de percepção de identidade bastante diferenciada, 

que requer procedimentos metodológicos muito específicos de revelação, o qual 
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encontramos ao longo do arcabouço teórico bakhtiniano, em pistas, sinalizações e 

dicas metodológicas alhures. Um caminho metodológico que impede o analista de 

reservar, a priori, qualquer definição essencialista das identidades e o obriga a fuçar 

o material cautelosamente, pois as identidades discursivas não serão formas 

mundanas externas, elaboradas, prontas e congeladas, e sim, em visões de mundo 

e não podem ser entendidas através de uma interpretação conceitual generalizante, 

pois o ser expressivo e falante da linguagem que encarna as identidades discursivas 

“nunca coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e 

significado” (BAKHTIN, 2003, p. 395). Vivendo num eterno inacabamento, ele é livre 

e por razão não apresenta nenhuma garantia. 

Sua multiplicidade de identidades permite compreender as lógicas que 

animam a vida do migrante e até mesmo coisas que são estranhas ao percurso 

retilíneo e contínuo. Por esse ângulo, pensar em como se constituem as identidades 

do migrante nordestino a partir do discurso cancionista é, de certa forma, estar 

envolvido numa temática central dos estudos linguísticos e dentro do espectro do 

campo dos estudos culturais hoje. Escasteguy (2001) lembra que esse tema está 

relacionado com a discussão sobre o sujeito e sua inserção no mundo: sobre os 

indivíduos e suas identidades pessoais, como nos constituímos, percebemo-nos, 

interpretamos e nos apresentamos para nós mesmos e para os outros: sobre o 

deslocamento do indivíduo do seu lugar na visão social e de si mesmo. 

De certa forma, esse debate sobre identidade, pela maneira que 

pretendemos imprimir aqui, tornou-se um problema teórico a partir do momento em 

que a identidade passa a ser encarada como algo sujeito a mudanças e inovações. 

O debate oscila basicamente entre duas grandes matrizes: “essencialismo” e 

“construção social”. No modo essencialista, o problema da identidade parece ter 

relação direta com o modelo tradicional de cidadão, que nascia e se criava em 

determinado lugar e ali plantava raízes. No modo construtivista, a identidade é 

flutuante, móvel.

Vamos problematizar mais um pouco essa questão lembrando que, 

enquanto objeto de meditação filosófica, o debate sobre identidade carrega também 

visões diferentes. Numa parte dela, há uma propensão a excluir da natureza 
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humana tudo que é diversidade e diferença, existindo um esforço para definir uma 

essência universal da natureza humana, ou seja, uma preocupação em apreender o 

que é universal no gênero em detrimento das particularidades humanas, 

representada em filósofos que herdaram o pensamento de Parmênides (século IV 

a.C) e se dedicam a enfatizar a proeminência de um “eu” que teria a persistência e a 

solidez de uma entidade única e onipotente. Parte do pensamento social ocidental 

fundamentou-se na visão parmenidiana de identidade. Os conceitos sociológicos 

essenciais, como os de classe, de categoria sócio-profissional, de indivíduo, de 

função são diretamente oriundos dos postulados identitários da linha parmenidiana e 

há dificuldade em seguir as múltiplas manifestações de identidades contemporâneas 

permanecendo ferozmente ligado a esse corpo de doutrinas identitárias.

Quem pensa pela filosofia de Parmênides define o sujeito em função 

da sua homogeneidade, concebe-o a partir de uma ipseidade fechada no círculo do 

mesmo, mantendo assim, a sua identidade de certo modo congelada na 

subjetividade e na permanência individual. Ou seja, faz de cada indivíduo uma 

entidade tendo um nome, um sexo, um endereço, uma profissão, além de ser 

cidadão de um país, com uma demarcação definitiva. Assim, aprioristicamente, o 

sujeito deve corresponder ao conceito previamente estabelecido. Em outras 

palavras, é porque o mundo “deve ser” isso ou aquilo, que o indivíduo deve ter uma 

identidade. A partir de uma visão teológica, ou mesmo normativa, de mundo, esse 

fecho individualista elabora-se.  

De outro lado, há uma visão contraproposta à evidência parmenidiana 

de identidade, com posições que relativizam o quanto o indivíduo não tem a 

persistência e a solidez de uma entidade única e onipotente, tratando-se, portanto, 

de concepções que reforçam o quanto o sujeito possa ser entendido enquanto 

enredado numa multiplicidade de interferências que estabelece com o mundo 

circundante, ou seja, um sujeito enquanto efeito de composição, em seu aspecto 

compósito e complexo. Essa abordagem, herdada de Heráclito (século IV a.C) 

entende que, ao longo da vida, passamos por inúmeras mudanças, nascemos, 

crescemos, envelhecemos e não há como deter nossa transformação física e 

mesmo os nossos comportamentos e hábitos sofrem modificações, de modo que, a 
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tentativa de fixar com exatidão ideias, conceitos e noções pode ser uma tarefa sem 

êxito.

De maneira geral, a questão da identidade está sendo discutida na 

atualidade extensivamente entre essas duas posições. Na definição de Escasteguy 

(2001), a primeira posição é caracterizada por compreender a existência de grupos e 

ou comunidades através de uma categoria inerente e inata aos mesmos e, a 

segunda posição, por atribuir sua presença como um produto social. Seja qual for a 

simpatia por uma dessas duas correntes, a opção requer ressalvas para se indicar 

que se trata de um pensamento em debate, uma vez que o próprio conceito de 

“identidade” é complexo. Como anota Hall (2001, p. 8) “é um conceito 

demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido 

na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto à prova”.

Na visão socioconstrucionista das identidades sociais está implícita 

uma posição antiessencialista e se compreende as identidades (culturais, sociais, 

discursivas) como fragmentadas, contraditórias e em processo. Tal visão aponta a 

impossibilidade de se revelar uma essência comum a todos os membros de uma 

identidade particular, de maneira que parece ser mais adequado pensar as 

identidades discursivas do indivíduo como mosaicos ou como imagens de 

caleidoscópio. Ao contrário de uma lógica da identidade, esse segundo modo de 

abordagem vai pensar o sujeito a partir do outro, ou da alteridade, constata que o 

“eu” é feito pelo outro, em todas as modulações que se possam dar a essa 

alteridade. Essa podendo designar os outros em torno de mim, ou os outros em 

mim-mesmo, esse outro podendo ser Deus, a família, a tribo, o grupo de amigos e 

esses outros que pululam dentro de cada um de nós. Ou seja, a identidade parte do 

primum relationis, se constrói na relação inescapável e necessária com a alteridade 

(GRIGOLETTO, 2006) e num processo que implica em reconhecimento da 

alteridade, construída em relação com o outro que o sujeito se identifica como o não-

outro (OLIVEIRA, 2006). Sendo assim, ao firmar sua identidade na relação com o 

outro, o indivíduo é obrigado a sair do seu egocentrismo e a ultrapassar toda 

espécie de “ilusão ontológica”.  
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Então, dirigindo um olhar heraclitiano ao discurso cancionista é que 

podemos pensar em identidades discursivas fragmentadas, com base no 

pressuposto de que as identidades discursivas são construções social e 

culturalmente situadas, portanto, distante de concepções e postulados que 

defendem uma suposta essência subjetiva que engendraria a identidade de cada 

indivíduo. Em se aceitando essa multiplicidade do eu, compreende-se mais 

facilmente as lógicas diferentes que animam o ser humano, inclusive coisas que são 

estranhas ao percurso retilíneo e contínuo, por princípio e apriori, ao indivíduo 

parmenidiano em suas feições realçadas pela modernidade.

Ao que tudo indica, estamos hoje longe de um indivíduo homogêneo e 

fechado em si mesmo, e sim diante de uma dissociação do eu, na forma de múltiplas 

identificações que ultrapassam todas as barreiras impostas pelo racionalismo. Pois o 

eu dobra-se e desdobra-se ao infinito, mostrando uma reversibilidade constante, 

numa sucessão de identidades que constitui o seu eu. Ou o que se chama eu. O 

equívoco em que as correntes essencialistas incorrem seria dotar a identidade de 

fundamentos sólidos.  Em Hall (2001 e 2003), compreendemos que as velhas 

identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 

fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até então 

visto como um sujeito unificado. Ele posiciona a chamada “crise da identidade” como 

parte de um processo mais amplo de mudança que desloca as estruturas e 

processos centrais das sociedades modernas e abala os quadros de referência que 

davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. A partir de uma 

sintonia com o entendimento de que as identidades mordernas estão sendo 

“descentradas, isto é, deslocadas e fragmentadas”. 

Para quem acredita que as identidades modernas estão entrando em 

colapso, Hall (2001) lembra que o argumento se desenvolve da seguinte forma: um 

tipo diferente de mudança estrutural transformou as sociedades modernas no final 

do século XX e isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, enquanto referência que, no passado, 

forneciam sólidas localizações para os indivíduos sociais. Isso também afeta a 

identidade pessoal, abalando a ideia que o indivíduo tem a respeito de si, como um 
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sujeito integrado. Hall (2001) ainda expõe que essa perda de um sentido de si 

estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito e a 

crise de identidade estaria justamente no duplo deslocamento do indivíduo tanto do 

seu lugar no mundo social e cultural quando de si mesmo. 

Hall (2001) assinala que essa concepção muito individualista do sujeito 

e da identidade surge no Iluminismo e se baseia na concepção de pessoa humana 

como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de 

razão, consciência e de ação, cujo centro consistia num núcleo interior que emergia 

pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que 

permanecendo essencialmente o mesmo ao longo da existência do indivíduo.  

Uma outra concepção apontada por Hall, denominada de ”concepção 

interativa”, é uma noção de sujeito sociológico que reflete a crescente complexidade 

do mundo moderno e mostra que a consciência do núcleo interior não é autônomo 

nem autossuficiente mas mediada pela cultura. Ou seja, a identidade é formada na 

interação entre o eu e a sociedade. Nesta concepção, o sujeito ainda tem um “eu 

real”, que é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 

exteriores e as identidades que esses mundos oferecem. Hall (2001) vai dizer que, 

nessa concepção sociológica, a identidade preenche o espaço entre o interior 

(mundo pessoal) e o exterior (mundo público). Em suas palavras, essa relação 

pessoa-mundo funciona assim: 

O fato de que projetamos a “nós próprios” nessas identidades culturais, ao 
mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os 
“parte de nós”, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os 
lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, 
então, costura (ou para usar uma metáfora médica “sutura”) o sujeito à 
estrutura (HALL, 2001, p. 12). 

Como nessas condições a identidade estabiliza tanto os sujeitos 

quando os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais 

unificados e predizíveis, Hall postula que são exatamente essas coisas que estão 

mudando, na visão de quem defende que há uma crise de identidade, uma vez que, 

o sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 
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tornando fragmentado; composto não de uma única mas de várias identidades, 

algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. Por sua vez, aquelas identidades 

que compunham as paisagens sociais “lá fora” e que asseguravam uma 

conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas da cultura, estão entrando 

em colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio 

processo de identificação, através do qual, o sujeito, o indivíduo, projeta sua 

identidade, tornou-se mais provisório, variável e problemático. Em função desse 

estado de coisas, surge um sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo 

uma identidade fixa, essencial ou permanente. Assim, para Hall, a identidade torna-

se uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 

nos rodeiam, sendo definida historicamente e não biologicamente. 

Com base em Hall (2001), entendemos que o sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor de um “eu” coerente. Inclusive, dentro de si próprio, o sujeito convive com 

identidades contraditórias, empurrando-o em diferentes direções, de tal modo que 

sua identidade está sendo continuamente deslocada. Contudo, haveria uma ilusão 

que se instaura no sujeito: mesmo quando vivencia sua própria identidade como se 

ela tivesse reunida e “resolvida” ou unificada, enquanto uma identidade plenamente 

unificada, completa, segura e coerente, isso soa como uma “fantasia”, pois

Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a 
morte é apenas porque construímos uma cômoda história sobre nós 
mesmos ou uma confortadora “narrativa do eu” (HALL, 2001, p. 14). 

Em Hall (2001) as identidades modernas estão sendo descentradas, 

isto é, deslocadas ou fragmentadas e o sujeito assume identidades diferentes, em 

diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” 

coerente. Isso abala a ideia do sujeito integrado. A identidade passa a ser definida 

historicamente e não biologicamente. Hall concebe a identidade articulada ao 

passado e presente, em permanente construção, atravessada tanto pelos discursos 
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públicos quanto pelas práticas e experiências dos sujeitos, entranhados numa 

determinada conjuntura histórica. Para o autor, identidade 

É um assunto de “chegar a ser” como também de “ser”. Pertence tanto ao 
futuro como ao passado. Não é algo que já existe, transcendendo lugar, 
tempo, histórica e cultura. As identidades culturais vêm de algum lugar, têm 
histórias. Mas, como tudo que é histórico, elas sofrem uma transformação 
constante. Longe de estarem eternamente fixas num passado 
essencializado, estão sujeitas ao contínuo ´jogo` da história, da cultura e do 
poder. Longe de estarem fundadas numa mera ´reprodução` do passado 
que está esperando ser encontrado e que, quando encontrado, assegurará 
nosso sentido de nós mesmos até a eternidade, as identidades são os 
nomes que damos às diferentes maneiras como estamos situados pelas 
narrativas do passado e como nós mesmos nos situamos dentro delas 
(HALL, 2001, p. 13-14).    

Se a identidade é uma busca permanente e está em constante 

construção, se trava relações com o presente e com o passado, tem história e, por 

isso mesmo, não pode ser fixa, determinada num ponto para sempre, isso implica 

movimento.

Nesse caso, Bauman (2005) é outro teórico que nos ajuda a pensar a 

questão da identidade. Seu construto teórico sobre o tema, de viés construcionista, 

situa o “problema” da identidade em uma época líquido-moderna cujo mundo em 

nossa volta está repartido em fragmentos mal coordenados, enquanto as nossas 

existências individuais são fatiadas numa sucessão de episódios fragilmente 

conectados. O autor vai dizer que “as entidades flutuam no ar”, sendo que algumas 

de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa 

volta.

Quando a identidade perde as âncoras sociais (Estado, igreja, família, 

religião), que a faziam parecer “naturais”, predeterminadas e inegociáveis, para 

Bauman (2005, p. 30) a “identificação” se torna cada vez mais importante para os 

indivíduos que buscam desesperadamente um “nós” a que possam pedir acesso. 

Menos importantes as afiliações sociais mais ou menos herdadas (raça, gênero, país 

ou local de nascimento, família e classe social), que são atribuídas tradicionalmente 
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ao indivíduo como definição de identidade, há a ânsia e as tentativas de encontrar 

ou criar novos grupos com os quais se vivencie o pertencimento e que possam 

facilitar a construção da identidade. 

No “admirável mundo novo das oportunidades fugazes e das 

seguranças frágeis, um mundo que se move em alta velocidade e em constante 

aceleração”, Bauman (2005) avalia que as identidades ao estilo antigo, rígidas e 

inegociáveis, simplesmente não funcionam e em função disso os habitantes do 

“líquido mundo moderno” buscam construir e manter referências comunais de 

identidades em movimento, lutando para se juntarem aos grupos igualmente móveis 

e velozes que procuram. Para o autor, o que está em questão é a fragilidade e a 

condição eternamente provisória da identidade, condição esta que não pode ser 

mais ocultada, pois o homem-fluido tende (ou é forçado) a trocar a identidade, que 

antes era escolhida de uma vez para sempre, por uma rede de conexões e, uma que 

as identidades ganharam livre curso, agora cabe a cada indivíduo, homem ou 

mulher, capturá-las em pleno voo, usando os seus próprios recursos e ferramentas.

Tanto em Bauman como em Hall, notamos que a identidade não opera 

na esfera do vazio nem existe de modo independente, ela existe nos agregados 

físicos e mentais que constituem uma pessoa social e culturalmente localizada, de 

uma pessoa que interage com os outros e com o mundo. Como todos os 

acontecimentos, a identidade resulta de agregações de causas e condições e, por 

isso, não tem qualquer natureza autossuficiente, independente, sendo um equívoco 

considerar identidade uma categoria ontológica separada de coisas e 

acontecimentos. Nesse sentido, é possível dizer que identidade tem relação com o 

“pertencimento”.

Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não 
têm a solidez de uma rocha, não são garantidos por toda a vida, são 
bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio 
indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 
determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais para o 
“pertencimento” quanto a para a “identidade” (BAUMAN, 2005, p.17). 
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Num contexto de fluidez permanente, uma posição fixa dentro de uma 

infinidade de possibilidades também não é uma perspectiva atraente. Na análise de 

Bauman (2005, p. 35), “estar fixo” – ser “identificado” de modo inflexível sem 

alternativa – é algo cada vez mais malvisto, sendo talvez mais prudente portar 

identidades como um manto leve, pronto a ser despido a qualquer momento. Grupos 

destituídos de referências ortodoxas entram em comunidades frágeis, em que é fácil 

entrar e ser abandonados. Embora não se refira diretamente às identidades 

discursivas, o dizer baumaniano nos levar a pensar no fato de se e quantas vezes 

o(s) migrante(s) das canções muda(m) de discurso ao sabor das circunstâncias e se 

essa volatilidade implica na sua imagem para o outro. 

Bauman (2005) elabora interessante analogia da construção da 

identidade, quando compara essa construção com o processo da formação de uma 

figura a partir das peças que vêm numa caixa de brinquedo do tipo “quebra-cabeça”. 

Para esse autor, de certa forma, a pessoa compõe a sua identidade pessoal ou as 

suas identidades pessoais como compõe uma figura que vem previamente montada 

no quebra-cabeça, sendo que, no caso da identidade pessoal, as peças do quebra-

cabeça estão incompletas faltando muitas e não se sabe quantas. E mais: ao 

contrário do brinquedo comprado numa loja – que vem completo numa caixa e em 

que a imagem final está claramente impressa e onde você pode examinar a imagem 

na caixa à medida que for montando, para se assegurar se, após cada encaixe, está 

no caminho certo –, na composição da identidade pessoal pode até existir um monte 

de pecinhas na mesa que a pessoa espera poder juntar formando um todo 

significativo. No entanto, a imagem que deverá aparecer ao fim do seu trabalho não 

é dada antecipadamente, de modo que não se tem certeza de ter todas as peças 

necessárias para montá-la, de haver selecionado as peças certas entre as que estão 

sobre a mesa, de as ter colocado no lugar adequado ou se elas realmente se 

encaixam para formar a figurar final.

Citando Lévi-Strauss, Bauman (idem) vai dizer que a tarefa de um 

construtor de identidade é de um bricoleur, que constrói todo tipo de coisas com o 

material que tem à mão. Na sociologia baumanina, a identidade é articulada e 

constituída entre dois polos. 
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Num dos polos da hierarquia global emergente estão aqueles que 
constituem e articulam as identidades mais ou menos à própria vontade, 
escolhendo-as no leque de ofertas extraordinariamente amplo, de 
abrangência planetária. No outro polo se abarrotam aqueles que tiveram 
negado o acesso à escolha da identidade, que não têm direito de manifestar 
as suas preferências e que no final se vêem oprimidos por identidades 
aplicadas e impostas por outros – identidades de que eles próprios se 
ressentem, mas não têm permissão de abandonar nem das quais 
conseguem se livrar. Identidades que estereotipam, humilham, 
desumanizam, estigmatizam (BAUMAN, 2005, p. 44).  

Percebemos nesta formulação que há pessoas de quem é subtraídao o 

direito de adotar a identidade de sua escolha. A elas são negadas o direito de 

reivindicar uma identidade distinta, restando-lhes uma identidade classificada e 

imposta, na forma de estereótipos, estigmas e rótulos. Para Bauman (2005), 

pessoas que não têm direito a escolher sua identidade pousam nas regiões 

inferiores de poder e pertencem a uma subclasse, enquanto exiladas nas 

profundezas além dos limites da sociedade, fora daquele conjunto no interior do qual 

as identidades podem ser reivindicadas e, uma vez reivindicadas, supostamente 

respeitadas.

Citando Giorgio Agambem, Bauman (2005) define a subclasse como 

um grupo heterogêneo de pessoas que tiveram o seu “bios” (a vida de um sujeito 

socialmente reconhecido) reduzido a “zoë” (a vida puramente animal, com todas as 

ramificações reconhecidamente humanas podadas ou anuladas). Nesta subclasse 

estão pessoas excluídas da lista oficial dos que são considerados admissíveis e 

adequados. A elas, qualquer identidade que possam ambicionar ou lutar para obter, 

lhes é negada a priori. Na condição de subclasse, a pessoa é excluída do espaço 

social em que as identidades são buscadas, escolhidas, construídas, confirmadas ou 

refutadas. Uma categoria de pessoas que estaria encontrando igual destino, de 

acordo com a análise de Bauman, sãos os refugiados. 

No processo de construção da identidade, trava-se uma guerra 

individual ou coletivamente pelo reconhecimento e esta guerra, no dizer de Bauman 

(2005, p. 45) se desenvolve em duas frentes: numa, a identidade escolhida e 
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preferida é contraposta “às obstinadas sobras das identidades antigas”, 

abandonadas e abominadas, escolhidas ou impostas no passado; na outra frente, as 

pressões de outras identidades, maquinadas e impostas, no caso, os estereótipos, 

os estigmas, os rótulos, promovidas por “forças inimigas”, são enfrentadas e – caso 

se vença a batalha – repelidas. Lembremos aqui das forças centrípetas e centrífugas 

citadas por Bakhtin (1990) que operam no funcionamento da língua. 

Para Bauman (2003), a identidade deve a atenção que atrai e as 

paixões que desperta ao fato de que é substituta da comunidade do lar 

supostamente natural ou do círculo aconchegante por mais frio que sejam os ventos 

lá fora. Nenhuma das duas (identidade e comunidade) estaria à disposição em 

nosso mundo rapidamente privatizado e individualizado, que se globaliza 

velozmente, e por isso, cada uma delas pode ser livremente imaginada, sem medo 

do teste da prática, como abrigo de segurança e confiança e, por essa razão, 

desejada com ardor. O paradoxo é que, para oferecer o mínimo de segurança e 

desempenhar um papel possivelmente tranquilizante e consolador, a identidade 

deve negar ser apenas um substituto da comunidade. A identidade brota entre os 

túmulos das comunidades, mas floresce graças à promessa da ressurreição dos 

mortos. Uma vida à procura de identidade é cheia de som e fúria. “Identidade” 

significa aparecer: ser diferente e, por essa diferença, singular, e assim a procura da 

identidade não pode deixar de dividir e separar. A vulnerabilidade das identidades 

individuais e a precariedade da solitária construção da identidade levam os 

construtores da identidade a procurar “cabides” em que possam, em conjunto, 

pendurar seus medos e ansiedades individualmente experimentados e, depois disso, 

realizar os ritos de exorcismo em companhia de outros indivíduos também 

assustados e ansiosos. Bauman questiona se essas “comunidades-cabides” 

oferecem um seguro coletivo contra incertezas individualmente enfrentadas. 

Dadas as diferenças entre as formas sociais de migração, inclusive 

como as suas próprias vidas se constroem, a identidade seria consequência 

“natural” de sua condição, obrigando-o a apegar uma identidade escolhida ou 

atribuída. Quer dizer, esse jogo de afirmação do eu pode ser levado à frente entre 

migrantes “emancipados” e uma massa sem rosto do que estão presos e fixos a uma 
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identidade sem escolha, atribuída ou imposta. Para usar uma expressão de Bauman 

(2007, p. 39), “enclaves privilegiados”. Sofrendo o peso de uma estereotipia 

coercitiva, afastados das opções desejáveis.  

As cargas semânticas investidas na construção da identidade 

representam, de certa forma, uma “guerras das identidades”. Na “política-vida” que 

envolve a luta pela identidade, não existiria uma solução final do tipo “finalmente 

encontrei minha identidade”. Ter uma identidade demonstra ser uma construção sem 

fim e para sempre incompleta, tendo como critério de portabilidade ser do tipo “até 

nova ordem”, flexível e sempre passível de experimentação e mudança. Se a 

identidade forja-se dentro de uma “comunidade”, esta, no dizer de Bauman (2007, p. 

62) deve ser tão fácil de decompor como fácil de construir, deve ser e permanecer 

flexível e nunca ultrapassar o nível “até nova ordem” e “enquanto for satisfatório”. A 

facilidade de desfazer-se de uma identidade no momento em que ela deixa de ser 

satisfatória, ou deixa de ser atraente pela competição com outras identidades mais 

sedutoras, indica que a fragmentação e a transmutação identitária são condição do 

homem baumaniano.

A agenda da Linguística Aplicada tem proposto discussões sobre a 

identidade. No campo estrito da Linguagem, a vertente dos estudos dos processos 

identitários a que nossa pesquisa se filia assume como pressuposto epistemológico 

o fato de que o ser humano, como observa Oliveira (2006), é um ser de linguagem e 

isso significa compreender que a constituição das identidades realiza-se pelas e nas 

práticas discursivas, através de relações intersubjetivas.  

Assim, pensamos a identidade não como um fato já concreto mas 

como uma “produção”, que nunca está completa, sempre em processo, e sempre 

constituída dentro, e não fora das representações. Justamente em função desse 

caráter de permanente construção, Moita Lopes (2002) menciona três traços 

principais que uma abordagem socioconstrucionista pode enfatizar para 

problematizar a questão da identidade, uma tríade que, no caso desta pesquisa, 

forma um construto teórico de expressiva importância.
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O primeiro traço é a fragmentação, com base no qual é possível 

descrever o quanto a identidade é complexa no sentido de não ser homogênea e de 

não pode ser definida somente, por exemplo, pela sexualidade ou pela classe social 

do indivíduo. O segundo traço, o da natureza contraditória das identidades sociais, 

tem a ver com a coexistência de várias identidades na mesma pessoa, o que permite 

observar o mesmo indivíduo se posicionando em identidades sociais contraditórias. 

O terceiro traço que marca as identidades sociais é a fluidez.

Se as identidades resultam de atos de criação, uma vez que não são 

elementos da natureza, tampouco essências ou coisas que estão vagando pelo 

universo, à espera de serem reveladas ou descobertas, respeitadas ou toleradas, 

Silva (2007) aponta que 

A identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas não são 
criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendente, mas do mundo 
cultural e social. Somos nós que as fabricamos no contexto de relações 
culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais e 
culturais (SILVA, 2007, p. 76).  

Silva também não aponta a existência de uma identidade unitária, 

autônoma, com algum tipo de realidade intrínseca e lembra o quanto a identidade e 

a diferença têm que ser nomeadas, sendo apenas por meio de atos da fala que 

instituímos a identidade e a diferença como tais. Por isso, diz que a identidade é 

considerada uma convenção nominal, ou seja, é também uma criação linguística. 

Uma maneira de se pensar que as identidades são convenções é aceitar que tanto a 

identidade como a diferença são o resultado de ato linguístico, o que significa dizer 

que elas são criadas por meio de atos da linguagem.  No mundo da linguagem, a 

identidade e a diferença adquirem sentido nas teias de significação em que se 

engalfinham. Enquanto resultantes de ato linguístico, a identidade e a diferença são 

determinadas pelos sistemas simbólicos e discursivos que lhes dão definição e 

passam por um contínuo processo de (res)significação.   
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Portanto, na linha de uma abordagem de pesquisa sociocultural, 

tentamos expor o quanto uma visão homogênea da identidade tem sido substituída 

por uma percepção heterogênea das pessoas e como as identidades, construídas 

no discurso, são fragmentadas, contraditórias e ambíguas. Em síntese, é isso o que 

a análise pretende mostrar, ou seja, o migrante emergente do discurso cancionista 

nordestino vive sua vida como “uma massa de fragmentos contraditórios” (MOITA 

LOPES, 2002, p. 95), identificando distintas identidades discursivas que o 

atravessam, por vontade própria ou imposta. Pela exposto, postulamos ser a 

questão de ter uma identidade fenômeno que deriva da dialética entre um indivíduo 

e a sociedade, e que as sociedades têm histórias no curso das quais emergem 

identidades particulares. 

Como se percebe, munimo-nos de teorias que indicam a 

impossibilidade de ser encontrada uma única identidade para o migrante nas 

canções. Assim, vislumbramos nos deparar, no lugar de uma identidade absoluta, 

um agregado de identidades, sem que nenhuma, isoladamente, possa servir para 

identificar o ser real, o migrante. Contudo, não podemos deixar de mencionar que, à

primeira vista, o que transparece do senso comum é um retrato do migrante 

nordestino como um pobre coitado, um desgarrado, vitimado pela seca da região. 

Uma narrativa sobre o drama de pessoas excluídas, com baixa escolaridade, com 

estereótipos de machões e mulheres submissas. De certa maneira, esses sempre 

foram os traços relevantes das identidades do migrante nordestino que a mídia 

ajudou a construir. A respeito da identidade reivindicada, o título da matéria da 

Folha, edição do dia 2 de agosto de 2008, “Nordestino não quer ser visto como 

pedreiro”, espelha um pouco a questão entre a identidade reivindicada e a 

imposta15.

Diante do que está exposto, cumpre-nos ainda assinalar que a maneira 

pela qual o discurso cancionista nordestino constrói a(s) identidade(s) do migrante 

não deixa de ser também uma extensão de outras práticas discursivas nas quais o 

15 Alusão ao que teria dito o atual Presidente da República Federativa do Brasil, Luís Inácio Lula da 
Silva, ele próprio um migrante nascido no município de Caetés, no estado de Pernambuco radicado 
em São Paulo, e teria sido pronunciada pelo presidente em discurso na cerimônia na Academia 
Brasileira de Cordel, quando reivindicou uma maior divulgação da cultura nordestina. 
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autor-pessoa participou, seja na família, na mídia e no seu meio cultural, onde 

reinam atitudes preconceituosas, visões essencialistas, concepções monolíticas do 

mundo. Como ressalvado, através da lente discursiva do cancioneiro nordestino, 

pode-se descobrir visões idealizadas, estereotipadas, estigmatizadas e rotuladas, ou 

não, pois todo discurso ecoa outros discursos de outras práticas discursivas.              
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3.3 Fluxos migratórios 

3.3.1 Uma constante antropológica 

Deslocamentos humanos não são um fenômeno da 

contemporaneidade. Diversas formas de mobilidade compõem a história da 

humanidade desde os primórdios e, ao que parece, levas de migrantes começaram 

a surgir a partir do momento em que o primeiro homem saiu das cavernas e ganhou 

o mundo. Desde então, a sina de “pássaro-migrante” o acompanha por toda vida, a 

ponto de ser raro se deparar com alguém que não tenha passado pela experiência 

da migração em, pelo menos, qualquer uma de suas modulações (nomadismo, 

diáspora, êxodo, entre outras). Evidentemente, esses trajetos têm diversas 

motivações: conflitos sociais, políticos e culturais, problemas climáticos e 

econômicos, entre tantos. Volens, nolens, não há como deixar de considerar que 

somos, nós humanos, “aves migratórias” em potencial e que existe dentro de cada 

um nós um élan vital empurrando na direção do outro lugar.

Se a História tem mostrado que a capacidade do homem de “ganhar o 

mundo” não é um fato contemporâneo ou muito recente, se os relatos históricos 

mostram o quanto a migração, como ato praticado pelo homem, pode ser 

considerada uma constante antropológica, se a trajetória de antigas civilizações, 

povos, nações, tribos está permeada da presença desse fenômeno largamente 

registrado antes mesmo do advento das novas tecnologias e da facilidade de 

transporte, contudo, é nos tempos modernos, mais do que nunca, que o lugar 

habitado pelo homem não pode ser mais definido como “endereço permanente”, no 

sentido físico e topográfico, de modo que se diz que o homem moderno tem a marca 
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de não pertencer mais a uma localidade, mas a várias e que tampouco habita o 

mesmo lugar eternamente.

Berger e Luckman (1995) observam que, ao contrário de outros 

mamíferos superiores, o homem não possui um ambiente específico, firmemente 

estruturado por sua própria organização instintiva, é menos restritivo a uma 

distribuição geográfica específica, em comparação com animais como o cachorro e 

os cavalos. Com isso, esse estudioso quer dizer que o homem não tem uma relação 

fixa com o ambiente e potencialmente pode se estabelecer na maior parte da 

superfície da terra, pois sua relação com o ambiente se caracteriza pela abertura 

para o mundo. É como se existisse dentro do ser humano um instinto migratório, 

uma espécie de mania ambulatória, uma pulsão, um élan vital.

Evidentemente, não se postula que tais hábitos sejam congênitos, e 

sim socialmente adquiridos em circunstâncias e contingências as mais diversas 

possíveis. Grosso modo, transparece a sensação que cada um de nós carrega uma 

placa nas costas, avisando “não sou daqui, nem estou aqui para ficar”. De todo 

modo, ter o potencial de ser extraterritorial não significa ser portador de uma nova 

síntese cultural global, pois esta continua sendo esse um privilégio de alguns.

Bauman (1999) anota que hoje em dia estamos todos em movimento e 

que muitos mudam de lugar, não existindo mais “fronteiras naturais” nem espaços 

óbvios a ocupar, potencialmente. Sendo que, cada vez mais, o homem torna-se um 

ser extraterritorial e mutante, como se nascer em algum lugar fosse para ele apenas 

uma mera contingência; longe de ser um compromisso de residência. Em se 

aceitando esse entendimento, não seria exagero asseverar o quanto é raro 

encontrar alguma pessoa que não esteja “deslocada”, ou seja, que não tenha se 

mudado do lugar em que nasceu, pelo menos uma vez. Muito provavelmente, seja 

mais fácil encontrar alguém que já perdeu – ou neste instante comece a perder – os 

vínculos com sua terra natal e se instale em um outro lugar diferente do de origem.

Se para os primórdios, as condições de transporte impunham enormes 

restrições à mobilidade, contudo, uma série de fatores técnicos da vida moderna 

veio contribuir para potencializar o fluxo migratório em tempos recentes. Ao contrário 



108

de velhos tempos, o homem moderno dispõe de mais facilidade técnicas para se 

tornar andarilho, uma vez que os avanços tecnológicos permitem o deslocamento 

dos corpos humanos nos espaços com mais rapidez e até com menos esforço físico 

e, ainda que a menor distância entre dois pontos continue sendo percorrida em linha 

reta, a extensão do espaço deixou de ser um “problema técnico” e pode ser vencida 

em questão de minutos, de maneira que alcançar regiões imensamente distantes e 

inimagináveis não pode mais ser considerado obstáculo técnico “fatal” à migração.

No entanto, os aparatos modernos de mobilidade não significam 

ausência de limitações à existência nômade do homem; uma vez que ele se depara 

com uma multiplicidade de determinações socioculturais. No que pese terem 

libertado o homem das agruras da distância e do espaço, os fatores técnicos não 

serviram ainda para superar o abismo difícil de transpor entre as experiências que 

cada um pode ter no contexto da migração. De maneira que, apesar do progresso, 

persistem dois polos que separam as experiências migratórias dos seres humanos, 

dividindo os de “baixo” e os do “alto”.

É inconteste o fosso existente entre as experiências migratórias vividas 

pelos seres humanos. Em muitas situações, nem todos podem ou querem migrar. 

Que se queira ou não, existe um abismo que revela a forma social em que a 

migração corre e faz pensar que se para alguns migrar é sinalização de liberdade, 

para muitos outros torna-se um destino indesejável e cruel, sem que o tempo de 

chegada e o de partida sejam escolhidos pelo viajante. Essa diferença nas formas 

sociais mostra o quanto o ato de migrar tem a ver com a condição sine qua non do 

direito à mobilidade. Se existem essas facilidades técnicas, contudo, nem todos têm 

acesso a elas de modo igual.

Quando se toca nas “questões sociais” que envolvem a migração, elas 

mostram que, nos tempos atuais, a não-permanência e a instabilidade domiciliar 

atingem, muitas vezes, um grau de transitoriedade tão elevado, a ponto da estadia 

em um lugar impedir, inclusive, de dar tempo de haver a sedimentação de laços 

sociais, afetivos e culturais. Se tal estadia não chega a ser, exageradamente 

pensando, “um instante passageiro”, no entanto, é factível como a vida humana tem 

sido fatiada de episódios migratórios pelos habitantes móveis da extraterritorialidade. 
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Assim, a extensão da mobilidade que a migração proporciona continua 

a depender de fatores sociais e tem caráter excludente, sendo indispensável saber 

dessas diferenças. A começar pelo fato de que nem sempre se deseja sair do lugar, 

muitas vezes tendo que sair contra a vontade impelido por alguma força. De maneira 

que, se para uns andar por aí e mudar de lugar constantemente pode ser um “estilo 

de vida”, para muitos nem sempre pode ocorrer por opção. Ou nem mesmo existir tal 

opção. No caso de ser por vontade própria, este estilo certamente não foi feito para 

imitação das massas, uma vez que é desfrutado por uma minoria detentora de um 

estilo de vida que celebra uma condição social inteiramente fora de alcance da 

maioria das pessoas. Daí ser importante, em termos de migração, considerar a 

mobilidade como uma mercadoria sempre escassa e distribuída de forma desigual.

A respeito das condições diferenciadas que o indivíduo vive a 

experiência da migração, Bauman (1999) indica um fosso substancial entre a 

mobilidade de “primeira classe” e a de “segunda classe”, lembrando  

[...] os que vivem no “alto” estão satisfeitos de viajar pela vida segundo os 
desejos do seu coração, podendo escolher os seus destinos de acordo com 
as alegrias que oferecem. Os de “baixo” volta e meia são expulsos do lugar 
em que gostariam de ficar. [...] Se eles não se retiram, o lugar muitas vezes 
é puxado como um tapete sob seus pés, de modo que é como se 
estivessem de qualquer forma se mudando. Se põem o pé na estrada, 
então seu destino o mais das vezes ficará nas mãos dos outros; dificilmente 
será um destino agradável e o que parecer agradável não será por opção. 
Podem ocupar um lugar extremamente pouco atraente que abandonariam 
de bom grado – mas não têm nenhum outro lugar para ir, uma vez que 
provavelmente em nenhum outro lugar serão bem recebidos e autorizados a 
armar sua tenda (BAUMAN, 1999, p. 95).  

A exposição baumaniana parece não deixar dúvidas quanto à 

capacidade de o ser humano alçar qualquer voo no contexto de migração 

dependendo diretamente do grau de mobilidade de que desfruta numa sociedade 

desigual e profundamente estratificada. É como se, para migrar na 

contemporaneidade, a mobilidade fosse o fator de estratificação social mais 

poderoso e cobiçado. Não por menos, Bauman (1999, ele próprio um polonês 
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radicado na Inglaterra, vai dizer que os mundos sedimentados em dois polos da 

hierarquia da mobilidade diferem acentuadamente e tornam-se cada vez mais 

incomunicáveis entre si. Para o primeiro mundo, o mundo dos globalmente móveis, 

diz ele, o espaço teria perdido sua qualidade restritiva e seria facilmente transposto 

na sua versão “real” como na versão “virtual”. Para o segundo mundo, o da 

”localidade amarrada”, daqueles impedidos de se locomover e, assim, fadados a 

suportar passivamente qualquer mudança que afete a localidade onde estão presos, 

o espaço real estaria se fechando rapidamente.

Na analise sociológica baumaniana, o mundo estaria para uns cada 

vez mais cosmopolita e extraterritorial, enquanto para os outros, a grande maioria, 

os muros constituídos pelos controles de migração, as leis da residência, a política 

de “ruas limpas” e “tolerância zero” ficassem cada vez mais altos e os fossos que os 

separam dos locais de desejo e da sonhada redenção ficaram mais profundos. Os 

“extraterritoriais” e “cosmopolitas” do primeiro grupo viajam à vontade, divertem-se 

bastante viajando, são adulados e seduzidos a viajar, sendo sempre recebidos com 

sorrisos e abraços abertos. Os do segundo grupo viajam às escondidas, muitas 

vezes, ilegalmente, às vezes pagando por uma terceira classe superlotada e ainda 

por cima são olhados com desaprovação, quando não presos e deportados.  

Em outra passagem (BAUMAN, 2000, p. 34), o autor assinala que a 

amplitude e rapidez de movimento fazem toda a diferença, que chega a indicar se a 

pessoa está no controle ou é controlada, se molda as condições da sua migração ou 

é moldado por elas, se age “a fim de” ou se comporta “em função de”, se busca 

atingir objetivos com a quase certeza do sucesso ou se toma medidas defensivas 

numa situação de variáveis inteiramente desconhecidas que mudam sem aviso.  

O fluxo migratório transcorre em uma ambiência na qual, de acordo 

com a descrição de Bauman (2001)
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[...] poucas coisas são predeterminadas e irrevogáveis. Poucas derrotas são 
definitivas, pouquíssimos contratempos, irreversíveis; mas nenhuma vitória 
é tampouco final. Para que as possibilidades continuem infinitas, nenhuma 
deve ser capaz de petrificar-se em realidade para sempre. Melhor que 
permaneçam líquidas e fluídas e tenham “data de validade”, caso contrário 
poderiam excluir as oportunidades remanescentes e abortar o embrião da 
próxima aventura. (BAUMAN, 2001, p.74).

A dureza dessas palavras revela o estágio atual das relações humanas 

e o quanto da vida as coisas têm um prazo de validade determinado e muitas já vêm 

constituída de um dispositivo de obsolescência, de forma tal que ninguém pode se 

gabar de ter uma existência tranquila, uma moradia permanente. O que o espírito 

desse tempo parece transmitir mostra-se resumido por Bauman (2001) na 

experiência combinada da falta de garantias (de posição, de títulos e sobrevivência), 

da incerteza (em relação à sua continuação e estabilidade futura) e de insegurança

(do corpo, do eu e de suas extensões: posse, vizinhança, comunidade). Se Bauman 

estiver certo, o poeta também está, ao lembrar que “esse é um tempo em que não 

existe a cidade dos homens completos” (DRUMMOND, 1998, p. 30).  

Bauman (1999) considera a mobilidade uma mercadoria sempre 

escassa e distribuída de forma desigual. Sua exposição teórica não deixar dúvidas 

de que a capacidade de o ser humano alçar qualquer voo está relacionada 

diretamente ao grau de mobilidade de que desfruta numa sociedade desigual e 

profundamente estratificada. Para esse sociólogo polonês, ele próprio radicado na 

Inglaterra, a mobilidade tornou-se, nos tempos modernos ou pós-modernos, o fator 

de estratificação mais poderoso e cobiçado e é a matéria de que são feitas e refeitas 

diariamente as novas hierarquias sociais, políticas, econômicas e culturais em 

escala mundial. Não por menos, Bauman (idem) vai dizer que os mundos 

sedimentados nos dois polos da nova hierarquia da mobilidade diferem 

acentuadamente e tornam-se cada vez mais incomunicáveis entre si. Para o primeiro 

mundo, o mundo dos “globalmente móveis”, diz ele, o espaço teria perdido sua 

qualidade restritiva e seria facilmente transposto na sua versão “real” como na 

versão “virtual”. Para o segundo mundo, o da ”localidade amarrada”, daqueles 

impedidos de se locomover e assim fadados a suportar passivamente qualquer 
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mudança que afete a localidade onde estão presos, o espaço real estaria se 

fechando rapidamente. 

Em sendo assim, cabe mencionar que diversos indicadores 

possibilitam a presente análise identificar o que Bauman acaba de postular, 

permitindo-nos relacionar a(s) identidade(s) do migrante às causas e condições da 

sua partida da terra natal. Tentaremos perceber e anotar quando, em suas variantes 

discursivas, o migrante nordestino vive a experiência da migração sob condições 

diferenciadas, indicando inclusive se há um fosso substancial entre a mobilidade de 

“primeira classe” e a de “segunda classe” referida por Bauman.

Notamos que, na sociologia baumaniana, a migração surge com um 

forte determinante econômico, a partir da compreensão que nem todos os andarilhos 

estão em movimento por preferirem isso a ficar parados ou porque querem ir aonde 

vão, e estariam se movendo porque foram empurrados, tendo sido primeiro 

deslocados do lugar sem perspectivas por uma força propulsora ou sedutora demais 

para resistir. Bauman defende a posição que se esses andarilhos pudessem optar 

até preferissem não ir a outros lugares ou mesmo não ter uma vida nômade e, 

consequentemente, vivem uma situação de migração que é tudo menos liberdade ou 

uma mera deambulação ou mero vaguear pelos lugares. Bauman problematiza o 

fato de se querer dar ao fluxo migratório um viés celebratório (MAFFESOLI, 1996, 

1998, 2000, 2001 e 2007) e culturalista (CANCLINI, 2005 e 2006). 

3.3.2 Migração e trabalho 

Quando se pensa em migração, é até “original” aliar sua causa à busca 

por um emprego, uma vez que, para sobreviver nas terras alheias, muitos 

submetem-se a trabalhos temporários, ou mesmo precários, buscando pequenos 

trabalhos, indo de canteiros em canteiros, à mercê da sazonalidade da oferta de 
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emprego em determinadas regiões, ao sabor das ocorrências. Mesmo numa época 

de relativização fundamental da ideologia do trabalho, ou mais exatamente, quando 

se diz que a realização de si não passa mais, forçosamente, pelo bom êxito 

profissional (BAUMAN, 2001), não se pode deixar de ver o trabalho como central na 

questão da migração.

A sociologia baumaniana traça uma moldura social do trabalho, nos 

tempos modernos, constatando que foi quebrado o eixo sobre o qual o trabalho era 

visto como uma vocação ou missão de vida, em torno do qual o resto da vida se 

resolvia e ao longo deste se registravam as realizações. Para Bauman, esse tipo de 

trabalho quase não existe mais, de maneira que nada pode ou deve ser fixado a 

esse eixo com segurança, pois

[...] confiar em sua durabilidade seria ingênuo e poderia ser fatal. Até os 
escritórios mais veneráveis e as fábricas mais orgulhosas de seu longo e 
glorioso passado tendem a desaparecer da noite para o dia e sem aviso; 
empregos tidos como permanentes e indispensáveis, do “impossível passar 
sem eles, se evaporam antes que o trabalho esteja terminado, habilidades 
outrora febrilmente procuradas, sob forte demanda, envelhecem e deixam 
de ser vendáveis muito antes da data prevista de expiração: e rotinas de 
trabalho são viradas de cabeça para baixo antes de serem aprendidas 
(BAUMAN, 2003, p. 45).     

Evidentemente, com o advento do trabalho por contratos de curto prazo 

ou sem contratos, a forma de sobrevivência reivindicada em seu tipo mais comum, 

que é o emprego, torna-se excessivamente frágil. Em todo caso, nesse mundo do 

trabalho volátil e quebradiço, a relação migração e trabalho, não pode ser totalmente 

descartada. Mesmo análises como as de Bauman indicando ter chegado o fim do 

emprego como “nos tempos dos avós”, de empregos seguros em empresas seguras, 

a migração ainda tem forte ligação com a procura de emprego. Em nome da 

“ideologia do trabalho”, muitos ainda saem de um lugar para outro sob o pretexto de 

procurar emprego e, à mercê da sazonalidade da oferta em determinadas regiões, 

submetem-se a trabalhos temporários ou mesmo precários. É possível ser exilado 

pela pobreza. 
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3.3.3 A migração no contexto nordestino brasileiro 

Em épocas mais distantes para os brasileiros, se fosse preciso 

construir uma imagem da migração esta estaria colada à ideia de um “enxame de 

gente” numa romaria em direção a algum lugar, tendo como referência vários 

episódios da História do Brasil. Por exemplo, a chegada dos portugueses no período  

colonial, dos italianos, alemães e outros grupos de trabalhadores europeus, entre 

outros povos que se fixaram em várias partes do país. No século XX, as marcas 

sociais da migração em todo o mundo sofrem o impacto das duas guerras mundiais. 

O Brasil é um dos países que acolhe muitas vítimas do período bélico. Por isso, 

frequentemente, a ideia de migração remete à imagem dos grandes êxodos, dos 

enormes deslocamentos.  

Como assinala Bauman (2005), desde o princípio, a era moderna foi 

uma época de grandes migrações e massas incalculáveis moveram-se pelo planeta, 

deixando seus países nativos por terras estrangeiras. Se, hoje, as trajetórias 

populares e prevalentes mudaram e dependem das pressões dos “pontos quentes” 

da modernização, em tempos atrás os migrantes vagavam das partes “mais 

desenvolvidas” do planeta para as “subdesenvolvidas”, pois os itinerários eram 

sobredeterminados: de um lado, pela existência de uma população excedente 

incapaz de conseguir ou manter um emprego compensador ou de herdar o status

social em seu país. A migração era um fenômeno amplamente confinado aos 

domínios dos processos modernizantes avançados, por outro lado, graças ao 

mesmo fator da rápida modernização, os países em que se produzia o excedente 

populacional gozavam, ainda que fosse por um tempo, de uma superioridade 

tecnológica e isso lhes permitia tratar essas áreas como “vazias” e, assim, prontas 

para a colonização maciça. 

Nessas “terras vazias”, cerca de 30 a 50 milhões de nativos (perto de 

80% da sua população total) foram aniquilados entre a época da chegada e 

estabelecimento dos primeiros soldados e comerciantes europeus e o início do 
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século XX, com o fito de preparar esses lugares para o papel de depósitos de refugo 

humano que o progresso econômico produzia na Europa em quantidades 

crescentes. Reciclados no excedente de contingente, eles entravam nas áreas ditas 

vazias nas mesmas condições em que milhões de “nativos contemporâneos” tentam 

entrar nas regiões “mais desenvolvidas” da atualidade, ou seja, reciclados como 

“migrantes econômicos”.

Naquela época, a migração trazia consigo a marca do extermínio de 

aborígenes  muitos nativos foram assassinados, outros pereceram de doenças 

importadas e o restante morreu depois de perder os meios que durante séculos 

sustentaram a vida dos seus ancestrais  com o fim de abrir novos espaços para os 

excedentes populacionais da Europa. A respeito disso, a história mostra que o Brasil 

nasceu sob o domínio da migração interterritórios estrangeiros, quando nos séculos 

XVI e XVII, aqui desembarcaram das caravelas de Pedro Álvares Cabral levas de 

migrantes vindos da Europa, sem falar nos homens e mulheres da África aqui foram 

trazidos na condição de escravos, até quase o final do século XIX. 

No aspecto interno, uma marca social de migração é a debandada de 

milhares de nordestinos nos sucessivos períodos de estiagem, conhecidos como 

retirantes. Milhares deles, conhecidos por candangos, foram parar no centro-oeste 

do país atraídos pela demanda de emprego oriunda da construção de Brasília (1950 

– 60) e por lá ficaram. Houve, nos anos 1980, a “corrida do ouro” rumo ao garimpo 

de Serra Pelada, no município de Carajás, no estado do Pará, região que se 

transformou em um ponto de afluência de migrantes, principalmente do Nordeste do 

Brasil. Perseguido pela ditadura militar (1964 –1985), muitos tiveram que deixar a 

região “fugindo em rabo de foguete” e exilando-se em diversos países. Açoitado do 

seu país como gado humano, recebendo a marca social do exílio. 

Cabe ainda mencionar a migração de milhares de pessoas causadas 

pela “força da natureza” (catástrofes, estiagens, entre outros). Ou seja, por 

condições geográficas. No entanto, quanto a essas causalidades, o problema reside 

no apego em demasia às “leis da natureza”, tendo em vista o risco de se naturalizar 

e simplificar imensamente uma problemática que tem forte cunho cultural, político e 

econômico. Muitas estratégias discursivas servem para escamotear esse problema. 
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Essas são apenas algumas facetas da migração contemporânea. Um fenômeno que 

sempre permeou a existência humana.

De todo modo, agrupamentos sociais ou indivíduos isolados sempre 

emigram na direção daqueles espaços geossociais onde o sistema capitalista 

concentra as maiores ou melhores oportunidades em emprego, bem-estar e 

ascensão social. Por sua vez, as migrações internas de um país não são um hábito 

congênito de sua população, mas, ao contrário, surgem historicamente como uma 

decorrência de suas mudanças sociais.

Em função disso, Souza (1980) afirma que é possível identificar, no 

espaço e no tempo, os rumos que as migrações internas assumiram por ocasião do 

surgimento de diversos ciclos da economia do país. As canções selecionadas 

remetem-nos a uma época (década de 50 e 60 do século XX) em que houve uma 

intensificação dos movimentos migratórios internos no Brasil. O próprio Souza 

registra que, em 1940, cerca de 3,4 milhões de brasileiros (8,5%) já estavam 

ausentes dos seus respectivos estados de nascimento. Em 1950, o total da 

população migrante alcançava 5,2 milhões (10,3%) de brasileiros natos. Em 1960, 

essa população migrante totalizava 12,5 milhões, ou seja, 18,25% sobre o total. O 

censo de 1970 constatou que 29,5 milhões de brasileiros residiam em municípios 

diferentes dos de nascimento. 

Acreditamos que existem inúmeros episódios da História do Brasil que 

registram o fenômeno migratório causados por vários motivos e que precisam ser 

realçados em pesquisa que tenha por objeto de estudo tais fatos.
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4 A(S) IDENTIDADE(S) DO MIGRANTE NORDESTINO: anotações de 
uma análise complexa 

A análise a ser empreendida dirige um olhar heraclítico às canções 

nordestinas para problematizar a construção da(s) identidade(s), qual seja, um olhar 

que exige que acompanhemos o movimento da vida, que seja permitido questionar o 

estabelecido, que busquemos a harmonia dos opostos, como o “arco e a lira” e que 

entendamos o quanto tudo está em constante fluir, em eterno vir-a-ser, devir, e que 

implica romper o modelo ou o dogma de aceitação de uma identidade essencial para 

a existência humana. Uma identidade que não seja nem inata nem natural, 

permanecendo sempre incompleta, sempre em processo, sempre em construção. 

Em função disso, torna-se possível depararmo-nos na análise com o discurso 

cancionista apresentando uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades para o migrante. 

Pensando a respeito do que foi dito de letras de música como 

enunciado, faremos um esforço investigativo para explicitar a capacidade 

enunciativa delas para construírem identidade(s) migratória(s). Para nós, as canções 

não deixam de ser textos narrativos que contam histórias da vida humana ora 

partindo de algum lugar, ora chegando e fixando-se em algum ponto, ora voltando 

ao local de partida. Nas canções analisadas, o ato de migrar envolve várias 

situações, multiplicidade de planos distintos. Por isso, a presente análise mostra 

que, no discurso cancionista nordestino, as ações do migrante – ou seja, 

acontecimentos essenciais da vida dele –, desenrolam-se substancialmente em 

eixos distintos que fazem referência ora a um lugar de partida, ora a um ponto de 
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chegada, onde de tudo acontece. Quer dizer, os eixos (partida ou chegada) acabam 

por determinar e situar, nas canções, a ação discursiva do migrante nordestino, em 

um momento singular e inseparável da sua existência proporcionado pela migração. 

De modo que explicitaremos se este lugar é apenas um ponto nodal, um espaço à 

toa e indeterminado, ou um “lugar antropológico” (AUGÉ, 1994, p.52).

Ainda dentro da nossa caracterização da migração, migrar pressupõe a 

intenção ou ato concreto de fixar o corpo em algum lugar antropológico, mesmo que 

seja por um tempo relativamente curto. Nessa condição, não pensamos em analisar 

nas letras representações de tipos humanos extremamente móveis e líquidos, como 

caminhoneiros, caixeiros-viajantes, mochileiros, turistas, peregrinos religiosos. Por 

sua vez, entre os migrantes relativamente sólidos, pensamos nos retirantes

nordestinos enquanto pessoas que migram do sertão do Nordeste.

4.1 A atualidade das canções 

A maioria das canções do corpus da nossa pesquisa data da década 

de 50 do século XX, fato que pode suscitar restrições quanto à sua atualidade.

Nascidas sob determinadas condições (históricas e sociais) de produção, essas 

canções não deixam de ser portadoras da marca da sua época, onde tiveram, de 

forma limitada, aspirações, interesses, força ou fraqueza histórica percebidas pelos 

seus destinatários imediatos. Contudo, seria nocivo ao nosso estudo fechar o 

espectro delas à época da sua criação, em sua chamada atualidade, uma vez que 

analisá-las apenas com base nas condições da época de sua composição, apenas 

sob condições de sua época mais próxima, não nos permite penetrar nas 

profundezas dos seus sentidos. Mesmo porque quem segue orientações 

metodológicas bakhtinianas, como nós, não pode estudar um fenômeno da 

linguagem mantendo-o preso à cultura da sua época, e, sim, precisa ficar atento ao 
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fato de que, se o sentido delas nascesse todo e integralmente no ninc et nunc da 

época da sua criação, não daria continuidade ao passado e não manteria com o 

presente um vínculo substancial, como também não poderia viver no futuro, pois 

“tudo que pertence apenas ao presente morre juntamente com ele” (BAKHTIN, 2003, 

p. 263). De acordo com o pensamento bakhtiniano, um enunciado não se 

desatualiza.

Sustentando-se nesse postulado, a nossa análise procura libertar cada 

música do “cativeiro do tempo” e oferecer-lhe a oportunidade de ser nova portadora 

material de sentido, o que requer adotar um estilo de análise que evita tratá-las 

como um acontecimento produzido em um tempo e lugar determinado e que só 

poderia ser lembrado e celebrado de longe, como um ato de memória. De certa 

forma, fazemos essa atualização quando levamos as canções nordestinas a 

dialogarem com a sociologia baumaniana, sob os auspícios da Linguística Aplicada. 

Ademais, como enunciado concreto, as canções nascem, vivem e morrem no 

processo de interação social. Se cortadas do solo real que as nutre, perdem a chave 

tanto de sua forma como do seu conteúdo e tudo que resta delas é uma “casca 

linguística”.

Como enunciado concreto, não perdem sua atualidade porque, não só 

agora como desde sua origem, penetram num meio dialogicamente perturbado e 

tenso de diálogos de outrem, de julgamentos e entonações, e se entrelaçam com 

eles de maneira complexa, ora fundindo-se com uns, ora isolando-se de outros. 

Podemos dizer que, em sua trajetória, elas estão amarradas e penetradas por ideias 

gerais, por pontos de vista, por apreciações de outros e por entonações, sendo 

oportuno saber de que modo elas atualizam esse já-dito. Assim posto, sairemos à 

procura dos “tesouros dos sentidos” que se escondem na linguagem verbalizada 

dessas canções, momento em que elas se enriquecerão de outros sentidos e 

significações, podendo superar a entonação que tiveram na época da sua criação. 

Com essa aposta heurística, a análise quer descobrir algo novo nesses escritos do 

passado.

A respeito dessa marca épica, até podemos dizer ainda que, de cada 

época, a letra de uma música é uma espécie de monumento com um “significado 
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final”. Contudo, além desse significado final do monumento, existe um significado 

vivo, crescente, em formação e em mudança que não nasce inteiramente na época 

limitada do nascimento do monumento. Um significado que, pela ótica de Bakhtin 

(2003), é preparado ao longo de séculos antes do nascimento e continua a viver e 

desenvolver-se durante séculos após. Ou seja, um significado que remonta o 

enunciado, inclusive com suas raízes, a um passado distante, preparado por 

séculos. De maneira que, na chamada época da sua criação, a letra da música está 

apenas colhendo os frutos maduros do longo e complexo processo de 

amadurecimento a que está submetida.

Em se concordando com esse entendimento, o significado crescente e 

inconcluso da letra de uma música não pode ser deduzido e explicado apenas das 

condições limitadas de uma dada época, da época do nascimento do monumento. 

Ademais, quando a letra da música é considerada enunciado, como procedemos 

aqui, somente as condições de produção imediatas não servem para dar sentido a 

ela, pois elas são apenas as condições ideais de uma determinada época e não 

esgotam o significado crescente e permanente de uma obra artística aberta, como é 

a letra de uma música. Não queremos dizer com isso que iremos ignorar 

inteiramente a época contemporânea da gênese das canções.

Foucault (2002, p. 121) também oferece-nos um reforço a essa 

questão da atualidade das letras de músicas, dizendo que

Ao invés de ser uma coisa dita de forma definitiva e perdida no passado 
como a decisão de uma batalha, uma catástrofe ecológica ou a morte de um 
rei – o enunciado, ao mesmo tempo em que surge em sua materialidade, 
aparece com status, entra em redes, se coloca em campos de utilização, 
se oferece a transferências e a modificações possíveis, se integra em 
operações e em estratégias onde sua identidade se mantém ou se apaga. 
Assim, o enunciado circula, serve, se esquiva, permite ou impede a 
realização de um desejo, é dócil ou rebelde a interesses, entra em ordem
das contestações e das lutas, torna-se tema de apropriações ou de 
rivalidade (grifo nosso). 

Assim, apostamos que, mesmo distante do vínculo substancial do 

passado, a presente análise pode conseguir enriquecê-las com novos significados e 

novos sentidos, superá-las no que foi em sua época, em seu momento histórico, 
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dissolvendo as fronteiras de sua época. Queremos crer que, vivendo outro momento

estético, isto é, no grande tempo de um estudo de caráter científico, em outro plano 

de sua existência, as canções podem levar, como parte inseparável da cultura 

humana, vida intensiva e plena, tanto quanto foi em sua atualidade propriamente 

dita.

4.2 Dispositivo analítico 

Considerando LM texto que reflete o mundo objetivo, como expressão 

da consciência que reflete algo (BAKHTIN, 2005), a análise escuta a “alma social”

das palavras ditas pelos falantes. Isso implica envolver as letras das músicas em um 

tratamento discursivo, saber da discussão ideológica em que elas se envolvem e 

onde elas respondem, refutam, confirmam ou antecipam alguma coisa. Como sugere 

Bakhtin (2003), trata-se de fazer o meio linguístico, que atua mecanicamente sobre o 

indivíduo, começar a falar, isto é, descobrir nesse meio a palavra em potencial e o 

tom. Trata-se de transformá-lo no contexto semântico do indivíduo escrevente, 

pensante e atuante. Em outras palavras, desvelar os atos e os pensamentos do 

escrevente. Ouvir suas vozes. 

Como já assinalamos, a expressão das relações axiológico-emocionais 

do falante nas canções pode ser de índole implícita, de maneira que a entonação 

realiza-se, muitas vezes, e particularmente, nas camadas mais substanciais e 

profundas de cada uma, tendo como fundo dialogizante o contexto extratextual. 

Mesmo porque, na concepção de linguagem bakhtiniana, a obra verbal é integrada 

também pelo seu necessário contexto extratextual. É como se ela fosse envolvida 

pela música do contexto axiológico-entonacional, na qual é interpretada e avaliada 

(é claro que esse contexto muda conforme as épocas da percepção, o que cria uma 

nova vibração na obra. Exatamente por conta dessa “nova vibração” e porque, 

inevitavelmente, não conhecemos, a priori, as possíveis entonações axiológicas que 
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emanam do discurso cancionista, é que a análise se embrenha na discursividade 

dos enunciados.

Na análise, as canções passarão a ser mencionadas como enunciados, 

recebendo uma identificação única numa nomenclatura alfanumérica composta pela 

letra “E” seguida de um numeral ordinal a partir do número 1(um), surgindo um 

símbolo no topo, antes da inserção do texto verbal de cada enunciado com as 

seguintes feições: E1, E2, E3 e assim sucessivamente. Ao final do enunciado, 

segue-se a identificação do nome da letra da música. Pode ocorrer de uma canção, 

no todo ou em parte, (re)aparecer na análise, mas quando surge pela primeira vez 

será feito um breve histórico, apresentando principalmente o autor-pessoa e o ano 

da gravação. 

Na sua forma escrita, as canções que iremos analisar apresentam uma 

conclusibilidade específica, com começo, meio e fim materiais, como se ouvíssemos 

o dixi conclusivo do compositor: “terminei a letra da música”. Partindo do texto, a 

análise perambulará em algumas direções, agarrará pedaços heterogêneos da vida 

social, sem nenhum momento deixar de fazer alusão ao objeto real, ou seja, ao 

homem inserido na sociedade, que fala e exprime a si mesmo por meio da 

linguagem. Em tais condições, a letra da música implica muito mais do que aquilo 

que nela está incluído como temática, conteúdo e elementos composicionais. Não 

enforma um objeto estritamente linguístico. Parafraseando Brait (2005), solicita um 

olhar para outros elementos que também a constituem. Daí, nosso interesse nos 

seus aspectos discursivos para perceber e apontar como o migrante se posiciona 

enquanto sujeito, sob a compreensão de que o seu discurso se confunde com ele 

enquanto discurso confessional dele sobre si mesmo. Dizendo isso de outro modo, 

pretendemos confirmar o entendimento a respeito da capacidade da palavra 

pronunciada ou silenciada revelar e identificar quem alguém é.  

Para Arendt (2001), constitui equívoco ignorar a inevitabilidade com 

que os homens se revelam pelo discurso como sujeitos, como pessoas distintas e 

singulares, mesmo quando estão empenhadas em alcançar um objetivo 

completamente material e mundano. Para essa autora, se fosse possível eliminar 

essa revelação do homem pelo discurso e pela ação, seria o caso de transformá-lo 
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em algo que ele não é e seria também o caso de negar que essa revelação tem 

consequências próprias. Assim entendendo, a partir de agora, passamos a nomear 

as canções de enunciados, seguindo a nomenclatura mencionada. Esses 

enunciados são os “sujeitos” da nossa pesquisa. Cada uma é (como se fosse) a 

representação individual e singular de um migrante-pessoa, em dada circunstância 

de sua vida, com o qual teríamos tido contato num hipotético trabalho de campo de 

cunho etnográfico, por exemplo. Desencarnada, sua fala é tomada enquanto de uma 

pessoa verdadeiramente real, na sua plenitude física, psíquica e moral. Tem valor 

heurístico igualmente se se tratassem de depoimentos (entrevistas) in loco para 

estudos científicos de pessoas de carne e osso.  

Para dar cabo ao que ora postulamos, cada enunciado passa a ser 

visto como uma imaginária conversa, nas esquinas da vida, nos encontros fortuitos 

do cotidiano ou mesmo como depoimentos solicitados nas inúmeras situações 

possíveis do contato humano, sendo que, por nós, na condição de um ouvinte 

diferenciado, essa conversa é meio furtivamente captada para uma averiguação 

mais detalhada a respeito do que o nosso imaginário migrante diz. Como um 

alcoviteiro, chegamos até mesmo a provocar, ou melhor, a forçar um diálogo entre 

esses vários migrantes nomeados como enunciados. Sem que eles saibam, 

comparamos até uma fala com a outra, e fazemos nossa análise assim.  

4.3 Relatos de uma análise 

4.3.1 Por vontade ou necessidade 

Os primeiros enunciados da nossa análise entretecem uma 

dialogicidade que nos permite pensar num ser humano migrando do sertão 

nordestino na condição de vítima das circunstâncias sociais, políticas e econômicas 
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e, em função disso, quase não desfruta nem dispõe de um leque de opções para 

definir sua permanência no lugar. O tom do discurso deixa antever a feição de um 

migrante que se parece mais com a de um moribundo em seu último

estremecimento. Situação protagonizada por exilados políticos, refugiados das 

guerras e de conflitos étnicos e por todo tipo de gente expulsa, aos milhares, dos 

seus lugares por problemas políticos, econômicos e sociais. 

A canção escolhida para iniciar a análise é “Asa Branca” que tem letra 

resultado da parceria de Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira (1915 – 1979). Antes 

de receber a letra, a música já era ouvida e tocada pelo próprio pai de Gonzaga, 

Januário, e fazia parte do repertório tradicional do sertão. O povo escutava o toque 

dela e improvisava uma letra para cada ocasião. Assim, a música crescia, evoluía, 

sem eira nem beira, e sem dono. Foi gravada por Luiz Gonzaga, pela primeira vez, 

em 1947, num disco de 78 rotações.

Dreyfus (1996) apresenta Humberto Teixeira como cearense de Iguatu, 

nascido em 1915, residente no Rio de Janeiro desde 1930, que começou a estudar 

Medicina, mas se formou em Direito em 1943, com uma extensa atividade musical 

iniciada com o estudo de flauta e bandolim na infância. Quando conheceu Luiz 

Gonzaga, em agosto de 1945, Humberto Teixeira já era um músico conceituado, 

com muitas músicas gravadas no ritmo de valsa, cantigas, sambas, modinhas e 

toadas, mas nada especificamente nordestino. Na década de 50, do século XX, a 

dupla Gonzaga/Teixeira adquiriu imenso renome no meio artístico, “mandava e 

desmandava na música nordestina, renovando as campanhas de lançamento de 

novos ritmos” (DREYFUS, 1996, p. 138). Teixeira chegou a ser eleito deputado 

federal.

Eis a canção de abertura da análise: 
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E1

Quando olhei a terra ardendo / qual fogueira de São João / eu 

perguntei a Deus do céu / ai / por que tamanha judiação / que 

braseiro / que fornalha / nem um pé de plantação / por falta d’água 

perdi meu gado / morreu de sede meu alazão / até mesmo a asa 

branca16 bateu asa do sertão / então eu disse / adeus Rosinha / 

guarda contigo meu coração / longe / longe muitas léguas / numa 

triste solidão / espero a chuva cair de novo / para eu voltar pro 

meu sertão / quando o verde de teus olhos / se espalhar na 

plantação / eu te asseguro /  não chores não / viu / que eu voltarei 

/ viu / meu coração 

 [ Asa Branca ]  

O migrante de E1 entabula um diálogo com um interlocutor não-

identificado, nem nomeado. O seu discurso retoma três momentos distintos do seu 

processo migratório, porém sequenciais: o primeiro quando ainda se encontra na 

terra natal, o segundo quando anuncia a partida e o terceiro quando discursa já na 

condição de deslocado.

No primeiro, apresenta-se ao mundo como sujeito detentor de uma 

estrutura econômica relativamente estável, com posses (meu gado, plantação) e 

tendo um relacionamento conjugal com uma personagem a quem chama de 

Rosinha. No entanto, informa ao seu interlouctor que essa sua vida sofreu um revés 

quando se deparou com um problema (estiagem) e a impossibilidade de sobreviver 

dignamente na localidade (nem um pé de plantação, perda de animais). O tom do 

discurso é de quem constata tal situação e se mostra impotente diante do que está 

acontecendo, passando a indagar a um Ser, a quem confere superioridade, a 

respeito do que ora vive como um drama (eu perguntei a Deus do céu / ai / por que 

tamanha judiação). O migrante deseja uma explicação. 

16 Ave brasileira da familia dos columbideos muito comum no sertão nordestino e cujo nome científico 
é Columba picazuro.
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Na condição de observador atento ao cenário local e ao processo 

gradativo e devastador que culminou com a sua expulsão da terra natal, olhar a terra 

ardendo como uma fogueira, embora já entonasse metaforicamente desesperança, 

assim como constatar a inexistência de um único pé de plantação e a morte do 

animal estimado, por mais que essas cenas retratem ambiente desolador, ainda não 

era suficiente para o sertanejo decidir “arredar o pé”, até quando percebeu que asa 

branca bateu asa do sertão. 

Para introduzir o tom de “terra arrasada” ao seu discurso, no segundo 

momento, o migrante evoca o voo do pássaro (até mesmo a asa branca bateu asa e 

voou) como prenúncio de uma migração que se determina por um forte viés 

econômico. No processo de construção de sentido do enunciado, podemos perceber 

relação dialógica entre o voo do pássaro e a partida do sertanejo. O migrante se 

identifica com a ave, que também assume sua natureza errante. A perda dos meios 

de sobrevivência (plantação, animais) traça os rumos da migração. O discurso 

entona uma espécie de arrebatamento, de desterro, e remete ao drama de uma 

pessoa que preferiria ficar no seu lugar de origem e que passa a se mover porque 

está sendo empurrada por uma mola propulsora forte demais para resistir.  

Suas (últimas) esperanças de permanecer no lugar, mesmo em 

condições tão inóspitas, vão juntas com o voo do pássaro-ícone que toma como 

referência de anunciação da terra arrasada. Numa linguagem, comum, dir-se-ia que 

a partida da asa branca do sertão foi o que lhe fez “cair a ficha”, pois, até então, o 

tom do discurso remete a um (iminente) migrante, renitente e resistente, o qual vai 

observando o processo gradativo de deterioração provocado pela estiagem 

crescente, mas se mostra capaz de ainda sobreviver em tal ambiente até um certo 

limite.

A materialidade do discurso remete-nos a uma metáfora interessante 

que parece descrever tal processo, isso quando o migrante trabalha com uma 

associação de ideias (fogueira, ardência, fornalha). Com isso, ele quer dizer, 

implicitamente, que a falta de água na região vai tornando a terra improdutiva a partir 

do momento em que, no sertão nordestino, o período de chuvas (inverno) não se 

confirma já nos primeiros meses do ano a ponto de em junho (mês em que se 
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comemora o São João) a seca na região apresentar um cenário que, 

simbolicamente, mais parece com um braseiro, uma fornalha, uma fogueira em 

chamas. Convivendo com essa situação até o limite, o migrante não encontra mais 

força para permanecer e, tendo a mesma visão do pássaro que sobrevoou a região, 

sentenciou, diante do que viu e sentiu, a sua partida. 

A partir desse momento, o sertanejo assume sua condição de 

migrante, mas com um discurso de quem não queria sair do seu lugar. Isso soa 

ainda mais nítido quando o migrante informa ao seu interlocutor que, ao partir, 

assumiu o compromisso de voltar assim que a situação mudasse. Para que não 

reste dúvida, o migrante recorda das palavras que pronunciou no momento da 

partida (espero a chuva cair de novo / para eu voltar pro meu sertão / quando o 

verde de teus olhos / se espalhar na plantação / eu te asseguro / não chores não / 

viu / que eu voltarei / viu / meu coração), jurando retorno à terra natal e aos braços 

da pessoa amada. 

Nesse segundo momento, o sujeito já começa a viver uma situação de 

migração que pode ser tudo, menos liberdade ou uma mera deambulação ou mero 

vaguear pelos lugares. Sua narrativa expõe a complexa e substancial diferença que 

se estabelece entre a migração por vontade ou por necessidade. Da maneira como 

discursa, a possibilidade da migração descortina-se para ele sob uma situação 

excepcional e não como curso “normal” dos acontecimentos da vida. Quase que 

inesperada, a opção de migrar (a)parece ser a única que lhe resta, tangido como 

gado da sua terra, expulso da terra natal. Em tom catastrófico, atesta condições 

inóspitas de uma localidade que o expulsa da rotina diária e do convívio familiar. 

Por sua vez, no terceiro momento da conversa com seu interlocutor, o 

migrante de E1 reforça também o tom do discurso de quem veio parar em outras 

terras (longe / longe muitas léguas) em decorrência de circunstâncias infinitamente 

acima de si e de quem não teve ou tem escolha. Como partiu sozinho, o migrante 

lamenta essa situação de viver numa triste solidão, e percebemos um indivíduo que 

ainda guarda fios de esperança de voltar para sua região.
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Idêntica situação de desterro é vivida pelo migrante da canção 

“Paraíba”.

E2
Quando a lama virou pedra / e mandacaru17 secou / quando o 

ribaçã18 de sede / bateu asa e voou / foi aí que eu vim me embora 

/ carregando a minha dor / hoje / eu mando um abraço pra ti 

pequenina / Paraíba masculina /  muié macho sim sinhô / Paraíba 

masculina / muié macho sim sinhô / eta pau pereira / que em 

Princesa já roncou / eta Paraíba / muié macho sim sinhô / eta pau 

pereira / meu bodoque não quebrou / hoje eu mando  um abraço 

pra ti pequenina / Paraíba masculina / muié macho sim sinhô / 

Paraíba masculina muié / macho sim sinhô / quando a lama virou 

pedra / e mandacaru secou / quando ribaçã de sede / bateu asa / 

e voou / foi aí que eu vim me embora / carregando a minha dor / 

hoje eu mando um abraço pra ti pequenina / paraíba masculina / 

muié macho sim sinhô / Paraíba masculina / muié macho sim 

sinhô / eta / eta / muié macho sim sinhô / muié macho sim sinhô 

 [ Paraíba ]

Esse enunciado é mais uma parceria de Gonzaga com Teixeira. 

Dreyfus (1996) conta que, em 1952, a “dupla imortal” tinha sido contatada pela 

Rádio Nacional, pelo chefe da Casa Civil do governo de Eurico Dutra (1946 – 1950), 

para fazer um jingle para a campanha eleitoral de José Américo. Compuseram a 

música e o célebre refrão “paraíba masculina / mulher macho sim senhor”, o qual 

seria uma homenagem do cantor ao estado nordestino que se mostrara tão corajoso 

na Revolução de 1930. Esse refrão, entretanto, não foi bem entendido pela 

oposição, que o considerou um insulto à mulher paraibana.

17 Arvore típica da região Nordeste, conhecida também por “cardeiro”, “xiquexique”.  
18 Termo popular que se refere às aves migratórias em geral.  
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Como no enunciado anterior, em E2 o migrante encontra-se no limiar 

de uma decisão e evoca não só a figura do voo do pássaro para descrever seu 

drama como também um jogo metafórico interessante (lama virou pedra / 

mandacaru secou). Mais uma vez, a metáfora entrecorta a construção discursiva da 

identidade de um sujeito. De maneira que o migrante parece dizer para seu 

interlocutor não-identificado que conviveu com uma situação inóspita até onde foi 

possível. Podemos dizer que a construção da sua identidade é guarnecida no 

diálogo com uma voz social de que “o sertanejo é antes de tudo um forte”. Quando, 

em E2, o migrante evoca animais e plantas resistentes da região para descrever o 

processo natural de devastação causada pela falta de água sobre os animais e as 

espécies vegetais típicas da caatinga nordestina, como o mandacaru, podemos 

ouvir, contígua à voz dele, a da ciência asseverando a possibilidade de ocorrer 

processo químico e/ou físico que faz com que a lama vire pedra e uma árvore tão 

resistente como o mandacaru seque, mesmo que demande um longo tempo.

Daí, quando o migrante metaforiza tal processo, não o faz por acaso, 

mas remetendo seu discurso à construção da identidade de um ser resistente e 

persistente.  Por essa entonação, E2 deixa antever o quanto a decisão de migrar foi 

tomada por um sujeito que também teria matutado antes a respeito da ideia de 

deixar o lugar, enquanto observa a degradação local e as condições inóspitas para 

sobreviver. Corrobora com esse entendimento o que transparece da expressão foi

aí, que pode ser substituída, de modo parafrásico, por “só depois de tudo isso 

acontecer é que decidi deixar a minha”. Portanto, uma entonação muito enfática a 

respeito do caráter do migrante. Assim, a descrição do fenômeno natural da 

devastação soa como uma estratégia discursiva de autoapresentação de um “cabra 

da peste” que parece que só arreda o pé do sertão no “último pau-de-arara”. 

Tomamos agora para análise neste tópico mais duas canções do 

universo cancionista nordestino, ambas de Patativa do Assaré (1909-2002), 

cearense batizado Antônio Gonçalves da Silva, cantador de feira e poeta-repentista.
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E3

Seu doutor / me dê licença pra minha história contar / hoje eu tô 

numa terra estranha / é bem triste o meu penar / eu já fui muito 

feliz vivendo no meu lugar / eu tinha cavalo bom / e gostava de 

campear / todo dia eu aboiava na porteira do curral / eeeeiaaaa / 

êeee Vaca Estrela / ooooo Boi Fubá / eu sou filho do Nordeste / 

não nego meu naturá / mas uma seca medonha me tangeu de lá 

prá cá / lá eu tinha o meu gadinho / não é bom nem imaginar / 

minha linda vaca Estrela / e o meu belo boi Fubá / aquela seca 

medonha / fez tudo se atrapalhar / eeeeiaaaa / êeee vaca Estrela / 

ooooo boi Fubá / não nasceu capim no campo / para o gado 

sustentar / o sertão se estorricou / fez o açude secar / morreu 

minha vaca Estrela / se acabou meu boi Fubá / perdi tudo quanto 

eu tinha / nunca mais pude aboiar/ eeeeiaaaa / êeee vaca Estrela 

/ ooooo Boi Fubá 

 [ Vaca estrela, boi fubá ]

A canção é “Vaca estrela, boi fubá”19, que tem letra e música de 

Patativa do Assaré, foi gravada por Luiz Gonzaga em 1984. Nela, surge um migrante 

com um discurso duplo, o qual, deslocado (hoje eu tô numa terra estranha), dialoga 

com um interlocutor a quem se dirige respeitosamente, alcunhando o tratamento de 

“Seu Doutor”, modo muito comum de o sertanejo dirigir-se a uma pessoa com um 

nível cultural diferente do seu. Autoidentifica-se como sendo de um lugar (eu sou 

filho do Nordeste) e, em seguida, reafirma essa sua identidade (não nego meu 

naturá).

19 A respeito dessa música, constatamos uma divergência entre os “biógrafos” de Luiz Gonzaga 
citados neste estudo. Dreyfus (1996) não confirma que Gonzaga gravou a canção de Patativa do 
Assaré. Já Barbosa (2007) a inclui no rol das canções que menciona em seu livro como tendo sido 
gravada por Gonzaga. Por sua vez, Echeverria (2004) insere o nome da música num CD gravado por 
Gonzaga em dueto com o cantor cearese Fagner. Junto com “A Triste partida”, foram as duas únicas 
músicas que Gonzaga gravou de Patativa. 
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Num primeiro momento, num tom saudosista, evoca reminiscências do 

estilo de vida que levava nesse lugar (eu já fui muito feliz vivendo no meu lugar),

relatando seu padrão de vida e rotina (eu tinha cavalo bom / e gostava de campear / 

todo dia eu aboiava na porteira do curral). Assim, nesse primeiro momento, seu 

discurso constrói a identidade de uma pessoa estruturada, com uma vida organizada 

em torno do trabalho no campo. Um homem que levava uma vida simples, 

relativamente estruturada para os padrões locais, com posses significativas. 

No entanto, num segundo momento, quando narra a transformação da 

sua vida depois que se mudou para essa terra estranha, o migrante imprime outro 

tom ao seu discurso. Novamente, lamurioso. A fala é de quem está longe de parecer 

um “pássaro boêmio” ou ter migrado do seu torrão natal instigado pela mera vontade 

de estar em ou perambular por outro lugar (uma seca medonha me tangeu de lá prá 

cá e fez tudo se atrapalhar). Diante das circunstâncias (não nasceu capim no campo 

para o gado sustentar, o sertão se estorricou, fez o açude secar, perdi tudo quanto 

eu tinha), a migração torna-se uma espécie de arrancamento e o empurra para esse 

lugar estranho. 

Assim, pelo discurso, o migrante de E3 apresenta-se ao seu 

interlocutor imediato e ao mundo como vítima de uma situação que mudou 

completamente a sua rotina de vida, sendo marca indelével do seu processo 

migratório a necessidade de sobrevivência. O que o faz deslocar-se do lugar não é o 

desejo latente e premente de evasão do ser humano. A terra esturricada abate-se 

sobre ele como “destino cruel”. Desprovido dos meios de subsistência, resta-lhe 

desviar a vida para outro rumo, sobra-lhe a fuga do lugar, mesmo contra a vontade, 

para viver em terras estranhas.

Portanto, a situação retratada em E3 não nos permite aplicar o termo 

“nômade”, pois nos conduziria a erros grosseiros ao atenuar a diferença que separa 

o tipo de experiência migratória que vive o migrante em relação ao boêmio e ao 

flaneur.  O migrante desse enunciado está longe de viver uma migração de viés 

celebratório ou uma espécie de errância, deambulação, nomadismo, motivada pelo 

desejo do ser humano de estar em outro lugar. Quer dizer, o tom do discurso é de 

um migrante que não está no controle, não molda o status da sua migração, não age 
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“a fim de”, mas “em função de”. Pelo discurso, transmite a sensação de desterro, 

pois não deseja sair do lugar, mas teve de sair tangido como gado, contra a vontade 

e impelido por uma força superior. De modo que andar por aí, mudar de lugar 

constantemente, pode ser um “estilo de vida”, embora para o migrante de E3 isso 

não ocorra por opção.

Ademais, é preciso lembrar que, nos raros casos, quando a migração 

ocorre de ser por vontade própria, esse estilo certamente não foi feito para uso das 

massas, passando a ser desfrutado por uma minoria privilegiada, sendo um estilo de 

vida que celebra uma condição social inteiramente fora de alcance da maioria das 

pessoas. Semelhante situação vive o migrante do próximo enunciado. 

E4

Meu Deus / meu Deus. . . / setembro passou / outubro e novembro 

/ já tamo em Dezembro / meu Deus que é de nós / Meu Deus / 

Meu Deus / assim fala o pobre / do seco Nordeste / com medo da 

peste / da fome feroz / ai / ai / ai / ai / a treze do mês ele fez 

experiência / perdeu sua crença nas pedras de sal / Meu Deus / 

Meu Deus / mas noutra esperança com gosto se agarra / 

pensando na barra do alegre Natal / ai / ai / ai / ai / rompeu-se o 

Natal / porém barra não veio / o sol bem vermeio nasceu muito 

além / Meu Deus / Meu Deus / na copa da mata buzina a cigarra / 

ninguém vê a barra / pois a barra não tem / ai /  ai / ai / ai / sem 

chuva na terra descamba Janeiro / depois fevereiro /  e o mesmo 

verão / Meu Deus / Meu Deus / entonce o nortista20 pensando 

consigo / diz: "isso é castigo não chove mais não" / / ai /  ai / ai / ai 

/  / apela pra março / que é o mês preferido do santo querido 

senhor São José / Meu Deus / Meu Deus / mas nada de chuva / tá 

tudo sem jeito / lhe foge do peito o resto da fé / / ai /  ai / ai / ai /  / 

agora pensando ele segue outra tria / chamando a famia começa 

a dizer / Meu Deus / Meu Deus / eu vendo meu burro / meu jegue 

20 Iremos retomar mais adiante a questão da identidade do migrante como “nortista” como equivalente 
a “nordestino”, bem como a referência ao Sul em substituição ao Sudeste. 
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e o cavalo / nós vamos a São Paulo viver ou morrer / / ai /  ai / ai / 

ai /  nós vamos a São Paulo que a coisa tá feia / por terras alheia 

nós vamos vagar / Meu Deus / Meu Deus / se o nosso destino / 

não for tão mesquinho / cá e pro mesmo cantinho nós torna a 

voltar / / ai /  ai / ai / ai / e vende seu burro / jumento e o cavalo /  

Inté mesmo o galo venderam também / Meu Deus / Meu Deus / 

pois logo aparece feliz fazendeiro / por pouco dinheiro / lhe 

compra o que tem / / ai /  ai / ai / ai /  em um caminhão ele joga a 

famia / chegou o triste dia /  já vai viajar / Meu Deus / meu Deus /  

a seca terrível que tudo devora /  lhe bota pra fora da terra natá / / 

ai /  ai / ai / ai /  /  o carro já corre no topo da serra /  oiando pra 

terra / seu berço / seu lar / Meu Deus, meu Deus / aquele nortista /  

partido de pena de longe / acena adeus meu lugar / / ai /  ai / ai / ai 

/ no dia seguinte /  já tudo enfadado /  e o carro embalado / veloz a 

correr / Meu Deus / meu Deus / tão triste / coitado /  falando 

saudoso /  seu filho choroso / exclama a dizer /  / ai /  ai / ai / ai /  

de pena e saudade papai sei que morro / meu pobre cachorro / 

quem dá de comer? / Meu Deus / meu Deus / já outro pergunta / 

Mãezinha/ e meu gato? / com fome / sem trato / Mimi vai morrer / / 

ai / ai / ai / ai / e a linda pequena / tremendo de medo / "Mamãe / 

meus brinquedo / meu pé de fulô?" / Meu Deus / meu Deus / meu 

pé de roseira / coitado / ele seca / e minha boneca também lá 

ficou / / ai /  ai / ai / ai /  e assim vão deixando / com choro e 

gemido do berço querido /  céu lindo azul / Meu Deus / meu Deus / 

o pai pesaroso / nos filho pensando /  e o carro rodando na 

estrada do Sul /  ai / ai / ai / ai / chegaram em São Paulo / sem 

cobre quebrado / e o pobre / acanhado /  procura um patrão /  Meu 

Deus / meu Deus /  só vê cara estranha / de estranha gente / tudo 

é diferente do caro torrão / / ai /  ai / ai / ai /  /  trabaia dois ano /  

três ano / e mais ano /  e sempre nos prano de um dia vortar / Meu 

Deus / meu Deus / mas nunca ele pode / só vive devendo /  e 

assim vai sofrendo / é sofrer sem parar // ai /  ai / ai / ai /  se 

arguma notícia das banda do norte / tem ele por sorte o gosto de 

ouvir / Meu Deus / meu Deus / Lhe bate no peito saudade lhe 

molho /  e as água nos óio começa a cair / / ai /  ai / ai / ai /  do 
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mundo afastado / ali vive preso / sofrendo desprezo / devendo ao 

patrão /  Meu Deus / meu Deus / o tempo rolando / vai dia e vem 

dia / e aquela famia não vorta mais não / / ai /  ai / ai / ai /  / 

distante da terra tão seca mas boa / exposto à garoa / à lama e o 

paú / Meu Deus / meu Deus / faz pena o nortista / tão forte / tão 

bravo / viver como escravo no norte e no sul / / ai /  ai / ai / ai   

 [ A triste partida ]

De autoria assinada por Patativa do Assaré, essa canção foi gravada 

por Luiz Gonzaga em 196421. Ela é considerada por Dreyfus (1996) um dos 

protestos mais violentos de toda a carreira de Gonzaga, verdadeira denúncia da 

condição do nordestino, cantada em 152 versos.

Esse é mais um migrante a partir contra sua vontade do lugar que ele 

viu nascer e crescer (a seca terrível que tudo devora /  lhe bota pra fora da terra natá 

/ seu berço / seu lar / aquele nortista / partido de pena de longe / acena adeus meu 

lugari /  e assim vão deixando / com choro e gemido do berço querido /  céu lindo 

azul). Em E4, o drama do migrante é narrado por um terceiro, o qual relembra o 

processo de deslocamento do sertanejo.  

No início do enunciado, o locutor constrói a identidade do migrante, 

mais uma vez, como a de um sujeito resistente e religioso, porém, preocupado em 

como viver, possivelmente, num seco Nordeste (meu Deus que é de nós / Meu 

Deus) expressando medo da peste / da fome feroz.  Enquanto faz referência à vida 

do migrante em seu lugar de origem, o discurso também constrói a identidade de um 

sujeito que convive com a família numa rotina pacata, no “seu cantinho”, cuidando

dos animais e dos filhos (seu filho choroso / exclama a dizer / meu pobre cachorro / 

quem dá de comer? / Já outro pergunta / Mãezinha/ e meu gato? / com fome / sem 

trato / Mimi vai morrer / e a linda pequena / tremendo de medo / "Mamãe / meus 

brinquedo / meu pé de fulô?" / meu pé de roseira / coitado / ele seca / e minha 

boneca também lá ficou).

21 O LP foi relançado em CD em 1998, pela gravadora BMG. 
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Esperançoso de que o pior não virá, aciona todo um repertório cultural 

agarrando-se a crendices e confiando bastante na sua experiência como vivente do 

lugar (pedras de sal / barra do alegre Natal / o sol bem vermeio nasceu muito além / 

na copa da mata buzina a cigarra / apela pra março / que é o mês preferido do santo 

querido senhor São José22), mas tudo isso vai se traduzindo para ele no prenúncio 

de que a situação tende a piorar. Finalmente, suas esperanças caem por terra e, 

num tom frustrado (isso é castigo / a coisa ta feia), certififica-se de que suas 

previsões, lamentavelmente, (não) se confirmam (tá tudo sem jeito). Já totalmente 

descrente (lhe foge do peito o resto da fé), toma uma decisão: deixar a terra natal e 

seguir outra trilha. No entanto, não assume sozinho (chamando a famia) a 

responsabilidade pela decisão iminente.

O destino escolhido é um grande centro urbano do país, o mesmo que 

muitos retirantes nordestinos tomam nos tempos atuais. Quando anuncia a partida 

do sertanejo, o discurso começa a (des)construir sua identidade, passando de um 

sujeito que possui alguns bens (vendo meu burro / meu jegue e o cavalo / inté 

mesmo o galo venderam também) para aquele que começa a viver, logo ali no 

sertão, uma vida de explorado (logo aparece feliz fazendeiro / por pouco dinheiro / 

lhe compra o que tem).

Por sua vez, o próprio modo como faz o seu traslado (em um caminhão 

ele joga a famia / chegou o triste dia / já vai viajar) já denuncia essa sua nova 

categoria social. Outras identidades vão se sobrepondo quando, ao lugar de destino, 

chega na condição de desempregado (procura um patrão) para, logo em seguida, 

assumir outra, a de assalariado (trabaia dois ano /  três ano / e mais ano). Nessas 

vestes identitárias, uma rotina de sofrimento e dificuldades abate-se sobre ele (do

mundo afastado / ali vive preso / sofrendo desprezo / devendo ao patrão). Exposto à 

garoa, à lama e ao paú23, o migrante leva uma vida (distante da terra tão seca mas 

boa) que, aos olhos do outro, é digna de comiseração (faz pena o nortista).

22 Há uma crença do homem do sertão nordestino de que se não chover no Dia de São José, o 
inverno não será bom na região. 
23 Esterco de gado.
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Ao dirigirmos o olhar para esses primeiros enunciados, lembramos do 

postulado baumaniano, o qual diz que quem vive no “alto” da pirâmide social pode 

migrar segundo os desejos do seu coração, escolhendo com mais facilidade os seus 

destinos de acordo com as alegrias que oferecem. Já os de “baixo” volta e meia são 

expulsos do lugar onde gostariam de ficar. Se eles não se retiram, o lugar muitas 

vezes é puxado como um tapete sob seus pés, de modo que é como se estivessem 

de qualquer forma se mudando.

Interessante perceber que o migrante nordestino retratado nas canções 

raramente é um sujeito “de primeira classe”, no modo baumaniano de entender esse 

conceito, como é o caso desse migrante, que aparenta ter se deslocado do sertão já 

sem nenhuma posse (bens) econômica, a não ser sua cultura. 

E05
Quando eu vim do sertão / seu môço / do meu Bodocó / a malota 

era um saco e o cadeado era um nó / só trazia a coragem e a cara 

/ viajando num pau-de-arara24 / eu penei / mas aqui cheguei / 

trouxe um triângulo / no matolão25 / trouxe um gonguê26 no 

matolão / trouxe um zabumba / dentro do matolão / xóte/ / 

maracatu / e baião27 / tudo isso / eu trouxe no meu matolão  

[ Pau de arara ] 

“Pau de arara” é uma canção fruto da parceria de Gonzaga com Guio 

de Morais, gravada em 1952. O tom do discurso mostra a migração com forte teor 

cultural, arrastando junto do migrante seu modo de existir, de pensar e de agir. Já 

sem base econômica, deixou o sertão e trouxe consigo o que apenas lhe restou, um 

24 Meio de condução ainda bastante popular no interior do Nordeste, atualmente muito utilizado para 
transportar alunos da zona rural para as escolas nos centros urbanos. 
25 Vestimenta típica da região. 
26 Instrumento musical. 
27 Ritmo que consagrou Luiz Gonzaga. 
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repertório cultural, para com o qual se identificar enraizado ao lugar de origem. Mais 

uma vez, o migrante toma a palavra, como que entabulando uma conversa com um 

interlocutor muito próximo (seu moço), para narrar o seu transe migratório, já na 

condição de deslocado. Igualmente aos anteriores, diz de onde veio (do sertão),

mais precisamente de uma cidade do interior do estado de Pernambuco. 

Do seu discurso, atentamos para a questão da identidade cultural, no 

caso, lembrando Canclini (2006), para quem a coesão das culturas nacionais e 

urbanas foi gerada e sustentada, em parte, graças ao fato de as artes cultas e 

populares proporem iconografias particulares como expressão de identidade locais. 

Assim, podemos dizer que o que discursa o narrador do enunciado pode ser tomado 

como parte do universo simbólico que carrega consigo no momento da partida. 

Insinua uma estratégia de quem pensa mais adiante, quem sabe, na condição de 

deslocado, se identificar como nordestino através desse repertório regional.

Para compreendermos se assim discursa esse enunciado, cabe 

mencionar que, enquanto alguns escondem sua diferença como tática ou estratégia 

contra a discriminação, muitos assumem mesmo em terras alheias uma identidade 

cultural com bases locais. Isso não significa desconsiderar que depois, na sequência 

do processo de afinidade e consistência do transe, mudem suas maneiras de 

pertencer ao lugar de outrora e passem a se identificar mais com as coisas do novo 

lugar, que os acolheu.  

Em outras palavras: muitas vezes, essas iconografias particulares são 

aquilo que fica de vínculos de diferenciação quando o migrante se encontra 

deslocado, sendo esse repertório original também o que o identifica lá fora e o 

distingue dos habitantes locais. Claro, como já mencionado, que isso vai depender 

do nível de adesão e apropriação dele às tradições locais, ou seja, ao modo de vida 

do lugar que lhe acolheu como migrante. Mesmo que o migrante se hibridize, sem 

dúvida, o imaginário cultural do sertão nordestino também pode ser constituído pela 

memória que ele conserva desse lugar quando se encontra distante dele. Não 

apenas na arte musical ou na literatura. Basta ver que essa cumplicidade pode 

ocorrer até mesmo nos hábitos alimentares, nos modos de se vestir, que contêm 

importantes referentes de identidade, como veremos mais adiante. 
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O enunciado entona o discurso de um sujeito que migrou em condições 

desfavoráveis e adversas. O próprio meio de transporte (“pau-de-arara”), muito 

comum na região, situa-se no imaginário do sertão nordestino do Brasil como 

condução singular, modesta e rústica, com custo acessível àqueles que têm baixa 

renda, parcos recursos para fazer o traslado. Portanto, uma situação diferente de 

quem viaja nos modernos meios de transporte, mais sofisticados e mais 

confortáveis. Viajar num pau-de-arara não soa como uma opção, mas uma 

imposição da situação econômica e social do passageiro. Pelas condições do 

traslado (viajando num pau-de-arara), não é um viajante de primeira classe.

Ainda analisando o discurso de E5, ouvimos a voz de um migrante 

destemido (só trazia a coragem e a cara). Dizer que migrou com “a cara e a 

coragem” é dar expressividade singular a uma voz popular, com uma semântica 

apurada. Assim, dita por ele, torna-se o seu modo de identificar-se com dezenas de 

nordestinos que, como ele, saem dos seus rincões apenas com uma “mão na frente 

e outra atrás”, num ato de coragem, desafio e ousadia. E, porque não dizer, 

arriscado. O discurso entona o sentido da superação, de alguém que saiu do 

“quase-nada” e chegou a um ponto determinado (eu penei, mas aqui cheguei). Não 

percebemos em seu discurso o tom derrotista e resignado que iremos ver em outros 

enunciados. 

Do mesmo modo, podemos fazer alusão à identidade do migrante pela 

qualidade dos compartimentos de acomodação da sua bagagem. A expressividade 

da figurativização metonímica (malota/saco, nó/cadeado) possibilita identificar um 

migrante desprovido de bagagens de griffe, ostentação exterior de riqueza e apego 

aos símbolos do consumo moderno, situação muito distante de tempos atuais em 

que se paga pela marca e pelo modelo valores inimagináveis para quem viaja com 

uma malota que é um saco. Bauman (1998) coloca o consumo como uma atividade 

inteiramente individual e que põe os indivíduos em campos opostos, em que 

frenquentemente se atacam. Se o consumo for realmente a medida de uma vida 

bem-sucedida, da felicidade e mesmo da decência humana, certamente o migrante 

acima identifica-se como uma pessoa distante dessa realidade, na situação ainda de 

enraizado no sertão nordestino e quando anuncia a partida.  
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Dada a lista de objetos que apresenta, não poderia ser a de uma 

pessoa conectada aos padrões modernos de consumo. Mostrando-se privado dos 

símbolos e bens de consumo saudados como os valores supremos da vida do 

cidadão consumidor, fatalmente é um forte candidato a se converter como proscrito 

de uma florescente sociedade de consumidores. Situação de grande parte da 

população do planeta localizada em áreas do globo que sofrem de pobreza 

endêmica. E assim temos a impressão que a forma semiotizada da sua malota o 

denuncia como aquele que está entre os “des”: desprivilegiados, desafortunados e 

destituídos.

4.3.2 (Des)atando laços familiares 

Nos enunciados até aqui analisados, o transe migratório não se inicia 

por escolha. Ou seja, a impressão que os enunciados nos passaram é que o(s) 

migrante(s) parte(m) não apenas por considerar seu lar maçante ou 

insuficientemente atrativo, demasiadamente familiar, ou mesmo porque espera 

encontrar em outro lugar uma aventura mais excitante e sensações mais intensas do 

que a rotina doméstica seja capaz de transmitir. A decisão de abandonar o lar e se 

debandar para terras estranhas se dá em função de uma força demasiada poderosa 

para que se lhe resista. Ele tem um lar, mas não é mais permitido permanecer nele, 

sendo nesse ambiente familiar que o drama da partida se reveste de outros tons. 

Para problematizar essa questão, os próximos enunciados dialogam entre si em 

torno das consequências que a migração causa no ambiente familiar.

E6
De manhã muito cedin / vi meu mano levantar / acender o 

candeeiro / começou a se arrumar / me dizendo bem baixin / 

mano eu vou viajar / tu toma conta de mãe / diz pra ela não chorar 

/ e lá da curva da estrada / eu vi meu mano acenar / adeus mano / 

adeus mano / ai ai / adeus mano / a benção mãe / ai ai / virgem 

maria mãe do senhor / tudo morreu / tudo murchou / peço por 
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Deus / paz no sertão / traz meu irmão / acaba esse horror / não 

quero ouvir nunca mais / o mano outra vez gritar / Adeus mano / 

Adeus mano / ai ai / Adeus mano / a benção mãe / ai ai 

[ Bença mãe ] 

O enunciado é de autoria de Bob Nelson e a canção “Bença mãe” foi 

gravada por Luiz Gonzaga em 1968. Nele, mais uma vez, o nordestino é obrigado a 

deixar o sertão para tentar sobreviver em outros lugares. Agora quem toma a palavra 

é um enunciador não-migrante (traz meu irmão), aquele que fica, conta a história de 

quem partiu, relata o drama da partida (tudo morreu / tudo murchou) e cena da 

despedida (Manhã muito cedin / vi meu mano levantar / acender o candeeiro /
começou a se arrumar). O discurso mostra que o irmão-migrante preocupou-se com 

quem ficou e procura uma maneira de amenizar o sofrimento dos parentes. É mais 

um que parte sozinho, enquanto o restante da família permanece no lugar de 

origem.

Mesmo sendo a fala de quem fica, o tom do discurso tensiona a 

partida. Mas essa tensão não se volta, necessariamente, àquela tensão psicofísico-

emocional que enrijece os nervos, enruga a pele, faz surgir cabelos brancos, 

provoca calafrios, dores estomacais, náuseas e outros sintomas psicossomáticos. 

Trata-se de uma tensão fundadora, sempre renovada, e que não pode resolver-se 

numa síntese ou em outras formas de uniformidade ou universalismo. A partida é 

tensa porque as questões que ela suscita se dão nos limites e impõem não uma 

neutralidade, mas uma decisão, uma vez que não há como o migrante se esconder 

do mundo da vida. Pelo contrário, tem de enfrentar a realidade que está diante de si.

A realidade é que o sertanejo se move em desacordo com os desejos 

do seu coração. Desloca-se do lugar e desata laços familiares não porque acha o 

mundo irresistivelmente atrativo, mas por perceber o quanto o lugar em que mora se 

tornou, insuportavelmente, inóspito. Vai para a estrada por não lhe restar outra 

escolha, de modo que o polo de mobilidade em que está situado não lhe permite 

escolher seu itinerário de vida. Nesse sentido, lembremos de Bauman (1998) 

quando considera a liberdade de escolha, na sociedade pós-moderna, o mais 
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essencial fator social de estratificação. Para ele, quanto mais liberdade de escolha 

se tem, mais alta a posição alcançada na hierarquia social pós-moderna. 

Para o migrante de E6, deixar o lar e aventurar-se mundo afora é um 

momento comumente tenso que lhe impõe uma agonia hamletiana introspectiva (me 

dizendo bem baixin / mano eu vou viajar / tu toma conta de mãe / diz pra ela não 

chorar). Ao drama de deixar, a fórceps, a terra natal, juntam-se consequências que a 

separação traz aos terceiros diretamente envolvidos nesse ato. De forma que a 

migração acaba causando bastante mal-estar às pessoas que estabelecem laços 

essenciais no âmbito familiar. Vivendo num círculo de pessoas íntimas (irmão, mãe), 

o migrante tem um lar, uma família, portanto, integra uma estrutura familiar, só que, 

nesse microcosmo social, irrompe uma força (acaba esse horror / não quero ouvir 

nunca mais / o mano outra vez gritar / Adeus mano) que desestrutura a vida deles.

Semelhante drama vive o migrante da música “Já vou mãe” composta 

por Dominguinhos e Anastácia, que Gonzaga gravou em 1970. 

E7
Mãe eu vou me embora / a hora chegou / deixo a senhora aqui / 

vou contra o meu gosto / mas eu vou / um dia eu volto / pra lhe 

buscar / vou lhe fazer um pedido / lembrando de mim / não precisa 

chorar / vou partir / mas me lembrarei de escrever uma cartinha / 

pois não vou aguentar / ficar tanto tempo sem poder lhe  falar / 

que seja ao menos por carta / mas com a senhora eu vou 

conversar / ande logo mãe / o carro já vai sair / fique na porta / e 

só entre quando eu sumir na estrada / ao ouvir a buzina / num 

adeus que é meu / reze mamãe / peça a Deus felicidade para um 

filho seu 

[ Já vou mãe ] 

Interessante perceber o quanto o migrante de E7 parte sem a intenção 

de voltar (um dia eu volto / pra lhe buscar) ao lugar de origem. O diálogo dele com 

sua mãe, ali mesmo, no contexto da partida, da despedida, é diferente do migrante 
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de E6, pois entabula conversa franca e direta com sua mãe a respeito da sua 

partida. Semelhante àquele, procura amenizar o sofrimento com promessas tanto de 

vir buscá-la como de escrever cartas durante sua ausência do lar. Mas, agora 

diferente do anterior, o migrante de E7 manifesta o desejo de sua mãe assistir a sua 

partida (ande logo mãe / o carro já vai sair / fique na porta / e só entre quando eu 

sumir na estrada), evocando uma imagem muito comum, no sertão nordestino, dos 

amigos e parentes se juntarem em algum ponto para acompanhar a saída das 

pessoas que vão embora do lugar. 

Mais uma vez, no enunciado agora em análise, temos visto desagregar 

uma estrutura familiar no ato da partida. Uma estrutura que dificilmente volta a ser 

reconstituída em nível anterior, afinal, o migrante não deseja mais voltar ao lugar de 

origem. O migrante de E7 também dialoga com uma pessoa da família a respeito 

disso. O tom do discurso indica o desfecho de uma espécie de negociação (a hora 

chegou) entre quem tem um lar e uma família estruturada. Migra sozinho contra o 

seu gosto, que certamente seria o de ficar com sua família, mas alguma razão (não 

revelada) o impede. Em sua hora-limítrofe, a migração acaba por revelar traços da 

personalidade da pessoa. A revelação do quem é está implícita no que ele diz. O 

tom do discurso identifica uma pessoa capaz de tomar decisão, ainda que com 

consequências desagradáveis. 

Como nos anteriores, o enunciado entretece o drama de quem, ao 

migrar, precisa desenvolver a arte de aprender a romper relacionamentos. É 

interessante registrar o quanto os dois enunciados (E6 e E7) apresentam uma marca 

identitária muito forte da estrutura familiar nordestina, qual seja, o fato de um filho 

assumir a condição de arrimo-de-família, ou seja, exercer o papel que socialmente é 

destinado à figura paterna. Vimos que, em nenhum dos enunciados, há qualquer 

menção a essa figura. Os membros familiares dialogam entre si e, no diálogo, 

sentimos a ausência do pai. 

A respeito ainda dessa temática (migração/família), passemos para 

outra canção, desta vez, “Sangue nordestino”, de Luiz Guimarães, gravada em 1974 

por Luiz Gonzaga.
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E8
Quando eu vim da minha terra / foi com dor no coração / quando

lá deixei meus pais / meus parentes / meus irmãos / aquela gente 

querida / faz parte da minha vida / como vou dizer que não? / se

eu não sentisse saudade / tanto assim eu não diria / minha estória 

era sem versos / inspiração não teria / era uma dor sem jeito / que 

jorrando no meu peito / coração se afogaria / se passaram muitos 

anos / mas a saudade ficou / levo a vida assim cantando /

sufocando a minha dor / sou sangue de nordestino / marcado pelo 

destino / de ser sempre sofredor 

[ Sangue nordestino ] 

Aqui, o migrante já se encontra distante do lugar de origem. Narra o 

enredo do seu fluxo migratório para um interlocutor não-identificado, enquanto 

dialoga com E6 e E7 reafirmando uma característica marcante da migração: a 

ruptura de relações familiares. Relata o contexto da sua partida num tom de 

sofrimento (Quando eu vim da minha terra / foi com dor no coração), referindo-se ao 

fato de ter deixado no interior toda sua família, uma “gente querida”. Mesmo algum 

tempo depois de fixar-se em outro lugar, essa gente ainda faz parte da sua vida (se

passaram muitos anos / mas a saudade ficou).

E8 constrói a identidade de um migrante que se esforça para ser feliz 

(levo a vida assim cantando) e que, no entanto, ainda sofre por ter deixado a terra 

natal (sufocando a minha dor / sou sangue de nordestino) e separado da família, 

pessoas que sempre farão parte da sua vida. Mesmo deslocado, não esquece da 

sua origem nordestina e do seu passado de sofrimento (marcado pelo destino).

Para concluir este tópico, podemos dizer que as três canções revelam 

os estragos que uma migração não-desejada pode acarretar numa estrutura familiar, 

ainda mais quando resta, apenas, a promessa de “nos veremos outra vez”.  
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4.3.3 Adeus Rosinha 

Os estragos que esse desenlace provoca, no entanto, não ocorrem tão-

somente no âmbito da estrutura social da família. No tópico que iniciamos agora, 

veremos como consequências da migração se abatem também no contexto dos 

“relacionamentos relativamente estáveis” (GIDDENS, 1993). Para iniciá-lo, vamos 

retomar trechos do primeiro enunciado e mostrar o seu dialogismo com outros 

subsequentes.

E1

[...] então eu disse / adeus Rosinha / guarda contigo meu coração 

/ hoje / longe / longe muitas léguas / numa triste solidão / espero a 

chuva cair de novo / para eu voltar pro meu sertão / quando o 

verde de teus olhos / se espalhar na plantação / eu te asseguro / 

não chores não / viu / que eu voltarei / viu / meu coração  

[ Asa Branca ] 

Deslocado (hoje / longe / longe muitas léguas), o migrante de E1 

lamenta o fato de ter deixado uma pessoa especial no sertão nordestino, com quem 

assumiu o compromisso de voltar. O tom do discurso é de sofrimento (numa triste 

solidão), mas ao mesmo tempo de esperança (espero a chuva cair de novo / para eu 

voltar pro meu sertão). Embora assinale compromisso com outra pessoa, esse 

compromisso deixou de ser do tipo “até que a morte nos separe, na alegria e na 

tristeza, na riqueza ou na pobreza”, pois a relação parece ter sucumbido na hora em 

que parceiro decidiu migrar.  

A respeito da dinâmica dos relacionamentos na modernidade, Giddens 

(1993) faz menção à forma do relacionamento puro na qual se entra pelo que cada 

um pode ganhar e se continua apenas enquanto ambas as partes imaginam que 
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estão proporcionando, a cada uma, satisfações suficientes para permanecerem na 

relação. Esse parece ser o tom do discurso do migrante E1. 

O referido migrante conta ao interlocutor emudecido e sem identidade 

que sua mulher ficou no sertão na condição de guardiã do seu sentimento (guarda

contigo meu coração). O discurso de E1 empreende um tom de superioridade em 

relação a um sujeito, no caso, a mulher, a quem não coube, pelo dizer do migrante, 

a chance também de se libertar da situação que motivou a partida dele, como se ela 

estivesse condenada ao recolhimento local. Desse modo, E1 discursa como que se 

posicionando num mundo machista e, consequentemente, construindo para si a 

imagem de um sujeito que se perfila, pelo discurso, entre aquelas pessoas que se 

deslocam mais facilmente do que outras. Entona um discurso que nos faz pensar 

que, na escala de mobilidade social pensada por Bauman, ele seja mais móvel que 

outras pessoas, inclusive aquela que faz parte da relação ora desarticulada pela 

migração.

Entre ambos, parece haver um abismo entre as experiências que cada 

um pode ter no contexto da migração. Isso se mostra mais evidente quando 

observamos seu discurso de uma perspectiva histórica, percebendo o quanto ele 

pode refratar a voz social da desigualdade e inferioridade. Em tom egocêntrico, o 

discurso parece ser uma sentença de quem se considera no direito socialmente 

adquirido de conferir a si a condição de ser mais forte e dispor de mais mobilidade, 

pois parte sozinho do sertão, deixando a companheira nas agruras da seca. É 

possível que o discurso entretenha a condição, historicamente assimilável, daqueles 

que dispõem de acentuado grau de mobilidade social, desde que se entenda que 

permanecer na terra natal abater-se-ia sobre quem fica como um “destino cruel”, 

como uma imposição mortífera.

Não há como deixa de perceber, em diversas passagens, que o 

enunciado enfoca o drama de um homem que decide deixar sua mulher (Adeus 

Rosinha) e partir sozinho (nessa triste solidão) para outras terras na esperança de 

um dia retornar ao sertão (eu voltarei, viu, meu coração).  Como em muitas 

situações da vida, para a qual não se pode ter um álibi, o migrante de E1 posiciona-

se axiologicamente perante a própria vida em um acontecimento singular: ter de 
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deixar a terra natal e a família diante das adversidades climáticas e das condições 

sociais. Logo no começo da letra, confessa seu drama. Sob certa esfera do seu 

ativismo (atitudes, caráter e modos), discursa em tom de lamento. Assim, antes 

mesmo de se deslocar, o drama da partida se converte em uma “arena de lutas de 

vozes” que remete para a relação de gêneros (a qual não é motivo de nossa 

análise). O que resta ainda reter do discurso desse enunciado é sua capacidade de 

mostrar o quanto a migração pode envolver relação de poder.

Quando submetemos o enunciado E1 a um diálogo com o próximo 

enunciado, E9, essa situação de rompimento de relações provocada pela migração 

também se configura.

E9

No meu pé de serra / lá no meu pé de serra / deixei ficar meu 

coração / ai / que saudades tenho / eu vou voltar pro meu sertão / 

no meu roçado / trabalhava todo dia / mas no meu rancho / tinha 

tudo o que queria / lá se dançava quase toda quinta-feira / 

sanfona não faltava / e tome xóte a noite inteira / o xote é bom de 

se dançar / a gente gruda na cabôcla / sem soltar / um passo lá / 

um outro cá / enquanto o fole tá tocando / tá gemendo / tá 

chorando / tá fungando / reclamando sem parar. 

[ Lá no meu pé de serra ] 

Essa canção, gravada em 1947, resulta da primeira parceria de Luiz 

Gonzaga com Humberto Teixeira. E9 é mais um discurso a indicar um sujeito que sai 

do sertão nordestino deixando para trás a mulher (deixei ficar meu coração),

desfazendo, portanto, por causa do ato de migrar, uma relação nitidamente estável 

(a gente gruda na cabôcla / sem soltar). Percebe-se, pelo seu dizer, que se trata de 

um sujeito que se identifica vivendo uma situação economicamente estruturada (no

meu roçado / trabalhava todo dia / mas no meu rancho / tinha tudo o que queria) e 

ainda se divertia muito. Deslocado (lá no meu pé de serra), a um interlocutor que 
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não expressa nenhuma atitude responsiva de imediato, o migrante mostra-se 

saudoso do lugar de origem e anuncia a promessa de voltar. 

Ele é outro migrante cujo tom do discurso entoa sentença proferida por 

alguém que se sente na condição de decidir o destino da relação, como se nota, 

afinal de contas, deixar ficar é bem diferente de ser trocado por outro. No discurso, a 

materialidade deixar ficar soa como sendo uma decisão que coube a ele, ao 

migrante. Portanto, remete ao um dizer secularizado, embora em desconstrução, a 

respeito de a quem deve caber sempre o direito social de proferir a última palavra ou 

mesmo tomar a iniciativa de romper um relacionamento. Desse modo, a narrativa de 

E9 coloca em tintas poéticas uma discussão histórica. Considerando que se trata de 

um migrante que levava uma vida “normal”, a migração (sem causa aparente) teria 

sido o motivo do rompimento da relação, a qual ele insinua querer reatar quando 

voltar para o sertão.

A próxima canção em análise indica também separação física, mas 

com outro tom.

E10

Pense n’eu quando em vez coração / pense n’eu vez em quando / 

onde estou onde estarei / se sorrindo ou se chorando / se sorrindo 

ou se chorando / pense n’eu... vez em quando / pense n’eu... vez 

em quando / tô na estrada / tô sorrindo / apaixonado pela gente e 

pelo povo do meu país / tô feliz pois apesar do sofrimento /  (olêlê) 

/ vejo um povo de alegria bem na raiz / (vamos lá) / alegria muita 

paz e esperança / na esperança de fazer tudo melhor / (e será) / 

alegria o meu nome é união / e povo unido é beleza mais maior.  

[ Pense n´eu ] 

A canção foi composta por Luiz Gonzaga Jr., o Gonzaguinha, e 

gravada pelo pai em 1984. Em E10, percebemos um sujeito que convoca o outro a 

se preocupar com ele durante sua ausência, enquanto estiver na estrada (pense 
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n’eu vez em quando / onde estou onde estarei / se sorrindo ou se chorando / se 

sorrindo ou se chorando).

Enquanto o discurso constrói a identidade de um migrante alegre e 

entusiasmado, deslumbrado com as coisas que vê e diante das manifestações do 

povo do seu país, também é o discurso de uma pessoa que quer passar confiança e 

esperança à outra parte da parceria que ficou esperando lá no sertão. Nitidamente, o 

discurso indica a possibilidade de uma volta ao nível do relacionamento (meu nome 

é união), pois se trata de uma pessoa que insinua guiar-se pelo viés da construção e 

deseja sempre fazer o melhor.

O tom do seu discurso é também de otimismo, mesmo que seja diante 

das adversidades (apesar do sofrimento / vejo um povo de alegria bem na raiz / 

vamos lá / alegria muita paz e esperança / na esperança de fazer tudo melhor / e 

será. De uma pessoa capaz de expressar os sentimentos humanos mais contidos 

(chorar, sorrir, apaixonar-se). 

A próxima canção nordestina entoa o lamento do migrante por ter 

deixado a pessoa amada no sertão. 

E11

Chorei / chorei / chorei / chorão / chorei sem ser chorão / deixei o 

amor lá no sertão / por que não chorar não? / se ficou lá meu 

coração / porque não chorar não? / chorei... / amor é que coisa 

que vem à toa / a gente gosta / a coisa é boa / mas quando acaba 

/ do sofrimento / de paixão / a gente chora / chora / até virar 

chorão / pois a bichinha era muito gostosinha / me dizia todo dia / 

que só eu era seu / dessa maneira / qualquer um a vida inteira / 

desmanchava em choradeira / eu chorei / ela também  

[ Chorei, chorão ] 

Gravada em 1958, essa canção foi registrada como uma parceria de 

Luiz Gonzaga e Lourival Batista. O discurso de E11 espelha a imagem de uma 
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pessoa que, antes de migrar, parecia incapaz de expressar seus sentimentos (chorei

sem ser chorão). A migração mudou seu jeito de ser, principalmente por um motivo 

muito especial (deixei o amor lá no sertão) e, então, se ficou lá meu coração / porque 

não chorar não? / chorei...

O tom do discurso soa como uma desculpa perante um interlocutor a 

quem o migrante relembra conversas íntimas com a pessoa amada (me dizia todo 

dia / que só eu era seu) e retrata como o momento da partida, por sinal, de muito 

choro e quando externou sentimentalidades pouco apropriadas, historicamente, para 

um sujeito do sexo masculino.  Na condição de deslocado, o migrante de E11 evoca 

as imagens da pessoa amada (a bichinha era muito gostosinha). Entretanto, o tom 

do discurso demonstra ser de uma relação desfeita (a gente gosta / a coisa é boa / 

mas quando acaba / do sofrimento / de paixão / a gente chora).

Como em E1, E9 e E10, constatamos em E11 o discurso de um 

migrante que indica não ser o último a deixar o campo de batalha, no caso, o tórrido 

sertão nordestino, uma vez que, pelo menos, um elo da parceria lá ficou e só ele, por 

sua vez, se tornara, pelo modo como se posiciona no discurso, extraterritorial. Pelo 

discurso deles, perpassa a ideia de que outras pessoas, principalmente aquelas com 

as quais mantinham relação, permaneceram fisicamente presas ao espaço local de 

onde partiram. Ou seja, têm uma presença confinada, sem que caiba aqui discutir o 

impedimento da sua saída.

Os migrantes citados partem sozinhos e se apresentam ao mundo na 

condição de deslocado, móvel, extraterritorial. Assumem o status que se libertaram 

da de domesticidade, contudo, sem a companhia da família, mais especificamente 

da mulher com quem mantinha um relacionamento relativamente estável. Ao mundo 

“lá fora”, se aventuram em busca de dias melhores, sem a presença feminina e 

sempre solicitam da esposa ou companheira aguardar o retorno do parceiro que 

manifesta na partida o desejo e a promessa de um dia voltar.

Ao se inserirem no grande curso da vida, na cadeia ideológica 

comunicativa, as falas desses migrantes intencionam o desejo de colocar e deixar as 

coisas “no seu devido lugar”, ou seja, na ordem social instituída. Como se 
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admitissem para si mesmos, que estão fazendo o “mais correto”, o “que tem de ser 

feito”, pois “é assim que as coisas funcionam”. A forma reificante de ver as coisas do 

mundo, largar a parceira numa insólita terra, sem “nem um pé de plantação”, soa 

como um discurso de uma fatalidade inescapável, sendo a fórmula paradigmática 

dessa espécie de reificação a proposição “não tenho escolha, tenho de agir dessa 

maneira, por causa da minha posição”. Uma ideia que não é criada ex nihilo é dada 

a eles, chega-lhes por uma “tradição” e pela história, que gera as desigualdades 

entre os diferentes.

Ao que parece, para usar uma expressão baumaniana, no “líquido 

cenário” da vida moderna, os relacionamentos acabam sendo as primeiras “vítimas” 

do fenômeno da migração. Vimos há pouco que toda uma estrutura familiar pode se 

desintegrar por conta da migração e agora, nesses enunciados, podemos anotar 

quando os integrantes da parceria não vão juntos mundo afora buscar, nas suas 

diferenças, condições iguais de sobrevivência.  

Até agora, o que esses enunciados também mostram é que, na cena 

da partida, diferentes mundos se refletem e se interpõem no horizonte das pessoas 

envolvidas com a migração, sendo, para uns, um mundo vinculado à permanência, 

para o outro, à mobilidade. Assim, a distância que a migração começa a construir 

entre os dois pode ser não apenas física e espacial, mas também da diferença.

Mesmo que, no mundo fluido, as redes afetivas não possam estar seguras de suas 

chances de sobrevivência (BAUMAN, 2004), viver juntos a experiência da migração 

pode significar não só dividir o barco como também a ração e o leito da cabine, pode 

significar navegar juntos e compartilhar as alegrias e agruras da viagem. 

Entretanto, o que observamos na posição dos migrantes dos 

enunciados citados é que a migração nada tem a ver com a passagem coletiva ou 

conjunta de uma margem a outra da travessia. Relações são praticamente desfeitas, 

rompe-se, inclusive, um dos dogmas mais caro do casamento religioso, a saber, 

aquele que determina ao casal permanecer junto “na dor ou alegria, na miséria ou 

na riqueza, até que a morte os separe”.   
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Porém, percebemos como único discurso destoante do que acabamos 

de indicar o do enunciado E4, se não relembremos um trecho da canção “A triste 

partida”.

E4

[...] chamando a famia começa a dizer / Meu Deus / Meu Deus / 

eu vendo meu burro / meu jegue e o cavalo / nós vamos a São 

Paulo28 viver ou morrer / / ai / ai / ai / ai / nós vamos a São Paulo 

que a coisa tá feia / por terras alheia nós vamos vagar / Meu Deus 

/ Meu Deus / se o nosso destino / não for tão mesquinho / cá e pro 

mesmo cantinho nós torna a voltar [...] / seu filho choroso / 

exclama a dizer / ai / ai / ai / ai / de pena e saudade papai sei que 

morro / meu pobre cachorro / quem dá de comer? / Meu Deus / 

meu Deus / já outro pergunta / Mãezinha/ e meu gato? / com fome 

/ sem trato /  Mimi vai morrer / / ai /  ai / ai / ai /  / e a linda pequena 

/  tremendo de medo / "Mamãe / meus brinquedo / meu pé de 

fulô?" /   Meu Deus / meu Deus / meu pé de roseira / coitado / ele 

seca / e minha boneca também lá ficou /  ai /  ai / ai / ai /  e assim 

vão deixando / com choro e gemido do berço querido /  céu lindo 

azul / Meu Deus / meu Deus / o pai pesaroso / nos filho pensando

[...].

[ A triste partida ]

Nitidamente, ouvimos a voz lamuriosa de todos os integrantes da 

família que bate em retirada do sertão nordestino, inclusive das crianças. Todos 

expressam o seu sentimento, embora não escutemos a voz da mulher. O migrante 

agarra a mulher e os filhos pelas mãos e vão juntos, todos, pelo mundo afora, buscar 

nas diferenças condições iguais de sobrevivência.  

28 Tanto o estado como a capital, historicamente, foram pontes fortes enquanto destino do migrante 
nordestino. 
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4.3.4 Em terras alheias 

Quase sempre, o contexto migratório envolve o transporte do sujeito 

para outro mundo, às vezes, bem menos familiar e, colada a essa experiência, vem 

o desafio da sua capacidade de interagir e viver na companhia de estranhos. No 

caso do migrante içado pelas tintas do cancioneiro nordestino, ele já confessou em 

várias passagens de alguns enunciados já analisados aqui, que se encontra em 

terras alheias e só vê cara estranha / de estranha gente / tudo é diferente / do caro 

torrão (E4). Diante dessa situação, como será que o migrante tece a relação com a 

alteridade? Será de confrontação ou congraçamento? De total adesão ou nítida 

rejeição? Ou um misto de diversas possibilidades?

Nos próximos enunciados em exame saberemos um pouco a respeito 

disso. Selecionamos, para esse tópico, enunciados que entretém diálogos a respeito 

das diversas situações em que se encontra o migrante em terras consideradas 

alheias. Veremos como esses momentos de alteridade são ou não axiologicamente 

transgredientes ao migrante, em quais tons se implantam na sua consciência essa 

sua relação com o desconhecido, com o inusitado, pois, como lembra Bakhtin (2003, 

p. 133), “é ingênua a vida que ignora o ar que respira”.  Uma vez que não há como o 

migrante se isolar desse contato, desse acontecimento-único, tal fato se converte em 

um momento de auto-confissão pelo modo como expressar esse seu encontro. Daí 

este pode ser potencialmente um ato de pura superação valorativa de si mesmo, ou 

não, a partir do modo como enxerga o alheio de dentro de si mesmo, das forças 

axiológicas que o circundam.   

. A respeito dessa questão, vejamos inicialmente o que diz o migrante 

da canção “Baião de São Sebastião”, escrita por Humberto Teixeira, em 1973: 
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E12

Vim do norte / o guengo29 em brasa / fogo e sonho do sertão / e 

entrei na Guanabara30 com tremor e emoção / era um mundo todo 

novo / diferente meu irmão / mas o Rio abriu meu fole / e apertou-

me em suas mãos / eh Rio de Janeiro / do meu São Sebastião31 / 

pare o samba três minutos pr'eu cantar o meu baião / ai meu São 

Sebastião / te ofereço este baião / no começo eu tive medo / muito 

medo meu irmão / mas olhando o Corcovado / assosseguei o 

coração / se hoje guardo uma saudade / é enorme a gratidão / e 

por isso rio amigo te ofereço esse baião / ai meu São Sebastião te 

ofereço este baião  

[ Baião de São Sebastião ]

No enunciado, o que extravasa do discurso é um registro estridente da 

situação do migrante fora do seu mundo habitual. Mesmo que conservem elementos 

de ambivalência, nele ouvimos nitidamente a voz social do homem deslocado (vim 

do norte). O enunciado enreda a situação do recém-chegado, onde tudo pode 

acontecer. Combinado com as condições da migração dadas no item 4.3.1, o 

discurso desse enunciado passa a ideia de que, para esse migrante, aventurar-se 

para “longe”, muitas vezes, significa estar diante de coisas que estão além do 

próprio alcance, pois trata-se de um mundo todo novo, diferente meu irmão.

Deslocado, atraindo problemas e temendo o perigo, além de ter que 

dominar regras estranhas sob desafios arriscados, passível de cometer erros que 

custam muito caro. Nesse sentido, a migração tem uma dimensão crucial, entre a 

certeza e a incerteza, a autoconfiança e a hesitação. Diferente das condições 

habituais da vida lá, o migrante é obrigado a entender e a avaliar as coisas desse 

mundo novo que surge pela primeira vez à sua frente. Uma vida diferente, 

organizada segundo modos diferentes daqueles da vida comum lá no pé-de-serra. 

29 Modo vulgar de se referir à cabeça humana. 
30 Antigo nome do atual Estado do Rio de Janeiro. 
31 Padroeiro da cidade 
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Nesse mundo às avessas, o sujeito é experimentado e descobre em si outras 

potencialidades.

Percebemos em E12 que ele não se encontra em meros lugares de 

passagem, menos ainda em lugares êmicos (AUGÉ, 1994). Numa permanência não-

breve, são cidades crescidas junto com a indústria, metrópoles dominadas pela 

desconexão e atomização. Problemas comuns de poluição e trânsito caótico. 

Concentrações urbanas de alto poder econômico, mas que são sedes de poluição 

em nível acima do tolerável, inundações e desabamentos, expansão da pobreza 

extrema e a deterioração da qualidade de vida, a violência sistemática e 

incontrolável.  Portanto, com diferenças notórias em relação ao sertão nordestino, 

essas cidades compõem o cenário da “nova” vida do migrante. Emerge do discurso 

a imagem de um migrante desacomodado num mundo inóspito e multifacetado. 

Nestes centros urbanos, o migrante de E12 confronta-se com o perigo 

real, sente sua existência ameaçada com coisas novas que pode ver e tocar. No 

entanto, vemos um ser humano que passa de uma situação inicial de medo para 

uma de confiança, mas obstinado (no começo eu tive medo / muito medo meu irmão.

Diante dessa situação nova, que desafiava sua capacidade de emergir incólume, a 

experiência migratória faz aflorar seu sentimento de religiosidade (mas olhando o 

corcovado / assosseguei o coração). O medo que ele manifestou diante do novo 

parece ser de “segundo grau”, o qual Bauman considera, social e culturalmente 

“reciclado, um “medo derivado” que orienta seu comportamento, reformando sua 

concepção de mundo e as expectativas que guiam suas alternativas. Basta ver que, 

no caso agora em estudo, o migrante aciona uma estratégia que se mostrou eficaz, 

qual seja, para aliviar o temor, agarra-se ao que tem em mãos: sua cultura, seu 

conhecimento adquirido e sua fé, para sentir chez soi.

Bauman (2004) diz que o medo secundário pode ser visto como o 

rastro de uma experiência passada de enfrentamento da ameaça direta e o medo 

derivado como uma estrutura mental que pode ser mais bem descrita como um 

sentimento de ser suscetível ao perigo: uma sensação de insegurança e 

vulnerabilidade, como é a sensação que nos passa a entonação desse discurso do 
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migrante de E12. O que parece mais lhe amedrontar inicialmente é a ubiquidade dos 

(seus) medos, os quais podem vazar de qualquer canto ou fresta da cidade grande. 

Se o migrante de E12 enfrenta seus medos e os supera, esse já não é 

o caso do migrante da canção “Matuto aperreado”, que foi gravada por Luiz 

Gonzaga em 1962, e que consta no LP “Ô veio macho”32, fruto da parceria de Luiz 

Gonzaga com José Marcolino. Ele se mostra irresistivelmente desacomodado. 

E13

Eu vou / vou / volto já / eu vou me embora / vou voltar pro meu 

lugar / à procura de aventura / eu vim pr`aqui / só pensando em 

minha vida melhorar / ao contrário / aqui só vejo a piora / pro 

motivo d `eu não me acostumar / com coisinhas que não têm na 

minha terra/ e aqui vejo toda hora sem parar / fico doido com tanta 

fala de gente / e zuada de automove a me assustar / se na rua for 

fazer um cruzamento / tenho medo / eu não posso atravessar / 

desse jeito eu sou franco a dizer / mais um dia aqui não posso 

mais ficar / lá deixei o meu cavalo / minha sela / e a rede que 

comprei no Quixadá33 / qu`eu armava na latada do terreiro / pra 

Zefinha / meu amor / me balançar / sou caboclo que nasceu lá no 

sertão / tenho orgulho em dizer que sou de lá  

[  Matuto aperreado ] 

Esse migrante não consegue se adaptar nas terras alheias. O tom do 

discurso é de uma pessoa extremamente outsider. Ele é diferente do migrante de 

E12, que se esforçou para conviver com as diferenças e com o novo. Notamos que 

uma série de infortúnios parece se abater sobre ele. A experiência dele, na cidade 

grande, mostra-se inusitada e bem diferente do tipo de vida aparentemente tranquila 

ao qual estava bem habituado no sertão (lá deixei o meu cavalo / minha sela / e a 

32 Disco relançado em CD em 2000, pela BMG. 
33 Cidade do interior do estado do Ceará.
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rede que comprei no Quixadá / qu’eu armava na latada do terreiro / pra Zefinha / 

meu amor / me balançar ).

Para quem se identifica como caboclo que nasceu lá no sertão e tem 

orgulho em dizer que sou de lá, esse ambiente líquido-moderno de um centro 

urbano agitado, soa meio estranho. Deslocado, o migrante começa a ver coisinhas

que lá não tem e com as quais acha difícil de se acostumar. O tom do discurso é de 

uma pessoa que resiste mesmo a moldar sua vida pelo novo ritmo imposto por essa 

localidade onde as coisas que acontecem “não têm explicação”. Ao se referir ao 

novo como coisinhas, o migrante parece desdenhar do que não compreende ou, 

sequer, se esforça para entender o mundo à sua volta.

No enunciado acima, o migrante capta o movimento vertiginoso e 

desgarrado da cidade grande e posiciona-se na condição de um desacomodado ou 

inadaptado à nova cena multicultural. O enunciado expõe a situação de uma pessoa 

que estranha tudo e tudo parece lhe perturbar, que fica “doido” com as falas das 

pessoas, com as buzinas do carro, com os sinais do trânsito. Como não se 

acostumou com essa rotina, tem dificuldade inclusive de “se estabelecer”, de “se 

arrumar na vida” (eu vim pr’aqui / só pensando em minha vida melhorar / ao 

contrário / aqui só vejo a piora / pro motivo d’eu não me acostumar).

Na cidade globalizada, de cenário multicultural, de vias expressas que 

se engarrafam, de furor das buzinas, do intermitente pare-siga-pare dos sinais de 

trânsito, o migrante de E13 sente-se incapaz de conviver com o mundo novo, 

mesmo depois certo tempo. Bauman (2001) lembra que essa capacidade de 

conviver com o estranho é uma arte que, como toda arte, requer estudo e exercício. 

Portanto, um desafio que se torna ainda mais gigantesco a um “caboclo” que nasceu 

no sertão e trocou a vida pacata que levava num pé de serra pela cidade grande. Na 

cidade, o migrante demonstra ainda estar bastante integrado e arraigado no local, na 

sua cultura de origem.

O que transparece por entre o tecido real desta cena é que a 

urbanidade o conectou com uma grande variedade de ofertas simbólicas, com ações 

culturais diferentes e modos de vida diversos (tanta fala de gente / zuada de 
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automóvel / fazer um cruzamento) e isso provocou nele uma árdua convivência e 

difícil adaptação. A materialidade do discurso remete à confrontação que sucede 

quando grupos culturais determinados entram em relações e trocas, especificamente 

migrantes que acabam de chegar a uma nova localidade e tentam se adaptar. Só 

que nessa nova vida, está longe de se ver livre dos seus medos, parece que a sua 

luta contra os medos não resultou em superação, os perigos deflagrados passam a 

ser companhias permanentes da sua vida no ambiente urbano, numa sequência 

provavelmente impossível de vencer. 

Enquanto fala de um recém-chegado ao um lugar desconhecido, o tom 

do relato é de perplexidade e desconforto, de excitação. A excitação, o barulho 

infernal, as pessoas, tudo enevoa a paisagem para o migrante. Sentimos o vibrar da 

comunhão patética, da falta de afeto extremo, afinação interdita, fundo trágico, em 

resumo, o núcleo catastrófico persistente de quem se translada para a cultura do 

outro. O tom discursivo contém o sentido do infortúnio pessoal (fico doido), a 

presença desabrida do mundo cão, que não mais anestesia o ser humano e o faz 

sentir até “arrependido” por estar fora de um lugar que supõe ser muito mais íntimo e 

reservado para ele (vou voltar pro meu lugar).

Como não conseguiu desentranhar o que vê e vive na grande cidade, 

tudo piora para si, a ponto de decretar a volta para o lugar de origem, anunciando-a 

para um interlocutor próximo (desse jeito eu sou franco a dizer / mais um dia aqui 

não posso mais ficar ). Um retorno que não demonstra ser por saudades, mas por 

pura falta de se acostumar com o lugar e suas diferenças. Para Canclini (2006), o 

sentido da cidade se constitui no que a cidade dá e no que não dá, no que os 

sujeitos podem fazer com sua vida em meio às determinações do habitat e no que 

imaginamos sobre os outros para suturar as falhas, as faltas, os desenganos com 

que as interações e interações urbanas respondem às suas necessidades e desejos. 

Não por menos, sentimos a presença de um migrante desligado, 

desconectado do meio que o rodeia, culturalmente dizendo. Como se fosse uma das 

exceções, o migrante não co-responde a nada de seu meio e se nutre das leituras 

estrangeiras num movimento de rejeição. E, com isso, elabora um mundo muito 

próprio (cavalo, rede, latada, sela, terreiro, Zefinha), mobiliza uma associação de 
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símbolos para reafirmar seu “orgulho” em dizer que “sou de lá” do sertão nordestino. 

Enquanto aciona ícones da sua cultura, seu discurso deixa antever um rastro de 

interação com a cultura do outro, mas de modo muito caótico, pouco espontâneo. 

Entona uma certa pegada de uma experiência derrotista e radical diante de um 

mundo tal como ele é. Com alívio, (re)cria um mundo imaginário onde conseguiria 

sobreviver sem tamanho aperreio. Um mundo lá que lhe parece suficiente, menos 

hostil, que o entende e vice-versa. Um mundo onde parece não se sentir golpeado 

ou atemorizado. Quer dizer, acaba por encontrar uma fórmula, (re)inventa outro 

mundo para viver a ilusão do relato ideal.

Cumpre-nos dizer que o cadinho de mundo que o migrante de E13 

constrói para si, supostamente patrocinador de uma relação harmoniosa e total entre 

conteúdo e forma, não corresponde ao mundo complexo, diverso, fragmentário em 

que o exterior se mostrou nitidamente para ele na experiência que vive na cidade 

grande, onde tudo se mistura num grande todo. Em tal mundo, ele não se sente 

parte dele. É um homem solitário, perdido num mundo estrangeiro. A privatividade e 

o isolacionismo são traços essenciais da sua identidade. Constitui uma provação da 

sua dignidade, da sua coragem e da sua inteligência. Vê-se que, nessas condições, 

a migração espalha pelo caminho do migrante perigos e tentações de várias 

espécies e coloca-o em uma situação delicada.

Enquanto a ideia de “perto” significa, para o migrante de E13, o que 

aparentemente não é problemático (pois hábitos adquiridos podem dar conta do 

recado e, uma vez que são hábitos, parecem não pesar, não exigir qualquer esforço, 

não dar margem à ansiosa hesitação), para milhares de migrantes encontrar-se num 

espaço “longínquo”, numa experiência inicialmente enervante e estar com 

problemas, que exigem dele esperteza, astúcia, manha ou coragem.

Embora não seja tão refratário à cultura do outro como o migrante de 

E13, o migrante da canção “No Ceará não tem disso não”, parceira de Luiz Gonzaga 

com Guio de Morais, gravada em 1950, mostra-se incomodado com o 

comportamento das pessoas da cidade que o acolhe. 
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E14

Tenho visto tanta coisa / nesse mundo de Meu Deus / coisas que / 

prum cearense / não existe explicação / qualquer pinguinho de 

chuva fazer uma inundação / moça se vestir de cobra e dizer que 

é distração / vocês cá da capital/ me adesculpe esta expressão / 

no Ceará não tem disso não / não tem disso não / tem disso não / 

no Ceará não tem disso não / não tem disso não / tem disso não / 

não / não / não / não / não/ no Ceará não tem disso não / não / 

não / não / não /não / não / no Ceará não tem disso não / nem que 

eu fique aqui dez anos eu não me acostumo não / tudo aqui é 

diferente dos costumes do sertão / num se pode comprar nada 

sem topar com tubarão / vou voltar pra minha terra no primeiro 

caminhão / vocês vão me adesculpar / mas arrepito essa 

expressão / não / não / não /não / não / no Ceará não tem disso 

não / não / não / não / não / não / não / no Ceará não tem disso 

não

[ No Ceará não tem disso não ] 

Deslocado, o migrante de E14 parece que dialoga com um grupo de 

pessoas ao mesmo tempo (vocês cá da capital) a quem faz comentários a respeito 

da cultura do outro. Ele se posiciona diante do que vê e percebe, pronunciando um 

discurso que elucida sua condição de estrangeiro. Um estranho que se espanta com 

as novidades (no Ceará não tem disso não). Sendo essa ligação histórica e matricial 

com o lugar de partida, em nosso entender, o que o faz, muitas vezes, se auto-

identificar como um ser de lá, e esse “lá” sendo um lugar que lhe viu nascer ou 

mesmo em que criou raízes culturais sólidas. De todo modo, é um discurso cujo tom 

é de um resistente à cultura do outro (nem que eu fique aqui dez anos, eu não me 

acostumo), soa como uma sentença de uma pessoa que tem resistência a se 

adaptar ao local onde aportou. Uma rejeição à cultura do outro que se materializa no 

enunciado eu vou voltar para minha terra no primeiro caminhão.

No próximo enunciado, vamos perceber a figura central de um 

indivíduo deslocado e que algo específico na ”cidade grande” lhe soa inesperado, 
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incompatível e inoportuno, no caso, a alimentação. Trata-se da canção “Cana só de 

Pernambuco”, resultado de uma parceira de Gonzaga com Victor Simon, gravada 

em 1954. 

E15

Eu sou do norte / rumei para São Paulo34 / fui mudar de sorte / 

com o fole na mão / comi de tudo / bife parmegiana / canelloni / 

macarrão / provei também / a tal de passarela / bebi da caipirinha / 

e vinho de garrafão / mas eu confesso / não é por ser de lá / cana 

pernambucana / é a maior / meu irmão 

[ Cana só de Pernambuco ] 

Para um interlocutor imediato que demonstra ser uma pessoa íntima, o 

migrante revela o motivo de migrado para São Paulo, movido pelo desejo de “mudar 

de sorte” e, pelo que indica seu discurso, consegue frequentar lugares com uma 

variedade de opções de cardápio, apresentado traços exteriores de quem se deu 

bem naquela cidade. Entretanto, mantém-se enraizado no seu local de origem pelo 

modo como se refere aos hábitos alimentares e pela impressão que passa de rejeitar 

as comidas típicas da chamada cosmopolita cultura paulistana. Da terra do jabá, do 

guizado, da buchada, carne de sol, da umbuzada, do sarapatel, da macaxeira, da 

rapadura, da coalhada, de tudo isso e de outras iguarias, deixar de comer como 

italiano, como gaúcho, como paulista, expressa a estratégia do migrante para 

guardar tradições específicas a fim de não perder totalmente as raízes com o lugar 

de origem. Podemos dizer que, mesmo deslocado, ainda se sente enraizado na 

34 Talvez não seja excessivo salientar que as grandes cidades “do Sul” do Brasil, dilaceradas pelo 
crescimento errático e por um multiculturalismo conflitante, geralmente são os pontos de afluxos do 
migrante do sertão nordestino. Os lugares de afluxo do migrante geralmente são as grandes cidades 
“do Sul” do país, tratando-se assim de uma migração interna. Souza (1980, p. 33) entende “migração 
interna” como um processo social resultante de mudanças estruturais de um determinado país, que 
provocam o deslocamento horizontal de pessoas de todas as classes sociais que, por razões 
diversas, deixam o seu município de nascimento e vão fixar residência noutro.  
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cultura local e recorre à gastronomia para preservar uma identidade territorial, pelo 

menos.

Pela ótica do multiculturalismo, a cultura local nordestina pode ser 

também um ponto de interseção de múltiplas tradições. Contudo, isso não impede 

existirem nela certos traços (comportamentos sociais e simbólicos) que permitam 

identificar seus habitantes como “nordestinos”, em qualquer lugar. Embora saibamos 

(CANCLINI, 2006) que, numa época globalizadora, a identidade não se constitui 

apenas pelo que acontece em um território específico, mas também pelo modo como 

mensagens e bens procedentes de outras regiões o atravessa, há no enunciado um 

esforço do migrante no sentido de firmar uma identidade a partir do que julga ser 

local na sua cultura.

Nesse sentido, é possível dizer que o discurso do enunciado em 

análise entoa a conservação de um patrimônio cultural legado e acumulado pelo 

migrante em uma região determinada do país, o Nordeste, e mostra um sujeito que 

não quer se subordinar completamente aos hábitos locais. Mostra um esforço para 

valorizar o específico da sua cultura. Se não podemos mais considerar os membros 

de cada sociedade como elementos de uma única cultura homogênea, tendo única 

identidade coerente (CANCLINI, 2006), o enunciado tende a expor o discurso de um 

sujeito que se obstina em manter a sua identidade arraigada a um núcleo sólido de 

resistência. Por sua vez, ao revelar que o migrante cultiva esses hábitos, o discurso 

exibe um migrante que (re)afirma seu enraízamento numa localidade em meio à 

multiculturalidade, em meio à hibridização das culturas. Quer dizer, seu repertório 

local, ligado aos costumes da terra natal, não desapareceu. Por isso, o discurso dele 

não deixa de (re)por um ponto de interrogação no que significa ser multicultural. 

De certa forma, o discurso de E15 revela uma situação a respeito do 

que pode ficar de vínculos no sujeito local quando as culturas se hibridizam e 

quando ele se encontra “longe, longe muitas léguas” da sua terra natal. Quer dizer, 

nem tudo do seu repertório cultural desaparece no contato com a cultura do outro. 

Pela forma de comer, ele expressa sua originalidade, cunhada em uma cultura 

popular, imiscuindo-se na cultura do outro. Ou seja, essa “afetação” não leva ao 

esquecimento da própria cultura e não muda completamente a maneira do migrante 
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olhar para o mundo e para sua cultura. No nosso entender, ele fez o movimento 

bakhtiniano de ir lá na cultura do outro, vivenciá-la, retornar ao seu lugar e do seu 

excedente de visão, tomar uma posição. Em Bakhtin (2005), anotamos que certa 

compenetração na cultura do outro é um elemento indispensável no processo de 

compreensão dessa cultura e da sua própria cultura. Contudo o que não pode 

acontecer é essa compreensão resultar na mera incorporação, ou seja, esgotar-se 

em si mesma, ocorrendo uma dublagem que não traz nada de novo e enriquecedor 

tanto a uma como a outra cultura, não havendo, portanto, um diálogo entre as 

culturas, não se colocando novas questões para ambas, que se confundem e se 

fundem sem manterem sua unidade. No modo bakhtiniano de entender esse 

contato, não é de todo ruim entrar em empatia com o outro, ver axiologicamente o 

mundo de dentro dele tal qual ele vê e colocar-se no lugar dele, o problema está em 

não voltar mais, ficando lá em definitivo. Em se concordando com Bakhtin, podemos 

dizer que o migrante que discursa no enunciado acima passa a fazer parte de uma 

categoria especial de pessoas que ainda não perderam o contato com suas raízes, 

com sua cultura.

Acrescentando: o que visualizamos no enunciado em análise é um 

discurso que guarda uma relação de resistência, o qual não deixa de ser também um 

modo de promover tradições locais e, ao mesmo tempo, uma tentativa de construção 

da identidade do migrante, que quer se distinguir dos habitantes “nativos” da cidade 

pelo modo de comer. Assim, o comer nordestino é sua identidade. Da mesma forma 

que se postula como identidade tomar um bom vinho, assistir a filmes de Almodovar 

e outros modos do capital simbólico de que podemos dispor para formar nossa 

identidade. O migrante do enunciado E15 pode até ser xingado numa roda de 

companheiros gourmet por invocar para si o direito de ser e permanecer diferente 

culturalmente, mas seu gesto implica o desejo da manutenção da (sua) alteridade, 

sem renunciar a traços que, propositais ou não, o faz estranho aos olhos do outro. 

Não esqueceu os hábitos, valoriza as coisas da região, comportamento muitas vezes 

ausente em pessoas que saem do lugar de origem, adquirem conhecimentos e uma 

condição melhor, mas passam a ter vergonha das coisas de lá, até mesmo negam 

que são de lá. Já o migrante desse enunciado, não. Ele assume ser nordestino, 
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como se diz por aí, é um “sertanejo até a tampa”. Sua forma breve surpreende pelo 

tom de resistência tentando preservar o espírito e o sabor originais, sem "europeizar-

se" pelo que come. Mostra preocupação com o esmagamento da cultura dita 

periférica. Lembremos aqui das palavras de Bauman: uma vida à procura de 

identidade é cheia de som e fúria. “Identidade” significa aparecer: ser diferente e, por 

essa diferença, singular, e assim a procura da identidade não pode deixar de dividir 

e separar.

Se anotamos o “comer” como um modo de resistência para preservar a 

cultura local ante a multiculturalidade, este também está longe de ser o único, uma 

vez que a resistência pode ocorrer de vários modos, como percebemos agora no 

próximo enunciado da canção “Meu Pajeú”, gravada por Luiz Gonzaga, composta 

em parceria com Raymundo Granjeiro, em 1957. 

E16

Já faz um ano e tanto que eu deixei meu Pajeú35 / com tanta 

felicidade / vim penar aqui no sul / ai/ hum / hum / ai / Meu Deus / 

o que é que eu vou fazer longe do meu Pajeú / não poderei viver / 

São Paulo tem muito ouro / corre prata pelo chão / o dinheiro corre 

tanto que eu não posso pegar não / paulista é gente boa / mas é 

de lascar o cano / eu nasci no Pajéu e só me chamam de baiano  

[ Meu Pajeú ] 

O tom do discurso é de uma pessoa que passou do estado de euforia 

para o de frustração. Saiu do seu local de origem com entusiasmo de se dá bem “no 

Sul”, mas agora está decepcionado, sem saber o que fazer. Meio atordoado, perdido 

35 Provavelmente, o termo se refira ao território da Cidadania do Sertão do Pajeú (PE), com 13.350,30
quilômetros quadrados, formado pelos municípios de Afogados da Ingazeira, Brejinho, Calumbi, 
Carnaíba, Flores, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Mirandiba, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, 
Santa Terezinha, Serra Talhada, Sertânia, São José do Belmonte, São José do Egito, Solidão, 
Tabira, Triunfo e Tuparetama. Com 373.925 habitantes, dos quais 169.595 (45,36%) vivem na área 
rural, o IDH médio do território é 0,65. O Sertão do Pajeú tem 35.850 agricultores familiares, 1.612
famílias assentadas, 12 comunidades quilombolas e uma terra indígena.
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em meio a uma cidade rica, mas injusta para com ele. Diferente do migrante do 

enunciado E13, até interage bem com as pessoas do lugar (paulista é gente boa),

mas o que lhe parece incomodar de imediato é o risco de perder a identidade do 

lugar de origem, à medida que a pecha de baiano o torna anônimo, quase sem 

referência, em meio a um monte de outros “baianos” de Sergipe, do Ceará, de 

Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Maranhão e do Piauí.

Na situação real, concreta, do migrante, muitas vezes, o lugar de 

origem não só lhe rende uma identidade, como passa a ser um modo muito forte e 

frequente de vínculo com o lá. Nesse sentido, o incômodo que o migrante manifesta 

pela troca da identidade no enunciado E16 tem o tom de resistência e consonância 

com a situação anterior, de E15. Na cidade do outro, no lugar estranho, “perde” o 

seu nome e passa a ser identificado pelo lugar que não é seu de origem. Assim 

como baiano, poderia ser o adjetivo gentílico pernambuco”, potiguar, “cearense,

Paraíba, entre tantos, que passaria a ser o seu codinome.

Importante destacar que esse processo metonímico frequentemente 

não tem nada de ingênuo. Não é preciso dizer quantas vezes a “xenofobia” aos 

estrangeiros é reforçada por estratégia semelhante de etiquetá-los com nomes 

raivosos, de maneira que tais gentílicos fundam um conjunto de marcas linguísticas 

axiologizadas (“cabeça chata” “paraíba”, “baiano, “cearense”) para identificar 

indistintamente o estrangeiro.  Assim, colocar rótulos é um modo de apagamento (da 

identidade) do sujeito. No enunciado E16, o migrante parece não se incomodar 

muito se fosse identificado pelo seu verdadeiro lugar de origem, pois o que  

considera “de lascar” é ser chamado de baiano quando não nasceu lá, no estado da 

Bahia. Teme que o termo apague, subsuma o que pode lhe restar de identidade com 

o lugar de onde veio.

Na maioria das vezes, essa estratégia do outro de apelidar o estranho 

vai além da simples condição de ser uma mera brincadeira, um tom cômico. A 

questão é antes saber por quem e por que determinadas pessoas são “rotuladas”, 

pois pode acontecer de o rótulo deixar de ser uma qualidade, uma forma amena e 

humorística, para adquirir um tom zombateiro e discriminatório. No caso, o rótulo de 

“baiano” contra o qual o migrante se rebela, quando instituído por um conjunto de 
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aspectos estigmatizadores, pode se tornar o coroamento de uma reação social a 

determinados agrupamentos étnicos ou regionais com a intenção de imputar uma 

marginalidade ao ser alvo da pecha. O fato central é que esse rótulo, como os 

demais, surge no contexto social e a situação de quem é impelido a agir 

discursivamente impingindo o rótulo a alguém num processo que resulta quase 

sempre de uma condição social diferenciada, quão, desigual. Desse ponto de vista, 

não aceitar ser tachado de baiano, como demonstra o migrante de E16, tem o tom 

de se debelar contra uma grande variedade de contingências sociais, não se 

deixando rotular por aquele que, supostamente, teria o poder de impor tal 

designação. O migrante do enunciado não aceita essa identidade imposta, e 

lembrando Bauman, reivindica uma outra, muito própria e particular, que preserve, 

pelo menos, seu lugar de origem. Para ele, entre ser chamado de baiano ou de 

pernambucano existe uma grande diferença. 

Uma atenção particular a esse enunciado é dada aqui considerando 

que o mesmo nos faz pensar nas forças de controle social que, pelo discurso, 

passam a apontar, com dedo em riste, para determinados grupos como desviantes e 

acabam confinando-os a um território como tais por causa da estigmatização que 

está associada a essa designação. Por obras dessas forças, o ser humano rotulado 

passa a ser capturado, definido, isolado, designado e estigmatizado pela palavra 

autoritária que tem seus efeitos sociais de violação da condição da humana. Por um 

pretenso essencialismo contido nas palavras, o rotulador impõe à existência 

humana, em perspectiva, sofrer pesadas restrições no convívio social. Não é demais 

pensar que o rótulo coloca em ação, via de regra, um processo de estigmatização 

que acaba fabricando uma nova identidade no rotulado, autenticado como tal e que 

doravante vai se sentir como tal. Evidentemente, isso acontece com mais eficácia 

em pessoas que não tem consciência desse fenômeno discursivo-social, o que 

parece não ser o caso, parcialmente, do migrante do enunciado E16. Isso exige a 

adoção de uma atitude de resistência atenta ao aqui e agora do ato discursivo. 

Desde o momento em que adotamos um ponto de vista bakhtiniano 

para o funcionamento da linguagem, podemos dizer que o enunciado espelha 

nitidamente uma voz social. Antes de tudo, existem as discriminações baseadas na 
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linguagem e estas têm enorme força por ser o social constitutivo da linguagem, 

segundo procuramos mostrar pelos estudos de Bakhtin que, se aceitar o rótulo, o 

migrante estará passível de viver uma discriminação real, a partir de um ato de 

linguagem. Daí, pensamos que a seleção de rótulos não ser fruto de uma ordem 

diabólica oculta; pelo contrário, é produzida no dia a dia, refletida e refratada na 

linguagem, que constitui o social e dele também se constitui. O processo social de 

construção dos rótulos é a desigualdade. 

Por sua vez, ao migrante da próxima canção, “Xote dos Cabeludos”, 

causa muito estranheza a moda dos habitantes do lugar que lhe acolheu. Gravada 

em 1967, a canção resulta da parceria de Luiz Gonzaga com o cearense José 

Clementino, um homem simples, que ele encontrou na cidade do Crato (CE). A 

canção faz parte do LP Óia eu aqui de novo. Justamente, nesse LP figurava o novo 

time de parceiros, letristas e compositores que participaram de uma nova fase da 

carreira do artista, tais como Luiz Guimarães, Onildo de Almeida e João Silva 

E17
Cabra do cabelo grande / cinturinha de pilão / calça justa bem 

cintada / custeleta bem fechada / salto alto / fivelão / cabra que 

usa pulseira / no pescoço medalhão / cabra com esse jeitinho / no 

sertão de meu padrinho36 / cabra assim não tem vez não / no 

sertão de cabra macho / quem brigou com Lampião / quem brigou 

com Antônio Silvino / quem enfrenta batalhão / amansa burro 

bravo / pega cobra com a mão / trabalha sol a sol / de noite vai pro 

sermão / rezar pra Padre Ciço / falar com Frei Damião / no sertão 

de gente assim / no sertão de gente assim / cabeludo tem vez não 

[Xote dos cabeludos] 

É inevitável constatar que, logo de início, o migrante de E17 se vê e 

constitui o outro como diferente dele. A começar pelo modo de vestir. Sabemos em 

Bakhtin que, no contato com a cultura do outro, o sujeito toma consciência de si e 

36 Provável referência à cidade de Juazeiro do Norte (CE), terra onde viveu o padre Cícero Romão 
Batista, o “Padim Cíço”, como é conhecido pelos nordestinos da caatinga. 
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vive essa experiência na categoria axiológica do outro-para-mim, isto é, da sua 

posição exotópica e do excedente de visão de que desfruta, lança olhar na direção 

do estranho e do estrangeiro diante do qual se defronta. Dessa maneira, pode 

perceber se o outro tem ou não uma cultura, um modo de ser, de pensar e de agir 

diferente dele. Há de se supor que esse encontro com o outro possa ajudá-lo a 

superar aspectos do seu solipsismo ético, pois, como lembra Bakhtin (2005, p.180), 

“o homem nunca encontrará sua plenitude apenas em si mesmo nem poderá dar um 

jeito na sua vida nem mesmo nas esferas mais profundas e íntimas de sua vida 

intelectual sem o contato com outra consciência”.

Aos olhos do iniciado migrante do enunciado E17, no lugar em que se 

encontra agora, há um modo de vida inconveniente e excêntrico. Observa uma moda 

que parece exclusa da lógica habitual do seu lugar de origem. Diante de tal 

excentricidade, contudo, não é fácil para esse migrante afirmar o eu do outro. 

Quando brada cabra assim não tem vez não / no sertão de cabra macho, o tom do 

discurso do migrante é de rejeição e de preconceito, reafirmado em seguida, quando 

diz “cabeludo tem vez não”, num tom excludente. O comentário que o migrante 

insinua fazer para outra pessoa a respeito da performance masculina local soa 

excludente e não passa a ideia de ser apenas um discurso de alguém que se 

espanta e avalia que essa moda teria dificuldade de ser aceita no sertão nordestino. 

O discurso é de quem rejeita o outro pelo seu modo de ser, pelos seus traços 

exteriores. Inclusive, faz previsões sobre a reação do povo do seu lugar de origem 

ao se deparar com homens vestido dessa maneira e com cabelos compridos. 

O migrante de E17 deixa antever o tom preconceituoso do seu discurso 

ao insinuar que quem se veste dessa maneira (cabelo grande, cinturinha de pilão, 

calça justa bem cintada, salto alto, fivelão, usa pulseira, medalhão no pescoço) tem 

um “jeitinho” incompatível com a identidade viril que ele próprio constrói do homem 

do sertão, sendo esta de um “cabra macho” que brigou com Lampião, enfrenta 

batalhão, amansa burro bravo, pega cobra com a mão, trabalha de sol a sol. 

Portanto, uma identidade com a qual, supostamente, ele próprio se identifica por ser 

de lá do sertão do meu padrinho.
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O migrante de E17 vivencia empaticamente a vida do outro em nova 

forma, em nova categoria axiológica, como vida do outro, que tem colorido axiológico 

diferente, mas não a aceita e a justifica diferentemente da própria vida dele. Bakhtin 

(2003) considera empobrecedora posição que rejeita o lugar único que o sujeito 

ocupa no mundo da cultura. Não só Bakhtin pensa assim. Para Maffesoli (2006, 

p.65) “aceitar o outro não é transformá-lo em clone de si mesmo mas, ao contrário, 

admitir que sua diferença tenha um efeito [grifo nossos] sobre a sociedade”. Por sua 

vez, para Arendt (2001), se não fossem diferentes, se cada ser humano não diferisse 

de todos os que existiram, existem ou virão a existir, os homens não precisariam do 

discurso ou da ação para se fazerem entender.

Ademais, é problemático o fato de o migrante não aceitar o outro como 

diferente. Afinal, como indaga Bakhtin (2003), o que enriqueceria o acontecimento 

da sua vida se ele se funde com o outro, se de dois passasse a ser um. É 

necessário aceitar a diferença, para que ele possa permanecer fora do outro e de 

uma posição exotópica passar a ver e saber o que o outro não vê nem sabe sobre si 

mesmo. Mas o que percebemos é que, a partir da sua posição exotópica, o migrante 

de E17 não enriquece substancialmente o acontecimento da sua vida ao deparar 

com o outro, que é diferente dele. O tom do seu discurso não vai além da rejeição, 

da não-inclusão.

Sob o ponto de vista bakhtiniano, a real eficácia desse acontecimento 

protagonizado pelo migrante do enunciado no contato com a cultura do outro 

mostrou-se frustrante. O encontro com a alteridade não resultou em respeito àquele 

que é visto como diferente; houve uma não-aceitação. Quando somos dois, diz 

Bakhtin, não importa que além de mim exista mais um indivíduo, no fundo o mesmo 

(dois indivíduos), mas que ele seja outro para mim, e nesse sentido a simples 

simpatia dele por minha vida não representa nossa fusão num ser único nem a 

repetição numérica de minha vida e sim um enriquecimento substancial do 

acontecimento. Aceitar o outro como diferente na pluralidade humana não é uma 

condição absoluta, um conceito que explicaria tudo e daria conta do cerne da 

questão da diferença. O essencial é elucidar quais diferenças se dão entre os que se 

veem diferentes, em que nível e determinadas por quais condições essas diferenças 
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se lhes apresentam, afinal somente o homem é  capaz de exprimir o nível dessa 

diferença e distinguir-se.  

4.3.5 Excluídos e desconectados 

Os próximos enunciados retratam a migração do homem do sertão 

nordestino fortemente relacionada à procura de emprego. Ou seja, em nome da 

“ideologia do trabalho”, muitos saem do seu lugar de origem, mesmo que fiquem à 

mercê da sazonalidade da oferta de trabalho em determinadas regiões.

E18

Sol escaldante / a terra seca / e a sede de lascá / sem ter jeito pra 

vivé / com dez fio pra criá / foi por isso / seu moço / que eu sai em 

busca de outro lugar / e com lágrimas nos óio / deixei meu torrão 

natá / eu vim procurar trabalho / não foi riqueza que eu vim buscar 

/ peço a Deus vida e saúde / pra família pudê sustentá / seu moço 

/ o documento que eu tenho prá mostrar / são essas mãos 

calejadas / e a vontade de trabaiá 

[ Documento de matuto ] 

Gravada em 1964, a canção “Documento de matuto”, de Paulo Patrício, 

expressa o que ora acabamos de postular. O discurso é de mais um nordestino 

tangido como gado do torrão natal, vindo lá das bandas do sertão contra a vontade, 

sem ter jeito pra vivé. Isso com uma extensa família para sustentar, o que tensiona 

ainda mais a sua vida de retirante. A canção exibe a imagem de um migrante 

trabalhador, e não a de um vagabundo, homeless. Quem sabe, a de um 
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desempregado vagando “nas terras do Sul” lutando pela inclusão social. A sensação 

é de que no exato momento em que pronuncia esse discurso, ele se encontra frente 

a uma pessoa a quem pede um emprego, uma ocupação. Seu discurso evoca a 

imagem do ato de preencher uma “ficha”, como se diz no jargão popular.

Quase palpáveis, as marcas no corpo extrapolam a mera figuração e 

assumem no discurso um significado próprio de autoidentificação de um homem 

trabalhador. Essas marcas (mãos calejadas) parecem ser seu único “documento de 

identidade”, levando-se em conta a prática muito comum no Nordeste de as pessoas 

não terem registro de nascimento ou certidão de batismo. Elas servem como 

atestado de quem já trabalhou muito para manter a família antes de sair em busca 

de outro lugar, mas que agora, expulso da terra natal, enfrenta o desafio de, em 

terras alheias, de conseguir um novo sustento.

 Diante do seu interlocutor imediato, narra brevemente sua história, a 

qual não parece soar como um mero artifício para arranjar o emprego, mas como 

uma confissão, em tom de depoimento, de um vivente à beira da exclusão social e 

de quem deposita no trabalho solicitado máxima esperança de vencer as 

adversidades. Por sinal, se conseguir, nem precisa ser com uma boa remuneração 

elevada, pois “não foi riqueza não que vim buscar”.

Com relação ao trabalho, já o migrante de E4 vive um drama em cores 

mais cinzentas, pois relembremos 

E4
[...] trabaia dois ano /  três ano / e mais ano / e sempre nos prano 
de um dia vortar / Meu Deus / meu Deus / mas nunca ele pode / 
só vive devendo / e assim vai sofrendo / é sofrer sem parar // ai /  
ai / ai / ai /  se arguma notícia das banda do norte / tem ele por 
sorte o gosto de ouvir / Meu Deus / meu Deus / Lhe bate no peito 
saudade lhe molho /  e as água nos óio começa a cair / / ai / ai / ai 
/ ai / do mundo afastado / ali vive preso / sofrendo desprezo / 
devendo ao patrão /  Meu Deus / meu Deus / o tempo rolando / vai 
dia e vem dia / e aquela famia não vorta mais não / / ai /  ai / ai / ai 
/  / distante da terra tão seca mas boa / exposto à garoa / à lama e 
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o paú / Meu Deus / meu Deus / faz pena o nortista / tão forte / tão 
bravo / viver como escravo no norte e no sul / / ai /  ai / ai / ai

[ A Triste partida ] 

Vive em condições de vulnerabilidade, igualmente a muitos pobres, 

desconectados, sem casa-própria, e no subemprego. Quando tem emprego, não dá 

para se sustentar, complementa a renda com bicos, subempregos, dobra de jornada, 

entre outras formas. Condições que não parecem ser de uma pessoa bem-sucedida. 

Ainda que seja em condições precárias, muitos não têm a sorte de encontrar 

trabalho e vive a penar na cidade. O capitalismo excludente o empurra com sua 

família para as margens do sistema, mantendo-os nos subterrâneos, soterrados, 

sem direito a uma vida digna. 

Nesse ponto, o migrante do enunciado E4 é um microcosmo da 

sociedade injusta e desigual a que está submetida parcela significativa das pessoas. 

Flui do discurso desse migrante a sina de pessoas que vivem nas ruas, morando nos 

viadutos, nas favelas, exposto a todo tipo de vicissitudes. Um modo de vida que dá 

pena, sem ter direito a uma rotina de divertimento, pois vive para pagar as contas. 

Uma vida de escravidão. Vive preso. Devendo ao patrão. Sofrendo desprezo, 

humilhação. Quer dizer, (sobre)vive em condições precárias. Vítimas da exclusão 

social, o que permite questionar se não levaria uma vida menos sofrida se 

permanecesse no sertão.

É sabido (BAUMAN, 2000) que a economia em rápida globalização e 

cada vez mais extraterritorial relega parcelas cada vez mais amplas da população 

não apenas a uma vida de pobreza, miséria e destituição, mas também a uma 

exclusão de todo trabalho reconhecido como economicamente racional e 

socialmente útil, de modo que essas camadas populacionais se tornam econômica e 

socialmente “supérfluas”.  Os enunciados têm a ver com a procura de trabalho e 

para isso é importante lembrar que o trabalho não perdeu a centralidade e não 

importa que
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[...] No mundo humano labiríntico, os trabalhos humanos se dividem em 
episódios isolados como o resto da vida humana. E, como no caso de todas 
as outras ações que os humanos podem empreender, o objetivo de manter 
um curso próximo aos projetos dos atores é evasivo, talvez intangível. O 
trabalho escorregou do universo da construção da ordem e controle do 
futuro em direção do reino do jogo; atos de trabalho se parecem mais com 
estratégias de um jogador que se põe modestos objetivos de curto prazo, 
não antecipando mais que um ou dois movimentos. O que conta são os 
efeitos imediatos de cada movimento; os efeitos devem ser passíveis de ser 
consumidos num só ato (BAUMAN, 2001, p. 161). 

A migração é para muitos sinônimo de trabalho, daí a necessidade da 

busca de emprego. Para quem alia a migração ao mundo do trabalho, a sociologia 

baumaniana traça uma moldura social do trabalho, nos tempos modernos, a qual 

constata que foi quebrado o eixo sobre o qual o trabalho era visto como uma 

vocação ou missão de vida, em torno do qual o resto da vida se resolvia e ao longo 

do qual se registravam as realizações. Para Bauman, esse tipo de trabalho quase 

não existe mais, de maneira que nada pode ou deve ser fixado a esse eixo com 

segurança, pois confiar em sua durabilidade seria ingênuo e poderia ser fatal.  

Evidentemente, com o advento do trabalho por contratos de curto prazo 

ou sem contratos, a forma de sobrevivência do migrante em terras alheias, 

reivindicada em seu tipo mais comum, que é o emprego, torna-se excessivamente 

frágil. Em todo caso, nesse mundo do trabalho volátil e quebradiço, a relação 

migração e trabalho não pode ser totalmente descartada. Seria mais prudente 

sintonizar migração ao trabalho, ainda que análises como as de Bauman indiquem 

ter chegado o fim do emprego como “nos tempos dos avós”, de empregos seguros 

em empresas seguras.

4.3.6 Religiosidade 

Dedicamos este tópico à análise da questão da religiosidade presente 

na fala dos migrantes em diversos enunciados já mencionados. Nessas canções 

nordestinas, o migrante também expressa sua religiosidade e sua fé. Uma 
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manifestação que não poderia deixar de existir, afinal “um rápido olhar para o mundo 

ao redor mostra que a religião desempenha um papel bastante significativo na vida 

social e política de todas as partes do globo” (GAARDER, 2000, p. 14).   

Caso do migrante de E1, quando procura uma resposta, uma 

explicação junto à Divindade para o drama que vive a força a migrar (Quando olhei a 

terra ardendo / qual fogueira de São João / eu perguntei a Deus do céu / ai / por que 

tamanha judiação. Pelo tom do discurso, a divindade assume para o migrante a 

capacidade de lhe oferecer a resposta, a explicação para as causas do seu drama. 

Chauí (2002) lembra que há religiões em que o deus revela verdades aos humanos, 

sem fazê-los sair do seu mundo, ou seja, a religiosidade dá aos humanos acesso à 

verdade do mundo, encontrando explicações para a origem, a forma, a vida e a 

morte de todos os seres e dos próprios humanos.

Por sua vez, a sacralidade do discurso do migrante de E4 opera com 

um amparo frente ao que se anuncia de tenebroso (Meu Deus que é de nós / Meu 

Deus / Meu Deus / assim fala o pobre / do seco Nordeste / com medo da peste / da 

fome feroz Meu Deus / Meu Deus. Para Chauí (2002), a passagem do sagrado à 

religião determina as finalidades principais da experiência religiosa e entre essa 

finalidade estaria a de proteger os seres humanos contra o medo da Natureza. 

Percebe-se mais adiante, no discurso desse mesmo migrante, um tom religioso no 

sentido de resignação e obediência (entonce o nortista pensando consigo / diz: "isso 

é castigo não chove mais não"). Ele expressa sua religiosidade na devoção aos 

santos (apela pra março / que é o mês preferido do santo querido senhor São José).

No migrante de E7, a manifestação discursiva da sua identidade de 

religioso ocorre quando invoca a divindade como proteção (Reze mamãe / peça a 

Deus felicidade para um filho seu). Um modo de o migrante-cristão de E18 expressar 

sua fé é por meio da oração, assume um vínculo pessoal com Deus (peço a Deus 

vida e saúde / pra família pudê sustentá). Expressa um anseio, o desejo de algo.

A crença que prevalece parece baseada nas religiões monoteístas, isto 

é, na convicção que existe um só Deus. O migrante de E12 invoca a sua 

religiosidade dirigindo a um ícone (No começo eu tive medo / muito medo meu irmão 
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/ mas olhando o Corcovado37 / assosseguei o coração). O migrante de E17 encontra 

e mostra sua religiosidade mencionando parte do conjunto das cerimônias religiosas 

ou do rito religioso (de noite vai pro sermão) e fazendo referências aos pregadores 

religiosos (rezar pra Padre Ciço / falar com Frei Damião38). Esses ritos adquirem o 

poder de presentificar para o migrante o laço entre ele a divindade. 

Pelo que se observa dos excertos, o mito religioso tem um significado 

bastante marcante nas falas do migrante. Para o migrante, o sagrado é uma 

experiência da presença de uma potência ou de uma força sobrenatural que habita 

algum ser. O sagrado é sua experiência simbólica da superioridade de um ser 

perante ele. Chauí (2002, p. 308) explica que a invenção cultural do sagrado se 

realiza como processo de simbolização e encantamento do mundo, seja na forma da 

imanência do sobrenatural no natural, seja na transcendência do sobrenatural. O 

sagrado dá significação ao espaço, ao tempo e aos seres que neles nascem. Vivem 

e morrem. 

4.3.7 Entre o rascunho e a arte-final 

Em quase todos os enunciados até agora analisados, o migrante surge 

de uma situação adversa, apresenta-se como vítima das circunstâncias, o que não 

parece ser o caso deste da próxima canção. Ele parece se ocupar do carpe diem,

embora apresente ao mesmo tempo um projeto de vida. 

37 Referência ao morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, em cujo topo está emoldurada a figura do 
Cristo Redentor.  
38 Missionário que peregrinava pelos sertões do Nordeste nas décadas de 70, 80 e 90 do século XX. 
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E19
Ah-hei.../ minha vida é andar por este país / pra ver se um dia 

descanso feliz / guardando a recordação das terras onde passei / 

andando pelos sertões / dos amigos que lá deixei / chuva e sol / 

poeira e carvão / longe de casa sigo o roteiro / mais uma estação / 

e a saudade no coração / Ah hei... / minha vida é andar por este 

país / pra ver se um dia descanso feliz / guardando recordação 

das terras onde passei / andando pelos sertões / dos amigos que 

lá deixei / mar e terra / inverno e verão / mostro um sorriso / 

mostro alegria / mas eu mesmo não / e a saudade no coração / 

ah-hei.....

[ A vida do viajante ] 

A canção “Vida de viajante” é uma parceria de Luiz Gonzaga e Hervê 

Cordovil, gravada em 1953. O migrante dialoga com um interlocutor não-identificado, 

a quem conta sua rotina itinerante (minha vida é andar por este país / sigo um roteiro 

/ mais uma estação).

Nela, à primeira vista, o discurso parece ser de um turista ou de um 

típico habitante do mundo líquido-moderno, serelepe, fluido e móvel, de uma pessoa 

que parece se ocupar do carpe diem. Contudo, nas entrelinhas, o enunciado 

apresenta um tom que não permite asseverar que se trata realmente de um turista. 

As antíteses chuva e sol, mar e terra, inverno e verão assim como a metáfora poeira

e carvão ajudam-nos a perceber o discurso de uma pessoa que enfrenta 

adversidades em seu trajeto para concretizar um projeto de vida (descansar feliz)

depois de tanto vagar pelos sertões. Na situação de um pastor que guarda 

rebanhos, “conhece o vento e o sol e anda pelas mãos das estações” (PESSOA, 

1980, p. 135). 

O migrante de E19 apresenta-se ao mundo como um sujeito que 

interage bem com o outro ao andar pelos sertões (dos amigos que lá deixei) e 

anuncia a finalidade de andar pelos sertões, qual seja, chegar a um ponto de 

estabilidade e de tranquilidade na sua vida, à medida que se mostra um sujeito dono 
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do seu destino, autônomo, que evoca para si o direito à mobilidade e se concebe 

como sujeito ativo e obstinado à procura de um sonho. Em sua estratégia para uma 

interação eficaz com outro (as pessoas dos sertões por onde anda), o migrante 

constrói uma imagem a qual parece não corresponder ao seu verdadeiro eu, quando 

diz mostro um sorriso / mostro alegria / mas eu mesmo não.

Também sobressai do seu discurso um projeto de vida baseado em 

roteiro, quando uma consciência projetista dialoga com a do roteirista. Vemos que, 

num mesmo enunciado, o migrante aspira à estabilidade das coisas, mas não tem 

tanta certeza de que isso vai acontecer (pra ver se um dia descanso feliz), com o 

direito de recordar as lembranças (dos lugares e amigos) que a migração lhe 

proporcionou, mas também é empurrado a perambular pelos lugares com um roteiro 

na mão. Discursa, portanto, em torno de um projeto de totalidade para uma “vida-lá”, 

mas essa vida é postergada pela caminhada errante que trava pelos sertões. Assim, 

aflora, num mesmo enunciado, a identidade de um sujeito que sucumbe aos 

encantos do estabelecido e aos de uma vida conveniente, mas se encanta com a 

vida errante (mostro um sorriso / mostro alegria), embora com certo tom saudoso do 

lugar de origem (saudade no coração).

Quando discursa dizendo que almeja descansar feliz, o migrante revela 

uma identidade formada pela pedagogia do conformismo, acentua um pensamento 

progressivo em torno de um cuidado com o amanhã que parecer ser da ordem de 

um “cuidar de si” foucaultiano, mas que revela pretensões de um projeto centrado e 

gestado sob uma concepção progressista e linearista da vida, típico da 

modernidade. Há um nítido desejo de encontrar no futuro um porto-seguro onde 

possa descansar feliz depois de perambular por diversos lugares.  

Assim, pelo que está posto, a significância e o sentido dá (sua) 

migração estaria em uma finalidade (telos). O migrante tece em discurso projetando 

uma obra e deseja um gran-finale para sua trajetória na forma de uma vida tranquila 

e melhor no futuro.  Esse “melhorismo” parece conter, nas entrelinhas, a ponte para 

um futuro no qual supõe estaria livre das inúmeras vicissitudes da vida social. No 

quadro de tal busca do Graal, as terras por onde ele passa constituem pausas, 

intervalos de uma jornada, já que o motor que o move na migração é o desejo de 



177

chegar àquele lugar paradisíaco e celestial para o descanso feliz. Resta saber se a 

migração, mesmo nas suas formas mais promissoras e menos penosas, teria essa 

capacidade de conduzi-lo ao éden.

Pelo que observamos dos enunciados E4, E13, E14 e E16, a migração 

nem sempre se configurou uma passagem para uma existência melhor, para um 

estado de coisas superior ao atual. Em todo caso, o sonho do migrante de E19, de 

que a migração possa levá-lo a descansar feliz, parece acolher o desejo de uma 

coletividade que espera encontrar, no além-fronteiras, o “eldorado”. Por isso, 

podemos dizer que, na busca de um paraíso e da felicidade total, o migrante formula 

um projeto de migração sustentado numa visão positivista do mundo, inferindo à 

migração significado de um caminhar linear e racional, bem ao modo de quem confia 

nas instituições, na promessa de “vida eterna”. Não por menos, obnubilado por um 

projeto racionalista, demonstra construir sua identidade emparedado em uma trama 

dramática cujo desenrolar o levaria a um gran finale, de preferência, apoteótico, 

repleto de fogos de artifícios para comemorar a vitória final.

Pela materialidade de seu discurso, é de suspeitar que cada passo seu 

dado no fluxo migratório não passa de um sinal premonitório de um valor por vir e 

que cada etapa no presente, aqui e agora, deve ser vencida e avaliada por alguma 

coisa que vem depois, de forma que a migração assume uma tarefa procrastinatória 

de levá-lo mais perto desse “depois”. O sentido do presente está adiante e o que 

está à mão ganha sentido e é avaliado pelo que ainda não existe. Para o migrante 

de E19, a migração é vivida como uma peregrinação e vivê-la desse modo aporético 

obriga cada presente a servir alguma coisa que ainda-não-é. Pela forma como está 

posto esse projeto de migração, o sujeito empenhar-se-á em estabilizar sua vida em 

algum porto-seguro ou nível social.

Conforme deixa antever o tom parmenídico do seu discurso, o migrante 

manifesta o desejo de usufruir de uma imaginária vida-pós-migração sob a égide da 

estabilidade e permanência das coisas. Para dizermos em termos baumanianos, 

esse sujeito vive uma “ilusão modernista”, qual seja, 
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[...] da crença de que há um fim do caminho em que andamos, um telos 
alcançável da mudança histórica, um Estado de perfeição a ser atingido 
amanhã, no próximo ano ou no próximo milênio, algum tipo de sociedade 
boa, de sociedade justa e sem conflitos em todos ou alguns de seus 
aspectos postulados: do firme equilíbrio entre oferta e procura e a satisfação 
de todas as necessidades; da ordem perfeita em que tudo é colocado no 
lugar certo, nada que esteja deslocado persiste e nenhum lugar é posto em 
dúvida; das coisas humanas que se tornam totalmente transparentes 
porque se sabe tudo o que de ser sabido; do completo domínio sobre o 
futuro – tão complexo que põe fim à toda contingência, disputa, 
ambivalência e consequências imprevistas das iniciativas humanas 
(BAUMAN, 2001, p.37).  

Interessante perceber que, no entremeio do seu discurso, há um 

caminho em constante devir prenhe de iniciações sucessivas, quando vivencia a 

experiência da migração em outro nível, como a de uma situação que lhe permite 

viver a vida de todos os dias em um plano cíclico ou em um movimento contínuo 

Como deixa antever, eufemistica e implicitamente, o seu roteiro aponta seguir 

sempre em frente à procura de “mais uma estação” e quando chega lá não ficar 

parado ou fixo demasiado tempo, e sim o bastante para um enraizamento dinâmico. 

Ir-se sempre em frente, ou seja, partir mesmo com “saudade no coração” dos 

amigos que lá deixou.  

Colocando a vida na situação de um “eterno ensaio”, essa identidade 

roteirista do migrante indica no discurso a existência de espírito “aventureiro” sempre 

on-the-road, para quem a vida se apresenta como uma sucessão de chegadas e 

partidas, com seus instantes eternos. Em contraposição as esperanças em 

hipotéticos ideais distantes, há a realização imediatista de objetivos, ao alcance da 

mão, na próxima e imprevisível estação. Mesmo obstinado pelo projeto de futuro, se 

destina seguir em frente sob a batuta do eterno devir das coisas e como marca de 

um roteiro germinado numa concepção cíclica dos acontecimentos. Assim, 

implicitamente, aparecem objetivos imediatistas de “curtir” os momentos efêmeros e 

fugazes que a migração pode lhe proporcionar.

Por sua vez, quando discursa como roteirista, o migrante exibe a 

precariedade da existência e mostra uma vida que não se resolve numa superação 

sintética, pois é vivida hic et nunc na tensão, na incompletude, num devir
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permanente. No inacabamento bakhtiniano. Daí, aportar em “mais uma estação”, 

como sugere, seria a metáfora-simbolo dessa precariedade fenomenal da vida, 

dando conta do “espírito de um tempo” resumido por Bauman (2001) nos seguintes 

termos: está na experiência combinada da falta de garantias (de posição, de títulos e 

sobrevivência), da incerteza (em relação à sua continuação e estabilidade futura) e 

de insegurança (do corpo, do eu e de suas extensões: posse, vizinhança, 

comunidade). Um tempo em que não existe “a cidade dos homens completos”, como 

bem lembra outro poeta39.

Parece forçoso sair a caminho guiando-se por rabiscos de um roteiro e 

ter uma finalidade precisa. Dessa maneira, a posição semântica da expressão “mais 

uma estação” tem relação com os “lapsos de tempo” de Bauman (2001), para quem 

a duração da vida como um todo é fatiada em episódios considerados um de cada 

vez e a natureza outrora cumulativa e de longo prazo do progresso cede lugar a 

demandas dirigidas a cada episódio em separado.

Para concluir, a vida-pós-migração com a qual demonstra sonhar o 

migrante de E19 aspira o ar da imutabilidade das coisas e assemelha-se à 

substância dos filósofos modernos, definida como inalterada, inalterável e existente 

per sir, sendo que a vida de todos os dias, que dá sustentação a essa substância, 

apresenta-se volátil, frágil e líquida. Pelo que discursa no enunciado, esse migrante 

projeta-se em direção a um objetivo distante, mira um alvo incerto e, ao mesmo 

tempo, tensiona para a perfeição de um estado estável. Portanto, é o discurso de um 

sujeito que sonha encontrar o estado perfeito das coisas e que se esforça na direção 

de fazer da sua vida uma obra acabada e, por sinal, bem acabada. Vislumbra um 

estado de perfeição última que possa aparecer como resultado dos seus esforços 

humanos, da fé na eficácia da sua ação planejada, mas o seu projeto está 

impregnado de futuro.

39 DRUMMOND, Carlos de Andrade, 1998. 
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4.3.8 A volta do filho pródigo 

Os últimos enunciados aqui submetidos à análise mobilizam discursos 

sobre as pretensões de retorno do migrante, quando os deslocamentos parecem 

ocorrer num sentido anti-horário, digamos, de pessoas que querem fazer o caminho 

de volta. Manifestam a vontade de sair dos centros urbanos em buscar de um lugar 

mais tranquilo, “longe da civilização”. Afinal, viver como deslocado nestes locais é 

sabidamente uma experiência ambígua, nem sempre uma benção inequívoca. A 

respeito disso, servem de prova os constantes anúncios da mídia dando conta do 

“retorno do filho pródigo” ao lugarejo de onde partiu ou mesmo da chegada de 

pessoas aos rincões que ficam “longe das terras civilizadas”, homens e mulheres 

que foram atirados a um estado de incerteza aguda e aos temores dos processos 

desestabilizadores da globalização.  

Nas próximas análises, o migrante protagoniza uma modalidade de 

migração a qual identificamos como “piracema social”, aqui empregando uma 

analogia à movimentação natural dos peixes que enfrentam as correntezas e sobem 

rio acima para a desova. Em torno dessa modalidade, podemos incluir as levas de 

migrantes que acabam chegando ao interior do Nordeste ou às suas capitais 

atraídos também pela indústria do turismo, entre outras motivações.

Nas situações discursivas que iremos tratar agora, aparece o migrante 

que se desligou do lugar de origem, que lhe seria próprio, foi para a cidade grande e, 

ou perece, ou retorna como filho pródigo à terra natal. Os enunciados mostram que 

lugares que acolhem o migrante tanto podem presenciar um novo enraizar dos 

deslocados como um desenraizar dos mesmos. O migrante passa a perceber que se 

o tempo e a distância os afastam do seu lugar de origem, o “viver longe” não 

significa um total desenraízamento ou esquecimento do lugar de origem, num adeus 

definitivo. Pelo contrário, o passado amarra um ao outro e, ao menor sinal de 

instabilidade, o que lhe ocorre é retornar ao lugar de origem. Em nosso entender, 

essa ligação histórica e matricial com o lugar de partida o faz, muitas vezes, se auto-

identificar como um ser de lá, e esse “lá” sendo um lugar que lhe viu nascer ou 
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mesmo em que criou raízes culturais sólidas e que, por isso, quer voltar.  Com essa 

tônica, a primeira canção que iremos analisar é “A volta da asa branca”, composta 

em parceria com Zé Dantas, foi gravada em 1950.

E20
Já faz três noites / que pro norte relampeia / a asa branca / 

ouvindo o ronco do trovão / já bateu asas / e voltou pro meu 

sertão / ai ai / eu vou me embora / vou cuidar da prantação / a 

seca fez eu desertar da minha terra / mas felizmente Deus agora 

se alembrou / de mandar chuva / pr'esse sertão sofredor / sertão 

das muié séria /  dos homes trabaiador / rios correndo / as 

cachoeira tão zoando / terra moiada / mato verde, que riqueza / e 

a asa branca / tarde canta / que beleza / ai ai / o povo alegre / 

mais alegre a natureza / sentindo a chuva / eu me arrescordo de 

rosinha / a linda flor do meu sertão pernambucano / e se a safra 

não atrapaiá meus pranos / que que há / ô seu vigário / vou casar 

no fim do ano 

[ A volta da asa branca ]

Transborda do enunciado tom entusiasmado de um migrante 

planejando voltar ao sertão depois de saber das últimas (e boas) notícias (rios

correndo / mato verde). O migrante dialoga com um interlocutor não-identificado e 

anuncia planos não só para voltar ao lugar de origem, como também para cumprir 

compromissos assumidos quando da partida, inclusive (re)construir uma família. 

Dessa forma, seu discurso remete para o enunciado E1, quando assinala o quanto 

aquela situação motivadora da sua partida não existe mais. Pelo seu discurso, o 

sertão voltou a apresentar condições para ele viver lá, com dignidade. Novamente, 

busca no voo do pássaro, de nome Asa Branca, o qual já bateu asa e voou para o 

sertão, a confirmação de uma situação, igualmente ao que fez quando partiu.

Para o seu interlocutor imediato, o migrante recorda o motivo da sua 

partida e lembra também do compromisso assumido com a pessoa amada, e num 
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tom eufórico anuncia o retorno, evocando imagens do seu lugar quando a situação é 

menos desfavorável (a asa branca canta / o povo alegre) e, ao mesmo tempo, traça 

um breve perfil das pessoas do lugar (mulher séria /homem trabalhador), certamente 

para também se identificar desse modo. Tanto parece ser essa sua intenção que 

anuncia seu retorno sob a condição de voltar a trabalhar na terra (cuidar da 

prantação) Assim, num tom eufórico, anuncia nitidamente ao mundo seu desejo de 

voltar. Interessante perceber que o migrante volta a reconhecer o quanto a sua 

permanência no lugar, e agora a volta, não dependeu dele, mas das condições 

oferecidas por um Poder que está fora do seu alcance (mas felizmente Deus agora 

se alembrou / de mandar chuva).

Na canção “Fogo sem fuzil”, que Luiz Gonzaga compôs com José 

Marcolino, em 1973, o migrante também manifesta o desejo de voltar ao sertão 

nordestino. Paraibano de Sumé, que antes de conhecer Luiz Gonzaga 

pessoalmente, já era seu fã, poeta e vaqueiro, José Marcolino teve primeiro contato 

com o ídolo em 1956, onde lhe apresentou a música “Pássaro Carão”, e a partir fez 

várias letras que se transformaram em sucesso, como “sala de reboco”, 

“marimbondo”, “serrote agudo”. Vejamos o que narra a referida canção: 

E21

Eu esse ano vou me embora pro sertão / pra dançar pelo São 

João / farrear com mais de mil / ver os velhotes atirar de 

granadeiro / e a moçada no terreiro tirar fogo sem fuzil / a 

meninada brincar de anel40 / pamonha e café sempre na mesa / e 

as moreninhas pra servir com alegria / quando for no outro dia /

tem buchada41/ com certeza 

[ Fogo sem fuzil ] 

40 Consiste em reunir um grupo de pessoas, geralmente à noite e em um determinado local, de 
preferência, onde todas possam ficar sentadas para que uma entre elas passe um objeto (anel, no 
caso). Esta pessoa, com as mãos fechadas em forma de palmas vai passando o anel entre as mãos 
das demais, que estão igualmente fechadas, por várias vezes, até que em certo momento deixa cair o 
objeto na mão de uma delas sem que as demais percebam. Em seguida, passa a perguntar uma a 
uma com quem está o anel. Quem acertar direito a um pedido, cujo tom geralmente envolve uma 
situação vexatória com umas das pessoas que estão na brincadeira.   
41 Iguaria típica do sertão nordestino em forma oval, recheada com vísceras de boi. 
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O migrante de E21 deseja voltar, porém, tem um discurso bem 

diferente do anterior, pois não demonstra interesse em trabalhar no sertão e sim 

curtir a vida, dar uma de turista quando chegar. Como quem volta em condições 

favoráveis, numa situação bem adversa daquelas da partida que vimos no início da 

nossa análise em vários enunciados, o tom do discurso é de uma pessoa 

despreocupada e feliz. Um tom volitivo de quem deseja voltar a compartilhar a rotina 

local cotidiana. É de se imaginar a possibilidade desse enunciado travar um diálogo, 

indireto, com o anterior, na medida em que o migrante se entusiasma em voltar 

tomando conhecimento da situação que vai encontrar no sertão nordestino. 

Como o migrante de E15, o do enunciado 21 não se mostra 

desenraizado culturalmente, mesmo depois de uma temporada convivendo com 

outros modos de vida. Distante do lugar de origem, manteve-se ligado ao seu

repertório cultural e no retorno a esse lugar quer manter contato com diversas 

manifestações típicas da sua região (festas juninas, brincadeiras de roda, caçadas),

além de degustar da culinária local. Portanto, fez aquele movimento bakhtiniano de ir 

até a cultura do outro, retornar ao seu lugar e, desse seu excedente de visão, tomar 

uma posição. 

O mesmo desejo de voltar à terra natal manifesta o migrante da canção 

“Propriá”, parceria de Luiz Gonzaga com Guio de Morais, gravada em 1951. 

E22
Tudo que eu tinha deixei lá / não trouxe não / deixei o meu roçado 

plantadinho de feijão / deixei a minha mãe com o meu pai e meus 

irmãos / e com a Rosinha eu deixei meu coração / por isso eu vou 

voltar pra lá / não posso mais ficar / Rosinha ficou lá em Propriá42

/ aaiai / uiui / eu tenho que voltar / aiai / uiui / a minha vida tá 

todinha em Propriá 

[ Propriá ] 

42 Cidade do estado de Sergipe que fica às margens do rio São Francisco. 
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O migrante de E22 também quer voltar e parece não ter mesmo motivo 

para ficar onde está, afinal o que faz em outras terras alguém que deixou um roçado

plantadinho de feijão? Isso sem falar na família a quem parece ser muito ligado, 

inclusive à mulher. Voltar prá lá não seria para esse migrante uma contrariedade, 

mas o curso normal das coisas, pois tudo que tinha e sua vida ta todinha lá. O 

discurso não é de quem saiu do lugar de origem por forças das circunstâncias, como 

vimos em muitas situações aqui. A migração provocou a desestruturação familiar e 

conjugal, mas o tom do discurso é de quem está arrependido (eu tenho que voltar / 

não posso mais ficar).

A próxima canção, “Riacho do Navio”, composta em parceira com Zé 

Dantas, também traz essa temática do retorno anunciado do migrante nordestino. 

Em 1953, Luiz Gonzaga lançou uma série de músicas com o pernambucano Zé 

Dantas (1921-1962), entre elas havia esta canção, dedicada a uma pessoa chamada 

Iolanda, que seria noiva de Zé Dantas.  

A respeito desta parceria, Dreyfus (1996) conta que Gonzaga se 

transformava em definitivo no militante da alma do nordeste, por Zé Dantas ter 

realmente vivido o Nordeste por dentro, enquanto Humberto Teixeira, afastado da 

região desde menino e residente no Rio de Janeiro, era mais asfalto que sertão, e 

que mentalizava o mundo nordestino. Já nas letras de Zé Dantas43, o compromisso 

com o Nordeste era mais forte, mais visível, mais sensível. 

43 Foi na praia do Pina, em Recife (PE), que conheceu José de Souza Dantas Filho, nascido em 
Carnaúba, distrito de Pajéu das Flores, interior de Pernambuco. Zé Dantas estudou Medicina para 
atender ao desejo do pai, severo fazendeiro. Sua vocação mesmo era a música enraizada no folclore 
nordestino. Já formado em Medicina, em 1950, Zé Dantas se radicou no Rio de Janeiro.
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E23
Riacho do Navio44 / corre pro Pajeú / o rio Pajeú vai despejar / no 

São Francisco / o rio São Francisco / vai bater no mei' do mar / o 

rio São Francisco / vai bater no mei' do mar / se eu fosse um peixe 

/ ao contrário do rio / nadava contra as águas / e nesse desafio / 

saía lá do mar pro Riacho do Navio / saía lá do mar pro Riacho do 

Navio / pra ver o meu brejinho / fazer umas caçada / ver as "pega" 

de boi / andar nas vaquejada / dormir ao som do chocalho / e 

acordar com a passarada / sem rádio e nem notícia / das terra 

civilizada / sem rádio e nem notícia 

[ Riacho do navio ] 

Diante um interlocutor não-identificado, o migrante de E23 utiliza-se de 

uma linguagem marcadamente metafórica, visivelmente ancorada nas coisas da 

Natureza, para explicitar o trajeto que fez até chegar onde está no momento em que 

discursa. A linguagem da Natureza parece evocar uma “terrível lógica” da 

normalidade e da previsibilidade, Se, ecologicamente pensando, admite-se como 

natural um riacho desaguar num rio e este, desaguar no meio do mar, 

consequentemente, a metáfora aludida indica o quanto há de previsível o migrante 

sair da zona rural (pé-de-serra) ou mesmo de uma pequena cidade do interior 

nordestino (Quixadá/E13, Pajeú/16, Propriá/E12) rumo aos grandes centros urbanos 

(São Paulo/E15, Rio de Janeiro/E12).

No entanto, em outro momento do seu discurso, indiretamente 

recorrendo à metáfora do fenômeno natural da “piracema”, o migrante vislumbra a 

possibilidade de fazer o caminho inverso, percurso contrário ao que outrora fizera, 

agora de volta para seu torrão natal. Porém, anuncia esse desejo sempre no tom 

reticente, condicional e improvável (se eu fosse um peixe) e procura sempre 

enfatizar que tal opção configura-se para ele como um enorme desafio. O colorido 

entonacional do discurso mostra esse retorno como se fosse uma tarefa hercúlea, 

44 Corta alguns municípios do sertão pernambucano, é o mais importante afluente do Pajeú. 
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como se precisasse arrancar das entranhas a plenitude de suas forças para “nadar 

contra as águas” e “nesse desafio” chegar até a terra natal.  O “se” é a partícula que 

entona também o discurso e remonta o retorno à condição do imponderável, ao 

inverossímil.

Nadar contra a maré significa para ele deixar o grande centro urbano, 

onde se encontra deslocado, para voltar a habitar um lugar simples e levar uma vida 

tranquila. Desejar ser um peixe não deixa de ser um tom volitivo e, ao mesmo 

tempo, uma expressão que guarnece certo conformismo e resignação. O migrante 

parece acabrunhado mediante tanto desafio e devaneia: / pra ver o meu brejinho / 

fazer umas caçada / ver as "pega" de boi / andar nas vaquejada / dormir ao som do 

chocalho / e acordar com a passarada.  

Além de devaneio, o conteúdo desse trecho parece ser o que lhe 

motiva a deixar a cidade grande. Mas, não seria só ele. Ao final da sua fala, como 

que justificasse essa sua vontade, em tom de desabafo, insinua-se revoltado com a 

experiência que viveu “nas terras civilizadas”, entonando um discurso de quem está 

desencantado com a rotina estressante da urbanidade. Sonha em fazer coisas 

simples, como deixa entrever no conteúdo do devaneio aludido. Entre essas coisas 

simples, está dormir ao som do gado no curral, acordar com o cantar dos pássaros. 

Também estão outras opções de lazer, igualmente simples, que parecem 

indesfrutável a quem leva uma vida moderna demais, como caçar, fazer 

caminhadas. Por sinal, um hobby discutível em tempos de maior consciência 

ecológica.

Em todo caso, o tom do discurso não deixa de instituir uma vontade de 

regresso a algum lugar para restituir o sabor da simplicidade perdida, para buscar 

parte daquilo que, sob pesados golpes da rotina, o homem moderno perdeu ou está 

perdendo quase que totalmente. O desejo de voltar a dispor de uma vida simples 

soa tão nítido quando observamos o migrante querer prescindir da mídia (sem rádio 

e nem notícia), algo impensável numa época de hoje em que os meios de 

comunicação de massa exercem uma supremacia nas práticas cotidianas do ser 

humano (WOLF, 2003).



187

A conjunção de fatores adversos, como aqueles que constatamos nas 

falas dos migrantes de E13, E14, E15, E16 e E17, pode acalentar, com mais 

evidência, o projeto do migrante de voltar para a terra natal, de maneira que o 

processo migratório para o sertanejo não tem apenas o fluxo ascendente. De fato, 

com base no conjunto dos enunciados analisados, notamos esse fluxo, de pessoas 

saindo exclusivamente do campo para cidade, dos pequenos e médios centros 

urbanos para as metrópoles. Como notamos também esse percurso inverso, 

descendente, como nos enunciados desse tópico. De modo intermitente e 

simultâneo, os grandes centros urbanos mais desenvolvidos tanto atraem como 

repelem o migrante das canções nordestinas.  

Esse fluxo ascendente é mais frequente pelo fato da cidade grande 

potencialmente promover e oferecer mais atrações, razão pela qual continua sendo 

um poderoso ímã atraindo sempre novas cortes de homens e mulheres. Ou seja, as 

cidades maiores prometem muitas e diversas oportunidades, que se ajustam a 

muitas habilidades e a diversos gostos, de forma que, quando maior a cidade, mais 

provável que ela atraía um número crescente de pessoas. Não por acaso, é nas 

grandes cidades, com seu charme quase irresistível e seu poder de sedução, que 

ocorre a condensação maciça de deslocados.

Apesar dos indicadores sociais mais recentes apontarem relativa 

melhora na qualidade de vida da região Nordeste, multidões de nordestinos ainda 

vão “bater no meio do mar” dos médios e grandes centros urbanos brasileiros e, 

inclusive, de outros países. Atraídas pela ideia de progresso, aportam em lugares 

estranhos e neles, depois de certa temporada, muitos não se adaptam com 

facilidade às condições locais, Sentindo-se como “peixe fora da água” – sufocados, 

asfixiados, solitariamente desconfortáveis – vão definhando aos poucos, quando não 

são tomados por uma renitente e nostálgica recordação do “brejinho”. Como “alívio”, 

sobram-lhes planos e sonhos que invadem suas vidas como uma centelha de 

esperança de retorno a terra natal, que nem sempre acontece.

A conjunção de diversos fatores adversos (como aqueles que estão 

presentes nos enunciados dos tópicos anteriores) pode acalentar insistentemente o 

projeto (ou promessa) de retorno do sertanejo a sua terra natal. Se consumado, esse 
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retorno marcaria a saída do migrante geralmente de um grande centro urbano, visto 

que (como destacamos no item tal) o migrante do discurso cancionista nordestino 

costuma migrar do sertão em direção a espaços geossociais onde se concentram os 

centros urbanos mais desenvolvidos, supostamente pensando que ali vai encontrar 

as melhores oportunidades de trabalho, bem-estar e ascensão social.  

No entanto, não podemos deixar de considerar a possibilidade do fluxo 

descendente, que representa o caminho inverso, no sentido da saída desses “pontos 

fortes” para aqueles considerados “mais fracos” atrativamente, como vimos nesses 

enunciados. Independente do motivo, eles sempre anunciam um provável regresso 

do sertanejo, principalmente quando viver deslocado nestes locais torna-se uma 

experiência, no mínimo, ambígua e sôfrega, nem sempre uma benção inequívoca.  

Como já mencionado, a respeito disso, servem de prova os constantes 

anúncios da mídia dando conta do “retorno do filho pródigo” ao lugarejo de onde 

partiu ou mesmo da chegada de pessoas aos rincões que ficam “longe das terras 

civilizadas”, homens e mulheres que foram atirados a um estado de incerteza aguda 

e aos temores dos processos desestabilizadores da globalização. De modo geral, 

consideramos que essa gente protagoniza uma modalidade de migração onde 

emerge uma identidade de “piracema social”. Aqui, uma analogia muito própria 

nossa em referência à movimentação dos peixes dos rios, para dizer que levas de 

migrantes (ou seria, ex-migrantes) acabam chegando ao interior do Nordeste ou às 

suas capitais atraídos também pela indústria do turismo, pelos novos indicadores 

econômicos da região e o reverso das condições ultrajantes de outrora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises apontam que a poética nordestina tem forte base no 

cotidiano do homem do sertão e o drama da migração é o leitmotiv da sua criação 

linguística. Tudo nela cheira a humano. Quando fala desta temática, rima vários 

sentimentos, evocando separação, perdas, desigualdades sociais, diferenças. Fala 

das vicissitudes da cidade grande quando nela se encontra o deslocado sertanejo. 

 As canções são povoadas de falas de um sujeito que entoa o discurso 

dos reveses da vida, a presença forte de quem parece ter sido expulso à fórceps da 

sua terra natal, e está desconectado. Carregados de elementos próprios do mundo 

da vida, os enunciados (re)põem traços da exclusão social, Nas suas metáforas, 

apresentam situações emblemáticas em que se envolve o sujeito preste a migrar ou 

mesmo quando feito o transe. Portanto, para além dos prazeres que proporcionam, 

essas canções mostraram sua pertinência como uma via de interpretação da 

sociedade.

Com verso livre "entupido" de prosa, a canção popular nordestina 

entoa um tom axiológico, num modo geral, popular, coloquial na escolha vocabular, 

trabalhado com regionalismos característicos da sua poética, marcada por traços de 

ressonância de um trabalho no qual a linguagem em uso revela ser constitutiva e 

constitui o ser humano.

Vimos que as canções tratam de um tema por demais cotidiano, 

fazendo parte de seu projeto poético a rotina de camponeses, cidadãos, caboclos, 

pais, filhos e mulheres, nas caminhadas da vida. Para narrar a história desse 

homem-ninguém, o esforço do cancioneiro nordestino assemelha-se ao de um 
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classicista, de um grande romancista, de um cronista, de um jornalista. Íntimo dos 

personagens que apresenta (o retirante da seca, o caboclo do sertão), o discurso 

repassa uma ética estritamente colada ao homem comum e à vida para a qual, como 

disse Bakhtin, não se tem um álibi. Assim, consegue reproduzir poeticamente o que 

pensam os “cabras da peste”, a respeito da religião, da mulher, enfim, da vida, ainda 

que sejam com ideias as quais o pensamento ascético rejeita. Talvez, por isso, não 

haja mesmo, na poética do cancioneiro nordestino, dificuldade maior de se falar 

sobre as coisas da vida, em sua plenitude entediada de simplesmente ser o que é, 

sem lirismo que as "melhore". 

Na tentativa de contribuir para o debate a respeito da construção da(s) 

identidade(s) do migrante nordestino, detivemo-nos numa prática discursiva 

localizada no contexto do Nordeste brasileiro, região historicamente definida como 

“ponto de origem” de migração, vide, as levas de nordestinos que ainda hoje se 

debandam de lá. A nossa análise, fincada no viés socioconstrucionista, focalizou o 

migrante com identidade(s) fragmentada(s) e proteiforme(s), em constante 

mobilidade num mundo “líquido-moderno”, em que as referências são cada vez mais 

cambiantes e fragmentadas e no qual os modelos fixos e perenes deixam de existir. 

Ou seja, procuramos mostrar as identidades do migrante nordestino enquanto sendo 

construída num quadro de transitoriedade e fragmentação, deduzindo a 

impossibilidade de o migrante nordestino apresentar, no interior dessa prática 

discursiva que se conhece por canções, mais especificamente, as canções 

nordestinas, uma única identidade.

Notamos que as canções do corpus têm a forma de um texto e usam a 

palavra. São compostas com o auxílio das unidades da língua, tais como palavras, 

combinações de palavras e orações, de maneira que essa modalidade especial de 

comunicação social chamada “letra de música” é realizada e fixada no material 

verbal, com a palavra da linguística cuja materialidade nos leva à sua discursividade. 

Não nos prendemos estritamente ao polo que investiga apenas a forma material, 

justamente para caminhar pela discursividade. Ainda que os modos gramaticais e os 

procedimentos composicionais não tenham sido o foco das nossas análises, 
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podemos perceber a escritura da letra da música na forma da língua materna e sua 

proposição como ato de linguagem.

Bom que se diga ainda que, todo o tempo, tivemos a preocupação de 

não caracterizar nossa tese como mais um estudo biográfico sobre a vida pessoal

dos autores empíricos. O objetivo da tese esteve bem longe disso. Na verdade, 

empreendemos uma análise discursiva das letras das músicas, que não se 

prendeu, sequer, à influência que o ritmo musical pode exercer no processo de 

composição de uma canção. Debruçados no discurso, empenhamo-nos em realizar 

um estudo interpretativo que se voltou eminentemente para o uso da palavra numa 

esfera específica da cultura, no mundo artístico, com feições literárias. Mesmo neste 

campo, exploramos a palavra em sua forma dialógica para que expressasse o 

pensamento do homem. Estudar essa palavra axiologizada forçou-nos mergulhar 

nas profundidades dos sentidos que uma letra de música nos oferece, sendo nossa 

interpretação mais uma que cabe na infinita diversidade de interpretações que 

permeia o discurso cancionista. Entre tantas, aqui nós restringimos a interpretação 

por meio da definição dos objetivos.

Encerrando este trabalho, consideramos alcançados os objetivos 

propostos, quando a fecunda discursividade das canções nos permitiu capturar o 

discurso do(s) migrante(s) “amarrado” em um plano distinto, isto é, quando dá sinais 

de que o sujeito está deslocado. Concluímos que podemos denominar esse plano 

norteador do discurso de polo de ação discursiva, ou simplesmente, PAD. Pensando 

essa denominação a partir de uma série de elementos constitutivos que guardariam 

relações semânticas entre si. Quer dizer, os elementos constitutivos do PDA 

mobilizam enunciados que nos ofereceriam um fundo nítido do mundo habitual e 

familiar do migrante. Um mundo que parece atender relativamente às necessidades 

de ocupação da sua vida diária e seria um determinado lugar antropológico que lhe 

fornece certo grau de segurança e um sentimento de chez soi indisponível aos de 

fora.

Na sua maioria, as canções em exame posicionam o migrante no 

cenário do Nordeste brasileiro, mais precisamente no sertão, onde ele se encontra 

em algum ponto espacial remoto dessa região. Portanto, esta região passa a ser na 
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análise o imaginário de espaço fisiográfico com o qual trabalhamos aqui como 

origem dos fluxos migratórios. Nas canções do corpus, o polo de partida de onde se 

desenrola a ação do discurso do sujeito tem um fundo geográfico amplo e variado, 

mas que sempre mantém por referência localidades encravadas na região conhecida 

no Brasil por sertão nordestino. Exato do sertão nordestino, e não de outro lugar, 

parte o “herói” das músicas nordestinas para sua saga em outras terras.

Em outras palavras: o lugar comum de onde parte o migrante retratado 

nas canções é o lugar ocupado pelo homem do sertão que nele vive, nele trabalha e 

constrói sua história. Lugar que marca nele os seus pontos fortes, sua geografia 

íntima. Lugar que o migrante reivindica como seu e ao qual se gaba de pertencer. 

Lugar ao qual postula uma identidade cultural e social para também a ela se filiar, 

fundir-se, congregar-se e unir-se, mesmo que às vezes implicitamente. Para a 

análise, o “pé de serra”, a cidadezinha do interior etc, todas essas espacialidades 

assumem o significado de ponto em que ocorre a mudança radical de trilha, a 

reviravolta inesperada do destino, onde o sertanejo toma a decisão de migrar. As 

situações que esse bloco de enunciados retrata estão dentro desses espaços.  

Exato por conta de tal particularidade, esse fundo nos permitiu indicar, 

na análise, o momento em que o migrante, quando na condição de deslocado, 

portanto, fora do seu lugar de origem, discursa percebendo coisas extraordinárias, 

estranhas e exóticas ao seu redor à medida que vai travando contato com a cultura 

do outro e quando as coisas desse mundo novo adquirem para ele até mesmo 

caráter de extravagância, de curiosidade e de raridade. Indicamos que esse contato 

provoca mudanças de identidade, de modo que o discurso constrói várias faces do 

nordestino no contexto migratório. 

Estabelecemos que esse polo de ação discursiva enreda o discurso 

cancionista da migração com tópicos sobre o enraizamento, em função de o sujeito 

apresentar esse determinado lugar como “seu berço querido”, como lhe pertencendo 

“por hereditariedade” e quando se sente deslocado evoca esse lugar entoando 

cantilena de ruptura do “curso normal dos acontecimentos” e de quebra da 

sequência “normal” da vida. Nos pontos onde essa sequência interrompe-se, 

consideramos que ele dá lugar à fuga, o discurso fala de deslocamentos, 
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despedidas, rompimentos de laços afetivos. Quer dizer, a migração nesses 

enunciados implica e encerra o drama de sujeitos que se deslocam por motivos 

diversos, saem de um centro (posição) aparentemente sólido em direção ao incerto 

e ao desconhecido, separando-se da bitola comum da vida, do seu meio. 

Desse modo, podemos dizer que o PAD encadeia o discurso retratando 

a vida do migrante saindo de um lugar em direção a um certo ponto de chegada, 

onde se encontra “longe, longe muitas léguas”, em lugares estranhos, sendo 

possível destacar ocorrências do encontro dele com a alteridade, com a novidade, 

até mesmo seu processo de adaptação à nova localidade. No PAD, ele tece 

comentários reminiscentes da sua terra natal e apresenta projetos de retorno ao 

(antigo) lugar de partida. Quer dizer, o PAD mostra facetas do migrante tanto na 

condição de permanência num lugar de origem (o sertão nordestino) como naquela 

de já ter realizado o transe do seu torrão natal. O polo de ação discursiva das 

canções retrata o ponto de chegada, lugares estranhos e a condição de estrangeiro 

do migrante, expressando o encontro dele com a alteridade, com a novidade e 

mostra a sua necessidade de adaptação ao novo quadro. Entoa o insólito daquilo 

que é alheio para o migrante, frente ao que lhe é natural, habitual e conhecido. Por 

esses elementos, podemos perceber a singularidade da identidade do migrante do 

sertão nordestino. Até mesmo quando,ele próprio se torna estrangeiro para o outro 

que ele vê como estranho, num jogo de imagem.

De certa forma, o PAD alude a lugares geográficos (urbanos e rurais) e 

antropológicos, social e culturalmente determinados, de onde sai e para onde se 

destina o migrante. Esses lugares têm escala variável, podendo ser um remoto 

lugarejo num “pé de serra” do sertão do Nordeste brasileiro a uma grande metrópole, 

compondo o cenário da partida ou de chegada. Na Geometria, esses lugares seriam 

pontos ligados por uma linha imaginária, de diversos itinerários ou caminhos que 

conduzem de um lugar a outro o migrante. Cabe destacar que o polo de ação 

discursiva, às vezes, promove descrições geográficas, sociais, políticas e culturais 

de particularidades desses lugares, e tais traços da cultura local e estrangeira

tiveram peso específico e fundamental na análise, enquanto constitutivos da(s) 

identidade(s) do migrante. No entanto, consistiu desafio a este pesquisador evitar 
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que, durante a análise, essa forma simples descaracterizasse a complexidade 

desses lugares, ou travasse a dinâmica da inversão de posição, quando um lugar 

que foi outrora condição de chegada passa à de partida. Como aparentemente partir

e chegar imprimem um sentido dicotômico, constituímos essa dicotomia apenas para 

efeitos de procedimento analítico, apenas como uma referência interna nossa. 

Os objetivos inicialmente traçados também foram alcançados à medida 

que foi possível promovermos o diálogo entre as canções do corpus, ora num tópico 

específico semanticamente, ora de modo mais amplo no contexto das análises. Na 

verdade, vimos confirmar o conceito bakhtiniano de dialogicidade, quando as 

canções mostraram diálogo intermitente que ocorre ao longo da análise, e não 

apenas em um ou outro. De modo que, os enunciados não se perfilaram estanques, 

como se entre eles nada tivesse acontecido de essencial que afete a vida do 

migrante. Contíguos, sem ruptura, hiato e pausa, enfiam-se um no outro para 

formarem a(s) identidade(s) do migrante, numa concomitância sincrônica de 

significado essencial e decisiva para análise. Entre eles, há um grau de interconexão 

que levou este analista a observar como ocorrem as metamorfoses na pessoa que 

se traslada de um lugar para outro. Em outras palavras: eles interagem, se 

entrelaçam numa coexistência extensiva. Melhor dizer que os enunciados não se 

apresentaram como estruturas estáticas, mas entretendo um jogo de equilíbrio 

instável dos discursos do migrante.

A respeito das identidades percebidas enquanto construídas pelo 

discurso cancionista, constatamos que nosso herói é um protótipo fidedigno de uma 

identidade em movimento, encarnado em expressões coletivas. E por ter uma 

identidade plural não se inscreve numa “história acabada”. Revela inúmeras 

consciências. Pelo que constatou nossa análise, o discurso do herói instala um elo 

estruturante entre a separação e ligação, fazendo com que simultaneamente aspire 

à estabilidade das coisas, à permanência das relações, à continuidade das 

instituições, e ao mesmo tempo, deseje o movimento, busque novidade, solape o 

que parece muito estabelecido. Ora reveste-se de uma aparência, ora, de outra, 

para desempenhar um determinado papel na vasta teatralidade social. As 

identidades do nosso herói são “como um pastor que guarda rebanhos. Conhece o 
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vento e o sol e anda pelas mãos das estações”, como diria Pessoa (1980). 

Adotamos uma perspectiva baumaniana para problematizar o quanto suas 

identidades são múltiplas. Construídas pelo discurso cancionista, as identidades do 

migrante nordestino são como “bolas de sabão” aspirando o ar líquido das relações 

humanas, alguma coisa se aligeira nelas enquanto o migrante insiste em manter 

vínculos com uma identidade regional, local.  

Vimos que as canções do corpus fazem ecoar vozes que povoam e 

animam o imaginário do sertão nordestino brasileiro e expandem-se pelo mundo 

afora. Vozes que ecoam sob a batuta da miséria, da tristeza, da separação, do 

sonho, dos temores e dos desejos enquanto componentes que fazem parte da vida 

do homem e da sua incompletude. São vozes que ora refratam e refletem visões de 

mundo, que fazem ressoar vozes alheias com as quais interagem no “grande 

diálogo” da vida a respeito de temas como relações afetivas, trabalho, alteridade.

Registramos que, frequentemente, o sujeito migra como um ser 

solitário e isolado, desagregado, desordenado e desarticulado. O tom do discurso é 

de quem parece ter perdido a base comum sobre a qual poderia negociar e 

desenvolver objetivos e estratégias comuns cm outros na mesma situação. No 

contexto migratório, essa situação de isolamento geralmente impõe à pessoa estar à 

sua própria sorte, abandonado aos próprios recursos e à própria engenhosidade. Ou 

seja, só pode contar com a “cara e a coragem” para enfrentar chuvas e trovoadas, 

“poeira e carvão”. De maneira que a forma social de migração que transbordou do 

discurso cancionista parece que pouco tem a ver com noção de massa-ajuntamento

(CANETTI, 1995) e, ao contrário, o migrante está envolto numa situação de 

correspondência ao que Sloterdjk (2002) identifica como gaseiforme, estágio da 

matéria em que partículas oscilam cada uma por si em espaços próprios, com 

respectivas cargas próprias de forças de desejo. Metaforicamente, o discurso insinua 

que ele é uma partícula de uma massa sem ver nem se relacionar com as demais 

que estão na mesma situação de deslocamento. Integra uma massa não reunida e 

não reunível em um espaço físico comum a todos.

Como migrante, participa de movimento de massa, que é a migração, 

sem reunir com essa massa para experiências corporais conjuntas. Assim, ele 



196

parece mais compor uma soma de microanarquias e solidões e quase já não faz 

história como um coletivo prenhe de expressão. Pode até entrar em comunhão ou 

em reunião com outros, mas o discurso identificou um excitado indivíduo que se 

condensa numa mancha, forma uma nódoa humana, depois de afluir para uma 

determinada localidade sem a articulação necessária para produzir um grito conjunto 

ou empreender um projeto político coletivo. Vive uma individualização que parece 

está mais para uma fatalidade do que para uma escolha. Realiza uma marcha 

solitária.

Cabe ainda considerar que, sem prejudicar a força do impacto do 

canto, quando a nossa análise se desligou do momento em que tem lugar o ritmo, o 

timbre da voz – enfim, os aspectos sonoros embrenhados na feitura de uma canção, 

inclusive aqueles referentes à relação emocional que se estabelece entre o cantante 

e o público no momento da sua execução, muitas deles, imprevisíveis, e de outros 

que podem surgir toda vez que a canção for cantada – acreditamos não ter resultado 

em maiores prejuízos, visto que a escrita da canção trouxe valores próprios no 

tocante à questão da identidade, os quais tratamos de realçar.

Quando iniciamos este projeto investigativo, não sabíamos que havia 

tantas e inúmeras possibilidades de leitura da extensa produção poético-musical do 

cancioneiro nordestino, de modo que a aproximação com essa obra artística só pode 

ser operada promovendo recorte temático específico. Em um universo de distintas 

possibilidades, o caminho pelo qual optamos teve como eixo articulatório a relação 

das canções com a temática da migração e sua implicação na construção da 

identidade do migrante nordestino, do homem sertanejo que sai do seu lugar tangido 

como gado, muitas vezes. Sabíamos também que o amálgama formado pela 

sonoridade e a palavra oferecia resistências para análise isolada, mas cremos que o 

desafio foi superado à medida que a discursivização se efetivou como procedimento 

de análise. 

Esse procedimento trabalhou com uma poética de temas prosaicos do 

cotidiano, discursivamente ocupado por um “herói” que vive e narra o peso da sua 

própria aventura migratória, muita vezes buscando a afirmação de uma certa 

identidade própria. Com alinhamento a uma poética da migração, corporificada no 
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homem sertenejo que deixa sua terra natal e em outros cantos não para, no universo 

fértil do talento do cancioneiro popular, no nosso modo de ver, a análise cumpriu 

seus objetivos, uma vez que parece não restar dúvidas de que a canção popular 

nordestina se mostrou repleta de temas que passaram a pertencer ao imaginário da 

cultura brasileira. Ainda que em breves composições, nas letras das músicas 

analisadas se inscrevem a tradição de outros textos escritos.

Portanto, a nossa opção por esse material mostrou-se acertada, à 

medida que a análise indicou e reforçou o entendimento de que esses escritos 

constituem um espaço discursivo privilegiado para compreendermos as 

singularidades do ser humano. Quer dizer, confirmou sua qualidade e potencialidade 

heurísticas, considerando que foi a palavra, esse signo ideológico por excelência, a 

matéria-prima básica em todos os caminhos que tomamos para dar expressividade 

ao dizer do migrante nordestino.  Inclusive, sendo possível imaginar que, embora 

breves, as canções passam por um processo de elaboração e que os meandros da 

sua criação artística são repletos de reescrituras, dúvidas e decisões, que refletem 

as diferentes possibilidades da aparição da canção pronta.

Analisando esses enunciados, cada um com seu núcleo problemático 

de importância excepcional, referendando o postulado bakhtiniano de que a 

linguagem passa a integrar a vida de enunciados concretos, ou seja, que é 

exatamente através de enunciados concretos que a vida entra na linguagem e vice-

versa.  Acompanhamos as experiências de um ser humano na ambiência da 

migração, experiência que não deixa de ser uma aventura da existência e 

constatamos que diferentes destinos do migrante passam a coexistirem no primeiro 

instante em que ele se traslada do seu chamado lugar de origem. Pelas lentes do 

cancioneiro nordestino, fomos convidados a sentir a saga de um retirante nordestino.

Ainda que, na maioria, ditados composicionalmente em primeira 

pessoa, podemos constatar o enfraquecimento de sua composição monológica pela 

via da dialogicidade, no momento em que passamos a ouvir as vozes sociais que 

entrecortam cada enunciado. Isto porque tomamos LM como unidade da 

comunicação discursiva (enunciado), destacando a diferença entre essa unidade e 

as unidades da língua como sistema. E quando problematizamos que, como tal, LM 
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não se reduz à criação espiritual do escrevente nem resume a expressão do mundo 

individual do escrevente, e sim como reflexo da comunicação discursiva real. Em 

todos as canções analisadas, não nos postamos diante de uma palavra isolada 

como uma unidade da língua nem do significado de tal palavra mas diante de um 

enunciado acabado e com um sentido concreto, em referência a uma determinada 

realidade concreta. Por isso, não só compreendemos o significado de cada palavra 

enquanto palavra da língua com ocupamos em relação a ela uma (nossa) ativa 

posição responsiva. De maneira que esperamos ter mostrado o quanto a entonação 

pertence ao enunciado e não à palavra da língua e, como frisamos, ainda assim é 

muito difícil abrir mão da convicção de que cada palavra da língua tem ou pode ter 

por si mesma um tom emocional, um colorido expressivo, um elemento axiológico 

inerente a ela própria. Mas estamos convencido de que não é possível nos guiarmos 

pelo tom emocional valorativo próprio de uma palavra isolada, pois quando se 

escolhe palavras partimos do conjunto projeto do enunciado. “Só contato do 

significado lingüístico com a realidade concreta, gera a centelha da expressão” 

(BAKHTIN, 2003, p. 292) 

Mesmo, agora, colocando no ponto final nesta escritura, isso não 

significa que ela está pronta em definitiva. Considerando que não existe nenhum 

tema que não precise ser mais investigado (BOGDAN, 1994), e como deixamos de 

considerar aspectos próprios do retorno efetivo do migrante ao seu local 

supostamente de origem, achamos que um trabalho investigativo subsequente e 

muito pertinente dentro da mesma temática seria aquele que viesse explorar a(s) 

identidade(s) do migrante depois do seu retorno efetivo à terra natal, 

problematizando como ele é (se torna) no seu novo enraizar no local de origem, isso 

depois de passar pela experiência da migração. Pois, como vimos em uma parte das 

análises, o migrante demonstra o desejo de voltar à sua terra natal. 

Ainda cabe dizer, nestas considerações, que muitos vêem um texto 

assim, pronto, acabado, sem imaginar o quanto ele exigiu de esforços até chegar a 

esse ponto. Podemos dizer que ele engendrou uma obra de engenharia linguística, 

numa envergadura tão e qual a construção de um edifício, só que textual. Pois, esta 

tese passou por momentos de desmanches, rasuras, rascunhos, riscos, rabiscos, 
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borrões, num processo de (re)escritura repleto de anotações. Ao longo dele, muitas 

palavras ficaram pelo caminho, foram preteridas, esquecidas, deixadas pelo 

caminho, pedaços de textos foram deletados, para que esta tese contivesse retalhos 

de outros textos por acréscimo e pertinência, que se ajuntaram ao todo ora estético 

e eticamente acabado. Daquelas palavras que ficaram para trás, no buraco negro do 

“delete”, nunca saberemos se seriam ou não as mais adequadas, as mais 

consistentes ao nosso dizer. Apenas cremos que estas que aqui se mostram à 

apreciação dos mais diferentes públicos possam trazer suas contribuições ao 

conhecimento, ainda que submetidas a críticas e sugestões reparadoras. Contudo, 

eis o que restou desse processo: um produto “acabado”, entre tantos outros 

possíveis. Um texto com status pretensamente científico e aberto à visitação pública 

e questionamentos. 

Por sua vez, as canções que escolhemos para análise não deixaram 

de ser uma “provocação” para que pudéssemos debater temas da atualidade da vida 

cotidiana, ainda que tenham sido escritas em tempos distantes do atual. Não por 

menos, diríamos que a nossa labuta foi tomada de momentos de sofrimento e de 

alegria, de êxtase e de resfriamento, de ansiedade e temor, em horas de 

consumação, aspectos que não se expressam aqui no escrito, mas que latejam nos 

espaços entre cada palavra escrita e impressa neste documento.

Ousadamente, quisemos afastar Luiz Gonzaga e demais compositores 

das canções dos seus “heróis migrantes”, como querendo protegê-los, 

pessoalmente, das análises que foram feitas aqui e as quais poderiam soar, para 

mentes menos esclarecidas, como um ataque diretamente ao autor-pessoal. Não 

sabemos se alcançamos o nosso intuito, mas aqui cabe revelar o quanto, nos relatos 

dos migrantes nordestinos, também tem de nossa história enquanto, eu próprio, um 

migrante que deixou a cidade de Umarizal (1980) e fixou residência em Natal (RN), 

trazendo uma malota em forma de saco, e cujo cadeado era um nó. Portanto, há 

muito da minha história e um pouco da história de muito de nós nesses escritos, sob 

a aparente objetividade da narrativa científica. Se todo mundo tenta fazer da vida 

uma obra de arte, como diz Albert Camus, então por que não fazemos da nossa vida 

uma obra científica? 
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Sendo por “palavras e atos que nos inserimos no mundo humano” 

(ARENDH, 2001, p. 189) e, por sua vez, sendo essa inserção “um segundo 

nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato original e singular do nosso 

aparecimento físico original”, o discurso do nosso herói parece ser de um ser que 

nasceu de novo ao tomar a decisão de deixar o sertão e sair mundo afora. Vê-se 

então um homem desacomodado. Um homem que age, um ser humano de ação45

que deseja começar algo de novo na sua vida. Acima de tudo, um homem que parte 

com todas as suas “verdades”, suas posições de vida, com as quais ele trava um 

diálogo interior de princípio, o diálogo das suas últimas perguntas e das últimas 

questões vitais. Um homem que parte não enquanto um ser uno, indiviso, mas 

envolto num eterno e inconclusível diálogo, que não lhe permite uma existência 

estável, rígida, como se fosse uma “estátua plástica” ou sustância estática e finita, 

igual a si mesmo todo o tempo.

Do esforço do artista envolvido na lida com a palavra, encontramos 

textos, ou melhor, canções intuitivas e criativas, com interessantes soluções 

literárias para dar acabamento ao todo e abordar questões complexas, como foi o 

caso do “Xote dos Cabeludos”, “Asa Branca”, “Paraíba”, “Vida de Viajante, entre 

outras. Em todo caso, concordamos com Zumthor (1997) que brevidade pressupõe 

concentração discursiva, regida ou não por regras explícitas. O espaço do discurso, 

embora espremido, está sobrecarregado de valores. Assim, observamos que as 

canções nordestinas, ao darem voz a tantas dores e angústias do ser humano, 

construíram identidades para o migrante nordestino, abrindo espaço para a 

eloquência do homem ambíguo, deslocado, mas que guarda dentro de si uma 

identidade própria, a de ser um ser de lá do sertão.

45 Conforme define Arendt (2001, p. 189), agir, no sentido mais geral do termo, significa tomar 
iniciativa, iniciar (como indica a palavra grega archein, “começar”, “ser o primeiro e, em alguns casos, 
“governar”), imprimir movimento a alguma coisa (que é o significado original do termo latino agere).
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