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O Sertão (r)existe: a peleja entre o real e a invenção na poesia de Patativa do 
Assaré 

 

RESUMO 

 

As poesias de Patativa do Assaré publicadas em seu primeiro livro, Inspiração 
Nordestina, inspiram o desenvolvimento desta pesquisa, tendo em vista que por meio 
delas o estudo propõe leituras acerca da complexidade da representação do Sertão 
no discurso do poeta. A análise é norteada pela observação de que tal espaço foi 
cantado por Patativa com profunda fidedignidade ao seu olhar sobre ele, sem 
necessariamente possibilitar a construção de retratos similares ao que é considerado 
como “real”, ou ao que foi cristalizado pelo discurso hegemônico. O estudo, ainda 
nesse sentido, interpreta as diversas tensões sobre o signo Sertão expostas na lira 
patativana, sugerindo-as como elementos constituintes de uma poética em estado de 
fronteira. Para tanto, a pesquisa apoiou-se, especialmente, nas delimitações de 
Silviano Santiago (2000) sobre o conceito de entre-lugar, nos estudos sobre a tradição 
desenvolvidos por Octávio Paz (1984) e Amadou Hampaté Bâ (1982), bem como nos 
olhares sobre campo e cidade / sertão e metrópoles de Raymond Williams (1989) e 
Durval Muniz (2011). Adentramos o discurso de Patativa partindo da compreensão da 
sua construção enquanto sujeito, embrenhando-nos no Sertão cantado por ele como 
também naquele que entra em diálogo com o dito pelo outro e, por fim, equilibramo-
nos no meio da peleja desse Sertão que existe e resiste. 

 

Palavras-Chave: Patativa do Assaré. Sertão. Estudos Culturais. Entre-lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The Sertão (r)exist: the fight between real and invention in Patativa do Assaré’s 
poems 

ABSTRACT 

 

Patativa do Assaré’s poems published in his first book, Inspiração Nordestina, are the 
inspiration to development of this study, owing to them our study showed the 
complexity of the representation of Sertão in Patativa’s discourse. The analysis is 
based on observation that the region was sung for Patativa with deep fidelity to his 
view about it, without necessarily help the building of similar images to what means 
“real” or to what is known by the hegemonic discourse. This study, in this sense, 
interpret various tensions about the sign of Sertão shown in Patativa’s poetry, suggest 
them like elements which constitute a poetic in frontier condition. For that, the research, 
especially, is based on the theories of Silviano Santiago (2000) about the concept of 
“entre-lugar”, on studies about the traditions by Octávio Paz (1984) and Amadou 
Hampaté Bâ (1982), as well as on researches about country and city / sertão and 
metropolis by Raymond Williams (1989) and Durval Muniz (2011). The discourse of 
Patativa was analysed starting from the idea about his subject construction, entering 
in the Sertão which was sing by him and in that one which dialogues with what is said 
by the other, lastly, the study is balanced in the middle of the fight of this Sertão which 
exists and resists. 

Keywords: Patativa do Assaré. Sertão. Cultural Studies. Entre-lugar. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em geral, introduzir algo pressupõe uma apresentação acerca deste “algo” 

mesmo que indique perspectivas das mais pragmáticas e taxativas possíveis, a 

exemplo de descrever “algo” como um recurso linguístico determinado como pronome 

indefinido. Este estudo, porém, está longe de taxar e, assim como o pronome 

supracitado, também não intenta definir. Seu pragmatismo mantém-se sobre a linha 

tênue e frágil de propor leituras acerca de um poeta liberto1. Nesse sentido, desde já, 

Patativa do Assaré “desconvencionaliza” o lugar comum, nesse caso, o das 

introduções e apresentações, que tradicionalmente são iniciadas pela identificação 

quase “cartorial” de nomes, sobrenomes e datas de nascimento e falecimento.  

Iniciar uma conversa sobre Patativa por seus dados biográficos, ironicamente, 

pode passar longe das “referências de cartório”, tendo em vista que o poeta e sua 

alcunha marcam um retrato mais fiel ao ser que cantou seu (s) sertão (ões) que 

Antônio Gonçalves da Silva, mesmo que ambos sejam o agricultor nascido na Serra 

de Santana – CE em 1909. Isto porque o primeiro superou os limites impostos ao 

segundo no sentido de que a alcunha possibilitou a aproximação do sujeito ao seu 

fazer poético, ou seja, mediante o nome Patativa do Assaré, o sujeito aproximou-se 

de sua poiesis, inclusive pela identidade construída para si.  

Tão pequeno quanto a singela ave cinzenta, tão resistente quanto e, assim 

como a inspiração para a sua alcunha, seu canto não tem hora nem lugar, tampouco 

se intimida com o público. Ainda que sua melodia aparente tristeza, a ave poesia e a 

da natureza parecem reivindicar sua liberdade e recordar seu lar natural 2 . Uma 

comparação entre homem e pássaro que aliou o canto da avezinha singela do Sertão, 

como recurso de reconhecimento da lira cantada pelo poeta, ao homem enraizado em 

sua terra Assaré e com versos que voaram longas distâncias.  

A poesia de Patativa mantém a característica de promover aproximações que 

em um primeiro olhar podem parecer contraditórias, tal como a que indica o 

enraizamento de um ser proclamado como “liberto”. Essas associações, 

aparentemente contraditórias ou repletas de dicotomias, ligadas sob os versos da ave 

                                                           

1Termo utilizado em referência ao proposto nos estudos de Gilmar de Carvalho acerca de Patativa do 

Assaré.  
2 Trecho utilizado em referência às informações e análises disponíveis em: 

http://morrodoouro.eco.br/index.php/passaros?start=74.  
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poesia3, desenvolvem a coerência de um poeta que fala sobre e a partir de um lugar, 

por si só, plural; diverso; real e inventado. Um Sertão em que a tradição se tenciona e 

se harmoniza com o moderno, um chão em que pelejas são travadas entre homens, 

assim como entre eles e a natureza, a qual amam e pela qual sofrem. A lira de Patativa 

canta essas verdades, defendidas pelo poeta sem um compromisso estreito com 

verossimilhanças, mas sim com o seu testemunho da vida sertaneja. O percurso 

poético em que essas pelejas são travadas é o mote a partir do qual desenvolveremos 

considerações acerca do Sertão cantado por Patativa.  

Um mote dado antes mesmo dos três anos em que nos imergimos nos versos 

do poeta-pássaro4 por meio das atividades de iniciação científica realizadas durante 

a graduação. O impulso para o vínculo com a poesia de Patativa do Assaré, reforçado 

por esta pesquisa, foi iniciado no contexto escolar5 no qual, inclusive, as poesias do 

cearense já eram comuns, infelizmente, em maior frequência como ilustração para 

fenômenos da língua portuguesa, a exemplo da variação linguística. Apesar disso, a 

identificação dos versos de Patativa como um “som familiar” não foi impossibilitada, já 

que isso foi concretizado não apenas pelo aspecto da vocalidade (fazendo jus ao 

termo indicado por ZUMTHOR, 1993) como também pela lira da ave poesia ser uma 

espécie de eco das vozes dos meus avós, dos meus vizinhos e da minha própria voz. 

Esse efeito da leitura da lira da ave poesia pode ser compreendido porque mediante 

o contato com seus versos alcançamos um Sertão que não se desvinculou dos seus 

sujeitos, não só enquanto memória, mas igualmente enquanto discurso. 

A familiaridade entre leitora e poesia se constituiu pelo contato com um Sertão 

mais próximo ao lugar embrenhado no discurso dos sujeitos que o vivem, isto é, o 

discurso da representação do descaso do poder público, dos flagelos decorrentes da 

seca, bem como de um Sertão múltiplo, idílico, culturalmente rico e não tão distante 

do cenário de bairros das cidades metropolitanas (urbe6). O primeiro contato com a 

poesia de Patativa, nesse sentido, foi um reconhecimento, sob a perspectiva de que 

                                                           

3 Utilizamos este termo como sinônimo estabelecido graças ao trabalho realizado por Rosemberg Cariry 
sobre vida e obra de Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré. 
4Termo utilizado por Gilmar de Carvalho como sinônimo de Patativa do Assaré. 
5 A discussão sobre a problemática da contextualização em sala de aula da obra de Patativa do Assaré 
foi desenvolvida em artigo a ser publicado nos anais do III Congresso Internacional de Culturas 
Africanas: GRIOTS. 
6 Em paralelo com os estudos de Raymond Williams, especialmente aqueles desenvolvidos em O 
campo e a cidade. 



12 

seus versos desenvolvem uma espécie de efeito narcísico a cada palavra entoada. 

Portanto, prosseguir com suas leituras, paulatinamente aprofundando-as, é um 

caminho natural para quem a identifica como um retrato do Sertão e, logo, de si. 

Sobre esta pesquisa e sobre as leituras que a desencadearam, tornou-se clara 

a relevância de desenvolvê-la por considerar que a maior reincidência nos estudos 

voltados a reflexões acerca do Sertão caracterizava-se pela busca por uma 

categorização do que é esse espaço ou sobre sua constituição. Considerando isso, 

este estudo busca compreender não o porquê, mas como a tensão (ou como 

preferimos, peleja) entre o dito como verdade e o delimitado pelo poder hegemônico 

converge para promover a familiaridade entre o discurso dos leitores (refletindo sobre 

os meandros da poesia de Patativa, podemos incluir também os espectadores e 

ouvintes) e o dos versos do poeta do Assaré. 

Ainda nesse sentido, esta pesquisa parte da observação dessa peleja na 

poesia de Patativa considerando que verdade e ficção no discurso poético da 

oralidade mista7, a qual o poeta vincula-se, está em um possível entre-lugar8 da 

poesia enquanto um labor essencialmente literário e, portanto, enquanto manifestação 

natural de ficção. Isto é, o contexto de oralidade mista, por ele mesmo, possivelmente9 

promove uma fronteira na qual a tomada de um testemunho, de um vínculo com a 

palavra e com sua força é realizada a tal ponto que a ficção se construiria mediante o 

funcionamento da verdade expressa pelo poeta.  

Outra manifestação natural promulgada por esse contexto, aliás, seria o limite 

de alcance dos versos de Patativa o qual supostamente seria imposto por sua própria 

voz, já que, enquanto poesia desenvolvida primordialmente pela e para a voz, seu 

alcance estaria vinculado a essa, ou seja, limitado à memória daqueles que teriam 

acesso à sua lira. Por meio de uma transmissão arraigada na tradição oral e permeada 

pela tradição escrita, o fazer poético de Patativa evidenciou seu caráter fronteiriço, 

inclusive por ter seus versos disseminados pelas mais diversas mídias, como cd e 

vídeos, para além do que seria esperado, tendo em vista seu contexto de “nascença”. 

                                                           

7Conceito de Paul Zumthor caracterizado pelo estado intermediário da vivência com a voz e com a 

escrita no discurso de um determinado povo. 
8O termo é absorvido nesta pesquisa tendo em vista o conceito elaborado por Silviano Santiago, que 
será desenvolvido no terceiro capítulo do estudo. 
9O estudo de Ria Lemaire, publicado no livro Patativa em sol maior: treze ensaios sobre o poeta-
pássaro, indica a inquietação em que esta pesquisa tomou impulso. 
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Essa passagem para a performance midiatizada (ZUMTHOR, 1993) foi tão presente 

quanto suas declamações em feiras e em rodas de cantoria, ambas oferecendo um 

campo ainda mais extenso de propagação e preservação de sua obra, possibilitando 

a visualização de suas mãos em movimento; de sua voz cadenciada e firme; do “viu?”, 

logo após declamações de tom social; e do sorriso perspicaz depois de uma sagaz 

ironia e/ou de um gracejo.  

Ademais, vale ressaltar que, embora Patativa desde muito cedo tenha mantido 

certa distância10 das doutrinas impostas pela cultura escrita, esse distanciamento não 

abarcou suas leituras, as quais foram permeadas por títulos e referências, a exemplo 

do Tratado de versificação de Olavo Bilac e Guimarães Passos, internalizadas (ou 

“traduzidas”) em sua vivência e em sua lira. A ave poesia não se engaiolou a nenhum 

rótulo, cantou sobre o Sertão que havia dentro de si e alcançou o Sertão em nós, 

desatando imagens categorizadas por olhares de fora e vozes distantes e atando 

outras pelo lado de dentro.  

Patativa amplificou seu canto para os sertões, enveredando pelo campo e pela 

cidade, pela verdade e pela metáfora, utilizando recursos que, a nosso ver, deslocam 

a concepção de atraso a que tantos associam o contexto sertanejo, por meio de uma 

especificidade própria do testemunho. Sob essa perspectiva, percebe-se que Patativa 

amplificou seu canto para além de uma geografia da fome (CASTRO, 1984), 

avançando sobre uma fronteira em que a tradição penetra no contemporâneo, ou 

melhor, em que a partir do cantar fantasioso/ficcional do poeta, é possível vislumbrar 

a objetividade e consciência social daquele que olha pra fome e pergunta ‘o que 

há?’11.  

Este estudo considera, portanto, que a obra do poeta-pássaro imprime um 

retrato em movência do Sertão nordestino, no sentido em que ele não está estático 

no imaginário. Constitui-se como cartografia de um lugar inventado com suas próprias 

memórias acerca da vida reclamada por versos e declamada sobre a lucidez daquele 

que testemunha e vive sua realidade. Partindo do pressuposto da implicação do 

diálogo com um mundo que caminha em direção ao novo com a necessidade de 

                                                           

10Em referência ao abandono escolar do poeta aos doze anos de idade, poucos meses após o início 

de seus estudos, os quais manteve por meio de suas leituras e vivências entre poetas e cantadores 
(CARVALHO, 2002). 
11 Referência à poesia Sou cabra da peste, publicada no livro Novos Poemas Comentados, de 1970. 
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buscar seu passado, mantendo para isso o que é delineado como sua tradição ainda 

mais vivo, assim como a incessante necessidade de pontuá-lo, esta pesquisa objetiva 

destacar a peculiaridade do retrato do Sertão nas poesias de Patativa do Assaré 

enquanto representação de um espaço intrinsecamente interligado a seus sujeitos, 

para os quais o poeta é um símbolo, enquanto discurso. Além disso, o estudo 

intenciona compreender as tensões expostas por intermédio das leituras dos versos 

do cearense como um entre-lugar do real e do inventado sobre o Sertão, pois entende 

essa peleja como um estado fronteiriço de discursos que ora comungam e se 

mesclam, ora entram em choque e se repelem. 

Para perceber a geografia do signo Sertão, apoiamo-nos em Silviano Santiago, 

problematizando seu conceito sobre o entre-lugar para apreender a fronteira poética 

da invenção e de seu lugar discursivo em um mundo inclinado para a história, para a 

busca e demarcação do real. Visando, também, a imersão da poiesis patativana no 

que se compreende como tradição, buscou-se delimitar tal compreensão por 

intermédio dos estudos de Octávio Paz, especialmente naqueles presentes em Os 

filhos do barro, e de Hampaté Bâ, em seu caso, desenvolvidos em A tradição viva. 

Além da demarcação de teorias, faz-se necessário ressaltar a importância para esta 

pesquisa das contribuições daqueles que abriram o céu acadêmico para o voo do 

poeta do Assaré. Pesquisadores como Gilmar de Carvalho, Luiz Tadeu Feitosa e Ria 

Lemaire auxiliaram este estudo não apenas para certificação de informações 

biográficas e de campo como também para nortear o caminho a ser percorrido por 

uma análise sobre um poeta crítico do distanciamento das pesquisas acadêmicas.  

Acerca desse caminho, no primeiro capítulo, partimos da compreensão das 

raízes desse Sertão tanto observando sua correntemente indicada proximidade com 

o pontuado como tradição, quanto suas representações na literatura brasileira. 

Analisamos, para isso, os possíveis diálogos que os versos de Patativa revelam sobre 

suas prováveis leituras que, direta ou indiretamente, influenciaram seu fazer poético. 

O segundo capítulo é destinado às configurações das realidades e das invenções 

sobre esse espaço. Para isso, observamos o desenvolvimento de um discurso 

historicamente estereotipado acerca do Sertão e a tensão que isso causou entre os 

sujeitos desse lugar e os “de fora”, isto é, a relação entre campo, cidade e seus 

sujeitos. Por fim, no terceiro e último capítulo, encontramos a peleja discursiva em que 
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o Sertão é envolvido, analisando o papel político da voz do escritor para a tessitura 

desse signo.  

Para o desenvolvimento deste percurso, foram selecionadas poesias presentes 

no primeiro livro publicado pelo poeta, intitulado Inspiração nordestina e lançado em 

1956, período em que os versos de Patativa já corriam soltos, inclusive pelos rádios 

locais do sertão cearense. Tal recorte foi realizado por considerar que o referido livro 

possibilita adentrarmos em uma das pelejas travadas pela ave poesia, a teorizada por 

Raymond Williams, entre o campo e a cidade, a qual Patativa reforçou em Cante lá 

que eu canto cá, publicado em 1978, e que indica a relação ambígua do poeta 

enquanto disseminador do discurso sertanejo e, ao mesmo tempo, “protetor” desse. 
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CAPÍTULO I – O SERTÃO ENRAIZADO 

 

Neste capítulo, tecemos considerações e análises sobre as nuances, na 

literatura e no discurso simbólico, imersas no sujeito enraizado em seu lugar, o Sertão. 

Para tanto, o fio inicial é traçado sobre o poeta, considerando que o enraizamento 

desse Sertão finca-se no e por meio do sujeito e que, além disso, há nuances acerca 

do poeta enquanto, também, signo (FEITOSA, 2003). Patativa canta o Sertão porque 

é parte de si. É o "sertão de dentro" que não apenas o poeta-pássaro do Assaré canta 

como também o "Rosa de Cordisburgo"12 romanceia em seu Grande Sertão.  

Nesse sentido, buscamos inicialmente compreender o Sertão como corpo, 

inclusive do homem, e sem reduzi-lo a um objeto, ressaltamos seu construto como um 

corpo vivo. Patativa do Assaré e o Sertão, sob essa perspectiva, constituem-se, além 

de homem e espaço, produtores e produtos de um discurso. Isto é, ambos são 

atravessados por um discurso, mas também o reconduzem a um novo lugar de 

enunciação e interpretação. 

Em continuidade a essa perspectiva, o segundo tópico, O Sertão da Tradição, 

mapeia as raízes mais profundas do universo sertanejo e seu imbricamento na poesia 

de Patativa, dialogando com as marcas da influência das leituras do poeta. Buscou-

se, ainda, discutir a compreensão do conceito de tradição por intermédio dos estudos 

de Octávio Paz e Ria Lemaire objetivando entender o diálogo promovido pela lira de 

Patativa com as diferentes representações concebidas como tradicionais, nesse 

ponto, especialmente as ligadas à cultura escrita.  

Em função da extensão e complexidade da referida perspectiva, optou-se por 

desenvolver um subtópico para expor, sob um olhar norteado pelos estudos de Paul 

Zumthor e Hampatê Bá, a confluência entre técnica e estética na tradição oral, 

presente na poiesis do poeta do Assaré. Compreendendo a lira da ave poesia como 

um índice da relação entre poética e ética, as quais constroem a essência da escrita-

ação, ou seja, do fazer poético indissociável da ação enquanto sujeito no/do mundo, 

delimitou-se como os seus versos cantaram um testemunho intensificado por 

                                                           

12Paralelo a uma das alcunhas de Patativa (poeta-pássaro do Assaré), a construção se refere a 

Guimarães Rosa e a sua cidade natal, Codisburgo. 



17 

estratégias para delimitar um reconhecimento do ouvinte/leitor, associando história e 

estória13 sem lesar a concepção de verdade do poeta. 

 

2.1 Entre O Sertão E O Poeta: Ser-tão 

 

A importância de Patativa do Assaré para a literatura brasileira já é perceptível 

mediante os estudos realizados sobre sua poesia, assim como pela admiração de 

seus leitores. Da academia aos bancos de praça, Patativa se destaca pelos versos 

construídos sob uma técnica apurada, aliada às tradições oral e escrita, por sua 

literariedade e pelas "verdades" presentes em sua poesia. Todavia, qualquer 

generalização é perigosa ou, no mínimo, suspeita. Sob essa perspectiva, Luiz Tadeu 

Feitosa defendeu, pela Universidade Federal do Ceará, em 2002, sua tese de 

doutorado em Sociologia intitulada Patativa do Assaré: a trajetória de um canto, cuja 

discussão central é a formação do mito Patativa do Assaré.  

O interesse pelas biografias de escritores e pela investigação de sua relação, 

direta ou indireta, com as respectivas obras não é inédito no campo literário. Contudo, 

no caso de Patativa, em conformidade com a tese de Feitosa, a construção dessas 

relações é peculiar, justificada sob o entendimento de que o poeta foi transformado 

(como também se transformou) numa espécie de personagem, de signo a ser, tanto 

quanto sua poesia, interpretado.  

Sendo assim, ao pensarmos o Sertão na fronteira entre o real e a invenção, 

iniciar as considerações propostas nesta pesquisa fazendo uma "escansão" dos 

dados biográficos do poeta seria uma limitação, principalmente por esse ser Patativa 

do Assaré. Pois, assim como o seu ninho, o poeta-pássaro plana nessa fronteira. 

Tentar pontuar quem foi Patativa do Assaré ou o que é o Sertão é, com o perdão da 

metáfora, tentar sair de um labirinto construindo mais desvios.    

Patativa poetizou suas raízes, profundamente plantadas no Sertão nordestino, 

para além do alcance que lhe seria "natural", tendo em vista os limites impostos pela 

                                                           

13 Optou-se, neste estudo, pela antiga distinção gráfica e semântica entre “história”, como relacionada 

aos fatos comprovadamente reais/verídicos/históricos, e “estória”, como referente às produções 
ficcionais, tendo em vista o objetivo da pesquisa em traçar a tensão entre o “real” e o “inventado” na 
poesia de Patativa do Assaré. 
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transmissão oral. O convite para publicação impressa, assim como a imersão nos 

rádios da lira de Patativa, fez transbordar as fronteiras em que sua poesia estaria 

condicionada devido à proximidade com a oralidade. Essa particularidade foi e é um 

dos focos centrais de interesse em sua persona. Como um agricultor, filho de 

agricultores, nascido na Serra de Santana, localizada a dezoito quilômetros de Assaré 

– pequeno município acerca de trezentos e oitenta e um quilômetros da capital 

cearense, Fortaleza14 – despertou tamanho interesse não apenas literário e político 

como também da Indústria Cultural15? E ainda, poderíamos inferir que a adoção de 

Patativa como símbolo de uma cultura/povo a ser descoberto seria plausível? 

Caso partíssemos da consideração de que desde o que se convencionou como 

Romantismo, e mais intensamente com o Modernismo, houve uma crescente e 

significativa busca pelas raízes do Brasil16, seria possível propor que, como resultado 

dessa procura, a poesia de Patativa obteve tamanha proporção? Dito isso devido à 

ligação estreita da poesia de Patativa com registros orais comumente detectados no 

Nordeste, a exemplo do cordel, da poesia cabocla/matuta e do repente. Se a resposta 

para tal questionamento fosse positiva, estaríamos corroborando com a premissa de 

que o poeta foi um "achado", fruto da provável necessidade de marcação de uma 

origem, de um ponto cardeal para uma tradição brasileira. Nesse sentido, correríamos 

o risco de reafirmar velhos engavetamentos, tais como: popular-oral e erudito-escrito, 

no viés em que esses estariam para a contemporaneidade assim como aqueles para 

                                                           

14 Detalhamento cartográfico realizado para evidenciar a distância entre o poeta e uma possível 
república das letras (BURKE, 2014) que, aliás, se considerarmos plenamente o conceito do termo de 
Peter Burke, não viria a ser nem ao menos Fortaleza – CE, mas sim Recife – PE. Já que essa última 
era (ainda permanece) o local mais privilegiado de difusão cultural no Nordeste brasileiro. Nesse caso, 
podemos pontuar ainda mais a separação entre a Serra de Santana do poeta Patativa e a república 
das letras citada, aproximadamente 588 km. Vale ressaltar, porém, que os poetas e cantadores 
difundiam seus versos principalmente em cidades de apoio ou, nas palavras de Durval Muniz (2011), 
de estadia. A principal delas era Campina Grande, na Paraíba que junto a Rio Grande do Norte, Ceará 
e Pernambuco eram os espaços centrais de difusão da cultura oral no Nordeste. 
15  Levamos em consideração a ótica de Bourdieu, tendo em vista que o autor problematiza a 

mercantilização de produtos culturais e a manipulação da cultura pelo mercado midiático em comunhão 
ao que ele denomina como poder simbólico. Portanto, ao nos referirmos a uma invenção estereotipada 
do Sertão pela mídia, dialogamos com a perspectiva do teórico que indica uma busca por uma 
homogeneização cultural realizada pelo mercado com auxilio midiático similar aos processos de 
desenvolvimento de bens de produção. Fazendo da cultura um dos itens de produção em massa para 
fortalecer o sistema capitalista como um artigo de venda, transformando-a, nesse sentido, em mais 
uma mercadoria. Como esta pesquisa não intenta delinear as similaridades e dicotomias entre a 
perspectiva de Bourdieu e dos diversos teóricos que discutiram o conceito de Indústria Cultural, sugere-
se a leitura do artigo, bastante elucidativo, de Maria da Graça Jacintho Setton, publicado na revista 
Comunicação e Educação (USP), n. 22 (2001). 
16Em referência aos estudos de Sérgio Buarque de Holanda. 
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a tradição, portanto, sendo caracterizados como objeto de busca. Raciocínio 

problemático que ignora cenários em que a tradição se apresenta movente, ou melhor, 

em que tradições emergem sobre outras.  

Tais "gavetas" funcionam com maior proximidade a artifícios didáticos, do que, 

de fato, a conceitos colaborativos para o nosso olhar sobre o voo do poeta do Assaré. 

Desse modo, afastar as referidas categorizações justifica-se por considerarmos a 

naturalidade com que diferentes registros podem coexistir, como é perceptível na 

construção poética de Patativa, em que a "simplicidade" vocabular é permeada por 

um rebuscamento técnico e o Sertão-social, das crises político-econômicas, por um 

Sertão-inventado, de causos17 acerca das proezas, façanhas e crenças, assim como 

sobre o cotidiano de seus sujeitos. Além disso, caso seguíssemos a ótica comentada, 

anularíamos o desenvolvimento de questões a respeito do desejo do próprio Patativa 

em expor sua poética, assim como admitiríamos a existência de uma passividade 

daqueles à margem das repúblicas das letras18, dos centros de poder19, ou melhor, 

dos Brasi de cima20.  

Semelhante ao estudo de Tadeu Feitosa, observamos que Patativa buscou 

deixar como legado sua figura, e não somente sua obra, mediante silêncios quando 

conveniente, versos famosos para satisfazer os passantes em turismo, entre outras 

estratégias de construção e manutenção de um sujeito de enunciação de um povo 

(FEITOSA, 2003). E ainda, considerando que a abertura à sua poesia não se deu 

apenas pelo espaço acadêmico, mas também ao espaço acadêmico, já que, para 

ele21, o reconhecimento dos seus versos pelos dois "mundos" – letrado e oral – era a 

legitimação do valor de sua obra, técnica e literariamente, não somente pelo conteúdo 

marcadamente engajado.  

Patativa manteve uma coerência com um sujeito atravessado por uma voz 

coletiva, visto que sua "realidade" de Antônio não abarcava todas as vozes que 

necessitavam ser ouvidas. Provavelmente também devido a isso, a possível invenção 

                                                           

17Referência a histórias populares caracterizadas pela temática cotidiana, permeada ou não por traços 

fantásticos, em que as realizações dos personagens são motivos de graça. Os enredos dessa narrativa, 
geralmente, impulsionam uma reflexão crítica por meio do riso.  
18 Referência ao conceito de Peter Burke. 
19 Referência ao conceito de Stuart Hall. 
20 Referência a poesia Brasi de cima e Brasi de baxo, publicada no livro Cante lá que eu canto cá, pela 
Editora Vozes, em 1978. 
21De acordo com registros de entrevistas realizadas por Feitosa para sua tese. 
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do Sertão e dos seus sujeitos existiu para que a verdade resistisse, do mesmo modo 

o inverso, ou seja, a ficcionalização de seu torrão serviu à exposição de seu 

testemunho. Sobre esse ponto, se recorrermos ao termo "biografia", em seu sentido 

etimológico, é possível ponderar sua ligação intrínseca ao construto poético de 

Patativa, pois seu significado advindo do grego, a saber: bíos – vida e gráphein – 

escrever, sugere a leitura de que a ave poesia "escreveu" a vida, porém não apenas 

a própria, mas sim a do Sertão, em toda a sua complexidade, atentando para uma 

veracidade de quem viveu aquilo que escreveu, empreendendo cada palavra com o 

seu traço de existência.  

Ainda que possa ser interpretada como uma escrita autobiográfica, o fazer 

poético de Patativa ultrapassa o campo subjetivo para avançar em uma expressão 

coletiva do discurso. De suas experiências pessoais como filho de pequenos 

proprietários de terra e como homem do campo, aos causos de sua persona 

conhecidamente engajada, Patativa ampliou a articulação entre memória individual e 

poiesis, de modo a construir versos que faziam conhecer episódios da vida de vários 

sujeitos. Mediante a expressão de si e de seus pares, o poeta expôs o espaço e o 

contexto político e social em que estava inserida a população sertaneja. Seus versos, 

portanto, para além de tecer histórias autobiográficas, centravam-se em expor a 

condição humana22 dos sertanejos de modo mais próximo do que a veiculada por 

jornais, e jornalistas, mais preocupados em exaltar a si e a seu lugar por meio da 

diferença. 

Se seguirmos as histórias desenvolvidas em torno da personagem Patativa, 

poderíamos destacar que o poeta escutou canções, causos, repentes e cordéis por 

toda a vida, trocou uma cabra por sua primeira viola e a escola por suas próprias 

leituras, assim como trabalhou no roçado até o limite de sua condição física (exceto 

pelo período, quando moço, em que esteve no Pará a convite de um parente admirado 

com seu talento/dom poético). Sem ser surpresa, o conjunto de dados citados a cada 

vez pontuados mais parecem um eco de tantas pesquisas, homenagens e biografias 

                                                           

22 Neste trabalho, não foi viável determo-nos profundamente ao que Auerbach desenvolve sobre a 

expressão da condição humana por intermédio da literatura, bem como acerca do conceito de mimesis, 
representação na obra literária de como o homem vê a si mesmo e a seu contexto histórico. Apesar 
disso, frisa-se sua contribuição para a observação de como o fazer poético patativano expressou o 
estar no mundo do sertanejo e seu olhar sobre seu lugar de pertença, o Sertão.   
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realizadas progressivamente desde a maior repercussão de sua lira, em 1964, ano de 

gravação de A Triste Partida por Luiz Gonzaga.  

Patativa não foi o primeiro nem o último a cantar seu ninho, entretanto a 

dimensão que seu canto tomou, ainda em acordo com Feitosa, mitificou o homem 

Antônio, transformando-o definitivamente em seu "personagem" pássaro, Patativa do 

Assaré. Em seus versos, homem e poeta estão tão envolvidos que não há como definir 

em que ponto concentra-se o sujeito e em qual momento ascende o trovador, nesse 

caso, o eu lírico. O eu e o outro se delimitam na obra de Patativa em "nós", atando 

ainda mais o sertanejo ao Antônio e o Patativa a todos aqueles com o Sertão dentro 

de si.  

Esse fazer poético que busca representar a voz daqueles silenciados pelo dizer 

do outro, embora clame por um engajamento político, não o faz de modo normativo. 

Sem gerar a produção de “cartilhas” de estilo ou temáticas preferenciais23, o poeta-

pássaro viu seu dom poético como um dever, como uma arma contra as injustiças 

sociais e, devido a isso, seu nome "correu o mundo como notícia de guerra"24. Patativa 

foi tomado como um porta-voz e se valeu desse posto (FEITOSA, 2003), em particular 

para nosso estudo, esse lugar de identificação validou sua busca pela exposição de 

"verdades", as quais eram anteriormente empurradas para debaixo da "parte que 

cabia"25 a cada sertanejo. O poeta-pássaro, enquanto "homem coletivo", era o homem 

Antônio e o poeta Patativa, era o homem-Sertão e o Sertão-poesia e, nesse sentido, 

não há como distinguir esses sujeitos de seus espaços de vivência, sejam eles 

geograficamente delimitados ou “versificadamente” demarcados. 

Em sua primeira publicação impressa, Inspiração Nordestina (1956), o poeta 

começa a delimitar esse sujeito coletivo por meio do qual, a partir da invenção, 

sobressaltam-se verdades.          

Sou fio das mata, cantô da mão grossa, 
Trabaio na roça, de inverno e de estio. 
A minha chupana é tapada de barro, 
Só fumo cigarro de páia de mio. 

                                                           

23 O Movimento Armorial, por exemplo, liderado em sua vertente literária por Ariano Suassuna, buscou 

teorizar sobre e para uma produção literária acerca, especialmente, do que se entendeu como 
romanceiro campesino em sua expressão nordestina e sertaneja. Aproximando-se mais da imagem 
sertaneja que leitores acadêmicos buscavam ouvir do que àquela representativa e familiar para os 
indivíduos desse espaço. 
24 Em referência ao comentário do próprio poeta no documentário Milagre de Santa Luzia. 
25 Em referência à poesia de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. 



22 

 
Sou poeta das brenha, não faço o papé 
De argum menestré, ou errante cantô 
Que veve vagando, com sua viola, 
Cantando, pachola, à percura de amô.26 

 

O vínculo de Patativa com a (his)estória que conta é um compromisso com a 

palavra. Levando em consideração que a poesia O Poeta da Roça foi originalmente 

publicada em seu primeiro livro e é a segunda na sequência do sumário, logo após Ao 

Leitô, Patativa parece apresentar-se ao público. Seguindo características da tradição 

oral, ele evidencia a autoridade de quem conhece o chão que lida e a palavra que 

vivencia.  

Em O Poeta da Roça, além da marcação da 1ª pessoa (sou; trabaio; minha; 

fumo; faço), há também a da 3ª pessoa (veve, sua), o que implica retornar ao que 

pontuávamos sobre o eu e o outro nos versos do poeta do Assaré. Havíamos 

destacado que homem (Antônio) e poeta não se dissociavam na lira de Patativa e que, 

a nosso ver, esse sujeito de (enunci)ação aproximava-se de alguns e distanciava-se 

de outros sujeitos sociais, a exemplo do que o poeta pontuou na poesia Cante lá, que 

eu canto cá27.  

Duas das afirmações mais reincidentes de Patativa do Assaré sobre si mesmo 

são: ser um agricultor, cuja poesia brota em comunhão com o seu exercício no roçado, 

e não fazer comércio de sua lira, características representadas, respectivamente, nas 

primeira e segunda estrofes. Os pronomes, portanto, delineiam a aproximação e o 

distanciamento desses sujeitos, no sentido em que a primeira pessoa marca o 

agricultor/o homem e a terceira pontua o errante cantô como também, por meio da 

diferença, exprime a natureza que o poeta criou para a persona Patativa.  

Na primeira estrofe, o poeta marca de onde sua voz parte, do Sertão rural, onde 

ter a mão grossa, uma chupana tapada de barro e fumar cigarro de páia de mio 

são próprios daqueles que lidam diretamente com a terra em seu serviço mais braçal, 

                                                           

26O Poeta da Roça foi publicada no livro Inspiração Nordestina, cuja referência bibliográfica para o 

presente estudo é advinda de sua terceira edição, publicada pela Editora Hedra, assim como as outras 
poesias destacadamente analisadas ao longo deste estudo.  
27 Publicada em Inspiração Nordestina e, posteriormente, no livro de título homônimo lançado em 1978, 
em seus versos, Patativa delimita as diferenças entre o homem do sertão, poeta e agricultor, e o homem 
da cidade, também “cantô”. Para isso, o poeta do Assaré ressalta a importância da vivência daquilo 
que fala, ou seja, da relevância da autoridade daquele que vive o Sertão para falar, ou melhor, para 
cantá-lo. 
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ou seja, o pequeno camponês. Esse, a quem Patativa se iguala e dá voz, é o humilde 

trabalhador rural, o fio das mata. Aquele a quem Patativa se diferencia, nesses 

versos, é o errante cantô que sobrevive economicamente, e socialmente, de suas 

produções, cordelistas e repentistas, por exemplo. Vale ressaltar que o poeta do 

Assaré não invalida a arte desses, aliás, aproxima-se dela. Porém, fazendo menção 

a uma concepção religiosa de dom divino, ele sugere não comercializar sua lira, no 

sentido de aceitar encomendas 28  que o condicionariam àquilo que o pagante 

desejasse. Ele, o poeta, reitera diversas vezes a necessidade de "devolver a graça 

recebida", no ponto em que sua busca de dar voz aos silenciados e expor as injustiças 

sociais por meio de sua poesia é uma espécie de retorno à dádiva poética.  

Além disso, cumpre grifar a ressalva que o próprio Patativa destacava 29 : 

quando realizou viagens para fora de sua brenha, foram curtas e por convites para 

apresentação de seus versos, pontuando o perigo de aceitar encomendas que o 

afastassem da verdade, tendo em vista que, se caso fizesse, não mais falaria pelo, ou 

melhor, como um pequeno agricultor, mas sim repercutiria ainda mais a voz de uma 

elite rural e se distanciaria da justiça social que tanto prezou em defender. O poeta 

versificou que não precisou viver vagando por não depender economicamente de 

seus versos, essa sobrevivência estaria ligada ao cultivo, à agricultura, à terra. Se 

considerarmos esse viés em relação ao poeta Patativa, sua arte estaria próxima a 

uma "sobrevivência do sujeito", existencial, no sentido que a sua ligação com a terra 

era econômica e também afetiva, mas sua poesia humanizadora, um dom e um 

recurso de manutenção do sujeito; de sua existência enquanto homem, ainda que 

relatos fragilizem tal fato, vide as pesquisas de Tadeu Feitosa e Gilmar de Carvalho. 

Sobre a delimitação desse sujeito de fala há, ainda, a construção de um suposto 

intento em introduzir-se a um novo público. Nesse sentido, na primeira poesia de seu 

primeiro livro, intitulada Ao Leitô, Patativa utiliza seus versos como uma espécie de 

                                                           

28  Embora, na tese de Tadeu Feitosa, seja possível verificar situações descritas pelo pesquisador em 

que Patativa desenvolve “versinhos” em razão de pedidos de pessoas da região, incluindo políticos. 
Bem como, Gilmar de Carvalho, em diversas pesquisas, relata momentos e causos em que o poeta 
de Assaré comercializa suas produções e desenvolve versos por encomenda. 
29Não apenas nas diversas entrevistas que concedeu durante sua vida como também no pequeno texto 

intitulado Autobiografia, publicado em seu primeiro livro, Inspiração Nordestina, e, ainda, em outra 
autobiografia construída em diálogo com Rosemberg Cariry em razão da produção do filme Patativa do 
Assaré: ave poesia, de 2007. 
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recurso de apresentação de si e de sua tarefa poética, próximo ao que é característico, 

especialmente, do repente.  

Leitô, caro amigo, te juro, não nego, 
Meu livro te entrego, bastante acanhado, 
Por isso te aviso, me escute o que digo, 
Leitô, caro amigo, não leia enganado. 

 
É simpre, bem simpre, modesto e grossêro, 
Não leva o tempero das arte e da escola, 
É rude poeta, não sabe o que é lira, 
Saluça e suspira no som da viola. 

 
Tu nele não acha tarvez, com agrado 
Um trecho engraçado que faça uma escôia, 
Mas ele te mostra com gosto e vontade, 
A luz da verdade gravada nas fôia. 

 

Convém destacar um dos pontos essenciais que desenvolveremos nos 

próximos tópicos do capítulo que segue, mas que não pode ser desconsiderado no 

andamento deste: o aparente consentimento com construtos já assumidos pelo senso 

comum30. Sem desejar confundi-lo, vamos seguir a poesia verso a verso e, por esse 

meio, pontuar, ligeiramente por enquanto, tal observação. 

Em Ao Leitô, pela primeira vez, Patativa dirige sua palavra ao leitor, de fato. Se 

pensarmos nas possibilidades performáticas, Patativa poderia direcionar sua fala ao 

público por completo, isto é, generalizando leitores e ouvintes em um mesmo grupo. 

Entretanto, é cabível considerar que os versos de Patativa já corriam soltos Sertão 

afora, de rodas de cantoria a feiras 31 , espaços privilegiados de repercussão e 

manutenção dos registros de fonte oral, demonstrando talvez que a especificação 

denota uma delimitação do campo de performance, não mais apenas dessa tradição, 

mas agora também do registro "letrado".  

Nesse sentido, a quem ele aponta sua voz é outro tipo de público, incitando-o 

a modalizar seu discurso, isto é, de forma coloquial, Patativa parece pedir: "com 

licença, vou entrando aqui com a minha voz". Escapando um pouco do devaneio, o 

poeta adentra um novo campo, não queremos dizer com isso que modelos literários 

próximos à oralidade se distanciam naturalmente da escrita – o cordel, por exemplo, 

anularia facilmente essa concepção, já que alia características orais com o trabalho 

                                                           

30No sentido de assimilação sociocultural de um estereótipo. 
31 Inclusive, local de uma das histórias sobre como Gonzagão ouviu A Triste Partida pela primeira vez. 
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poético primordialmente escrito32  –, contudo, os versos do poeta do Assaré são 

construtos da voz, seu labor é em sua essência oral, assim como sua reprodução, 

além da sua conservação vinculada à memória até a passagem ao registro escrito. 

Logo, há efetivamente um redirecionamento da lira de Patativa, aquele a quem ele se 

dirige é, com efeito, um novo público, Inspiração Nordestina inaugura um novo diálogo 

para o poeta, um novo lugar para a sua (enunci)ação.  

Observemos, na poesia em destaque, os seguintes elementos: caro amigo, te 

juro, não nego; é rude poeta, não sabe o que é lira. O primeiro trecho citado está 

presente no primeiro verso, nele verificamos a busca por uma aproximação com esse 

novo público e, porque não, novo espaço. Patativa, harmonizando-se com recursos 

performáticos dos cantadores, por exemplo, imprime graficamente o jogo de 

identificação entre ele e os, antes ouvintes, agora leitores. O vocativo caro amigo, 

reforçado em outras estrofes, além de impulsionar essa proximidade, inclusive afetiva, 

entre poeta e leitores, também indica, quando relacionado às expressões te juro e 

não nego, uma construção da imagem do sertanejo humilde, singelo e, se em 

comunhão com o trecho: é rude poeta, não sabe o que é lira, até subserviente, 

análogo ao preconcebido pelas visões "de fora" do local poético de Patativa, 

geralmente a urbe e a elite, inclusive a rural.  

Contudo, essa mesma representação converge com outra, que paralelamente 

lança ironia àquela anteriormente pontuada, a de uma espécie de prestação de 

serviço, ou melhor, de conhecimento. Ironia, na perspectiva de que o poeta do Assaré 

faz de sua poesia, como tantas vezes já destacamos e ainda iremos fazê-lo tantas 

outras, um veículo da verdade, ou seja, do conhecimento. E, nesse caso, a 

observação de que o conhecimento da "verdade" é transmitido mediante uma 

linguagem simpre, bem simpre e intermediado por um rude poeta que, nem ao 

menos, sabe o que é lira, transforma-se em uma crítica às avessas e, da dita 

subserviência, eleva-se uma reviravolta dos já citados centro de poder, república das 

letras e também do Brazi de cima. Logo, mesmo que o leitor estranhe, pois 

                                                           

32  Aderaldo Luciano desenvolve, em Apontamentos para uma história crítica do cordel brasileiro, 

reflexões sobre como o cordel por muitos anos foi associado a um fazer oral da poesia, ainda que fosse 
um labor essencialmente escrito, devido a variações orais presentes na escrita ou até mesmo pela 
cadência rítmica de sua construção. 
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acostumado com o tempero das arte e da escola, é pela inspiração nordestina de 

Patativa que ele vê a luz da verdade gravada nas fôia.  

Desconstruindo a leitura mais direta, além da virada em relação ao de quem e 

de onde parte o conhecimento, Patativa exprime sutilmente o "como", já que, 

interpretando sua poiesis, as fôia as quais ele alude, provavelmente, não são tão 

somente as do livro, esse que representa as normas e as regras do que comumente 

e massivamente se pontua como literatura. O conhecimento e a verdade vêm do rude 

poeta que os vê na natureza, nas árvores. Sua poesia e sua verdade são frutos da 

natureza, de uma relação natural com a vida, com o chão e com a palavra, ou seja, 

de uma vivência.  

À vista do exposto, são incontáveis as relações fronteiriças na poesia de 

Patativa e em sua biografia tanto quanto as observáveis no signo Sertão. A 

multiplicidade de sua poesia é perceptível por seu construto oral e escrito, por sua 

relação com as cantorias mesmo que sem a companhia da viola, pela exposição da 

verdade e da invenção, pela aproximação com a tradição e com o contemporâneo. Do 

mesmo modo, o sujeito Patativa também é múltiplo, pois se pluraliza em agricultor e 

em poeta, cantador e pássaro, homem e mito, sujeito e território, em sertão.   

 

2.2 O Sertão Da Tradição 

Inserida nos estudos acerca da tradição na literatura, há uma comum e 

questionável associação entre o que viria a ser caracterizado como tradição e os 

registros com aproximação à oralidade, a exemplo da poesia de Patativa do Assaré. 

Nesse sentido, faz-se necessário esclarecer que o impulso e o objetivo deste tópico 

não estão apoiados na associação anteriormente destacada, tendo em vista 

considerarmos a premissa oral-tradição frágil. Portanto, é relevante pontuarmos como 

compreendemos a tradição e como observamos a sua aproximação com a poesia da 

ave do Assaré. 

De acordo com o desenvolvido no tópico anterior, o que entendemos como 

tradição não se limita ao antigo ou à origem, tampouco se distancia do considerado 

como novo, ou do classificado como contemporâneo.  Dito isso, convém recorrermos 

a Octávio Paz, já que o pesquisador em A tradição da ruptura, texto inserido em seu 
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livro Os filhos do barro, esclarece, sob a perspectiva na qual este estudo se baseia, 

como a tradição se mantém em certo movimento contínuo e reflexivo sobre si.  

Ao focalizar "a tradição moderna na poesia", Paz (1984, p. 17) verifica que há 

uma ideia restrita sobre o que seria tradição, pois "entende-se por tradição a 

transmissão, de uma geração a outra, de notícia, lendas, histórias, crenças, costumes, 

formas literárias e artísticas, idéias, estilos [...]". É essa a perspectiva comumente 

associada aos modelos próximos ao registro oral e, nesse caso, a tradição oral seria 

limitada a uma transmissão. Vale ressaltar que nosso olhar sobre o conceito de 

tradição não exclui tal paradigma, porém não o vê como único e também não o vê 

associado apenas ao viés oral.  

A referida questão da fragilidade que colocamos em relação à premissa 

associativa tradição-oral é a que Ria Lemaire também expõe em seu texto Tradições 

que se refazem. Nele, Ria elucida que há um 

problema intelectual, epistemológico [...] que denota originalmente e 
basicamente uma atividade incessante, uma procura, invenção e reinvenção 
contínuas [...], que se tornou também, no mundo moderno, e sobretudo no 
discurso dos inteletuais, o equivalente a atraso, imobilismo e 
conservadorismo sob a forma do substantivo tradição. (LEMAIRE, 2010, p. 
17) 

Portanto, a problemática não está direcionada ao postulado da tradição como 

transmissão, todavia está ao dogma do arcaico, do atraso a que o termo passou a ser 

convencionado. Ao limitar os registros orais a essa tradição, têm-se a prerrogativa de 

que eles são estáticos, imóveis no tempo e no espaço, são "peças de museu" e como 

tais precisam ser preservadas, ou melhor, plastificadas sob os moldes de uma 

pretensa "proteção".  

E mais, sob esse aspecto, anula-se a possibilidade de entender a tradição oral 

como proficiente a incitar outras tradições, a coexistir com outros registros e a ser 

permeada por eles tanto quanto permeá-los. Além disso, induz o termo a diferentes 

acepções de acordo com o registro ao qual é vinculado, no sentido em que a tradição 

oral, com essa prerrogativa, estaria para o arcaico e a tradição literária estaria para o 

escrito, bem como para o erudito. Logo, a tradição oral a que a presente pesquisa se 

refere é uma tradição viva; uma tradição que se refaz; uma tradição plural, que não 

está desvinculada da tradição literária. Aquela, sendo assim, não é uma subseção 
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dessa, isto é, em nossa ótica não há peso hierárquico entre o que vem a ser as 

tradições oral e escrita. 

 Nessa perspectiva, Patativa do Assaré converge, em especial, com a tradição 

plural/heterogênea que Octávio delimita. Isso porque sua poesia do mesmo modo que 

retoma, em certa medida, também rompe com as tradições nas quais imerge, dado 

que há em seus versos um jogo de aproximação e distanciamento tanto com a tradição 

oral quanto com a escrita, uma vez que sua poesia é marcadamente oral não apenas 

pela grafia vocalizada, como ainda pelo ritmo, do mesmo modo que detém uma 

articulação vocabular dita "formal" a depender da necessidade do enredo poético. A 

lira do poeta do Assaré é de tal maneira enriquecida tecnicamente pela diversidade 

de recursos para sua construção que evidencia, inclusive para o leitor mais distraído, 

seu contato com construtos da safra escrita da literatura, a exemplo dos camonianos, 

parnasianos e românticos; como também com os da cultura oral nordestina: o cordel, 

a cantoria/repente e a poesia cabocla/matuta.  

É preciso destacar que a poesia da ave do Assaré, de fato, exprime uma maior 

conversão ao registro oral, advindo do próprio contexto de oralidade mista, no qual o 

poeta cresceu, por isso, centraremos nossas considerações ampla e 

especificadamente sobre a construção oral em sua poesia no próximo tópico. Nesse 

momento, voltemos ao ponto em que discorríamos sobre a ampliação dos 

instrumentos poéticos de Patativa por meio do que foi convencionado delimitar como 

tradição literária. Em razão disso, pode-se pontuar a aproximação da poiesis 

patativana com as três influências relacionadas a esse viés que foram destacadas, a 

saber: Camões, Olavo Bilac e Castro Alves, recorrendo ao que se entende por 

formação da biblioteca do escritor. 

Telê Ancona Lopes33 desenvolve estudos sobre a criação literária na biblioteca 

do escritor, investigando o que denomina como crítica genética por meio de indícios 

interpretados mediante manuscritos e comentários anteriores ao construto final da 

obra como também por revelações de possíveis influências diretas ou indiretas para 

o autor em análise. Nossas observações sobre o construto poético de Patativa não 

partem exatamente dessa premissa, contudo podemos aproveitá-la de certo modo 

                                                           

33 Em artigo disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-
67252007000100016&script=sci_arttext. Acesso em: 30 de jul. de 2014. 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252007000100016&script=sci_arttext
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252007000100016&script=sci_arttext
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para entender como as referidas leituras alargaram o que já era amplo por vivência. 

Nesse viés, de acordo com Gilmar de Carvalho e Tadeu Feitosa, o poeta do Assaré 

explicitou especificadamente o auxílio que a leitura do Tratado de versificação, escrito 

por Guimarães Passos e Olavo Bilac, ofereceu ao seu conhecimento de ouvido, além 

da articulação "bilaquiana" perceptível em sua lira. Ademais, o trovador sertanejo 

exaltou as obras de Camões e de Castro Alves, especialmente pela estética elaborada 

do primeiro e pela busca e defesa por uma justiça social do segundo.  

Concretamente, há diversas pesquisas que associam Patativa do Assaré aos 

poetas citados, a exemplo da já citada tese de doutorado de Feitosa. Comparações 

baseadas não apenas pelas declarações do próprio Patativa, mas também pelos 

diálogos biográficos, em especial com o português, principalmente devido à cegueira 

e à virtuose poética de ambos. A associação entre os poetas ultrapassa, inclusive, o 

campo acadêmico. Assim como a própria poesia de Patativa, as percepções críticas 

em relação ao seu fazer poético avançaram para espaços de discussão diferentes, 

tais como documentários e reportagens, essencialmente produzidos por admiradores 

de sua lira também envolvidos com os caminhos poéticos percorridos pelo poeta. 

Exemplos disso são Xico Sá, jornalista e escritor, e Raimundo Campos, produtor 

cultural.  

Xico, quando crítico do jornal Folha de São Paulo, destacou em sua coluna34– 

em referência à reedição do primeiro livro do poeta, chão de nossa caminhada – a 

poesia de Patativa como uma "quebra de tabu", seus versos como veículo que colocou 

o "sertão sob o sol da psicanálise" e sua lira como "uma rapadura", já que "com 

linguagem aparentemente adocicada, ele fez um tijolo impenetrável para a dentição 

dos esmorecidos". A última metáfora não poderia ser mais pertinente, inclusive porque 

Xico observa tal doçura também pela aproximação com Bilac, no sentido em que o 

poeta do Assaré adocica a dureza da vida do sertanejo com adjetivos que, em geral, 

delineiam a leveza poética e discursiva possível acerca de um contexto tão duramente 

constituído pelas injustiças que o poeta combatia com sua lira.  

O escritor e colunista do Crato - CE sobrevoou a trajetória poética de seu 

vizinho pássaro indicando pontes diversificadas e o denominando como "Camões do 

                                                           

34O texto está disponível neste link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1402200414.htm. 

Acesso em: 30 de jul. de 2014. 
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semiárido", nos permitindo observar tal opção lexical como significativamente singular. 

Isso, não pela cegueira de ambos, pois, como já pontuado, não é uma observação 

rara, mas sim pela escolha da locação a qual está vinculada a nova alcunha dada ao 

poeta Patativa. A designação sugerida por Xico não foi a de um "Camões sertanejo" 

ou "do Sertão", foi do semiárido. Isso implica necessariamente uma associação maior 

com a geografia e menor com um contexto cultural e até político.  

Diferente da escolha de Xico, o signo "sertão" tem uma trama de sentidos mais 

complexa, tal como um rizoma35 desencadeado pela (r)existência dos sujeitos que o 

vivem, assim como pelos interesses daqueles que o usufruem. Ao optar pela 

especificação mediante o termo "semiárido", o colunista restringe a associação entre 

o poeta e sua nova alcunha a um espaço geograficamente assimilado. Nesse sentido, 

parece-nos ter sido uma escolha que mais afasta que aproxima o poeta português à 

Patativa, já que o "semiárido" não tem tamanha afinidade com a ave poesia quanto os 

outros dois signos supracitados evidenciam ter. Isso posto também mediante a 

significativa evocação que Patativa realiza em sua poesia ao "Sertão" e ao "Nordeste", 

próximo ao que o português opera em sua lira, tendo em vista a comum evocação de 

Camões ao seu torrão, nesse caso, às terras lusitanas.  

O ensejo dessa retomada permite frisar, ainda, uma associação que é 

comumente realizada acerca de Patativa e de sua poesia, a qual trata da proximidade 

do cearense com outros poetas cegos, já desenvolvida por outros pesquisadores36, 

relação essa que parte de Patativa a Homero, assim como a análises comparativas 

com o supracitado português e com Cego Aderaldo37, por exemplo. Comparações 

alicerçadas em diversas coerências, desde o estilo até a ligação com o campo poético, 

cumprindo frisar o uso cabível do duplo sentido na última expressão. Além disso, 

convém ressaltar que essas associações incumbem aos poetas um viés mítico38, no 

sentido de que a cegueira os teria dado um véu profético, um pacto com a força da 

palavra própria daqueles que a vivem como lentes para descortinar a vida. 

                                                           

35 Em referência ao conceito desenvolvido por Deleuze. 
36 Os já citados Gilmar de Carvalho e Tadeu Feitosa, por exemplo. 
37 Aderaldo Ferreira de Araújo, nascido no Crato/CE em 1878, ainda hoje é um dos mais conhecidos 

poetas e cordelistas nordestinos. Assim como aconteceu com Patativa, seu talento lhe rendeu 
diversos convites para apresentações fora da sua região natal, mas foi o resultado do convite para 
uma peleja poética que continua trazendo seus versos para os dias atuais com mais frequência: A 
peleja do cego Aderaldo com Zé Pretinho. 
38 Retomando o diálogo com a tese de Tadeu Feitosa. 
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De todo modo, no documentário-homenagem O Milagre de Santa Luzia, o 

produtor cultural Raimundo Campos segue o mesmo entendimento de Xico acerca da 

poesia de Patativa, isto é, evidencia a sua proximidade, em especial, com o labor 

poético de Camões. Segundo seu depoimento no supracitado documentário, A Triste 

Partida é "uma espécie de epopeia ao contrário... é um Lusíadas ao contrário, conta 

a tragédia do homem nordestino, do pequeno proprietário que se transforma em nada, 

que vira suco lá em São Paulo... na periferia"39. Para corroborar com tais ponderações, 

é necessário entender o que seria esse lado avesso referido pelo produtor e quais são 

as possíveis aproximações e distâncias entre o poema do português e o do poeta do 

Assaré.  

É preciso destacar que não é um dos objetivos desta leitura “didatizar” sobre 

epopeia, tampouco tecer uma análise sobre a relação indicada por Campos, 

entretanto não há como ignorar o diálogo entre a poesia de Patativa e os versos 

símbolos da comentada safra escrita da literatura, especificadamente em língua 

portuguesa. Em razão disso, é possível retomar as bases do que entendemos sobre 

esse gênero narrativo ficcional, a saber: a construção em versos; o enredo épico, 

relacionado a relatos da glória de um povo/nação; a divisão em cantos; os 

personagens heroicos e, geralmente, uma trama que indique acontecimentos 

extraordinários, grandiosos.   

O viés evidenciado pelo produtor, ou seja, se A Triste Partida dialoga como lado 

avesso do enredo d'Os Lusíadas, revela-se como a característica mais curiosa para a 

perspectiva em que nos concentramos, isto é, as relações entre a lira de Patativa e as 

tradições literárias. Curiosa, tendo em vista que esse diálogo já parte da diferença, da 

distância entre um e outro. Raimundo Campos, porém, ao iniciar sua observação, a 

qual desencadeia nossas pontuações, justificou-se atentando especialmente para 

uma aparente semelhança que nortearia a ligação das poesias. Isto é, o "detalhe" do 

gênero épico, em geral, tratar sobre um enredo relacionado a feitos de uma nação 

como também de um povo, característica essa que foi seguida na obra portuguesa no 

sentido mais exato dos termos, já que Camões clama sua pátria. No caso da poesia 

do cearense, esse último ponto dá margem para a associação direta com sertanejos 

e nordestinos enquanto sujeitos com identificação símile a de um "povo" tal como 

                                                           

39 Transcrição própria, na qual as reticências simbolizam pausas breves na fala do produtor. 
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indica os estudos tradicionais acerca do supracitado gênero, sabendo, porém, que 

esse comparativo causa a problemática da diferenciação entre o Sertão e o Nordeste, 

e entre esses espaços e o país político e geograficamente demarcado.  

Sobre, especialmente, os dois espaços supracitados, há comumente pouca 

distinção discursiva entre eles. Avaliando-se, nesse sentido, que a analogia entre os 

espaços presentes na poesia de Patativa pode fragilizar a análise que interprete o 

reconhecimento dos sujeitos como um só "povo", como se não houvesse distinção 

entre os locais. Melhor dizendo (ou redizendo o historiador Durval Muniz), há uma 

recorrente ligação sinonímia entre Sertão e Nordeste, especialmente midiática. 

Apesar de tal relação ser pontuada neste estudo apenas mais adiante, nesse 

momento, é conveniente realizar uma discussão introdutória sobre a configuração 

fronteiriça desses locais para buscar um caminho que nos indique a identificação dos 

sujeitos com o seu espaço, com sua "nação", que apoie a ótica de Campos.  

O Sertão é, de fato, um recorte geográfico, não há como negar isso, assim 

como não há como negar que ele não é limitado a essa perspectiva. O que envolve, 

direta ou indiretamente, configurações políticas e culturais. Convém ressaltar que sua 

delimitação não perpassa tão estreitamente demarcações midiáticas quanto o que é 

concebido por Nordeste, ou melhor, o faz, mas, segundo alguns pesquisadores, como 

espécie de sinônimo desse. Durval Muniz, por exemplo, indica que, especialmente 

após o advento da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) em 

1959, o Sertão passou a ser uma característica do Nordeste mediante interesses em 

subsídios para impulsionar a indústria da região, isto é, o aspecto "sertão" da região 

nordeste particularizou-se como referência a peculiaridades significativas para 

alcançar metas políticas. Desse modo, o que se entende como Nordeste, nessa 

perspectiva, avança para além de pulsões cartográficas e recai também para 

interesses econômicos de uma concepção política.  

Nesse último aspecto, tornou-se vantajosa a homogeneização dos espaços 

supracitados sob alguns vieses, e em alguns momentos, em função dos interesses 

das classes mais dotadas de poder, as quais geriam (e ainda hoje mantém poderes 

oligárquicos, por todo o país) as administrações públicas da região. É essa 

homogeneidade que, segundo Albuquerque (2011), provoca a "confusão" entre o que 

é Sertão e o que é Nordeste, tendo em vista que os dois espaços carregam os 
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mesmos ou adjetivos próximos que, em sua maior parte, incitam um imaginário de 

pobreza; seca; atraso e imobilismo útil para os referidos "gestores". 

 Patativa não nega ou corrobora com a construção de definições ou de sentidos 

acerca de seu torrão, mas sim descreve o que "dá nas vistas", por vezes, isso delineia 

uma negação e uma confirmação deixadas a cargo das leituras curiosas e 

escavadoras de seus versos. Ou melhor, a poesia da ave do Assaré esclarece um 

compromisso com quem vive os espaços e as palavras ou, como ele bem pontuava, 

as "verdades". Sua lira não consentia com aqueles que querem a todo custo 

conceituar isso ou aquilo, Sertão e Nordeste. Nesse sentido, Patativa falou "sobre", 

contudo não cantou uma explicação, não rumou a uma poesia exploratória ou 

expedicionária.  

Tais espaços são lugares da identidade de sujeitos interligados 

discursivamente, processo ocasionado ou não por uma invenção (como indica Durval 

Muniz), isso porque os referidos espaços impulsionam desejo, necessidade e 

compreensão de pertença. É esse sentimento que desperta, por exemplo, a noção de 

que os cantos de Patativa proclamam as desventuras de um povo unido por um 

reconhecimento. Reconhecimento que, não por acaso, incita o comum brasão de uma 

"nação nordestina" e das "raízes do sertão" entre os entusiasmos regionalistas. 

Portanto, mesmo que não se refira estritamente a uma pátria, a um povo politicamente 

e geograficamente demarcados como nação, Patativa clamou os feitos de uma 

comunidade que se reconhece – pelas razões mais diversas – como um povo. 

Observando especificadamente A Triste Partida, essa correlação entre as 

conceituações geográfico-políticas e o reconhecimento dos sujeitos enquanto 

pertencentes a um povo é perceptível nas transições entre os signos Nordeste, 

nortista, Ceará e Norte presentes na lira. No decorrer das estrofes e do avanço do 

enredo poético, o poeta assinala essas quatro terminologias para uma mesma 

representação, integrada pelos sujeitos que o eu lírico narra e com os quais, por 

vezes, parece vincular-se, reconhecidos pelos supracitados signos. Os versos indicam 

que até mesmo a lira mescla essas identificações de acordo com a construção do 

sujeito e do espaço nas estrofes.  

No caso da poesia em questão, a sinonímia entre os referidos termos ocorre 

devido ao jogo de aproximação e distanciamento desses mesmos espaços. Ainda que 
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eles não sejam equivalentes, indicam um curso fronteiriço entre eles, inclusive 

histórico, tendo em vista que a construção geográfica da região Nordeste (assim como 

da própria divisão regional brasileira) foi antes um processo político que discursivo 

primordialmente. Ou seja, a passagem até a regionalização "norte; nordeste; sudeste; 

centro-oeste e sul" e seus respectivos estados foi assimilada antes politicamente que 

concebida discursivamente por suas populações. 

A poesia de Patativa nos indica a todo o momento que os espaços os quais seu 

canto ecoa não são os "politicamente geográficos", são locais de pertença e de 

reconhecimento que não necessariamente entram em comunhão com o que é 

catalogado. Os versos da "epopeia às avessas" do poeta do Assaré versejam sobre a 

partida daquele que não tem saída para sobreviver a não ser rodar na estrada do 

Sú40. Se a história indica uma sinonímia entre norte, nordeste e sertão, eis que a ave 

poesia faz o mesmo processo com as outras regiões, o que salienta o viés expresso 

de forma mais clara em Brasi de cima e Brasi de baxo41.  

Meu compadre Zé Fulo, 
Meu amigo e companhêro, 
Faz quage um ano que eu tou 
Neste Rio de Janêro; 
Eu saí do Cariri 
Maginando que isto aqui 
Era uma terra de sorte, 
Mas fique sabendo tu 
Que a misera aqui no Su 
É esta mesma do Norte. 
 
Tudo o que procuro acho. 
Eu pude vê neste crima, 
Que tem o Brasi de Baxo 
E tem o Brasi de Cima. 
Brasi de baxo, coitado! 
É um pobre abandonado; 
O de Cima tem cartaz, 
Um do ôtro é bem deferente: 
Brasi de Cima é pra frente, 
Brasi de Baxo é pra trás. 

Observa-se que, para além da divisão regional em vigor, há uma divisão 

discursiva embrenhada pelo poder político entre o Brasi de baxo, ao norte, e o Brasi 

de cima, ao sul. Em relação a essa influência discursiva, Patativa evidencia em sua 

lira que o mesmo sujeito que se reconhece e é reconhecido mediante os signos 

                                                           

40Referência a poesia A Triste Partida, sobre a qual este tópico é desenvolvido. 
41 Ainda que a poesia não tenha disso publicada no livro selecionado como corpus para este estudo, 

verificou-se a sua relevância para a discussão do que foi exposto em Inspiração Nordestina. 
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nordeste, nortista, norte e sertão, em A Triste Partida, relaciona-se a eles por sua 

afinidade discursiva. Esse é o discurso constituído por meio "das verdades", da 

comunhão com a palavra, da união do caboclo e do matuto42 numa mesma cantoria.      

Ainda sob essa perspectiva, outros aspectos são significativos em relação à 

delimitação apontada por Raimundo Campos acerca de um possível construto épico 

do poeta pássaro, um deles é a estruturação temporal de A Triste Partida que remete 

à estrutura tradicional do referido gênero narrativo. Por meio das marcações de tempo, 

tais como as inseridas nos primeiros versos das cinco estrofes iniciais da poesia de 

Patativa, observa-se o diálogo com a viagem heroica clássica43, evidenciada pela 

indicação de longa duração entre um episódio e outro do enredo. Acerca disso, 

convém pontuar alguns trechos da supracitada poesia do "trovador nordestino" para, 

posteriormente, destacar suas peculiaridades. 

Setembro passou, com oitubro e novembro 
Já tamo em dezembro. 
Meu Deus, que é de nóis? 
[...] 
 
A treze do mês ele fez esperiença, 
Perdeu sua crença 
Nas pedras de sá. 
[...] 
 
Rompeu-se o Natá, porém barra não vêio, 
O só, bem vermêio, 
Nasceu munto além. 
[...] 
 
Sem chuva na terra descamba janêro, 
Depois feverêro, 
E o mêrmo verão. 
[...] 
 
Apela p'ra maço, que é mês preferido 
Do Santo querido, 
Senhô São José. 
Mas nada de chuva! Tá tudo sem jeito, 
Lhe foge do peito 
O resto da fé. 

 

                                                           

42 Em referência ao livro O Matuto Cearense e o Caboclo do Pará, de José de Carvalho, do qual Patativa 
é razão do capítulo XXIII. 
43 Relembrando modelos clássicos como, por exemplo, Odisséia e A Divina Comédia, de Homero e 
Dante Alighieri, respectivamente. Visto que ambos são marcados por um enredo enveredado pelo longo 
trajeto do homem até o seu ápice enquanto sujeito. 



36 

Apesar da necessidade metodológica do recorte da poesia, consegue-se 

reparar as evidências do decorrer do tempo no enredo e o agravamento, à medida 

que ele escoa, da situação do sujeito. Em consequência disso, o êxodo se torna 

inevitável para a sobrevivência do sertanejo. Dialogando com a viagem heroica 

tradicional das obras clássicas, a poesia de Patativa constrói um sujeito que se dirige 

para a contramão do heroísmo literariamente habitual, isto é, a representação do herói 

que caminha para a sua ascensão, superando todas as intempéries, validando, de 

fato, sua trajetória como heroica. A personagem heroica caminha para o ápice de sua 

existência, a personagem cantada por Patativa, a nosso ver, dirige-se para o seu 

esvaziamento, para a sua única chance de sobreviver que, porém, é a via para a sua 

morte enquanto sujeito.  

O centro desse avesso da lira do cearense em relação aos versos de Camões, 

a que Raimundo Campos apontou em seu comentário acerca de A Triste Partida, é 

claramente relacionado em especial ao enredo e à construção da personagem. 

Embora focando comparativamente Patativa ao poeta português, o produtor cultural 

nos deu margem para dialogarmos com os aspectos de uma tradição literária de forma 

mais abrangente. Ainda assim, restituindo o sentido indicado pelo seu raciocínio, 

convém frisar um olhar comparativo entre o que já discutimos sobre a relação de 

reconhecimento enquanto pertencente a um povo e o atributo heroico do sujeito 

representados nas liras de Camões e de Patativa. 

Vale retomar que o supracitado recorte da poesia de Patativa é constituído 

pelos primeiros versos das suas estrofes iniciais, possibilitando associar um primeiro 

ponto de distanciamento com o português, isso porque os cantos lusitanos são 

iniciados pela exaltação dessa nação, correlato ao modelo clássico do gênero, 

enquanto a lira do poeta pássaro parte de uma decadência. Cada inserção de signos 

em alusão à pátria na lira camoniana é uma ode em referência à sua glória. Além 

disso, a nacionalidade é enaltecida, inclusive, indiretamente por meio do triunfo da 

personagem, ou seja, seu heroísmo é um feito para e da nação, do mesmo modo que 

a exaltação inicial à grandiosidade da pátria nos versos e estrofes introdutórias, 

característica do modelo clássico seguido no construto de Camões, excita os atributos 

elevados do sujeito, próprios de seu subsequente heroísmo.  

As armas e os Barões assinalados 
Que da Ocidental praia Lusitana 
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Por mares nunca de antes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados 
Mais do que prometia a força humana, 
E entre gente remota edificaram 
Novo Reino, que tanto sublimaram; 
 

E também as memórias gloriosas 
Daqueles Reis que foram dilatando 
A Fé, o Império, e as terras viciosas 
De África e de Ásia andaram devastando, 
E aqueles que por obras valerosas 
Se vão da lei da Morte libertando, 
Cantando espalharei por toda parte, 
Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 
 

Cessem do sábio Grego e do Troiano 
As navegações grandes que fizeram; 
Cale-se de Alexandro e de Trajano 
A fama das vitórias que tiveram; 
Que eu canto o peito ilustre Lusitano, 
A quem Neptuno e Marte obedeceram. 
Cesse tudo o que a Musa antiga canta, 
Que outro valor mais alto se alevanta. 

Por sua vez, o princípio do canto do poeta do Assaré evidencia o declínio do 

espaço e a derrocada existencial do sujeito, no seu caso, a cada inserção de signos 

com referência espacial, as condições, positivas e negativas, reconhecidas pela e na 

personagem são destacadas. O avesso em questão, nesse sentido, é indiciado pelo 

avanço do enredo poético que, no canto da ave poesia, aproxima espaço e sujeito de 

seu flagelo e não de sua glória, não há a ascensão de um herói tradicional, mas sim 

a exclusão do sujeito em razão do seu êxodo como também de sua marginalização 

em seu destino final. 

Para além da relação entre a poética de Patativa e a lira camoniana, outros 

exemplos foram supracitados neste tópico, que também entram em contato com a 

produção lírica do poeta do Assaré e são concernentes ao viés da tradição escrita da 

literatura, a saber: a articulação bilaquiana, especialmente os efeitos das adjetivações 

nos versos do cearense, e o engajamento embebido na fonte poética de Castro Alves. 

Aproveitando o ensejo oferecido pela leitura de A Triste Partida, convém destacar, em 

diálogo com a referência parnasiana, a influência da adjetivação para a construção 

poética do declínio sertanejo. Nesse sentido, salienta-se o auxílio adjetivo para a 

estruturação de um retrato insalubre desse espaço no qual seu sujeito não mais se 

sustenta, recurso esse observável desde a primeira estrofe, em que a condição do 

espaço e do homem é apresentada por intermédio das construções: seco Nordeste 



38 

e fome feroz, ambas apontando, desde o princípio da lira, o previsível flagelo do 

homem em êxodo. Na estrofe posterior, contudo, a esperança do nortista é renovada 

com a expectativa da habitual chuva de dezembro, cuja representação é indicada pela 

qualidade positiva a que o período é assinalado na expressão alegre Natá.  

As adjetivações com caráter positivo e as de prerrogativa negativa se 

entrelaçam expressando desde o apego incondicional a sua religiosidade (Santo 

querido) até a intensificação da condição do espaço e do sujeito (O só, bem vermêio, 

/ Nasceu munto além; Nóis vamo a Sã Paulo, que a coisa tá feia; A sêca terrive, 

que tudo devora; No dia seguinte, já tudo enfadado; Tão triste, coitado, falando 

sodôso; E a linda pequena, tremendo de medo; Do berço querido / O céu lindo e 

azú; Os pai pesaroso, nos fio pensando). Além da representação do espaço e de 

sua caracterização mediante a utilização de adjetivos, a perspectiva da personagem 

sobre essas condições é assinalada por intermédio desse mesmo recurso.  

Por vezes, aparentemente dicotômicas, as atribuições dadas ao espaço, 

indicadas pela personagem, assinalam sua relação subjetiva com o espaço enquanto 

sujeito em vivência, a exemplo do verso Distante da terra tão sêca tão boa, presente 

na última estrofe da poesia. Nesse caso, ao final da narrativa de sua triste partida, o 

sujeito esclarece que sua relação afetiva com o seu torrão independe da condição 

desse, ou seja, a seca é uma circunstância, enquanto seu pertencimento àquele local 

e àquele território é um reconhecimento de sua condição de (r)existência. Por isso, 

apesar de tão seca, ainda é tão boa, especialmente considerando a situação desse 

sujeito à margem em terras alêia, privado de sua natureza, inclusive humana. Nesse 

sentido, portanto, os adjetivos funcionam como uma retomada da subjetividade do 

homem, meio pelo qual o sujeito renova sua (r)existência pela linguagem, 

caracterizando sob o seu ponto de vista aquilo que testemunha e testemunhou. 

Embora o construto poético de Patativa seja reconhecidamente marcado por 

traços relacionados ao sagrado, a exemplo das menções a santos, assim como das 

ocorrências de signos e expressões referenciados por esse tema, como: apela; fé; 

crença; Natá; isso é castigo!; Meu Deus; Senhô São José; nosso destino, 

especificadamente acerca de A Triste Partida, a religiosidade constituiu não um plano 

temático secundário, mas um aspecto constitutivo da representação de espaço e de 

sujeito na poesia. Isto é, o sagrado delimita, qualifica, restringe espaço e sujeito, tal 

como os adjetivos o fazem com os signos. Ele é um dos meios com os quais o poeta 
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desenha esse cenário, singularizando-o e intensificando o grau de "fidelidade" de sua 

lira com a realidade. Em nossa perspectiva, a cada especificação mediada pela 

adjetivação, constituída não apenas literalmente pela ação do adjetivo, a voz poética 

se aproxima com um determinado e particular discurso, de tal forma corporificado por 

esses recursos linguísticos e estilísticos do poeta que se harmoniza com a sua busca 

de "falar as verdades". 

Esse intento de Patativa em expor voz e olhares coerentes com o que ele 

observava no cotidiano do homem do campo entra em contato com a sua defesa por 

uma justiça social. Isso não quer dizer que sua poesia estava a serviço desse objetivo, 

pois ao se comprometer com a "verdade" que tanto frisava, o poeta o fez com a 

naturalidade de quem a vive. Nesse viés, há um paralelo com aquilo que a 

representação desse sujeito precisava expor, a voz que necessitava sair do 

silenciamento e adentrar em seus próprios silêncios, com os quais também fazia seu 

verbo.  

Direcionado por sua admiração pela poiesis de Castro Alves, Patativa avançou 

por uma justiça social reclamada para si e para seus pares, com a autoridade de 

protagonista e não de, somente, narrador. Pontuar as "ocorrências" desse 

engajamento na lira do poeta pássaro seria facilmente realizada caso fossem aqui 

anexadas todas as suas poesias, já que mesmo naquelas em que sua voz declama 

temas que não explicitam direta e claramente esse compromisso, há, verso a verso, 

o reforço do lugar de fala e de seu pertencimento a ele. Nesse sentido, pode-se tomar 

como exemplo uma de suas raras poesias de temática amorosa: O Casebre, que, 

como o próprio título remete, reafirma o Sertão como representação do espaço no 

qual a lira é desenvolvida, leitura essa perceptível mediante as imagens campesinas 

pelas quais o devaneio do eu-lírico é incitado: monte florescente, sol ardente, 

casebre, terreiro da choça, palhoça.  

Mesmo que a temática seja diversa da que A Triste Partida retrata, O Casebre 

mantém a perspectiva da plena verossimilhança advinda do testemunho, harmônica 

com a postura conservada pela ave poesia, ou seja, a de que o que ele diz e como 

diz é coerente com a realidade de seus pares. Em uma entrevista dada ao amigo e 

pesquisador Gilmar de Carvalho, Patativa faz graça sobre as leituras que procuram 
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os "esconderijos" da sua poesia. O causo contato pelo poeta na referida entrevista44 

conta a curiosidade de um padre em saber o que significariam os últimos versos da 

poesia amorosa de Patativa, que diziam: 

Entro então na palhoça, com cautela, 
Procurando te ver, mulher amada,  
Mas tudo quanto encontro dentro dela 
São corujas, morcegos e mais nada...     

 

O riso de Patativa em relação à curiosidade do padre deveu-se ao fato de que 

qualquer um que tenha vivência no sertão saberia que palhoça abandonada é reduto 

dos bichos noturnos, nesse caso, das aves, portanto não há mais nada que, 

literalmente, "corujas e morcegos". O Casebre oferece um caminho superficialmente 

mais claro em relação ao que se acordou como romântico, no sentido da temática 

amorosa idealizada. Patativa, contudo, “puxa o tapete” dessa superficialidade e nos 

coloca em um casebre verossímil, mesmo que haja esforço do leitor para lê-lo com 

“enfeites” literários. 

Ainda em diálogo com o poeta estimado por Patativa, não há como ignorar a 

leitura sobre a proximidade entre os enredos relacionados à travessia de dois “povos” 

rumo ao seu declínio, ou seja, entre A Triste Partida, do poeta cearense, e O Navio 

Negreiro, de Castro Alves. Apesar dos dois enredos focarem a previsível tragédia ao 

fim do percurso, a poesia do cearense evidencia o decorrer dos fatos como espécie 

de justificativa até o "clímax" trágico, enquanto a poesia do romântico pontua a 

animalização do sujeito, sem razões ou sequer poder de decidir que aquele era seu 

destino, como o foi na poesia de Patativa. Enquanto o sertanejo atribui a si a 

incumbência de sobreviver, ainda que custe sua identidade, o escravo é esvaziado 

desde sua caracterização como tal.  

Não há como comparar social e historicamente os contextos com os quais as 

poesias dialogam, porém, é necessário destacar a especificidade que há em relação 

à poiesis de Patativa, isso porque ao passo que o poeta do Assaré "fala com" o sujeito 

de sua lira, Castro Alves "fala pelo" sujeito de seus versos, o que possibilita a 

dualidade problemática que consiste em dar e retirar, ao mesmo tempo, a voz daquele 

                                                           

44 Entrevista inserida no livro: Carvalho, Gilmar de. Patativa poeta pássaro do Assaré. Fortaleza: 

Omni Editora, 2002. 
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que fora silenciado. Nesse sentido, no próximo tópico desenvolveremos o que 

apontamos como a congruência entre poética e ética no construto da ave poesia.  

Antes, porém, é preciso evidenciar os diálogos com a tradição escrita da 

literatura que Patativa promoveu de modo subliminar. Os exemplos anteriores eram, 

de certo modo, declarados pelo próprio poeta, mas há aqueles que ficaram no não 

dito e em uma espécie de herança deixada pela geração antecessora ao poeta do 

Assaré. Como já nos referimos anteriormente, a poesia Ao leitor constrói um diálogo 

de apresentação com aquele que lerá os versos do cearense, o mesmo ocorre na 

poesia homônima e que também inicia o livro de poemas de Baudelaire, intitulada As 

flores do mal. Há, em ambas, a caracterização de autor e leitor, porém o francês se 

aproxima de quem o lê como iguais, os dois hipócritas e irmãos.  

É o Tédio! - O olhar esquivo à mínima emoção, 
Com patíbulos sonha, ao cachimbo agarrado. 
Tu conheces, leitor, o monstro delicado 
- Hipócrita leitor, meu igual, meu irmão! 
 

O cearense, em contrapartida, põe-se como diferente, delimita um 

distanciamento com quem o lê, faz do outro não um espelho de reconhecimento por 

seu nítido reflexo, mas sim um mar turvo cuja diferença faz ressaltar a transparência 

com que se mostra em seus versos. 

Em vez de prefume e do luxo da praça 
Tem chêro sem graça de amargo suó, 
Suó de caboco que vem do roçado, 
Com fome, cansado e queimado de só. 

Um outro diálogo presente na poesia de Patativa desenvolve-se em 

decorrência do rastro deixado pela influência de Juvenal Galeno, poeta cearense 

cujas obras lhe renderam reconhecimento como um dos grandes literatos do Ceará. 

Galeno é por vezes declamado por Patativa como uma referência do fazer poético 

primoroso (Carta à doutora Henriqueta Galeno, Ao poeta do Sertão), assim como faz 

em relação ao canto das aves sertanejas, a exemplo da que lhe rendeu sua alcunha 

e do sabiá, pássaro já tomado como símbolo da chegada dos períodos chuvosos. Em 

Lendas e Canções Populares (1865), Juvenal versificou o olhar do sertanejo sobre 

seu Sertão indiciando suas leituras dos românticos, que foi evidenciada mais 
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claramente pelo verso em que são saudados os sabiás que gorjeiam, já na poesia que 

inicia o livro45.  

[...] Além gorjeia o sabiá na rama, 
No colmo canta a criancinha rindo, 
E ruge o vento nos desertos antros... 
Oh, como o dia despontou-me lindo! 

Sem muitas dificuldades, logo é possível recordar os versos de Gonçalves Dias, 

que saudosamente cita o sabiá que gorjeia na distante terra natal, enquanto Juvenal 

o presencia sem impedimentos, implicando a interpretação de que a utópica terra 

cantada pelo romântico era, para Galeno, a sua. Tomando como mote a presença da 

ave cantadora da chuva, percebe-se que a influência de Galeno para o fazer poético 

de Patativa ultrapassou o campo temático e imergiu nesse canto de saudação àqueles 

que os influenciaram, como uma espécie de reverência às gerações anteriores da 

linhagem com a qual se identificam. Antes de um mero diálogo entre leitor-poeta e 

poeta-influência, o sabiá, de fato, é recorrente como parte da fauna que representa as 

imagens de espera e chegada dos ciclos chuvosos no campo. O mesmo pequeno 

pássaro volta à cena não apenas no Sertão patativano, mas também em imagens 

mais contemporâneas, tal qual a cantada pelo grupo musical Cordel do Fogo 

Encantado46. 

Nas poesias analisadas anteriormente, as configurações espaciais do Sertão 

estão imersas em simbologias de contato com a natureza, a religiosidade e a palavra, 

que pode ser lida como sinônimo da honra do homem do campo. Ao trazer o rastro 

romântico para os versos, traz-se também a comunhão entre homem e sua terra, o 

sujeito caracteriza seu espaço justificando sua simbiose de tal modo que ao descrevê-

lo também delimita a si mesmo. Embora já tenhamos adentrado essa “geração 

romântica”, observamos que a comunhão entre homem e palavra quando da relação 

dos poetas com seus versos nos possibilita interpretar tais rastros de influências, seja 

o último exemplo da “transmissão” de Gonçalves Dias pela poiesis de Juvenal Galeno, 

ou os citados entre Patativa e suas leituras (inclui-se aí o próprio Juvenal), como uma 

espécie de acordo poético velado para a manutenção de determinada tradição e para 

a ratificação de imagens sobre o Sertão.  

                                                           

45 A poesia a que se refere o trecho é Cantemos!. 
46 Referência à canção Chover (ou invocação para um dia líquido), composta por Lirinha e Clayton 

Barros.  
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 De acordo com o observado, Patativa amplia seu "acervo técnico" 

atravessando as duas tradições, oral e escrita. Ainda que as considerações acerca da 

primeira sejam pontualmente desenvolvidas apenas no tópico a seguir, desde já é 

possível frisar a importância de sua condição enquanto semelhante ao sujeito que ele 

delineia. Nesse sentido, as referidas tradições parecem complementar-se em razão 

do canto da ave poesia, fazendo do labor com o passado um processo novo de 

elaboração poética com o qual o poeta impulsionava seu voo para ecoar a verdade 

de seu mundo. São várias camadas de tradições que entram em contato umas com 

as outras, modificam-se e são alteradas pelo diálogo a que sua coexistência na obra 

expressa. Logo, o construto poético de Patativa entra em comunhão com o destacado 

por Octávio Paz, já que para o autor 

A modernidade é uma tradição polêmica e que desaloja a tradição imperante, 
qualquer que seja esta; porém desaloja-a para, um instante após, ceder lugar 
a outra tradição, que, por sua vez, é outra manifestação momentânea da 
atualidade. A modernidade nunca é ela mesma: é sempre outra. O moderno 
não é caracterizado unicamente por sua novidade, mas por sua 
heterogeneidade. Tradição heterogênea ou do heterogêneo, a modernidade 
está condenada à pluralidade: a antiga tradição era sempre a mesma, a 
moderna é sempre diferente. A primeira postula a unidade entre o passado e 
o hoje; a segunda, não satisfeita em ressaltar as diferenças entre ambos, 
afirma que esse passado não é único, mas sim plural. Tradição do moderno: 
heterogeneidade, pluralidade de passados, estranheza radical. Nem o 
moderno é a continuidade do passado no presente, nem o hoje é filho do 
ontem: são sua ruptura, sua negação. O moderno é auto-suficiente: cada vez 
que aparece, funda a sua própria tradição. (PAZ, 1984, p. 18) 

Nessa perspectiva, pode-se assinalar a poesia de Patativa como uma lira de 

(des)encontros, um lugar em que essa "pluralidade de passados" funda sua própria 

ruptura e atende a sua própria (his)estória, distanciando-se, em especial, do discurso 

hegemônico. Ainda sob a luz de Paz (1984), embora as pontes entre as tradições 

correlatas ao veio escrito que foram selecionadas para a construção deste tópico 

tenham sido pontuadas separadamente, suas similaridades e dicotomias em relação 

ao construto de Patativa funcionam conjuntamente de modo a compor o fazer poético 

da ave poesia. Sendo assim, a escrita do poeta do Assaré é liberta (em comunhão 

com Gilmar de Carvalho) em relação a essas tradições entrelaçadas em sua poética, 

ou seja, a pluralidade é convertida – com suas semelhanças e negações – em uma 

unidade estilística própria de Patativa.  

Ainda sobre essa perspectiva, as tradições embebidas no prisma oral são o fio 

que interliga a esse passado que não é único e, ao mesmo tempo, que é desalojado 
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de seu lugar enquanto tradição imperante. Nesse sentido, assim como a tradição oral 

foi desalojada de seu lugar enquanto “ambiente natural” dos versos advindos da voz 

e da memória de Patativa, a tradição escrita também foi ao ser “invadida”, sem 

cerimônias, pela oralidade. O poeta do Assaré não apenas falou sobre um Sertão 

múltiplo como também pluralizou como dizê-lo. 

 

2.2.1 Tradição Oral: Técnica E Estética, Poética E Ética 

 Em geral, a perspectiva central deste tópico é o eixo norteador das pesquisas 

acerca da lira de Patativa do Assaré, não por acaso, já que seus versos nascem em 

um berço essencialmente oral, em que a voz é seu estado natural. Isso, convém 

reiterar, porque os versos da ave poesia são desenvolvidos oralmente em paralelo ao 

trabalho com a terra e mantidos pela memória até que, mediante sua finalização, são 

transcritos para o papel, segundo o que ele mesmo reforça.  

Sabendo-se disso, convém desenvolver considerações sobre a particularidade 

que a oralidade tem em relação ao viés em desenvolvimento neste estudo, isto é, de 

que há uma tensão, uma peleja travada entre a literariedade de seu testemunho e a 

verdade em sua poesia. Vale ressaltar que as observações não se detêm diretamente 

a como essa oralidade é constituída graficamente nos versos do cearense, pois, em 

comunhão com Zumthor (2010, p. 34), entende-se que “a oralidade não se define por 

subtração de certos caracteres da escrita, da mesma forma que esta não se reduz a 

uma transmissão daquela [...]”. Portanto, a oralidade gráfica, por assim dizer, será 

pontuada por sua contribuição a uma oralidade constituída pela união entre voz, 

palavra e vivência. 

 Relembrando nossos primeiros contatos acadêmicos com o poeta do Assaré, 

em especial por meio do projeto de pesquisa intitulado O exercício do imaginário 

africano na oralidade sertaneja 47 , observou-se que há um paralelo entre o 

entendimento sobre a relevância da palavra enquanto reflexo da vivência de um ser 

nas duas culturas orais, africana 48  e sertaneja. Em ambas, mais fortemente na 

                                                           

47Desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vinculado ao Departamento de 

Letras, no período de 2011 a 2012, sob orientação da profa. dra. Tânia Maria de Araújo Lima. 
48Convém ressaltar que a utilização do termo é comum, apesar da compreensão que a cultura africana 

de fato é constituída por várias culturas nacionais e locais diversas e nem sempre próximas. 
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primeira, o estar no mundo do sujeito é interligado a sua harmonia com a voz, isto é, 

com o vínculo sagrado que tem com a palavra que profere. O diálogo entre essas 

compreensões pode ser iniciado a partir do que Amadou Hampaté Bâ contextualiza 

em A Tradição Viva, tendo em vista que o estudioso delimita as concepções acerca 

dessa vivência com a palavra e, em razão dela, pontua considerações sobre aqueles 

responsáveis por sua transmissão.  

 Embora o malinês centre seu olhar restritamente sobre as características da 

tradição oral africana, ele destaca um compromisso sagrado entre homem/sujeito e 

sua fala que pode ser ponderado em referência ao contexto sertanejo, pois, sob essa 

ótica, as duas, como culturas orais, assumem aquilo que é proferido como contentor 

de um pacto com a essência do sujeito expressa pela palavra que ele vive. No discurso 

de Patativa do Assaré, em particular, destaca-se o enfoque dado pelo poeta sobre a 

união entre o dito e aquilo a que se refere em sua poesia, bem como nas entrevistas 

dadas pelo poeta acerca disso. Nesse sentido, baseando-se nessa autoanálise do 

cearense, seria viável identificar uma possível relação sagrada com a palavra, tendo 

em vista que há constantemente, como já fora explicitado no tópico anterior, a defesa 

por uma lira constituída por “verdades”, por “aquilo que se vê”, por um engajamento 

ligado a uma responsabilidade oriunda de uma resposta a uma dádiva, a um dom, o 

que retoma, em certa medida, o diálogo com a sacralidade africana em torno da voz.  

 Hampaté Bâ frisa, com frequência, a importância da manutenção da 

autenticidade nessa relação de vivência e transmissão oral, o que inclusive promove 

classificações dos sujeitos em decorrência de suas funções enquanto transmissores 

e mantenedores da tradição. Segundo o pesquisador, é primordial a preservação 

daqueles responsáveis pela proteção dos atos rituais, pois a fala, como “agente ativo 

da magia”, objetiva “restaurar o equilíbrio perturbado e restabelecer a harmonia” da 

qual o homem seria o guardião (HAMPATÉ BÂ, 1992, p. 186). Logo, esses agentes 

devem manter uma ética em relação ao que falam porque essa voz reflete como ele 

vive.  

Os referidos guardiões são denominados como tradicionalistas, caracterizados 

pela memória singular e pelo vínculo com a verdade. Além desses, há aqueles 

intitulados como gritos, os quais, embora também possuam a memória prodigiosa e o 

vínculo com a palavra que proferem, detêm a liberdade de envolver os fatos com 

artifícios que possibilitem entreter seu público sem um comprometimento tão estreito 
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com a verdade. Mesmo considerando possíveis semelhanças, há diversas nuances 

entre as culturas orais que tornam qualquer comparação ou associação mais clara 

entre tradicionalistas e griots com os cantadores, cordelistas e repentistas 

significativamente delicada. Portanto, os diálogos sugeridos neste estudo mais 

constroem pontes que promovem familiaridades estreitas.  

As dicotomias entre as concepções de tradição oral citadas são perceptíveis 

especialmente sobre o viés místico em torno da fala, da voz e da palavra como 

também em relação a essas divisões ligadas ao ofício enquanto agente desse 

processo. Apesar das distâncias perceptíveis, convém promover alguns diálogos, tais 

como o entendimento da palavra como veículo de um testemunho e o reforço da 

relevância da cadeia de transmissão para a manutenção da tradição. Mesmo sem 

definir os sujeitos a que essa palavra se vincularia como verdade ou como 

entretenimento49, também é corriqueira a associação de outras tradições orais a essa 

concepção de fidedignidade, como se, ao “dar a sua palavra” para uma estória, o 

sujeito por meio de sua voz a embrenhasse em uma espécie de subjetivação da 

história. Isto é, a ficção seria convertida com o testemunho do sujeito, ou o inverso, 

ao ponto que a fronteira entre estória e história fosse diluída, não apenas como já o 

fez o campo linguístico, mas também em relação à dicotomia anteriormente 

delimitada. Nesse sentido, Zumthor (2010, p. 34) pontua que 

Em um universo de oralidade, o homem, diretamente ligado aos ciclos 
naturais, interioriza, sem conceituá-la, sua experiência da história; ele 
concebe o tempo segundo esquemas circulares, e o espaço (a despeito do 
seu enraizamento), como a dimensão de um nomadismo; as normas coletivas 
regem imperiosamente seus comportamentos. 

Sendo assim, a história como a delimitamos não é a que rege as percepções 

daqueles que vivem em uma cultura conduzida pela relação com a voz, ou seja, as 

suas impressões sobre tempo e espaço são delineadas pelo modo em que esses 

foram interiorizados por sua vivência. A palavra que o sujeito profere revela sua 

essência e seu estar no mundo, em se tratando do labor poético, a oralidade delineia 

a ética da elocução e, consequentemente, daquele que a profere. Entretanto, Zumthor 

(2010, p. 34-35) pondera que 

                                                           

49 Nesse ponto, é válido frisar que não percebemos o entretenimento como nulo de verdade, ou o 

inverso. Os referidos termos são pontuados em diálogo com os estudos de Hampaté Bâ citados no 
tópico. 
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Em compensação, o uso da escrita implica uma disjunção entre o 
pensamento e a ação, um nominalismo natural ligado ao enfraquecimento da 
linguagem como tal, a predominância de uma concepção linear do tempo e 
cumulativa do espaço, o individualismo, o racionalismo e a burocracia [...]. 

Logo, ao transmutar o que seria próprio de um “ambiente vocal” para a escrita, 

há uma perda substancial da força dessa voz, da união entre homem e palavra, a qual 

por meio da fala se estabilizava como expressão de uma essência do sujeito, tornando 

a voz corpo da ética do homem. Além do mais, a potencialidade do espaço como 

“dimensão do nomadismo” e da organização temporal por “esquemas circulares” é 

reprimida pela limitação mecânica da escrita, isto é, enquanto transmitida pela voz, a 

poesia vocalizada não se sujeita a regimentos de poder seja da língua, do espaço ou 

do tempo, como ocorre com a sua reprodução gráfica.  

Apesar de os recursos técnicos possíveis, como a já mencionada eliminação 

de caracteres dos vocábulos; as aliterações; as assonâncias e as repetições de 

versos, em especial para efeito de mote, a oralidade transposta ao ambiente escrito 

observada na poesia é, tão somente, uma oralidade simbólica. Nesse sentido, ela é 

uma busca pela representação de algo que só é puramente alcançado por meio da 

vocalização, qualquer que seja o artifício, a escrita ou até mesmo os recursos 

midiáticos, a voz não será recuperada em sua completa essência. Logo, a referida 

corporeidade da ética do sujeito por meio da voz é significativamente liquefeita, 

inclusive, tendo em vista o distanciamento físico e, portanto, performático, entre 

elocutor e elocução. Sujeito e sua palavra são distanciados, não apenas sujeito e 

ouvintes/leitores.  

Como dito, a poesia oral ao ser transposta para a escrita torna-se um símbolo 

do que só seria essencialmente possível em seu ambiente natural, a voz (ZUMTHOR, 

2010). Sendo assim, os mecanismos técnicos utilizados para representar a voz 

graficamente poderiam ser interpretados como índices dessa, não necessariamente 

recursos que a recuperam de fato. Nesse sentido, poética e ética são afastadas pela 

técnica, enquanto os recursos estéticos apenas simbolizam a proximidade daquelas 

no ambiente escrito. 

O fazer poético de Patativa pode ser associado, nessa perspectiva, a uma 

possível confluência entre a busca pela manutenção de uma fala autêntica, de uma 

palavra em comunhão com sua essência, ainda que afastada de seu corpo natural, e 
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a autonomia para remodelá-la em função dessa mesma autenticidade em um espaço 

diverso por meio da alteração gráfica dos vocábulos presente na maior parte de suas 

obras. Adaptando-se a uma busca por evidenciar as verdades para um público que 

necessita interessar-se em ouvi-las, essas se vestiram sob um molde convencionado 

pela cultura escrita, próprio desse novo público, rendendo-se ao papel, mas 

transgredindo a norma culta. É sob esse modelo que poética e ética se entrecruzam, 

imersas em uma ótica mais próxima do entendimento de verossimilhança que de 

verdade. Isto é, nesse ponto, ainda imberbes na concepção de Hampaté Bâ, vemos 

ética como inter-relação entre a palavra proferida e a ação do sujeito no mundo. 

Lembrando Ria Lemaire (2009), enquanto a voz remete naturalmente a essa ligação 

entre sujeito e sua palavra, no sentido de honra e de coerência com ela, a escrita 

remonta ao ficcional, à imitação, a uma representação daquilo que é, sem sê-lo.  

Mesmo considerando as restrições acerca da representação da oralidade no 

ambiente escrito, é válido ressaltar que os recursos de transmissão midiáticos e 

editoriais propiciam, não somente uma limitação, como um alargamento do público 

que acessa a “verdade” transmitida pelo sujeito, claro que sob outras características 

de repercussão. Nesse viés, tanto uma cultura como a outra limitam e amplificam à 

sua maneira a transmissão poética, por exemplo, se em uma cultura oral há o 

aprofundamento da relação entre fala e sujeito, em uma cultura escrita há o 

alargamento temporal daquela fala, pois essa não se presentificaria apenas em função 

da memória ou da presença física do elocutor.  

Embora, como já pontuado, tal fala seja remontada como uma representação, 

ao ser transposta para a escrita, ela passa a ter um espaço de “preservação” 

independente da memória e do elocutor original dessa fala. O ouvinte/leitor dá a sua 

voz ao que foi fruto do dizer de um outro, da vivência de outro sujeito com aquelas 

palavras. É criado um laço, se pensarmos no que indicam Hampaté Bâ e Paul 

Zumthor, de recomposição do sentido dessas palavras, isto é, a ligação entre a 

vivência delas enquanto verdade para o sujeito que as proferiu não será a mesma 

daquele que as reproduziu.  

A transposição da poesia oral para a escrita, de certo modo, cria um jogo de 

recomposição do dizer e do viver com a voz. O sujeito passa a ser um agente de ação 

e de recepção ao mesmo tempo, criando, assim, uma relação com a sua própria voz 
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por meio do dizer do outro. Além da passagem da poesia vocalizada para a escrita, 

Patativa do Assaré despertou, ainda, a curiosidade midiática de uma indústria que já 

estava atenta ao Nordeste, especialmente devido ao massivo sucesso de Luiz 

Gonzaga. Em consequência dos vários convites recebidos para participar, 

principalmente, de programas televisivos, assim como para ser foco de 

documentários, é possível acessar a poiesis do poeta pássaro visualmente.  

Zumthor (2010), ao discorrer acerca das novas mídias e da sua relação com a 

representação da voz e da performance, evidencia a ilusória proximidade com a fala 

por meio desses recursos. Ilusória, pois não há como recuperar totalmente a 

performance do sujeito, essa só é alcançada plenamente considerando a relação 

subjetiva criada entre emissor e seu receptor quando do processo de elocução da 

poesia; da fala, assim como considerando os aspectos contextuais em que esse dizer 

é emitido. Por exemplo, uma poesia declamada em plena feira, entre passantes, 

vendedores e a própria natureza, possivelmente terá uma recepção diversa daquela 

que é reproduzida por meio de um vídeo acessado em um dispositivo tecnológico, no 

sofá de casa, após a espera de seu total carregamento.  

Sobre a performance e a fala acessada por meio dos recursos midiáticos há 

um véu de impessoalidade que, segundo Zumthor, distorce o jogo de falar e ouvir 

entre emissor e receptor da voz. Jogo em que o dizer também é assimilar o silêncio 

do outro. Com a interferência técnica e, inclusive, ideológica da mass media em 

relação a esse novo produto poético, esses sujeitos perdem, de certo modo, o vínculo 

com a força elocutória da palavra, com a ligação com a essência da voz que é 

estabelecida também pelos encontros de silêncios dos sujeitos envolvidos nesse 

processo. Ainda assim, os programas de rádio foram responsáveis, possivelmente 

mais que os livros, pela ampliação do encontro entre público e poeta e, mesmo que 

com as perdas referidas pelo teórico, aproximaram os versos de Patativa até para 

quem nada sabia sobre o Sertão e seus sujeitos, fazendo-os conhecer o outro pela 

palavra dele mesmo. 

Ademais, precisa-se destacar que apenas o uso de recursos técnicos não 

propicia a familiaridade com uma cultura ou outra, assim como não possibilita 

necessariamente a identificação com o discurso proferido e a sua assimilação. Isso 

se dá mediante o alinhamento entre forma e conteúdo. A exemplo disso, a utilização 
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de um certo discurso-base do lugar de fala e sobre o qual se fala, ou seja, a forma 

com que se fala e o conteúdo dela na poesia de Patativa do Assaré, em especial, 

condicionam ouvintes e leitores à delimitação do sujeito e do espaço que sua elocução 

se refere.  

As poesias de Patativa recorreram a imagens do Sertão que o tornaram, sob 

um determinado prisma, símbolo do arcaico e da pobreza, por exemplo. Isso porque 

as referidas imagens paulatinamente associaram-se como representações da fome, 

da seca e do êxodo, esse tido como consequência daquelas. Ao retratar uma 

representação que estava sendo sedimentada no discurso mediante as diversas 

expressões culturais e midiáticas em disseminação naquele contexto, Patativa, 

entretanto, não o fez como ratificação dessa construção.  

A lira do poeta do Assaré ponderou um testemunho, reconhecido por leitores e 

ouvintes como advindo e representativo do Sertão nordestino por intermédio das 

referidas imagens que, embora reiteradas, foram remodeladas em função de sua 

perspectiva sobre o Sertão. Em seus versos, Patativa incorpora a esse discurso outras 

vias para chegar a esse Sertão, caminhos permeados por um olhar, por vezes, 

contraditório sobre o lugar.  

Nesse sentido, mesmo reutilizando tais imagens e representações, o poeta 

parece colocá-las em mutação verso a verso, pois, ao mesmo tempo que as toma, a 

lira as reordena ao ponto desse discurso ser utilizado como fonte de familiaridade dos 

leitores com quem e de quem se fala, mas também como próprio agente de sua 

modificação e de um estranhamento. Isto é, o poeta utiliza esse discurso tido como 

verdade para remanejá-lo e redizê-lo sobre o que ele compreende como verossímil, 

autêntico ao Sertão que ele canta. Sob essa ótica, a poesia de Patativa vocaliza um 

silêncio imposto pela cristalização do Sertão mediante a supressão da voz de seus 

sujeitos. Isto é, a recorrência de imagens sobre o espaço, antes de estereotipá-lo, 

retira de seus sujeitos o poder de dizê-lo a partir dele. Acerca disso, Zumthor (2010, 

p. 16) considera que 

[...] desde que é vocalizado, todo objeto ganha para um sujeito, ao menos 
parcialmente, estatuto de símbolo. [...] À medida que se afaste o doce ‘não-
lugar’ pré-natal e que tome consistência a sensação de um corpo-
instrumento, a voz, por sua vez, se sujeitará à linguagem, em vista de uma 
outra liberdade. O símbolo vai invadir o imaginário. 
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Dessa forma, ao simbolizar seu Sertão por intermédio de sua voz, Patativa o 

construiu no imaginário daqueles que tiveram acesso a sua poiesis, remodelando-o 

sob a verdade a qual ele seguia em razão daquela delimitada pelo outro. O silêncio, 

nesse caso, não seria tido como o “doce não-lugar da voz”, pois se tratava de um 

silenciamento, tendo em vista que estaria nesse não-lugar também em consequência 

de relações de poder. Ao delimitar-se como corpo-instrumento, a voz empodera o 

sujeito, esse passa a produzir símbolos a partir de suas próprias experiências com a 

palavra.  

Em relação aos sujeitos imersos em culturas orais, a voz é a medida do homem, 

logo, a identificação entre leitor/ouvinte e a poesia também pode ser influenciada pela 

interpretação daquele que fala, no sentido de ter autoridade de falar a partir de algum 

lugar e não sobre algum lugar. Remontando aos estudos de Luiz Tadeu Feitosa, 

Patativa tornou-se signo a ser interpretado em conjunto com a sua lira, já que, nessa 

perspectiva, ele seria produtor e produto de sua voz, da sua relação com sua fala, 

com os símbolos que desenvolveu.   

A peleja entre o Sertão de lá e o de cá, a todo verso, mesmo subliminarmente, 

é travada, inclusive se pensarmos não apenas na tensão entre o Sertão cantado por 

Patativa, mas também naquele delimitado por diversos autores que não são 

interpretados como representantes do lugar sobre o qual falam. A peleja também pode 

ser observada entre os Sertões vocalizado e o escrito pelo poeta do Assaré. Isso por 

que o Sertão vocalizado não está vinculado, remontando novamente a Zumthor 

(2010), às normas e regimentos, ou como o autor delimita, “burocracias” da cultura 

escrita.  

Nesse sentido, na modalidade oral, a poesia é submetida às escolhas 

performáticas do elocutor e em relação à construção de imagens, o ouvinte as 

interpreta também em razão dessas escolhas, que não se limitam ao desenvolvimento 

verso a verso ou estrofe a estrofe, elas ainda são influenciadas pelo ordenamento das 

poesias declamadas. No caso da publicação impressa das poesias de origem oral, 

essa imprime uma “única apresentação” do elocutor, no sentido de que o sujeito tem, 

mediante a performance oral, uma gama de ordenamentos a depender de suas 

preferências de acordo com o contexto, incluindo a sua percepção acerca da recepção 

do público no momento de declamação.  
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Ao materializar uma escolha que anteriormente estava relacionada ao contado 

entre elocutor, elocução e ouvintes, a transposição da lira para o ambiente escrito 

marca uma possível inclinação a determinada mensagem para um público que 

precisou ser generalizado. Claro que também há as escolhas desse mesmo público, 

já que ele tem a possibilidade de fazer sua própria ordem de leitura, tendo em vista 

que esse detém materialmente a poesia. Contudo, se pensarmos em relação à 

perspectiva de que a tradição oral promove uma relação de testemunho entre emissor 

e mensagem, a organização poética da lira em livro possibilita a observação da 

propensão a determinado testemunho, por assim dizer. Uma espécie de delimitação 

sobre o que esse público terá acesso, qual “verdade” ele lerá e como. Em especial 

sobre a poiesis patativana, essa preferência em relação ao ordenamento é 

evidenciada desde a primeira poesia, a qual, como já explicitado, apresenta o poeta e 

a lira publicada.   

Sobre isso, o Sertão cantado por Patativa do Assaré perpassa a transição das 

folhas e, inclusive, os silêncios entre uma poesia e outra. Por esse ângulo, a 

construção da elocução da ave poesia sob “a luz da verdade gravada nas fôia”50 pode 

ser interpretada a partir da leitura desse ordenamento, no sentido de observar como 

ele também participa do desenvolvimento da gravação dessas verdades nas folhas 

do livro, o qual, retomando Zumthor (2010), sujeita a voz às suas normas.  

Sendo assim, pode-se compreender que Patativa utiliza mecanismos para além 

dos explicitamente observáveis para aproximar os regimentos do ambiente escrito ao 

seu objetivo natural do ambiente oral, ou seja, a manutenção de um dizer próximo à 

essência da voz, à vivência do sujeito, à sua coerência enquanto ser ligado à sua 

terra. Para isso, a organização da sequência A Triste Partida e Meu Premêro Amô em 

Inspiração Nordestina possibilita encontrar um Sertão múltiplo, exemplificando o 

remodelamento desse espaço em função da perspectiva do poeta do Assaré.  

Há uma tensão perceptível por esse ordenamento que nos move da leitura de 

um Sertão escasso para um Sertão verde e, posteriormente, que nos direciona a um 

retorno ao Sertão árido, já que enquanto os versos da primeira “mosaicam” um Sertão 

que se parte, ressecando suas raízes e solo ao ponto de seus sujeitos serem 

interpelados pela partida do espaço e de si, os versos da segunda colorem o lugar por 

                                                           

50 Em referência à poesia Ao Leitor, discutida no tópico Entre o Sertão e o poeta: ser-tão. 
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meio de representações de um Sertão fértil e verde o qual, porém, obedecendo o ciclo 

da natureza, volta a rachar. Mesmo com essas dicotomias, as duas poesias retratam 

o espaço como um plano de fundo-personagem que vive nas entrelinhas da estória a 

ser contada e recontam a história discursivamente delimitada acerca do Sertão, como 

pode ser observado nas primeiras estrofes de Meu Premêro Amô, a seguir. 

Meu inlustre cidadão, 
É chegada a casião, 
Cumo tou no seu salão, 
Eu quero, se fô possive, 
A sua licença agora 
Mode eu cantá meia hora, 
Contando uma grande histora 
Do premêro amô que eu tive. 
 
O senhô fique ciente 
Que eu já gozei, já fui gente, 
Tive um amô inocente, 
Um anjo todo ajeitado, 
E desse amô não me esqueço 
Por ele ainda padeço. 
Vou lhe conta do começo 
Sem dexá nem um babado. 
 
Eu penso que vamincê 
Já deve bem conhecê 
Um casebe que se vê 
No caminho do Toá. 
Tem uma roça premêro, 
Com grossa mata no acêro, 
E por siná no terrêro 
Tem um pé de jatobá. 
 
Apois aquela paioça 
Do lado daquela roça, 
Junto àquela mata grossa, 
Foi otrora meu prazê. 
Aquela veia cazinha 
Era doce inlusão minha, 
Um tá encanto ela tinha 
Que eu inté não sei dizê. 

 

As primeiras estrofes de Meu Premêro Amô claramente delineiam 

características da tradição oral que são mantidas no decorrer da lira, a saber, por 

exemplo: a repetição, especialmente dos versos que demarcam o local em que o 

casebe situava-se; o desenvolvimento da poesia na tradicional oitava, isto é, lira com 

oito versos e sete sílabas, com ritmo AAABCCCB; e a utilização de termos referentes 

ao contexto de sua comunidade, tais como salão e Toá. Esses recursos, como dito 

anteriormente, não necessariamente promovem uma recuperação da voz, entretanto, 

por meio deles, é possível verificar uma coerência entre o emissor e a mensagem que 
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ele emite, ou melhor, a delimitação de um sujeito de fala, uma tentativa de 

aproximação sonora entre o discurso escrito e o oral.  

Nesse sentido, sujeito e discurso, mesmo sem a potencialidade vocal, estão 

ligados pela ética que unifica a vivência do primeiro e a verdade do segundo. Isto 

posto, nesse caso, mediante a compreensão de que a representação do ciclo natural 

de irrigação e seca no Sertão em Meu Premêro Amô ratifica a observação de que 

Patativa testemunha e retrata seu lugar sem condicioná-lo a um único viés e 

aproximando-o, dentro das limitações impostas pelo ambiente escrito, às 

características da cultura oral, tais como a noção de tempo cíclico. Logo, o poeta não 

restringe o Sertão a uma verdade do outro, ou seja, a um dizer que cristaliza o espaço 

a um só aspecto, a uma identidade reduzida ao ver “estrangeiro”. Sendo assim, é 

válido pontuar a construção dessa relação entre o sujeito de elocução e esse outro a 

quem ele se dirige. Nesse sentido, Zumthor (2010, p. 29) postula que 

[...] tão fortemente social quanto individual, a voz mostra de que modo o 
homem se situa no mundo e em relação ao outro. Efetivamente, falar implica 
uma audição (mesmo se alguma circunstância a impede), atuação dupla em 
que interlocutores ratificam, em comum, pressupostos fundamentados em um 
entendimento, em geral tácito, mas sempre (no centro de um mesmo meio 
cultural) ativo. Aquilo que dá margem a falar, aquilo no que a palavra se 
articula, é um duplo desejo: o de dizer, e o que devolve o teor das palavras 
ditas. Com efeito, a intenção do locutor que se dirige a mim não é apenas a 
de me comunicar uma informação, mas intenção, ao submeter-me à força 
ilocutória de sua voz. 

 O jogo poético entre oral e escrito em relação à poesia de Patativa do Assaré 

articula, para além das técnicas próprias de cada modalidade, um dinamismo estético 

da ética do sujeito enquanto sapiente de sua responsabilidade com a palavra que 

profere, com a voz que vive. A proximidade entre a variante escrita da lira da ave 

poesia com a sua forma vocalizada é observável pelo desejo de manutenção da 

essência da tradição oral, isto é, a conservação da verdade, mesmo que a alterando 

para uma verossimilhança. As técnicas gráficas, portanto, representam mais uma 

busca por representações sonoras que por uma representação da tradição, essa 

permeia mais que técnicas, ela articula poética a ética, apenas perpassando técnica 

e estética.  

Nesse sentido, as duas últimas podem ser colocadas como veículos para as 

duas primeiras, mas são essas que interligam o sujeito a sua essência. Logo, as 

verossimilhanças nas poesias de Patativa do Assaré podem ser interpretadas como 
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verdades sob a perspectiva que essas realinham o escrito ao dito. Vale ressaltar, 

porém, que tal verdade se refere à interpretação da relação do seu vínculo com o 

sujeito que a desenvolve. Em vista disso, faz-se necessário compreender como essa 

verdade é delimitada pelo elocutor, pois, já que resultante de uma subjetivação, ela 

não seria impulsionada por uma leitura preferencial? E, por isso, promoveria, de certo 

modo, a manutenção de um novo silenciamento e de uma nova cristalização do 

espaço?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

CAPÍTULO II – INSPIRAÇÃO NORDESTINA 

 

O primeiro tópico deste capítulo refere-se à especificidade na poesia do poeta-

pássaro de como o Sertão e seus sujeitos são delimitados enquanto discurso. Em 

razão disso, fez-se necessário questionar que sujeito sertanejo é esse, afinal o que o 

torna (ou tornou) um enunciador de diversos (e por vezes, dicotômicos) discursos 

acerca de seu lugar de pertença? Nesse sentido, buscou-se pôr em questão a relação 

de autoridade das vozes que falam sobre o Sertão e como o fazer poético de Patativa 

representou esse processo, em especial na poesia Seu Dotô Me Conhece?. Os 

referidos versos possibilitam pontuar a composição desse Sertão-homem e a sua 

ligação com o Sertão-chão, apontando as particularidades desse vínculo que 

transcende a distinção entre sujeito e espaço. Desenvolvendo, ainda, questões acerca 

da dualidade entre o que se caracteriza como um silenciamento do 

camponês/agricultor e a representação da voz desse sujeito por meio dos versos de 

Patativa, problematizando se esse processo de construção do sujeito poético 

desencadeou, ao mesmo tempo, uma inclusão e uma exclusão desse discurso. Isto 

por que, ao fincar sua representatividade, o sujeito também a restringe a um 

determinado local, ou a delimita a uma leitura preferencial (HALL, 2003).  

Posteriormente, observamos a fronteira entre as concepções espaciais e 

políticas em diálogo com as configurações simbólicas acerca do signo Sertão. Para 

tanto, foi traçado um diálogo com algumas obras que expuseram o Sertão como 

cenário e, às vezes, protagonista de seu enredo, com o objetivo de compreender os 

diferentes prismas do caleidoscópio discursivo realizado sobre o Sertão na literatura 

brasileira. Vale ressaltar que não nos detemos a analisar as diversas obras literárias 

que tomaram o Sertão como “plano de fundo”, desenvolvemos comentários acerca 

desses Sertões, relacionando-os àquele (s) que Patativa versificou atentando, 

especialmente, para o que o poeta sugeriu como o “canto de lá”.  

Por fim, as associações enraizadas acerca do campo e da cidade, nesse caso, 

do Sertão e do litoral, são problematizadas em função do questionamento em relação 

às distinções e aos distanciamentos pontuados entre esses lugares, não apenas como 

espaços, mas também enquanto discursos. Impulsionando-nos principalmente pelos 

estudos de Raymond Williams, Darcy Ribeiro e Durval Muniz, pôde-se compreender 
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que, apesar do clichê, a fronteira que os separa é a mesma que os une. Em vista 

disso, a observação dos encontros e desencontros desses discursos foi analisada 

objetivando nortear se essas margens delimitam uma tensão entre esses espaços.  

 

3.1 Seu Dotô Me Conhece? 

Nesse momento, reforçar ainda mais a associação entre Patativa e sua ética 

enquanto sujeito seria caminhar para uma redundância, contudo, compreender o 

dinamismo da coerência desse sujeito não apenas em relação a si e ao seu dizer 

como também ao teor do que ele diz e por quem diz é fundamental. Coadunando com 

o estudo de Laiz Rubinger Chen, O canto patativano na terra da Rainha: uma leitura 

deslocada51, no qual a pesquisadora atenta para as problemáticas do discurso de 

resistência que não está imune de ser influenciado pelo dominador, percebemos que 

o Sertão cantado por Patativa não se distancia como um todo daquele que é dito pelo 

outro, pelo “de lá”, tampouco os sujeitos que ele canta. 

            Chen destaca que o poeta não é um sujeito protegido dos discursos 

hegemônicos, pois, mesmo contestando-os, há um reflexo deles permeando o próprio 

enfrentamento. Segundo a pesquisadora, um exemplo disso é a recorrência em 

colocar o outro como detentor de instrução, de valores não apenas econômicos como 

também sociais, e ainda, como sendo o “dotô”, não somente na poesia a que este 

tópico se refere diretamente. Apesar disso, Chen ressalta que Patativa o faz indicando 

também que essa perspectiva não é necessariamente positiva, sabendo-se que, no 

dizer patativano, tais características apenas comprovam o distanciamento desse outro 

das “verdades”. A relevância do estudo de Chen, a nosso ver, é substancial por 

evidenciar que Patativa não só fala a partir de um lugar e como sendo um dos sujeitos 

enunciados em seu próprio discurso, mas também por destacar que isso pode se 

constituir num duplo movimento, o de falar “de” e o de falar “por”. 

            Mas não apenas Laiz Rubinger Chen, os anteriormente mencionados Gilmar 

de Carvalho, Luiz Tadeu Feitosa e Ria Lemaire também realçam que as pesquisas 

acerca do fazer poético de Patativa do Assaré focam o seu engajamento, por vezes, 

                                                           

51  Publicado na já citada coletânea de ensaios Patativa em Sol Maior, organizada por Gilmar de 

Carvalho. 
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deixando nas entrelinhas que esse posicionamento resistente e questionador também 

não estaria inserido no ciclo de reprodução do discurso dominante. Os pesquisadores 

supracitados, destacadamente Chen, promovem uma certa “humanização” do mito 

Patativa do Assaré, evidenciando, para isso, que ele não está acima das construções 

simbólicas do discurso dominador, ele é, pois, atravessado por ele, mesmo 

contestando-o. 

            Nesse sentido, pode-se reforçar ainda mais a coerência a que nos referimos 

em razão do estreito paralelo entre a poiesis de Patativa e o papel que ele assumiu 

enquanto produtor de discursos. Essa consideração pauta-se na observação de 

discursos contrastantes na lira do cearense, impulsionando-nos a crer que o fazer 

poético está intrinsecamente ligado ao estar no mundo do sujeito, perpassado por 

essas diferentes vozes. Logo, ignorar as referidas dicotomias seria reforçar o mito e 

limitar o homem e sua poesia. É necessário observar e buscar compreender que o 

discurso de resistência não é constituído necessariamente em total oposição ao 

discurso dominante, aquele essencialmente expõe os silêncios convenientes desse. 

            A lira de Patativa do Assaré retoma algumas imagens cristalizadas pelo 

discurso hegemônico para que, na maior parte de seus versos, essas sejam liquefeitas 

pela voz antes silenciada. Em particular nas poesias anteriormente citadas, Ao Leitor 

e O Poeta da Roça, a dissolução dos signos impostos ao Sertão é realizada, por 

exemplo, pela contestação da construção normativa da linguagem. Isto é, Patativa 

molda a língua em função de seu canto, declinando as regras e orientações de 

cadernetas em prol da necessidade do seu dizer.  

As supressões vocálicas e os apagamentos morfossintáticos caracterizadores 

das “marcas orais” nos textos escritos são caminhos para que o poeta cearense 

evidencie a paridade entre as formações escolástica (associada à voz “estrangeira” 

em relação ao Sertão) e de vivência (delimitada como própria daquele que é 

escolarizado por meio da aproximação com as expressões culturais sertanejas, tais 

como cordel, cantoria, repente, bem como mediante escolhas pessoais de leitura, a 

exemplo da formação do próprio Patativa).  

Há, portanto, uma espécie de coexistência de discursos, ora expressando 

aparente maior proximidade com a voz hegemônica ora tendenciando para a 

vocalização do dizer contestador. Reforçando o pontuado incansavelmente por 
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Patativa, esse balanceamento nem sempre equilibrado entre tais discursos revela o 

seu objetivo em “cantar as verdades”. Isso porque tal contraste indicia o quão sua lira 

é interligada ao seu estar no mundo, um reflexo do homem presente em seu tempo. 

            Sobre essa “encruzilhada de discursos”, pode-se compreender o 

desenvolvimento dessa resistência atravessada, em certa medida, pelo discurso 

dominante, pensando nas considerações de Hall (2003) sobre os três tipos de leituras 

delimitadas pela relação entre os discursos produzidos e sua recepção pelo público. 

Stuart Hall indica três processos de leitura do público em razão da mensagem 

recebida e interpretada por ele, a saber: a leitura dominante (ou preferencial), 

compreendida em acordo com os referenciais de sua produção; a leitura negociada, 

que é interpretada mediante um balanceamento entre os referenciais de sua produção 

e as particularidades dos seus receptores, e; a leitura de oposição, sob a qual os 

receptores entendem os referenciais de sua produção, porém os interpreta de acordo 

com referenciais próprios.  

Auxiliando-nos pelo proposto por Hall (2003), e entendendo essas categorias 

de leitura como paralelas aos construtos de significação delimitados 

socioculturalmente, é possível interpretar o desenvolvimento do discurso de Patativa 

de acordo com duas perspectivas, a do poeta enquanto receptor do discurso 

dominante e a do poeta enquanto também produtor de discursos. Acerca disso, 

embora mais evidenciado em Cante lá que eu canto cá (1992), a resistência de 

Patativa ao discurso do outro sobre o Sertão é perceptível em toda a sua obra, 

incluindo sua primeira publicação, Inspiração Nordestina (1956), corpus de análise 

desta pesquisa.  

Em seus versos há, recorrentemente, uma delimitação entre o discurso a partir 

do Sertão e aquele sobre o Sertão, indicando, consequentemente, a promoção de 

uma autoridade em falar a partir desse lugar, como sujeito que o vive e, portanto, 

proficiente a dizê-lo, em contraposição ao falar do outro, que constituiria um falar por 

esse sujeito, logo, silenciando-o. Ao silenciar esses sujeitos, o discurso hegemônico 

(considerado como o do outro) reforça o lugar de subalternidade dos indivíduos 

personagens desse dizer, impossibilitando que eles tomem para si o desenvolvimento 

de sua identidade, de seu lugar de fala, de seu discurso.  
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No caso da poesia de Patativa do Assaré, não somente é visível a contestação 

das imagens reforçadas pela fala hegemônica, como também é observável a 

promoção de outras imagens, tais como a construção de um Sertão que, nos versos 

da ave poesia, avança para além da concepção de paisagem. Apesar de os contrastes 

mais explícitos entre o discurso contestador de Patativa e o discurso hegemônico 

acerca do Sertão serem especialmente aqueles relacionados à sua constituição 

geográfico-social, o poeta cearense caracteriza um lugar envolto em delimitações 

subjetivas que promovem ao espaço um caráter nostálgico, acolhedor, bem como 

festivo. Como exemplo dessa outra face sertaneja, é possível destacar os versos de 

A fogueira de São João, pelos quais percebe-se que a sacralidade, anteriormente 

associada aos pedidos de auxílio para os santos, também expõe os grandes festejos 

dos ciclos de colheita e abundância no Sertão. Essa felicidade sertaneja, aliás, é tida 

como mais real que a felicidade citadina, comumente concebida como consequência 

natural das “vastas possibilidades” ofertadas pelo ambiente urbano 

[...] 
 
Meu São João! Meu bom São João! 
Santo do meu coração, 
Repare e preste tenção 
Quanto é lindo o seu festejo. 
Repare lá do infinito 
Como isto tudo é bonito, 
Sempre digo e tenho dito 
Que o senhor é sertanejo! 
 
[...] 
 
Quem veve lá na cidade 
Não conhece de verdade 
A maió felicidade, 
Pois nunca viu no sertão 
Três caboco empareiado, 
Com seus bacamarte armado 
Dá três tiro encarriado: 
- Pei! pei! pei! viva São João! 

A nosso ver, o que há de particular no discurso de Patativa é a consciência do 

seu papel enquanto produtor e reprodutor de discursos, isto é, há o reconhecimento 

de sua função pública e política para auxiliar a resistência e contestação à voz 

dominante. Ele permite a interpretação de que seu fazer poético é um ato político, 

pois, ainda que sem explicitar de forma mais evidente, como é o caso dos versos 

citados, há uma constante reiteração do questionamento sobre esse Sertão 

cristalizado pelo discurso do outro.  
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            O escritor, portanto, é uma voz representativa, ela, direta ou indiretamente, 

traça uma ponte entre o que é produzido em seu enredo e os cenários e sujeitos reais 

aos quais eles, autor e obra, são associados. Nesse viés, o escritor torna-se, de certo 

modo, responsável pela verossimilhança com as particularidades políticas e sociais 

daqueles sujeitos, não exclusivamente em sua obra, mas em seu discurso. O escritor 

é criador de uma representatividade para além do literário, ele possui um status quo 

enquanto autor de uma fala a ser ouvida. Logo, há uma responsabilidade desse sujeito 

em fazer de seu discurso um ato político para aqueles a quem ele adquire 

representatividade.  

Tal raciocínio dialoga com os dizeres sobre a admissão desse papel político 

por escritores e intelectuais defendidos por Edward Said (2003), apesar do autor 

desenvolver considerações com foco, em particular, às tensões entre Ocidente e 

Oriente, em especial às relações ocidentais com a Palestina. É possível coadunar com 

o seu pensamento em relação à tensão entre os discursos acerca do Sertão, em razão 

de algumas pelejas, a exemplo da observada no capítulo anterior entre as concepções 

de popular e erudito relacionadas às culturas oral e escrita, serem compreendidas 

como tentativas do dominador de desqualificar o discurso do dominado.  

Adentrando a ponte entre o pensamento de Said e nossas observações sobre 

o labor poético-discursivo de Patativa, é relevante citar que a abertura midiática ao 

poeta, para além do reconhecimento de sua prodigiosa produção, também pode ser 

interpretada como uma busca por moldá-lo aos seus interesses. Para isso, em alguns 

casos, como a famosa entrevista do poeta ao programa televisivo Jô Soares 11:30, é 

observável uma certa tentativa em focar o humor no discurso do poeta como uma via 

para a construção do sertanejo caricatural. Ainda assim, é perceptível também a 

preocupação clara do poeta, não somente mediante entrevistas, mas especialmente 

em sua poesia, com a construção de sentidos que ele promovia sobre o Sertão e seus 

sujeitos.  

Prosseguindo com o supracitado exemplo, o poeta aproveita do mesmo humor 

como veículo de denúncia, pois, recitando a poesia Prefeitura sem prefeito52, ironiza 

                                                           

52 Na referida entrevista, Patativa contou o porquê de já ter sido preso (apesar de por um curto período, 

por volta de algumas horas). A razão apontada pelo poeta foi justamente o teor da poesia, a qual ironiza 
a ausência do prefeito do seu local de trabalho, ou seja, da prefeitura. 
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a concepção do sertanejo ingênuo que pode ser ludibriado. Acerca disso, vale 

ressaltar que a relação entre a produção e a interpretação de discursos vai claramente 

além dos objetivos do elocutor, mesmo que seu intento em contestar seja evidente, 

isso não assegura o alcance desse. Contudo, se considerarmos que a construção do 

imaginário sobre o homem sertanejo era daquele frágil campesino, isolado pelo 

abandono político e desolado pelo flagelo social, Patativa retoma um dos vieses do 

discurso hegemônico destituindo-o de seu lugar comum, ou seja, retira o tom trágico 

e insere o riso como veículo de escárnio perante a ineficiência política.  

Fazendo jus ao seu autoproclamado posto de trovador nordestino, o poeta do 

Assaré “mal-diz” aqueles a quem ele responsabiliza de fato pelas mazelas do Sertão, 

não se limitando a uma crítica panfletária, mas sim impondo-a pela ridicularização por 

meio do riso. Nesse sentido, a expectativa de uma voz contestadora de revolta é 

quebrada, o riso torna-se, ainda, um índice da força e da resistência do indivíduo. 

Retornando ao pensamento de Hall (2003), ao analisar que Patativa também é 

atravessado pelo discurso dominante, bem como o reformula atendendo a sua tarefa 

social, pode-se apontar o desenvolvimento de seu discurso sendo possivelmente 

perpassado pelas leituras negociada e de oposição. Tendo em vista que, enquanto 

receptor do discurso hegemônico, ele equilibra os símbolos construídos mediante a 

relação do olhar do outro sobre o Sertão em acordo com o seu contexto particular de 

interpretação. Isto é, ele não é passivo dos referenciais do outro, Patativa 

complementa essa rede de significação mediante o filtro de sua própria teia de 

referentes. É nesse sentido que a seca e o êxodo, por exemplo, são retratados na lira 

de Patativa sem um distanciamento tão radical entre as imagens produzidas pelo 

discurso hegemônico (aproximando-se do que seria a leitura negociada), porém com 

particularidades advindas de seu olhar sobre essas imagens, tais como o destaque a 

um Sertão cíclico, em que a seca, embora castigante, é transitória. 

Ademais, é válido pontuar que as referências para a construção, 

especialmente, dos sujeitos nos espaços sertanejos em algumas de suas poesias são 

claramente distintas (construindo um viés de oposição aos referenciais do outro). Isto 

é, enquanto o outro delimita uma submissão e até fraqueza a essas ocorrências, o 

cearense reforça a consciência, força e resistência dos indivíduos campesinos em 

relação a tais intempéries, inclusive pelo veículo de contestação, a exemplo do tom 

cômico supracitado. As mazelas do Sertão, em seu construto poético, não se 
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resumem ao seu aspecto natural, pois a lira patativana frisa a responsabilidade política 

das adversidades sertanejas. 

            O poeta do Assaré ressalta um desdobramento em relação ao discurso 

hegemônico não apenas liquefazendo as imagens cristalizadas acerca de seu torrão, 

mas também frequentemente explicitando a insuficiência dos referenciais dominantes 

para dizer o Sertão e seus sujeitos. Tal ocorrência é clara já nas primeiras estrofes da 

poesia Seu dotô me conhece?, em que, embora retome um discurso superficialmente 

subalterno, no qual constitui o sujeito de fala (sertanejo) como humilde, ironicamente 

o poeta o desconstrói no decorrer da lira por intermédio do questionamento realizado 

por esse sujeito sobre a autoridade do outro em falar pelo e sobre o sertanejo, bem 

como acerca do Sertão. 

Seu dotô, só me parece 
Que o sinhô não me conhece, 
Nunca sóbe quem sou eu, 
Nunca viu minha paioça, 
Minha muié, minha roça, 
E os fio que Deus me deu. 
  

Se não sabe, escute agora, 
Que eu von contá minha histora, 
Tenha bondade de uví: 
Eu sou da crasse matuta, 
Da crasse que não desfruta 
Das riqueza do Brasí. 
  
Sou aquele que conhece 
As privação que padece  
O mais pobre camponês; 
Tenho passado na vida 
De cinco mês em seguida 
Sem comê carne uma vez. 
 

            Desde o início da sua fala, o sujeito evidencia a sua autoridade de falar sobre 

si e sobre seu lugar em razão do desconhecimento do outro, ironicamente, do “dotô”. 

Há um desenvolvimento dos sujeitos por meio da diferença entre eles, construção 

promovida em outras poesias, tais como a mencionada O Poeta da Roça. Patativa 

aponta a fragilidade dos referenciais a que o discurso hegemônico se apoia para falar 

sobre o Sertão e seus sujeitos, realizando essa consideração por intermédio da 

delimitação do sertanejo como real detentor desse conhecimento.  

Convém destacar que ainda há a construção da imagem desse sujeito como 

hipossuficiente socio e economicamente, próximo ao que é geralmente exposto pelo 
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discurso dominante, contudo caracterizando-o mediante a sua autoridade enquanto 

indivíduo natural do lugar sobre o qual fala, isto é, a partir dos referenciais que mais 

se aproximam do que é verossímil a sua “paioça”, a sua “roça”, a sua “muié” etc.  

Patativa desarticula as associações entre o poder econômico e os demais 

estratos de dominação, ou seja, o poeta rechaça a concepção que aponta uma 

proporcionalidade entre o poder aquisitivo e a sapiência do sujeito. Nesse sentido, o 

cearense destaca o flagelo do indivíduo vocalizando a consciência desse em relação 

à causa de suas privações. O sertanejo se reconhece como “o mais pobre 

camponês”, inserido na “crasse matuta”, a qual é a “que não desfruta / das riqueza 

do Brasí”, sugerindo a reiteração ao postulado pelo discurso hegemônico, porém, 

responsabilizando o sistema político-econômico por isso, tal como a estrofe seguinte 

expressa: 

Sou aquele que durante a semana, 
Cumprindo a sina tirana, 
Na grande labutação, 
Pra sustentá a famía 
Só tem dereito a dois dia, 
O resto é para o patrão. 

          Em relação ao desenvolvimento e ao questionamento da construção de 

subalternidade do sertanejo, Patativa pontuou principalmente imagens de suas figuras 

representativas, isto é, o pequeno camponês, o cantador, a família em êxodo etc. 

Pouco se observa na lira do cearense uma construção direta do outro, talvez por uma 

provável ética em não fazer aquilo que condena com veemência, ainda assim, ao 

concentrar-se em moldar a imagem de si por meio da dúvida quanto ao dizer do outro, 

indica indiretamente o outro pela diferença. Logo, se “o mais pobre camponês” fica 

“de cinco mês em seguida / sem comê carne uma vez”, sabendo-se da 

representatividade desse alimento enquanto indicativo de estabilidade quanto à vida 

socioeconômica, o “patrão” a retém sem significativas dificuldades, pois, ainda, 

considerando-se que é o camponês o abandonado pela esfera política, o patrão é 

aquele a quem essa serve. Há, portanto, um duplo movimento de construção 

discursiva dos sujeitos e dos espaços.  

Particularmente quanto aos sujeitos, além de refutar e indicar uma nova 

perspectiva para o referido discurso, Patativa aproxima todos aqueles marginalizados 

pelo discurso hegemônico como pares. Isto posto mediante a aproximação implícita 

entre as “sinas tiranas” que ambos enfrentam. Nesse sentido, os signos do flagelo e 
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da miséria estão associados a um estrato maior que apenas aos sertanejos, há uma 

ampliação que se dá para todos submetidos ao abandono político, à marginalização 

social e à insuficiência econômica. Ampliação reforçada posteriormente pelas estrofes 

a seguir. 

Sou o sertanejo que cansa 
De votá, com esperança  
Do Brasí fica mió; 
Mas o Brasí continua 
Na cantiga da perua: 
Que é: – pió, pió, pió... 

 
Sou o mendigo sem sossego, 
Que por não acha emprego 
Se vê forçado a seguí 
Sem dereção e sem norte, 
Envergonhado da sorte, 
De porta em porta a pedí. 

 Como já pontuado, tal afinidade não é explícita, tampouco assumida 

diretamente pela lira, porém, seu construto permite analisar essa proximidade. No 

trecho supracitado, especialmente a passagem de “sou o sertanejo” para “sou o 

mendigo”, além de indicar o destino a que o homem em êxodo estará sujeito, promove 

uma associação de similaridade entre sertanejo e mendigo, ou seja, não destaca 

apenas uma relação de estado presente e estado futuro do indivíduo, mas também de 

proximidade entre indivíduos distintos. A relevância dessa paridade entre esses 

sujeitos é o reforço da responsabilidade dos agentes políticos sobre as intempéries 

da população, sertaneja ou não, embora a associação possa ser reduzida a uma 

sinonímia problemática entre os dois personagens em favor do discurso hegemônico.  

Em Seu dotô me conhece?, Patativa indaga o pretenso conhecimento da voz 

hegemônica sobre aqueles a quem seu poder domina, ampliando, aliás, para a 

associação entre homem e espaço. Nesse sentido, verso a verso, o poeta delimita 

características e comparações para apresentar o sujeito de fala, ao ponto que, sujeito 

e torrão se igualam, tornam-se um só, ocasionando não apenas a quebra de 

expectativa na narrativa poética como também o entendimento de que o enraizamento 

do indivíduo compreende a construção de sua identidade.  

Há mais de cem ano eu vivo 
Nesta vida de cativo 
E a potreção não chegou; 
Sofro munto e corro estreito, 
Inda tou do mermo jeito 
Que Juvená me deixou. 
 



66 

Sofrendo a mesma sentença, 
Tou quage perdendo a crença, 
E pra ninguém se enganá 
Vou dexá meu nome aqui: 
Eu sou fio do Brasí, 
E o meu nome é Ceará! 

É possível, então, inferir que, assim como o sertanejo foi associado ao 

mendigo, arquétipo da marginalização urbana, e posteriormente identificado como seu 

espaço, um sujeito-território, há margem para apontar o referido espaço como terra e 

sujeito de todos os silenciados, no campo ou na cidade. Isto é, o Ceará passa a ser o 

sertanejo e o mendigo. Ambos, espaço e indivíduos, “fios do Brasí”, ligados pelos 

flagelos e silenciamentos advindos das injustiças sociais, a que tanto Patativa frisou. 

Lembrando Moacy Cirne53: “O Sertão somos nós [...]”, nesse caso, não somente os 

sujeitos. 

Faz-se necessário ressaltar que, ao expressar as suas leituras, Patativa 

também se torna produtor de discursos e sujeito a interpretações diversas do público 

receptor, que não necessariamente entraram/entram em acordo com os seus 

referenciais. Ademais, ainda sobre a produção de discurso pelo próprio Patativa e a 

sua relação com aquele produzido pelas vozes dominantes, é preciso destacar que 

mesmo em negociação e até oposição ao discurso hegemônico, isso não 

impediu/impede que esse discurso utilize o seu “refutador” para aproximar-se do 

dominado, tampouco evita o silenciamento. Ou seja, se pensarmos novamente na 

exposição midiática de Patativa do Assaré, é possível sugerir um movimento de 

utilização conveniente da voz tomada como representativa do proletariado pelo 

discurso hegemônico, em razão da manutenção de sua dominação discursiva, por 

meio da aproximação com as classes populares54.  

Em relação a isso, Raymond Williams (1979) destaca o porquê dos artifícios 

pelos quais o poder hegemônico mantém seu status quo. Para o autor, 

                                                           

53 “Sertão, Sertões”, texto produzido pelo autor in memoriam de Luiz da Costa Cirne, disponibilizado 

no portal Substantivo Plural (http://www.substantivoplural.com.br/sertao-sertoes-por-moacy-cirne-2/). 
54 Lembrando as considerações de Gramsci desenvolvidas em Literatura e vida nacional (1978), estudo 

no qual o autor observa o diálogo entre as construções discursivas na literatura popular e o 
desenvolvimento de discursos sobre o que se determinaria como vida nacional, no sentido de 
questionar os dizeres hegemônicos acerca do desenvolvimento dessa nacionalidade, sugerindo os 
intelectuais como mediadores culturais proficientes a fazer isso. 
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Nesse processo ativo, o hegemônico tem de ser visto como mais do que a 
simples transmissão de um domínio (inalterável). Pelo contrário, qualquer 
processo hegemônico deve ser especialmente alerta e sensível às 
alternativas e oposição que lhe questionam ou ameaçam o domínio. A 
realidade do processo cultural deve, portanto, incluir sempre os esforços e 
contribuições daqueles que estão, de uma forma ou de outra, fora, ou nas 
margens, dos termos da hegemonia específica. (p. 116). 

   

Logo, a utilização dos discursos das margens, ou até a abertura para a 

disseminação desses em seus ambientes de manutenção e veiculação de poder, a 

exemplo das mídias, opera como instrumento de controle. Ou seja, ainda que oriundos 

das vozes dominadas, os discursos veiculados pelos espaços hegemônicos são 

direcionados a respaldar o poder em voga. Ainda assim,  

Seria um erro ignorar a importância de obras e ideias que, embora claramente 
afetadas pelos limites e pressões hegemônicos, são pelo menos em parte 
rompimentos significativos em relação a estes, e que podem em parte ser 
neutralizados, reduzidos ou incorporados, mas que, em seus elementos mais 
ativos, surgem como independentes e originais. (Idem, p. 117)  

Em relação a isso, convém ratificar a consciência de Patativa acerca desse jogo 

de poder entre os discursos hegemônico e dominado, tendo em vista sua constante 

resistência a estar disponível para a mídia. Para Williams, a inclusão das vozes 

subalternas nos espaços hegemônicos revela que a constituição de uma hegemonia 

não é homogênea, assim como foi comentado sobre o atravessamento de vários, e 

por vezes dicotômicos, discursos na fala de Patativa, o poder hegemônico também é 

heterogêneo.  

Um dos aspectos basilares desse processo é o que Williams denominou como 

tradição seletiva, a qual respaldaria os construtos discursivos do poder hegemônico 

por meio de “uma versão intencionalmente seletiva de um passado modelador e de 

um presente pré-modelado, que se torna poderosamente operativa no processo de 

definição e identificação social e cultural.” (IDEM, p. 118). Tal tradição definiria a 

constituição do que seria interpretado como tradicional e o que simplesmente seria 

rechaçado para as margens e, desse modo, promoveria seu próprio passado 

constituinte e seu presente mantenedor de seu caráter hegemônico. 

O “levante” de Patativa em reiterar a fragilidade da fala do outro sobre o Sertão 

e seus sujeitos e sobre o privilégio dado a essas vozes confere ao seu fazer poético 

uma espécie de caráter contra hegemônico. Isto posto, pois, por meio de seus versos 

o poeta do Assaré contesta o processo de formação de uma tradição regionalista 

focada no Sertão que marginalize os sujeitos que falam desse espaço a partir dele 
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mesmo. Nesse sentido, Inspiração Nordestina, de modo específico, saúda 

personagens cotidianos e literários do Sertão como um processo de tradição seletiva, 

em contrapartida, oriundo das margens.  

Apesar dos questionamentos e críticas acerca do olhar estrangeiro e de suas 

consequências, Patativa, como indivíduo, também se constituía como alteridade em 

relação ao coletivo sertanejo. Isto é, mesmo que proficiente a falar como sertanejo, 

camponês, Patativa fala a partir de um lugar, mas também pelos seus pares. Nesse 

sentido, há tomada e retirada de voz ao mesmo tempo, pois o indivíduo ainda fala por 

um coletivo, mesmo que autorizado por sua inclusão a essa comunidade, constituindo 

seu dizer como a vocalização de um semelhante. Portanto, permanece o perigo da 

generalização, da redução dos sujeitos e espaço a uma só perspectiva, do outro ou 

do indivíduo. 

Acerca disso, convém ressaltar, em paralelo a Said (2003) e a Williams (1979), 

a consciência do escritor de que seu papel público e, portanto, político percorre 

também o entendimento de que os veículos de promoção do discurso hegemônico 

podem direcionar a contestação e a resistência para um reforço da dominação do 

sujeito silenciado, em virtude de sua aparente presentificação nos espaços de poder, 

bem como seu próprio dizer contestador pode possibilitar tais interpretações.  

Sobre isso, algumas pesquisas já buscaram compreender essa relação de 

“amor e ódio” do cearense com as mídias, destacadamente Gilmar de Carvalho, por 

vezes, problematizando-a como uma incoerência do poeta. A nosso ver, visto as 

considerações de Said (2003) e de Williams (1979), Patativa pareceu tentar controlar 

a disseminação de seu discurso, no sentido de ter consciência de quando e como 

veicular sua voz e sua imagem, conscientemente interpretada como representação do 

Sertão e do homem do campo. Essa preocupação ratifica a coerência de sua lira com 

o seu dizer, orientando-nos, desse modo, a compreender que antes de clamar Sertão 

e sertanejos, o poeta reflete sobre si, sobre seu dom, destino ou sina. Dessa maneira, 

de fato, passamos a conhecer a ave sertaneja.  
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3.2 Nordeste, Sertão: Configurações Espaciais E Simbólicas 

 Embora geograficamente tenha-se a prerrogativa da exatidão das fronteiras, 

social e culturalmente elas sofrem modificações de acordo com as interpretações 

derivadas das vivências em seu entorno e em seu espaço. Cabendo não apenas à 

Geografia, mas também à História, à Antropologia e à Literatura expressar as 

possíveis causas e consequências desse estado líquido entre territórios. 

 Para além das competências acadêmicas para a discussão da temática, o povo 

que vive e recria esses espaços testemunha as suas configurações espaciais e 

simbólicas como uma unidade que não necessita ser fragmentada em função de 

explicações e/ou definições. Contudo, não há como ignorar a influência de tais 

concepções na construção do signo Sertão e, consequentemente, dos efeitos aos 

quais o povo torna-se suscetível. 

 É dele, o povo, que partem as vozes mais autorizadas a reverberar imagens de 

si e de seu lugar. Autoridade que não necessariamente viabiliza que tais vozes sejam 

ouvidas, tal é a relação de poder em que estão imergidas as populações. É o caso, 

por exemplo, do que Edward Said reforça sobre a relação Ocidente x Oriente já citada, 

pois, se para o autor, o primeiro construiu e reforçou os signos de oposição entre 

essas esferas, isso fez com que o Ocidente se julgasse econômica, social e 

politicamente evoluído, moderno e autossuficiente em razão de seu oposto, o Oriente, 

atrasado, radical, arcaico e pobre. De modo similar, se a cidade se vê como 

vanguarda, lugar das vozes intelectuais e refinadas culturalmente é por que faz de 

seu contraponto o campo, por sua vez, rústico, lugar das vozes não escolarizadas e 

populares (esse último quando sinônimo de chulo, pobre culturalmente). 

 Como pode-se observar, a “estratégia” não é exclusiva para a esfera mundial 

de relações de poder, isto por que a linguagem é um dos recursos mais poderosos 

para a construção ou desconstrução dessas relações. A manutenção de signos 

positivos ou negativos influencia a identidade assumida e a reconhecida de um 

determinado indivíduo ou sociedade. Particularmente sobre o Nordeste e o Sertão, as 

relações de poder delimitaram fronteiras não somente geográficas entre os dois 

lugares, mas ainda sociais e, consequentemente, políticas e econômicas. 

 Desde o plano geográfico, Sertão e Nordeste são espaços distintos. O primeiro 

está inserido no que tange o território nordestino, mas não o é por completo. Ele ainda 
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avança para o Sudeste e parte do Centro-Oeste, e em cada um desses espaços, 

assume características particulares. Sertão semiárido, Sertão verde e Sertão cerrado, 

respectivamente, todos com o ponto em comum de serem identificados como 

“campo”, “interior”.  

Em especial ao que se refere ao Sertão nordestino, suas características áridas 

demandaram um modo de vida adaptativo de sua população, que adequava plantio e 

colheita de seus alimentos e produtos comerciais aos períodos de chuva, bem como 

desenvolvia uma vida migratória regular, que criou espécies de cidades de estadia, 

que serviam como pontos de comércio dos produtos dos municípios menores, um 

exemplo delas é Campina Grande/PB. Tais informações são parte da pesquisa que 

Ribeiro (2006) realizou sobre as configurações do povo brasileiro, desde sua 

colonização até meados da década de 1980.  

Para o pesquisador, o Brasil já nasceu dividindo campo e cidade, deixando para 

a segunda o caráter de centro político e comercial e para a primeira, a função da 

pecuária e de alguns cultivos agrícolas. Adaptando criação de animais e cultivos 

agrícolas às estações chuvosas e aos locais irrigados, fazendo com que as travessias 

fossem parte do cotidiano da região sertaneja, assim como os personagens 

responsáveis por contribuir com essas migrações, a exemplo dos vaqueiros.  

Essa ocupação dos espaços interioranos repetiu, em sua essência, a divisão 

de terras por “merecimento” que aconteceu com as capitanias hereditárias. Isto é, 

famílias abastadas receberam o direito a grandes propriedades de terra 

condicionando os menos afortunados à sorte de cargos de confiança dos senhores e, 

talvez, recebendo a “honra” de ter uma pequena propriedade para subsistência que 

seria sua herança para seus descendentes. Essa “distribuição agrária” foi o pontapé 

inicial para o que se denominou posteriormente como latifúndios, e que originou as 

discussões acerca da necessária reforma agrária. 

As particularidades das condições climáticas em comunhão com a decorrente 

necessidade migratória geradora de papéis específicos para a sociedade sertaneja 

intensificou uma cultura na região ligada à natureza e à religiosidade, interligando os 

ciclos das estações chuvosas e de estiagem aos festejos e procissões para santos, 

bem como ascendendo o vaqueiro à imagem de cavaleiro do Sertão, honrado, 

corajoso e fiel. As configurações socioculturais expostas por Darcy Ribeiro (2006) 
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expõem um Sertão, especificadamente o nordestino, condicionado a uma extensão 

do que eram os engenhos e suas casas grandes, substituindo o regime de escravidão 

pelo de subsistência extrema.  

As simbologias que também contribuíram para a multiplicidade sígnica do 

Sertão expressam a coexistência entre o que é oferecido pela natureza e imposto 

pelos sistemas de poder social e o que é construído mediante a vivência do homem 

com sua terra, assim como por meio das relações entre o signo Sertão e os objetos e 

interpretantes associados pelo homem a ele. Nesse sentido, o mesmo Sertão com 

ciclos chuvosos sazonais é também o Sertão que roga ao senhô São José55 quando 

a barra não vem. É, ainda, o Sertão do poeta que proclama cantar a luz da verdade 

gravada nas fôia56, embora de igual modo assuma também cantar o cabôco com suas 

caçada, / Nas noite assombrada que tudo apavora, / Por dentro da mata, com tanta 

corage / Topando as visage chamada caipora57. 

Para Darcy Ribeiro (2006), as configurações espaciais e políticas estão 

intrinsicamente interligadas, enquanto a ascensão das construções simbólicas, nesse 

caso, seria uma consequência dos interesses dos grupos que detêm o poder e da falta 

de instrução do povo subalternizado. Os referidos grupos associam a oralidade à falta 

de escolaridade; a religiosidade à apatia e as secas a um estado permanente da 

região, buscando constantemente verbas para, em tese, o desenvolvimento do 

Sertão, contudo sem chegar àqueles que realmente necessitam. Apesar das críticas, 

em diversos momentos, é preciso ressaltar que o próprio autor qualifica a região como 

espaço de atraso, de pouca instrução e condicionada à tradição (tendo esse termo 

como referente à resistência ao novo, ao moderno). Tal observação é exemplificada 

em alguns trechos que, embora permeados pela denúncia do flagelo imposto ao 

homem do campo, ainda distingue campo e cidade como polos contrários. 

 As populações sertanejas, desenvolvendo-se isoladas da costa, dispersas 

em pequenos núcleos através do deserto humano que é o mediterrâneo 

pastoril, conservaram muitos traços arcaicos. A eles acrescentaram diversas 

peculiaridades adaptativas ao meio e à função produtiva que exercem, ou 

decorrentes dos tipos de sociedade que desenvolveram. Contrastam 

                                                           

55 Trechos em referência à poesia A Triste Partida. 
56 Referência à poesia Ao Leitor. 
57 Trecho de O Poeta da Roça. 
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flagrantemente em sua postura e em sua mentalidade fatalista e 

conservadora com as populações litorâneas, que gozam de intenso convívio 

social e se mantêm em comunicação com o mundo. Em muitas ocasiões, 

esse distanciamento cultural revelou-se mais profundo que as diferenças 

habituais entre os citadinos e os camponeses de todas as sociedades, 

fazendo explodir as incompreensões recíprocas em conflitos sangrentos. Na 

verdade, a sociedade sertaneja do interior distanciou-se não só espacial mas 

também social e culturalmente da gente litorânea, estabelecendo-se uma 

defasagem que as opõe como se fossem povos distintos. (RIBEIRO, 2006, p. 

320). 

Assim como ressaltado no tópico anterior sobre as dicotomias presentes na 

poesia de Patativa do Assaré, é preciso enfatizar que Darcy Ribeiro, por mais que seja 

vanguardista em alguns aspectos, ainda é limitado pela necessidade da manutenção 

do caráter antagônico entre cidade e campo. Embora denuncie a vontade política em 

manter o sertão semiárido limitado às suas intempéries naturais, ele não desconstrói, 

como o fez o poeta, as atribuições negativas ao espaço sertanejo e à sua população. 

Inclusive, por vezes, o pesquisador ainda procura justificar tais atribuições, tecendo 

argumentos para respaldá-las. 

O sertanejo arcaico caracteriza-se por sua religiosidade singela tendente ao 

messianismo fanático, por seu carrancismo de hábitos, por seu laconismo e 

rusticidade, por sua predisposição ao sacrifício e à violência. E, ainda, pelas 

qualidades morais características das formações pastoris do mundo inteiro, 

como o culto da honra pessoal, o brio e a fidelidade a suas chefaturas. Esses 

traços peculiares ensejaram muitas vezes o desenvolvimento de formas 

anômicas de conduta que envolveram enormes multidões, criando problemas 

sociais da maior gravidade. Suas duas formas principais de expressão foram 

o cangaço e o fanatismo religioso, desencadeados ambos pelas condições 

de penúria que suporta o sertanejo, mas conformadas pelas singularidades 

do seu mundo cultural. (Idem)  

Darcy Ribeiro delimita a denúncia, mas não a desconstrução das imagens 

negativas acerca do Sertão em função de uma pretensa superioridade citadina. Tal 

característica foi contestada por Durval Muniz em sua tese de doutorado, 

posteriormente adaptada para a publicação do livro A invenção do Nordeste e outras 

artes, em que o pesquisador indica a parcela de responsabilidade de acadêmicos, 

mídia e também escritores sobre o que ele denominou como a produção de um lugar 

inventado em prol dos interesses da parte mais abastada da sociedade. 
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Durval (Albuquerque, 2011) faz a ressalva que a maior parte dos sujeitos que 

contribuíram para a manutenção dessa invenção o fizeram com o intuito oposto, isto 

é, o de denunciar os grandes latifundiários e políticos (que diversas vezes eram as 

mesmas pessoas) que construíram uma “indústria da seca” com o objetivo de manter 

o recebimento de recursos federais, desviados e utilizados para interesses próprios. 

Ambos, Darcy e Durval, defendem que houve uma manutenção de problemas 

naturais, administrativos e sociais na região com o objetivo de angariar mais fundos 

do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) e da SUDENE 

(Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste). O que os distingue é o fato do 

primeiro associar a permanência desse status quo às artimanhas políticas e midiáticas 

orquestradas por aqueles com interesses particulares, tais como a abertura de 

estradas que beneficiassem essencialmente o transporte de produtos agrícolas e 

pecuários dos latifundiários, bem como projetos de irrigação beneficiando suas 

fazendas.  

O segundo pesquisador, porém, analisa que houve uma utilização do discurso 

de intelectuais e artistas para fundamentar a construção da invenção de um nordeste 

homogêneo, com suas pluralidades ocultadas, fazendo com que os recursos não 

ficassem limitados à região a que teoricamente se destinavam. Ou seja, Sertão, já 

tachado semanticamente como parcela atrasada e pobre da região, passou a ser 

associado a todo o Nordeste, fazendo com que a esse último também fossem 

atribuídas as mesmas, ou semelhantes, características negativas. O antagonismo 

centrado em campo (Sertão) x cidade (litoral) passou a ser Sertão (sertão semiárido 

e nordeste como um todo) x Metrópoles (especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, 

bem como, com menor proporção, o Sudeste como um todo e o Sul do país).  

O que parece ficar na superfície para ambos os acadêmicos é, justamente, a 

construção sígnica em torno do Sertão, pois de uma forma ou de outra, há a busca 

por delimitar o que não é Sertão, não necessariamente por desconstrui-lo ou redizê-

lo. A região permanece como polo antagônico do outro, seja o litoral; o nordeste ou as 

metrópoles sulistas. Embora Durval avance mais que Darcy Ribeiro, inclusive 

reconhecendo e enfatizando a construção desses estereótipos e exemplificando 

discursos com “capacidade remodeladora”, foi desconsiderado como houve (e ainda 

há) vozes que avançaram para além da denúncia de fundo marxista e adentraram a 
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desconstrução desse Sertão que também foi inventado ainda no período modernista, 

intensamente problematizado pelo historiador. 

Durval, assim como Patativa, demarca esse olhar de fora, ou como o poeta 

delimita, o “canto de lá”. 

O regional para o intelectual regionalista era um desfilar de elementos 

culturais raros, pinçados como relíquias em via de extinção diante do 

progresso. Uma narrativa antiquário que resgatava o que estava prestes a 

ser passado. Nele predomina um verbalismo de efeito, servindo o registro 

dialetal para marcar a diferença em relação ao homem culto e enfeitar uma 

prosa carente de matéria ficcional. Ele toma elementos do folclore e da cultura 

popular, notadamente rural, abordando-os com indisfarçável postura de 

superioridade, com um olhar distante que procura marcar, inclusive na própria 

escritura, o pertencimento a mundos diversos. (ALBUQUERQUE Jr., 2011, p. 

65). 

Há um certo consenso entre o que diz o teórico e o poeta acerca do discurso 

“estrangeiro” sobre o Sertão, de modo que esse olhar “de fora” peculiariza os sujeitos 

e os silencia ao retratá-los como sem profundidade e uniformes. Segundo o 

historiador, mesmo os autores com “raízes” sertanejas, a exemplo de Raquel de 

Queiroz e Graciliano Ramos, tenderam a enfatizar o olhar da casa grande, mantendo 

o proletariado como subserviente e silenciado.  

A escritora, em O Quinze, desenvolveu seu enredo tendo como perspectiva a 

grande seca de 1915, mais precisamente o início do declínio dos grandes proprietários 

de terra e, consequentemente, de seus empregados. Apesar de expor as duas 

vertentes do efeito dessa seca, Raquel ainda repete a construção de um sujeito 

subserviente e conformado com seu destino em contraponto a um jovem agropecuário 

corajoso que não desiste de sua fazenda. Ao final, o pobre se vê como carga rumo ao 

sul, uma travessia com destino certo, não apenas o geográfico, mas também o social. 

Diferentemente, o jovem retém a esperança de ver sua fazenda se reerguer e de um 

amor jovial surgir.  

Graciliano, em Caetés, apesar do cenário de uma cidade campesina do agreste 

pernambucano, prioriza a vida burguesa de sua população, referindo-se em escassos 

momentos à população menos afortunada, e quando o faz, é pelos olhos de Luísa, 

arquétipo da boa moça capaz de enxergar os que comumente são invisíveis. Mesmo 
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com todo o bom coração da personagem, essa parcela da população ainda 

permaneceu em silêncio e invisibilizada. Em Vidas Secas, o mesmo autor segue os 

passos da geração regionalista desenvolvendo uma narrativa sobre o êxodo do Sertão 

à cidade. Nessa obra, diferentemente da sua predecessora, há a exposição dos ciclos 

naturais do Sertão, de chuvas sazonais e secas de igual padrão, e ainda a 

apresentação de um sertanejo, em comparação aos construtos anteriores, mais 

complexo. Contudo, Fabiano ainda é um sujeito que acolhe seu lugar social e seu 

destino, silenciar-se e transitar-se.  

O trânsito dos sertanejos vitimados pelo abandono político e social foi temática 

intensa nas obras dos autores da Geração de 30 ou Geração Regionalista da literatura 

brasileira. Aos já mencionados romancistas Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos, 

junta-se João Cabral de Melo Neto na poesia, exemplo mais próximo da observação 

de Durval Muniz sobre a afirmação de seu lugar como distante dos sujeitos que, 

enquanto autor, representava na obra. Com sua linguagem normativa, narra em 

estrofes a travessia do outro, distanciando-se desse a cada verso.  

Para o historiador, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato seriam pontos de 

observação da tentativa de construção de uma identidade nacional por meio da 

pretensa unificação entre Sertão e litoral. Segundo Durval, Os Sertões inflama 

análises em que é 

[...] o litoral o espaço que representa o processo colonizador e 

desnacionalizador, local de vidas e culturas voltadas para a Europa. O sertão 

aparece como o lugar onde a nacionalidade se esconde, livre das influências 

estrangeiras. O sertão é aí muito mais um espaço substancial, emocional, do 

que um recorte territorial preciso; é uma imagem-força que procura conjugar 

elementos geográficos, linguísticos, culturais, modos de vida, bem como fatos 

históricos de interiorização como as bandeiras, as entradas, a mineração, a 

garimpagem, o cangaço, o latinfúndio, o messianismo, as pequenas cidades, 

as secas, os êxodos etc. O sertão surge como colagem dessas imagens, 

sempre vistas como exóticas, distantes da civilização litorânea. É uma ideia 

que remete ao interior, à alma, à essência do país, onde estariam escondidas 

suas raízes. (ALBUQUERQUE, 2011, p. 67).    

Já Monteiro Lobato, por meio da ironia, critica a construção da oposição campo 

x cidade, porém ainda mantendo o discurso permeado pelo menosprezo ao sujeito 

interiorano. De acordo com Durval Muniz, Lobato fez de Urupês 
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[...] uma das primeiras obras a contestar o regionalismo literário falso e 

exótico, das primeiras décadas do século, procura focalizar momentos da 

vida social do interior, com ironia, com sarcasmo, criticando a falta de políticas 

de modernização do interior do país, embora desacredite da própria 

capacidade destes homens pobres, vistos como, por natureza, preguiçosos, 

indolentes, sem iniciativa. Só uma vanguarda modernizadora podia recuperar 

o sertão para a civilização. Uma civilização nacional, não importada da 

Europa. (ALBUQUERQUE, 2011, p. 68).  

Ainda que o historiador ressalte a, a nosso ver, superficial, visibilidade dada 

pelos autores ao Sertão e à construção de identidades regionais e nacional, realizando 

críticas ao reforço de estereótipos, o olhar exterior sobre o Sertão prossegue como 

um discurso expectador, uma voz outra que, embora torne espaço e seus sujeitos 

visíveis, deixa-os silenciados. Patativa recorrentemente contestava as narrativas “de 

fora”, mas também recorria às temáticas da seca, do êxodo, dos latifúndios etc. Aliás, 

A Triste Partida, um dos relatos mais significativos da fala em torno do êxodo, 

comunga com discursos anteriores de poetas sertanejos que também cantaram a 

travessia campo – cidade, em especial com uma das liras de Juvenal Galeno. A 

Desgraça é o quinto canto de Lendas e canções populares, e narra, assim como a 

ave poesia, a difícil decisão de partir e rumar para uma nova terra com esperança que 

o novo por ele mesmo já seja uma mudança positiva.  

A semelhança entre as narrativas poéticas de Patativa e de Galeno, 

provavelmente, devido à influência declarada do segundo para a poiesis do primeiro, 

não é por acaso. Embora o poeta do Crato mantenha sua voz sob a disciplina da 

norma culta enquanto o do Assaré a reconduz graficamente para próxima a seu 

ambiente primeiro, o oral, as duas poesias tomam como mote a necessidade de 

partida de uma família sertaneja de seu lar. A diferença, além de estrutural, dá-se na 

concretização dessa partida. Patativa narra a saída do Sertão e a chegada em um 

novo flagelo na cidade, expondo todo o desalento da família, mas sem perdas fatais 

no caminho. Galeno, por sua vez, expõe o caráter fatal da escassez, mesmo após a 

tentativa desesperada em afastar-se dela, pois “quem nasceu para a desgraça, / Para 

onde há de fugir?...”.  

[...] E fugiram... Pobres velhos, 
Por êsses mundos d’além, 
Com seus filhos tão magrinhos, 
E com seus trapos também: 
- Vamos, vamos esconder-nos 
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Onde não saiba ninguém. 
 
 - Descansemos... que desmaio... 
 Para onde havemos de ir? –  
 Morre o filho pequenino... 
 - Maria, vamos fugir! –  
 
Caminharam toda a noite, 
Caminharam todo o dia... 
Sem alento... descançaram 
Quando o sol esmorecia... 
E viram, com sua trouxa, 
Feia velha que os seguia. 
 
 - Adeus, velha! – Adeus, ó filhos... 
 - Para onde havemos de ir? 
 - Sou a Desgraça... fugistes... 
 Convosco quero fugir! 
 
Sempre em vossa companhia 
Por êsses mundos d’além; 
Outras penas vão na trouxa... 
Na trouxa prantos também; 
Vamos, filhos, não vos deixo... 
Ninguém me foge, ninguém! 
 
 - Voltemos, mulher? – Voltemos... 
 Para onde havemos de ir? 
 Quem nasceu para a desgraça, 

Para onde há de fugir?  
  

Patativa canta a saga de quem ainda resiste à desesperança e intenta para o 

êxodo, Juvenal, em outra via, declama aquele que não vê saída para sua 

marginalização em lugar algum. Ainda assim, ambos ampliam, com suas 

particularidades, o leque de autores que reiteram as imagens de um Sertão decadente 

e abandonado à própria desgraça. Qual seria, então, a significativa contribuição do 

poeta do Assaré para a construção ou reconstrução do discurso acerca do Sertão?  

Embora possa parecer repetitivo em função do que já foi pontuado nos tópicos 

anteriores deste texto, ressalta-se a autoridade do poeta enquanto sujeito de fala do 

espaço sobre o qual diz. Como tal, Patativa não se rende ao lugar social que silenciou 

Fabiano, ou que deu a Luísa “poder” de oferecer visibilidade a ele, também não 

aceitou apenas a parte que lhe caberia em algum latifúndio cearense. O poeta do 

Assaré mostrou-se, a si e a seus pares, como um sujeito de indignação e politicamente 

sapiente. 

Em Inspiração Nordestina, contudo, Patativa pouco indicia a fragilidade do 

contraste entre Norte e Sul, Sertão e Nordeste, inclusive em vários versos a reforça. 
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Porém, apesar de nosso corpus ser a referida obra, é preciso evidenciar possíveis 

índices do que posteriormente será a presença de uma ponte entre o campo e a 

cidade e uma liquefação desses espaços que fragiliza os antagonismos entre os 

signos impostos a eles. Para isso, observaremos, em versos publicados 

posteriormente e por meio dos diálogos que Patativa fomentou com outros artistas, 

qual foi o espaço que o Sertão ocupou na urbe com a chegada dos sertanejos em 

êxodo. Para tanto, continuaremos dialogando com escritores que fizeram do Sertão 

seu enredo, de forma expedicionária, a exemplo de Euclides da Cunha, ou mostrando 

uma outra parte do Sertão, o verde, em contraste com o semiárido, como o fez 

Guimarães Rosa. 

  

3.2.1 Sertão Cosmopolita, Urbe Província 

 Até então, observou-se a representação do sujeito e de seu espaço com foco 

na construção de um discurso de caráter homogeneizador para ambos, limitando-os 

a referentes com conotação negativa. Desse modo, campo e cidade viram-se como 

polos contrários, antônimos completos que formavam suas identidades a partir do 

outro, isto é, pela diferença.  

As relações de poder contextualizadas no auge da busca por uma identidade 

nacional, segundo Durval Muniz (2011), tiveram, no período do Modernismo, sua mais 

significativa efervescência para a construção de sentidos para esses dois espaços. 

Isso porque, para o historiador, uma sequência de acontecimentos foi impulso para o 

desenvolvimento dos dois estereótipos, o da cidade como lugar de vanguarda, 

intelectualidade e desenvolvimento, e o do campo como lugar do arcaico, ignorância 

e atraso. A primeira, também em consequência disso, atraiu mais investimentos, 

especialmente no setor da indústria, enquanto a segunda assegurou verbas 

principalmente para infraestrutura.  

De modo, específico, a industrialização promoveu uma espécie de “sonho 

paulista 58 ”, no sentido que houve um advento da geração de empregos e de 

crescimento urbano expressivamente rápido, fazendo de São Paulo um destino de 

esperança de mudança de vida. Vale ressaltar, não apenas para sertanejos, como 

                                                           

58 Referência ao período de ascensão econômica americana intitulado American Dream. 
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também para imigrantes de diversas nacionalidades, com maior expressividade para 

aqueles oriundos de países que foram devastados pela guerra. A capital paulistana já 

nutria seu “paulista way of life” de valorização da cultura europeia e americana, 

recepcionando calorosamente tudo o que desembarcava advindos de tais terras 

alheias como símbolo de sua inserção em um mundo com o pé na globalização. Em 

contramão a essa receptividade, os sujeitos do êxodo, flagelados pela travessia e por 

aquilo que a causou, e pouco especializados como mão de obra urbana, são 

rechaçados para a margem da sociedade, ruas e favelas são o destino desse povo. 

O campo, mais precisamente o do Nordeste, atraiu verbas para investimentos 

em infraestrutura direcionadas, principalmente, para a manutenção e aperfeiçoamento 

da produção agropecuária devido ao empenho de seus representantes políticos junto 

aos órgãos de desenvolvimento da região. Não por acaso, tal empenho, 

possivelmente, deveu-se ao fato de que esses representantes, detentores do poder 

local, eram os principais beneficiários de tais verbas. De modo direto, pois eram eles 

os latifundiários cujas terras recebiam estradas de acesso para escoamento de 

produtos e recebimento de materiais, bem como eram banhadas por águas 

resultantes de projetos de irrigação. De modo indireto, porque, ainda que não fossem 

eles os próprios representantes políticos, eram aqueles que financiavam suas 

carreiras públicas e, desse modo, obtinham o retorno de tal investimento. Essas obras, 

especialmente as de acesso, promoveram uma maior integração entre as pequenas 

vilas rurais, dessas com as cidades de estadia, e também, com as cidades litorâneas, 

promovendo mudanças que não afetaram exclusivamente os grandes latifundiários, 

independente do impulso primeiro para tais investimentos. 

Para além das discussões sobre campo e cidade, os discursos acerca desses 

espaços promoveram contrastes entre Norte e Sul do país que, para Durval Muniz, 

desenvolveu uma distância ainda maior que a geográfica entre as regiões, a 

socioeconômica. Pois, mesmo que as transformações dessas regiões tenham 

assegurado um desenvolvimento mais significativo apenas para uma parcela pequena 

de suas populações, a maior parte da sociedade nelas foi afetada. Ao sul, a população 

foi direcionada para a busca pelas especializações que o mercado de produção em 

massa necessitava para corresponder à necessidade de mão de obra, enquanto ao 

norte, seu cotidiano e sua fonte de renda foram significativamente alterados, pois não 

houve o mesmo incentivo à população.  
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Ademais, o trato com os imigrantes também foi particular, tendo em vista que 

os estrangeiros tiveram acesso a subsídios que não foram ofertados também aos 

migrantes. O homem do campo, portanto, foi, sem alternativas, colocado à margem 

socioeconomicamente nas urbes, enquanto seus pares também eram deslocados à 

marginalização em sua própria terra com a chegada de maquinários para o 

aperfeiçoamento da produção agrícola e com a ausência de investimentos para a 

formação profissional e educacional dos trabalhadores rurais. 

Em Inspiração Nordestina, Patativa indicia a chegada, em decorrência da 

melhoria da ligação entre as cidades, dessas novas tecnologias que promoveram a 

marginalização do homem campesino em seu próprio torrão. Isso porque, com o 

advento de maquinário mais eficiente em termos de lucro para o proprietário, o 

trabalhador rural se viu sem sua fonte de renda. Percebeu que o seu estar no mundo 

estava fragilizado em razão de sua terra estar se tornando estrangeira para seus 

próprios sujeitos. Tão logo, para conectar-se novamente ao seu espaço, o indivíduo 

apela à exaltação de um passado, no qual ele ainda pertencia a seu chão, e esse 

último a ele, como é visível em O puxadô de roda.  

Seu moço, eu peço perdão, 
Não tenha raiva de mim. 
Mas a civilização 
Faz coisa que eu acho ruim; 
Os engenhêro mecano, 
Francês, ingrês, mericano, 
Se larga de seus coidado 
E faz certos objeto 
Pra buli com quem tá queto 
No seu canto, sossegado. 
 
Eu sei que seu moço dêxa 
Eu contá minhas razão, 
Pois eu tenho munta quêxa 
Da tá civilização. 
Escute, que eu vou dizê 
Promode o senhô sabê, 
E tê bem conhecimento 
Do bicho que me incomoda: 
Eu sou puxadô de roda, 
De roda de aviamento.  

Algumas imagens desenvolvidas nos versos citados já tiveram sua recorrência 

nas obras patativanas comentada nos tópicos anteriores, são aquelas que reforçam a 

voz de um sertanejo humilde (Seu moço, eu peço perdão / Não tenha raiva de mim; 

Eu sei que seu moço dêxa / Eu contá minhas razão), e da valorização de seu 

conhecimento (Escute, que eu vô dizê / Promode o senhô sabe, E tê bem 
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conhecimento) frente àqueles que detêm o saber socialmente valorizado (os 

engenhêro mecano). Além dessas, percebe-se a resistência quanto à chegada dessa 

“tá civilização”, não por relutância ao novo, a que por vezes o sertanejo é acusado, 

mas sim por essa o excluir de sua vida, de seu cotidiano. A representação do homem 

do campo não é a de quem é avesso às mudanças, porém o é ao de quem reluta em 

acatar o caráter excludente que a “civilização” promove. 

Sim senhô, sou puxadô, 
Naquele tempo passado, 
Por todos agricurtô 
Da serra eu fui percurado. 
Vevia sem aperreio, 
Sempre pegado no vêio 
Mais o Chico da Ventura; 
Nós era vê dois Sansão 
De camisa de argudão 
Amarrada na cintura. 
 
Sei que o senhô não conhece 
E tombém não adivinha 
O lugio que merece 
Uma casa de farinha; 
Pois seu dotô tem vevido  
Na capitá, invorvido 
Na política danada, 
Discurçando na Sembréia, 
Não pode tê boa idéia 
Do que é uma farinhada. 
 
Pois bem, um aviamento  
Quando pega a trabaiá, 
É o mió divertimento 
Que se pode maginá, 
É a mió distração, 
Tudo ali é união. 
Prazê, alegria e paz, 
Só se conveça em amô, 
Pois todos trabaiadô 
É sempre moça e rapaz. 

Nesses versos, Patativa alerta sobre o quanto a civilização alterou o modo de 

vida dos sujeitos no campo, transformações essas trazidas por quem, sequer, 

conhecia o lugar para onde a levava, pois estava mais ocupado arrecadando verbas. 

Como dito anteriormente, os representantes políticos da região se empenhavam a 

conseguir verbas visando ao aumento de lucros para os latifundiários ao ponto que 

não se atinham a investir na região e nos sujeitos como um todo. Os pequenos 

proprietários e trabalhadores da terra tiveram suas vidas completamente modificadas 

sem receber nenhum apoio para isso, não no sentido financeiro, mas social. O homem 

para quem o trabalho era a via de ligação com sua terra e com sua sociedade, ainda 
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foi o mesmo homem cujo conhecimento foi rechaçado em razão dos saberes 

institucionalizados. 

 O puxadô de roda é desenvolvida em trinta e duas estrofes, sendo quatro delas 

reprodução do que seria a voz de uma das personagens expostas em seu enredo, Zé 

Raimundo, conhecido por alegrar os trabalhadores da casa de farinha a que remete o 

eu lírico. Consideravelmente longa, a cada estrofe, o poeta destaca os sujeitos desse 

enredo, eles são nomeados, caracterizados, postos em destaque quanto ao seu valor 

humano, não apenas enquanto força de trabalho. Em contraponto à desumanização 

do “motô”, Patativa declama os homens e mulheres que davam vida à casa de farinha, 

um lugar que se tornara apenas um espaço de produção com a chegada do 

maquinário. A poesia dá visibilidade e dizibilidade ao homem que acabara de ser 

silenciado e invisibilizado em seu próprio lar. Para esses homens, o êxodo chegou, 

sem travessia física alguma desses sujeitos.   

 Vale ressaltar que há, de fato, um direcionamento mais evidente da crítica à 

máquina, o sujeito a amaldiçoa, canta sua capacidade de fomentar a tristeza e 

desgraça dos personagens citados, colocando-a como inimiga. Contudo, não é 

somente a máquina que é responsabilizada, todo o mal dizer à máquina é transferida 

ao seu realizador por associação, criatura como imagem e semelhança de quem a 

criou. O sujeito destaca: “Te dou figa e desconjuro / Do meste que te inventou [...]”, 

personificando o outro e ressaltando a sapiência de sua existência e responsabilidade.  

A urbe chegava ao Sertão alterando drasticamente o modo de vida da 

população local, forçando-os a reordenar sua organização social e de trabalho, e, de 

modo mais distinto, o Sertão também chegou à urbe. Anterior a essa chegada 

presentificada em carne, osso e maquinaria, houve o contato pela informação. De 

acordo com Durval Muniz, as informações eram mais acessíveis ao povo do Norte 

sobre o povo do Sul. Isso porque, ainda de acordo o historiador, era mais frequente o 

tráfego de pessoas da primeira região para a segunda devido à localidade dos centros 

econômicos e políticos, justificativa essa que não poderia ser empregada para um 

possível tráfego inverso. Devido à extensão continental do país e à pouca 

movimentação populacional entre as regiões, o construto sígnico acerca das regiões 

brasileiras ficou a cargo, principalmente da mídia. Para Durval, isso ocasiona uma 

temporada expedicionária da mídia brasileira rumo, com maior frequência, ao 

Norte/Nordeste.  
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Sendo assim, enquanto os nordestinos mantinham uma movimentação em 

direção ao Sul, esse só tinha acesso ao que seria a outra região por meio das 

descrições veiculadas nos jornais e pelo testemunho dos episódios de êxodo. Desse 

modo, associou-se os sujeitos fragilizados em decorrência da exaustiva viagem, bem 

como do flagelo que os impulsionaram à travessia, a toda a população da região 

desconhecida, fazendo do indivíduo esquálido um retrato de todos os sertanejos e, 

por generalização, de todos os nordestinos. Acerca disso, a literatura teve um papel 

particular, de acordo com o historiador, pois alguns veículos de comunicação faziam 

dela sua expedição. Isto é, a literatura foi tida como uma espécie de relato da região 

a partir da ficcionalização do espaço na narrativa.  

O historiador, em A invenção do Nordeste, pouco adentrou os meandros da 

alteridade e da autoridade em relação ao sujeito enquanto também autor da obra, que 

comentamos em tópicos anteriores. A nosso ver, o dado de que a maior parte dos 

dizeres advindos da literatura citados como norteadores da identidade criada sobre o 

Sertão, o Nordeste e seus sujeitos corresponde a autores com o olhar “de fora”, com 

o “canto de lá” é um indício de que, enquanto construção sígnica do Sertão e da urbe, 

foi essa última que delimitou o que seria Sertão. Ainda que diversos desses autores 

tenham suas raízes sertanejas, seja por meio da infância ou da família, a exemplo de 

Raquel de Queiroz, seu lugar de fala é a cidade. É a partir dela e de seus referenciais 

que o signo Sertão foi publicizado na urbe e, posteriormente, até no próprio Sertão. 

Ainda segundo Muniz, as diferentes vozes que delimitaram a construção 

sígnica dessas regiões formaram dois tipos de discurso regionalista: o de 

superioridade, caracterizado pelo bairrismo e pela soberba, relacionado ao dizer da 

urbe, e o de inferioridade, caracterizado pelo vitimismo e pela denúncia, apontado 

como referente à voz sertaneja. Para ele, esses discursos intensificaram os processos 

pelos quais cada região estava vulnerável, assim como as discrepâncias entre elas. 

Logo, se entendemos que ambos os discursos sobre esses espaços partiram de um 

mesmo local, não por acaso daquele que detinha poder econômico e midiático, é 

possível crer que o caráter expedicionário observado nos discursos produzidos, 

especificadamente sobre o Sertão, intensificou o seu construto como lugar inóspito, 

exótico e atrasado.  

Uma obra literária, em especial, teve como impulso justamente a referida 

corrida expedicionária para apresentar o Sertão aos sulistas. Euclides da Cunha foi 
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um dos diversos jornalistas encaminhados para acompanhar o envio de tropas para 

limar a organização de “perigosos contestadores da República”, locados em uma 

pequena vila no interior baiano59. O que poderia ser mais um reforço para a criação 

do que se compreende como estereótipo do Sertão semiárido, foi uma obra tornada 

como registro da complexidade do espaço representado e de seus sujeitos. 

Considerando as discussões sobre os discursos “de lá” e “de cá” sobre o Sertão, Os 

Sertões assume a particularidade de ser uma construção assumidamente “de lá”. 

Euclides colocou-se como o “outro”, desenvolvendo seu enredo a partir de seu lugar 

de fala enquanto sujeito, de forma contrastante em relação àqueles que buscaram 

representar o Sertão tomando para si a voz dos sujeitos desse espaço.  

Cumpre frisar que, sob nossa perspectiva, não é uma regra que autor e enredo 

estejam intrinsicamente interligados, de modo que seja inviável para o escritor 

distanciar suas produções de sua vivência. O que destacamos, e vale fazê-lo 

novamente, é que, se considerarmos o papel político dos escritores perante as 

relações de poder, coadunando novamente com Said, seu discurso é tomado como 

referência para ratificar tais relações ou para contestá-las. Nesse sentido, assumir seu 

lugar de fala é um ato político se relacionado ao período em que, como descrito por 

Darcy Ribeiro e Durval Muniz, a busca por uma identidade nacional foi permeada pela 

(des)construção de identidades regionais. Logo, as vozes que protagonizaram o dizer 

sobre essas regiões ou sujeitos, direta ou indiretamente, expuseram o lugar do seu 

discurso. 

Em meio a tantos discursos relacionados ao Sertão, bem como sobre o êxodo 

dos sertanejos para as cidades urbanas, uma obra contestou a homogeneização 

desse espaço, ao menos subliminarmente. Grande Sertão: Veredas apresentou, como 

seu título já indica, o Sertão do cerrado, verde e úmido, bem diverso de sua parte 

semiárida que foi cenário para a maioria das obras que tomaram a região como plano 

de fundo. Guimarães Rosa partiu para o dizer sobre um outro Sertão, sem colocar as 

dicotomias entre suas zonas como plano central. Descobrimos antes os homens, e 

por eles seu espaço, encontramos antes a sintaxe, e por ela a voz dos sujeitos. 

Tanto Euclides como Guimarães, diferentemente de Patativa, não partiram para 

um discurso compreendido como engajado, tampouco questionaram de forma direta 

                                                           

59 O fato histórico corresponde à Guerra de Canudos. 
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representantes políticos, exploração midiática etc. em suas obras. As duas, Os 

Sertões e Grande Sertão: Veredas, marcam um discurso sertanejo mais distante da 

recorrente representação de flagelo, fome e êxodo. O primeiro clama que “o sertanejo 

é antes de tudo um forte”, o segundo, que “o sertão está em toda a parte”, 

questionando o discurso em voga sem o levante de bandeiras, mas sim por meio da 

reflexão baseada no testemunho da resistência desses sujeitos e da sua capacidade 

de organização social com uma igualdade não vista na “evoluída” urbe e mediante a 

inserção no íntimo do indivíduo. Mas convém ressaltar, o romance encerra seu enredo 

no fechar do livro, a poesia patativana, por sua vez, toma como mote o cotidiano e 

esse não se encerra com a conclusão da obra.  

Inspiração Nordestina, mesmo impressa, era reconstruída a cada performance 

do poeta Patativa, tendo seu conteúdo atualizado em comunhão com o contexto em 

que os versos se presentificavam. Cada poesia representa o estar no mundo daquele 

canto, e em O puxadô de roda podemos perceber o índice do que seria visto em 

Presente Dizagradavi do Aqui tem coisa, livro publicado pela editora Hedra em 1994. 

O poeta caminha para o questionamento sobre a transformação do seu Sertão, 

conduzindo seu canto para o que seria a fronteira entre o canto de lá e o de cá. 

Raymond Williams, em O campo e a cidade, problematizou essa linha divisória 

discursiva entre os dois espaços e as consequências inevitáveis das trocas sociais, 

culturais e econômicas entre eles. Ainda que focalizando os campos e cidades 

europeias, Williams realiza uma ponderação pertinente sobre o observado no caso 

inglês que dialoga com o analisado no contexto brasileiro: o papel do capitalismo. Para 

o autor, as relações entre campo e cidade, antes mesmo do advento do capital como 

centro econômico, eram centradas nos papéis de ambas para a manutenção dos 

Estados, sendo a primeira responsável pelo abastecimento de matéria prima e a 

segunda como espaço para os complexos econômicos e políticos.  

Portanto, o diálogo entre esses espaços, de um modo ou de outro, sempre 

ocorreu. No entanto, após a ascensão capitalista, a necessidade gerada pelo modelo 

de produção em massa fez dessa ligação entre os espaços um processo comercial 

também. Isto é, a industrialização precisava de matérias primas de forma mais barata 

e ágil, para isso, o “motô” substitui os homens do campo; com os investimentos 

limitados à infraestrutura agropecuária, os campesinos partem rumo às cidades em 

busca de uma chance melhor de sobreviver, mas sem formação especializada para 
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tornar-se mão de obra industrial, são marginalizados para as regiões periféricas das 

cidades e passam a viver de trabalhos informais ou pouco valorizados socialmente.  

Além disso, o campo, antes limitado à função de abastecimento, passa a ser 

também um polo de consumo, viabilizado, por exemplo, pelas políticas de transmissão 

de energia elétrica para as zonas rurais. As cidades começam a ser atravessadas pela 

cultura do Sertão, especialmente porque as expressões culturais passam a ser o fio 

condutor entre o sujeito migrante e sua terra natal. O forró e o baião figuram nas rádios 

urbanas com imensa popularidade, fazendo Luiz Gonzaga receber um reino para si, 

enquanto as telenovelas ditam moda e comportamento no Sertão. Os discursos 

cristalizados começam a fragilizar-se e a ficar apenas no âmbito classificatório e 

estereotipado. Cada vez mais a fronteira entre os espaços se liquefaz, e os discursos 

contestadores e de resistência não se centram mais na autoridade e alteridade de 

dizer o Sertão ou a urbe, mas sim em opor-se à desumanização a que os homens 

marginalizados, na urbe ou no campo, são aprisionados frente ao sistema capitalista. 

Para Williams (2011), o discurso de resistência nesse contexto híbrido entre campo e 

cidade volta-se para a divisão do trabalho, pois 

Os efeitos físicos negativos continuarão a se manifestar, numa pressão 
poderosa e aparentemente irresistível: cidades superpovoadas e de um 
interior despovoado, não apenas no nível nacional mas também no 
internacional; tensões físicas e nervosas associadas a certos tipos 
caraterísticos de trabalho e de carreira; o abismo crescente entre os ricos e 
os pobres do mundo, no contexto de crise de população e de recursos; o 
abismo semelhante entre as preocupações das pessoas e as decisões dos 
governos, num mundo em que as consequências militares, técnicas e sociais 
são todas, mais cedo ou mais tarde, inevitáveis. E ver os efeitos negativos, 
com menor ou maior urgência, pode ter o efeito de paralisar a vontade. O 
último refúgio da divisão de trabalho está dentro de nós, na divisão 
aparentemente intransponível entre o que queremos e o que nos julgamos 
capazes de fazer. Só podemos vencer a divisão nos recusando a ser 
divididos. Essa é uma decisão pessoal, mas em seguida é social. (p. 497) 

  Ainda em Inspiração Nordestina, é possível observar esse redimensionamento 

do discurso patativano mesmo que inicial. O discurso passa a não ser somente do 

sertanejo, mas do proletariado também. Urbe e Sertão tornam-se imersos em um 

campo comum: a resistência.                
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CAPÍTULO III – A PELEJA 

 

 Os primeiro e segundo capítulos concentraram-se na explicitação das tensões 

presentes no discurso de Patativa do Assaré, enquanto sujeito e poeta, a todo 

momento propondo uma interpretação sobre esses diálogos como sendo fronteiras 

em que os limites entre suas margens são indetermináveis. Isto é, observou-se que a 

“linha” que separa sujeito e poeta; tradições escrita e oral; poética e ética; alteridade 

e autoridade; Sertão político-geográfico e simbólico; finalmente, campo e cidade é 

liquefeita no discurso poético de Patativa do Assaré. Tais elementos, em significativa 

medida sendo considerados como dicotômicos, atravessam-se ao ponto de 

complementar-se em função da construção de um discurso ético e coerente com o 

sujeito que o profere e com os contextos particulares dos referentes desse. 

 Neste último capítulo, as análises propostas retomam e ampliam as pelejas 

mencionadas no decorrer deste estudo frisando seu papel para a delimitação de dois 

eixos discursivos acerca do Sertão, o em invenção e o em ressignificação. O primeiro, 

caracterizado como homogêneo e permeado de referentes negativos. O segundo, 

relacionado à movência do signo enquanto constantemente associado a diferentes 

referentes a depender do contexto em que esteja inserido. Para tanto, auxiliamo-nos 

nas concepções desenvolvidas por Silviano Santiago sobre o que ele definiu como 

entre-lugar do discurso.  

 Em razão do que compreendemos como a construção de um discurso de 

resistência presente nos versos de Inspiração Nordestina, apoiamo-nos, ainda, nas 

reflexões de Marilena Chauí publicadas em seu ensaio Conformismo e Resistência. 

Buscamos enfatizar que Patativa do Assaré, em sua obra inaugural no campo 

impresso, desconstrói concepções fomentadas pelo poder hegemônico a partir de 

diferentes perspectivas discursivas. Desde a que indaga as vozes que falam sobre o 

Sertão e seus sujeitos, atravessando a que promove uma cristalização estereotipada 

desse lugar, contestando as tensões entre campo e cidade e, por fim, indiciando a 

coexistência entre sujeitos da urbe e do Sertão enquanto proletariados. 

 A simplicidade vocabular do poeta do Assaré, associada às adaptações 

gráficas da ortografia de alguns termos para fomentar a presença virtual da voz no 

ambiente escrito, por vezes é tomada como justificativa para classificar a obra do 
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poeta como simples. Longe de concebermos o simples como qualidade negativa, este 

capítulo intenta frisar a complexidade do labor poético do cearense, enquanto autor e 

sujeito imerso em seu tempo.    

4.1 O Entre-lugar Da Pendenga: É E Ou Nem É   

 A pequena travessia poética que propomos nesta pesquisa chega ao seu último 

momento de discussão planando sobre as fronteiras discursivas em que os versos 

patativanos se equilibraram. Tão logo, faz-se necessário delimitar qual noção de 

fronteira privilegiamos para a perspectiva desenvolvida. Antes disso, porém, vale 

retomar um conceito já apontado nos tópicos anteriores, o de movência. Aliás, em 

bem verdade, o termo remete a duas concepções, a de Paul Zumthor e a de Deleuze 

e Guattari, com as quais, embora não sejam perspectivas a serem aprofundadas 

nesse momento, convém propor diálogos.  

O estudioso das culturas orais, imerso nas considerações acerca das tradições 

ligadas ao poder elocutório da palavra, compreende a “movência” como uma 

característica imanente a essas tradições, pois ela reflete seu caráter dinâmico. Se 

retomarmos às observações realizadas anteriormente sobre a ligação do fazer poético 

de Patativa com a oralidade, verifica-se a capacidade agregadora das culturas de 

cunho oral, no sentido em que diferentes manifestações fundadas pela força vocal 

coadunam entre si e, por vezes, fundem-se em um novo modelo.  

O norte e o nordeste do país, regiões em que as culturas indígena e africana 

tiveram forte reprodução em paralelo à imposição da cultura portuguesa/europeia, são 

territórios de expressões de tradições orais conhecidas por suas características 

particulares em coexistência com rastros das supracitadas fontes. Cantadores, 

contadores, repentistas e cordelistas têm em seu labor raízes múltiplas de 

ancestralidade, ainda que sejam frisadas com mais frequência as leituras comparadas 

com as expressões do colonizador, fruto do apagamento histórico fomentado por esse 

último sobre o dizer daqueles que, por muito tempo, tiveram sua humanidade 

retorcida.  

Superando os silenciamentos impostos, a oralidade se fez como parte de um 

construto de resistência: linguística, discursiva e cultural. E, devido ao seu dinamismo, 

amplificou esse discurso para suportes diversos, de livros a rádios e gravações 

visuais, adaptando-se a cada um deles sob as vestes da movência dessa voz e 
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introduzindo o discurso de resistência nos veículos próprios da voz hegemônica. 

Reiterando Zumthor (2010), a voz, fonte basilar das tradições orais, por ela mesma é 

criadora, por isso a cultura oral é essencialmente produzida por tais movimentos de 

criação e recriação. Desse modo, ressalta-se a importância da memória, não apenas 

enquanto artifício para a performance, mas porque ela se torna não somente um 

mecanismo de ligação com as vozes que antecederam aquele dizer, mas também 

com os silêncios do esquecimento60 e do dizer do outro, reforçando a característica 

de uma poiesis movente.  

Nesse sentido, o fomento de um fazer poético embebido nas tradições orais 

não se dá exclusivamente pela voz e performance do narrador/cantador, mas também 

pela interação desse com sua plateia. Cria-se um jogo entre elocutor e ouvintes para 

a concepção do discurso em desenvolvimento no momento em que a palavra toma 

sua vida. Há um querer dizer do elocutor que não é obrigatoriamente aquele recebido 

pela plateia como dito, por isso a performance atende às necessidades discursivas de 

contextos específicos. Se a voz, por si só, é resistência, as escolhas performáticas 

podem ecoar essa contestação ou podem ser utilizadas inversamente, ou seja, como 

mote para frisar o poder hegemônico, ainda que não seja esse o intuito. 

Diferente de Zumthor, Deleuze e Guattari não usam de forma exata a 

terminologia “movência”, entretanto, ao delimitar o que eles compreenderam como 

“plano de imanência”, os filósofos apontaram para o que seria a compreensão de 

movimentos quando do construto de conceitos. Entendendo o processo de codificação 

de signos como uma espécie de maquinaria, o duo de filósofos evidencia que a 

dinâmica de conceptualização e interpretação não acompanha a necessidade de 

volatilidade de meio e dos construtos de conceitos. Desse modo, imprime-se uma 

                                                           

60 A tese de doutorado de Josiley Francisco de Souza, intitulada Do canto da voz ao batuque da letra: 

a presença africana em narrativas orais inscritas no Brasil, defendida em 2012 pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), fomenta a interpretação de que tais silêncios de esquecimento foram 
tomados pelo discurso hegemônico para reiterar imagens e discursos de manutenção desse poder. 
Ainda que não seja o viés de nossa análise, convém questionar até que ponto o discurso hegemônico 
utilizou do espaço ocupado pela representatividade das margens para reafirmar seu próprio poder, algo 
também pontuado por Said. Acerca disso, Gilmar de Carvalho já investigou a posição de Patativa do 
Assaré perante a mídia, principal eco do discurso hegemônico, quando de sua abertura a ela. 
Observando sua resistência ao avanço midiático em relação à presença em solo sertanejo, vide a 
poesia Presente Disagradave, publicada em Aqui tem coisa, e também seu posicionamento em relação 
ao construto de discursos veiculados sobre o sertão e seus sujeitos, visível em Cante lá que eu canto 
cá, é possível notar a preocupação do poeta do Assaré com a transformação de seu engajamento em 
reforço de uma subalternidade.    



90 

verticalização de sentidos que mais cristalizam que auxiliam o fomento de 

ramificações e a consideração das multiplicidades que possibilitam assumir a 

heterogeneidade do estado de coisas e a horizontalidade de seus sentidos. 

Além dessa movência, Deleuze e Guattari propõem outra compreensão acerca 

do estado de movimentação entre conceitos: a síntese disjuntiva. Baseando-se nesse 

entendimento, inclusive, desenvolveu-se o título desta seção. Considerou-se o “é e ou 

nem é” como uma proposta de diálogo com o pensamento dos filósofos, já que a 

compreensão de síntese disjuntiva deles considera a coexistência dos diferentes, 

operando em uma constante movimentação de conexão para além de suas 

dicotomias. Isto é, ao pensarmos a diluição da fronteira entre o que se estigmatizou 

como próprio da urbe e como particular do Sertão, entendeu-se que a construção 

deleuziana do “ou...ou” aproxima-se da interpretação dos dois discursos como 

heterogêneos (inclusivos), não mais excludentes, próximos a um purismo almejado 

pelo capital. 

Aproximando as reflexões de Paul Zumthor e do duo de pesquisadores ao que 

pontuamos nos tópicos anteriores, pode-se salientar a contestação da hierarquização 

de sentidos promovida pelo discurso hegemônico. Isto é, o discurso que reverbera tal 

poder nutre espaços e vozes de autoridade em contraponto a espaços e vozes que, 

marginalizados, são condicionados à expressão do “não saber”. As movências 

delimitadas pelos teóricos, embora distintas em suas acepções e referências, 

aproximam-se pela defesa de uma constante movimentação entre as construções de 

sentido que vulnerabilizam o que seria uma potencialidade para a rigidez de 

significados, significantes e signo delimitados pelo discurso hegemônico. 

A movência, então, a nosso ver, antes de manter-se em um estado de fronteira, 

sob a concepção de tensão entre polos divergentes, coloca-se como uma ponte de 

trocas e mesclas que ora aproximam-se, ora distanciam-se, sem necessariamente se 

oporem. Logo, ainda que alguns versos de Patativa reforcem o Cante lá que eu canto 

cá, o Brasi de cima e o Brasi de baxo, campo e cidade, Sertão e metrópole não são 

completamente antagônicos, mesmo que essa seja uma estratégia para o construto 

discursivo sobre ambos.  

Tomando como mote as considerações mencionadas sobre o estado movente 

da oralidade e da construção de sentidos, convém retornar à leitura dos versos da ave 
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poesia para que observemos novamente a(s) fronteira(s) cantada(s) por ele. Em O 

poeta da roça, Patativa declama o Sertão como lugar de sua fala, origem dos 

referentes de seu discurso, delimitando uma fronteira de tensão entre seu espaço e a 

cidade. 

E assim, sem cobiça dos cofre luzente, 
Eu vivo contente e feliz com a sorte, 
Morando no campo, sem vê a cidade, 
Cantando as verdade das coisa do Norte.  

Ainda assim, indicia a comunhão dos espaços periférico e dominante de Sertão 

e metrópole. Nesse sentido, os versos que não entram “na praça, no rico salão” são 

os mesmos do poeta que não vê a cidade, apontando como símiles os discursos 

hegemônicos dos dois lados da fronteira, assim como ocorre em relação às vozes 

periféricas. Há, no entanto, a problemática de reforçar a associação de cidade como 

lugar dos privilégios e riquezas, e o campo como lugar de intempéries e pobrezas, 

mesmo que já aponte para uma futura desconstrução dessas associações. 

Ao leitô também caminha sobre as desconstruções silenciosas promovidas por 

Patativa, isto posto pela perspectiva de que o poeta cearense faz das entrelinhas e 

dos não ditos margens de interpretação de ironias que revelam a contestação 

sarcástica do campo semântico cristalizado relacionado ao Sertão e à metrópole. A 

triste partida, por sua vez, impulsiona com mais evidência uma diluição da tensão 

entre campo e cidade desenvolvida nos versos que a antecedem em Inspiração 

Nordestina.  

A viagem épica do sertanejo à cidade parece não narrar apenas a passagem 

dos sujeitos para um novo espaço, como também do discurso antagônico entre os 

lugares para um dizer partilhado entre esses espaços. Partindo da concepção de 

“terras alêia”, verso a verso, ao longo da aproximação da chegada à urbe, aproximam-

se também as similaridades entre campo e cidade interligadas pelo deslocamento de 

sujeitos à periferia.  

O casebre e Meu premêro amô, movem a oralidade por caminhos 

aparentemente distintos para compor a vertente amorosa das poesias patativanas. A 

primeira aproxima-se do fazer oral em que a palavra não é dissociada de seus 

referentes mais diretos, isto é, aquilo que o enunciador diz é a expressão mais próxima 

do que o signo indica, sem a conveniência de escavações interpretativas. Já a 
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segunda poesia, partindo da expressão visual da oralidade, simboliza graficamente, 

por meio do rearranjo ortográfico dos vocábulos, a representação fonética da voz dos 

sujeitos-personagens de sua narrativa poética. Entre campo e cidade, nos dois casos, 

a fronteira delineia-se pela língua, não pelas opções gráficas do poeta, fazendo com 

que as diversas possibilidades de representatividade da voz sejam expostas mesmo 

diante de discursos tidos como próprios da cidade, pois referentes à norma culta, 

como é o caso de O casebre.   

Seu dotô me conhece? e O puxadô de roda voltam a frisar a dicotomia entre 

campo e cidade e, consequentemente, entre seus sujeitos, mediante o reforço da 

associação entre indivíduos e espaços como construtos de uma mesma teia sígnica. 

Em Seu dotô me conhece?, a personificação do Ceará como os sujeitos que vão à 

cidade e são alocados nas regiões periféricas aponta a generalização do Estado como 

um lugar homogêneo, em que todo ele está condicionado aos flagelos declamados 

como referentes ao homem, sem destacar, como em outros versos a exemplo de O 

puxadô de roda, que também há uma fragmentação social entre abastados e 

marginalizados, campo e cidade, discursos hegemônico e subalternizado dentro do 

Estado, de suas urbes e do próprio Sertão cearense. 

Vê-se que, se tomarmos como referência analítica apenas as movências de 

Zumthor e de Deleuze e Guattari, observamos as poesias de Patativa apontarem para 

uma tradição oral em constante movimento, expressando-se por diferentes modelos 

de representação e veiculação, bem como visualizamos a maleabilidade e 

multiplicidade de seu construto de sentidos para cantar o Sertão. Ainda assim, o 

declamar da fronteira entre o real e a invenção do signo Sertão parece, verso ou outro, 

ratificar um antagonismo entre cidade e urbe.  

Para liquefazer a concepção do signo Sertão sobre a fronteira entre o real e a 

invenção, o poeta do Assaré, a nosso ver, rumou pela via da contestação de uma 

hierarquia dos discursos. Ou seja, a ave poesia resistiu ao construto sígnico em que 

o Sertão era associado a referentes de teor negativo enquanto as metrópoles se 

identificavam por meio de construtos positivos. A preocupação incessante em dizer o 

Sertão a partir de “dentro” indicia a busca por falar contra um discurso impositivo e 

silenciador, instrumento pelo qual o poder hegemônico se mantém como tal. 



93 

Nesse sentido, Patativa em Inspiração Nordestina caminha rumo a um entre-

lugar do discurso (SANTIAGO, 2000) em que a hierarquização é substituída pela 

horizontalização das vozes e pela resistência à compreensão de superioridade entre 

os diferentes discursos. Ainda que o cearense não desconstrua plenamente ou não 

faça com uma maior expressividade essa reconstrução do signo Sertão, pois retoma 

alguns construtos cristalizados, ele aponta e coaduna com os primeiros engajamentos 

relacionados a esse redizer e ressignificar de seu lugar discursivo.  

Para isso, entre outros pontos já expostos nos capítulos anteriores, indaga a 

concepção da seca como um flagelo imposto pela natureza, concebendo-a como parte 

integrante dessa sem condená-la a acepções negativas, deixando isso como ligado à 

falta de políticas públicas para a convivência com os ciclos naturais da região, como 

é observado nos versos de A política.  

[...] 
 
Vendo o camponês coitado, 
O seu candidato eleito 
Fica muito satisfeito, 
Espera um bom resultado. 
Porém, se um ano flagelado 
Assola o nosso sertão, 
O pobre fica na mão, 
Não há quem o favoreça, 
Vai de trouxa na cabeça 
Escapar no Maranhão. 
 
Quando algum politiqueiro 
Nos aponta um candidato, 
Diz que o mesmo é muito exato, 
É fiel e justiceiro, 
É um digno brasileiro, 
Criterioso e de bem. 
Mas quando a vitória vem, 
E este recebe o poder, 
Nunca sabe agradecer  
O valor que o voto tem. 

Portanto, vê-se que o poeta marca um discurso que responsabiliza menos a 

natureza em razão da ineficiência do Estado, porém, possibilita, ainda, o entendimento 

do sertanejo ludibriado. A política desloca a associação entre as temáticas da seca e 

do êxodo e, em contrapartida, aproxima a partida do sujeito de sua terra à construção 

da política nacional, não por acaso, fomentadora e mantenedora do discurso 

hegemônico, principal beneficiário da construção sígnica de uma seca natural e 

irremediável, bem como de um Sertão subalterno e apático. 
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Patativa já não exprime um Sertão limitado a um cenário, ele vocaliza os 

sujeitos e, inclusive, o espaço, personificando-o como mais um detentor de voz. Se 

pensarmos novamente nas perspectivas de alteridade e autoridade, ao personificar o 

lugar, o poeta do Assaré afastou o dizer dos sujeitos sobre esse espaço, pois até eles 

falam a partir de seu olhar individual, logo como um “outro”. Assim, ao personificar o 

lugar, esse se diz por ele mesmo, reforçando ainda mais a autoridade discursiva para 

falar de si. 

Semelhante ao proposto por Durval Muniz e Darcy Ribeiro pela via histórica e 

por Patativa do Assaré, em Brasi de cima e Brasi de baxo, pela via poética, Silviano 

Santiago, em seu ensaio O entre-lugar do discurso latino-americano, inserido no livro 

Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural, pontua o fator 

econômico como provável desencadeador do conceito de superioridade entre 

discursos, afirmando que “No momento exato em que se abandona o domínio restrito 

do colonialismo econômico, compreendemos que muitas vezes é necessário inverter 

os valores que definem os grupos em oposição e, talvez, questionar o próprio conceito 

de superioridade” (SANTIAGO, 2000, p. 10). 

 Sem se dispor passivamente a assumir o lugar discursivo imposto para seu 

território e seus pares, Patativa utiliza outro instrumento ressaltado por Silviano como 

contestador do fomento da hierarquização entre os discursos: a língua, em seu caso 

específico, a linguagem. Embora imerso na língua pátria, a reorganização da 

linguagem aproximando-se graficamente de seu construto oral questionava a 

relevância de adentrar os veículos de poder (o livro) traduzindo-se para a linguagem 

da dominação, da normatização, do apagamento e da homogeneização das regiões 

e da língua. Em contraste, ao transcrever sua voz sob as vestes da linguagem padrão, 

promovia resistência aos impulsos de associação de sua cultura e expressão oral 

como derivada do analfabetismo.  

 Apesar de Silviano Santiago, como o nome de seu ensaio indica, tenha 

delimitado a compreensão sobre o entre-lugar dos discursos em referência ao lugar 

ocupado pela América Latina em relação aos seus colonizadores europeus, é possível 

associar o papel do Sertão ao que ele propôs para a região continental latino-

americana e o da Europa ao que observamos como o papel da esfera dominante 

concentrada nas metrópoles. Ou pode-se apenas coadunar com a análise do próprio 
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Patativa expressa em Coisas do Rio de Janêro (ao meu amigo Eloi Teles)61, em que 

o poeta afirma 

Já fui a Copacabana, 
Fui ao Campo de Santana, 
Leblon, Mesquita e Bangú. 
Senti um desgosto forte, 
Por saber que o nosso Norte 
É uma colônia do Sú.  

Nesse sentido, ao entendermos as relações de interesse pelas quais o estrato 

político brasileiro concebeu e manteve a representação sígnica do Sertão, 

especialmente o semiárido, como espaço do atraso e do flagelo e seus sujeitos como 

apáticos, ignorantes e conformados ao silêncio, coadunamos com Santiago ao 

também concebermos que, acerca do Sertão em relação à pretensa dominação do 

discurso advindo da urbe,  

Sua geografia deve ser uma geografia de assimilação e de agressividade, de 
aprendizagem e de reação, de falsa obediência. A passividade reduziria deu 
lugar na segunda fila, é no entanto preciso que assinale sua diferença, 
marque sua presença, uma presença muitas vezes de vanguarda. O silêncio 
seria a resposta desejada pelo imperialismo cultural, ou ainda o eco sonoro 
que apenas serve para apertar mais os laços do poder conquistador. Falar, 
escrever, significa: falar contra, escrever contra. (SANTIAGO, 2000, p. 16-17)               

 Expor sua heterogeneidade não faria do Sertão um polo antagônico à urbe, 

mas caberia a ele suas próprias características de acordo com suas relações sociais 

internas, assim como com as externas, sem excluir uma ou outra. Isto é, Sertão não 

seria aquilo que a urbe não é, tampouco essa seria o que o Sertão não consegue ser. 

Ao sair dos silenciamentos impostos pelo discurso dominante, ao contestá-lo, espaço 

e sujeitos abrem as margens para suas próprias multiplicidades, ou como dito por 

Marilena Chauí: ambiguidades. Para a filósofa, a problemática está em conceber 

essas relações pelo viés da dicotomia, especialmente as relacionadas à Cultura 

Popular, já que 

[...] seres e objetos culturais nunca são dados, são postos por práticas sociais 
e históricas determinadas, por formas da sociabilidade, da relação 
intersubjetiva, grupal, de classe, da relação com o visível e o invisível, com o 
tempo e com o espaço, com o possível e o impossível, com o necessário e o 
contingente. Para que algo seja isto ou aquilo e isto e aquilo é preciso que 
seja assim posto ou constituído pelas práticas sociais. [...] Ambigüidade não 

                                                           

61 A leitura dos versos citados ainda possibilita reiterar a associação realizada no segundo capítulo 
deste estudo, em que se destacou a constituição do campo como fonte de matéria prima e a cidade 
como centro comercial e político. Nesse sentido, as metrópoles extrairiam a produção campesina, 
administrando e usufruindo das riquezas advindas dessa produção, alargando as disparidades sociais 
entre as regiões. 
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é falha, defeito, carência de um sentido que seria rigoroso se fosse unívoco. 
Ambigüidade é a forma de existência dos objetos da percepção e da cultura, 
percepção e cultura sendo, elas também, ambíguas, constituídas não de 
elementos ou de partes separáveis, mas de dimensões simultâneas que, 
como dizia ainda Merleau-Ponty, somente serão alcançadas por uma 
racionalidade alargada, para além do intelectualismo e do empirismo. 
(CHAUÍ, 1986, p. 122-123, grifos da autora). 

 Tomando por base o postulado por Chauí, ao negar suas próprias 

ambiguidades, o discurso hegemônico suprime o que compreende como falha ou 

defeito em razão de sua busca pelo o que Santiago entendeu como herança da 

valorização da unidade colonizadora. Enquanto compreendido como uno, sinônimo 

de pureza, a representação do discurso da dominação mantém-se irreparável. Ao 

resistir e contestar essa unidade utópica, caminha-se para o fomento de discursos 

horizontalizados, dissociados da concepção política e econômica dos discursos.  

 Patativa, cujas “incoerências” foram pontuadas e questionadas, inclusive em 

momentos anteriores desta pesquisa, pode ser lido como um ser de voz imersa nessas 

ambiguidades. Em acordo novamente com Marilena, talvez seja mais conveniente 

interpretar o discurso entoado pelo poeta do Assaré também como “ambíguo, tecido 

de ignorância e saber, de atraso e de desejo de emancipação, capaz de conformismo 

ao resistir, capas de resistência ao se conformar. Ambigüidade que o determina 

radicalmente como lógica e prática que se desenvolvem sob a dominação.” (CHAUÍ, 

1986, p. 124).  

Nesse sentido, assumir seu lugar nas margens não colocaria esse discurso 

como menor que aquele em posição de dominação devido aos construtos políticos e 

econômicos, mas imerso no contexto em que a luta de classes é necessária e em que 

a representatividade dessas é essencial para um reordenamento social e discursivo. 

Vale ressaltar que esse reordenamento não condiz com uma inversão de papéis, 

dominado tornando-se dominante e vice-versa, mas sim direcionando-se a uma justiça 

social, (de)clamada em tantos versos por Patativa. 

Enquanto periférico, o discurso do campo movimentou-se em aliança com o 

discurso das margens urbanas, aglomerando representações culturais com 

características pares em relação às vozes de resistência e contestação62. Ambos com 

                                                           

62 Vide a confluência entre rap e embolada proposta por Amarino Oliveira de Queiroz em sua dissertação de 
mestrado, intitulada Ritmo e poesia no Nordeste brasileiro: confluências da embolada e do rap, defendia pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana/BA em 2002. 
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base em tradições orais, por vezes, foram utilizados pelo discurso hegemônico para 

reiterá-lo, no sentido de que foram tomados como expressões culturais arcaicas e 

populares, concebendo-las como pouco valorativas. Imersos em suas relações 

sociais, os discursos modificaram-se ressignificando seu dizer do outro e de si, 

apontando para o questionamento acerca de uma hegemonia baseada na utopia da 

unidade, aproximando-se de uma movência entre tradições e construtos conceituais 

e de um entre-lugar discursivo em meio à necessidade de dissolução de hierarquias 

e de aceitação das ambiguidades sígnicas dos discursos.    

Mesmo que os diversos teóricos com os quais este estudo dialogou apontem 

diferentes concepções para a liquefação da fronteira discursiva entre o que se 

concebeu como próprio do Sertão (voz do dominado/da margem) e da metrópole (voz 

do dominante/do centro de poder), observa-se que a invenção e o real fazem parte de 

um mesmo construto. O Sertão de Patativa é e ou nem é todos esses Sertões, de 

igual maneira é e ou nem é o real, é e ou nem é o inventado. 
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5. (R)EXISTÊNCIA 

 

Reza a lenda que o momento de desenvolvimento das considerações finais de 

um estudo cuja característica essencial é o labor de anos de envolvimento e 

afetividades, nem sempre cordiais, com a escrita é o passo mais duro do dissertar. 

Não há como discordar dessa lenda que mais parece profecia. É certo que o vínculo 

com o poeta do Assaré poderia ter sido um voo mais tranquilo, sem as ventanias 

próprias do Sertão que passam destelhando teorias e leituras em ponto de 

florescerem. Entretanto, caso assim o fosse, poderia não ser condizente com a 

avezinha chorosa. 

  Ao compreendermos o real e o inventado acerca dos discursos fomentados 

sobre sujeitos e espaço, propomos que a possível “incoerência” na representação de 

ambos era, em contrapartida, um índice da ressignificação necessária para 

desarticular a concepção hierárquica entre os discursos hegemônico e subalternizado. 

Por essa via, Patativa do Assaré, enquanto sujeito de sua própria narrativa poética, 

questiona a autoridade das vozes que delimitam os referentes para a construção 

sígnica de espaços que não são os seus.  

Fomentando, para tanto, diálogos com as possíveis pontes do fazer poético 

patativano com as tradições assimiladas pelo poder hegemônico e com as imersas na 

oralidade, tidas como inseridas nas expressões culturais tipicamente das margens. 

Desconstruindo, dessa forma, as classificações oriundas da busca pela estratificação 

dessas tradições em polos divergentes, pois, como exposto, Patativa absorve 

influências das duas. 

Ao considerar que a dicotomia entre campo e cidade era reiterada, e por vezes 

ratificada, pela ave poesia, fez-se necessário indagar as relações históricas entre 

esses espaços no contexto brasileiro, especificadamente no que se compreendeu 

como Modernismo de 30. O recorte mostrou-se relevante em razão não apenas do 

contexto de produção e veiculação de Inspiração Nordestina, frisando-se que tal 

circulação foi considerada para além daquela mediada pelo livro, mas também pela 

dinâmica política e econômica da época que enfatizou o desconhecimento de uma 

região sobre a outra. Por meio das análises, foi possível evidenciar a coexistência 

entre o que era concebido como tipicamente sertanejo e o que era particularmente 
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urbano nos dois espaços. Isto é, com o aperfeiçoamento dos canais de ligação entre 

o campo e as cidades litorâneas, principais polos urbanos, os dois espaços 

desenvolveram e intensificaram seus pontos de congruência. 

Destacamos que a poesia de Patativa pode ser interpretada como um índice 

da ressignificação, em particular, da construção de sentidos sobre o Sertão por 

assumirmos que seus versos não desconstroem como um todo o discurso associado 

à região sertaneja e a seus sujeitos. Em algumas poesias, inclusive, há um reforço do 

que entendemos como referente à voz dominante. Mas, considerando Patativa como 

um homem de seu tempo, há, de fato, um avanço rumo a um novo dizer sobre o Sertão 

que liquefaça os conceitos fechados acerca desses discursos, o hegemônico e o 

subalternizado. 

Desviando do que se espera quando começamos um labor impulsionado por 

questões, propomos um novo diálogo que prossegue o desenvolvimento de 

interrogações no lugar de pontos finais. Isto posto, pois, se acreditamos que a poiesis 

patativana está em uma fronteira líquida no processo de ressignificação dos discursos 

sertanejo e urbano, poderíamos delimitar obras que avançaram do índice apontado 

por Patativa para movimentos de reconstrução sígnica do Sertão? 

Se tomarmos como mote uma das temáticas mais enfatizadas por Patativa, o 

êxodo do campo para a cidade e a fragilidade existencial do sujeito longe de sua terra 

e de seu vínculo com sua identidade, é possível viabilizar diálogos com obras que 

narraram o retorno da geração “filha” dessa partida. Antonio Torres e Marilene Felinto, 

em Essa Terra e Mulheres de Tijucopapo, respectivamente, desenvolvem narrativas 

que impulsionam a representação de sujeitos partidos, que vivem ligados a um Sertão 

do passado e condicionados a uma cidade que pouco lhe oferece visibilidade e 

dizibilidade para (re)constituir-se enquanto um agente social.  

Os romances problematizam o ciclo de êxodo desses indivíduos que já se 

desenvolveram em um estado de suspensão, não pertencentes nem ao campo nem 

à cidade, que veem como possibilidade de reencontro com o que perderam de si, a 

busca pelo passado. Procura problemática que, inevitavelmente, condiciona as 

personagens a encarar um Sertão que pouco parece com aquele que viveu em 

memória. O lugar interiorano de Antonio Torres e de Marilene Felinto é uma região 

que absorveu as mudanças sociais e tecnológicas, assimilando-as em comunhão com 
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o que havia de próprio de seu espaço, criando uma dicotomia entre o pertencimento 

a um passado que já foi diluído e um presente ainda em construção.    

Atravessando a literatura, e observando o Sertão cinematografado, pode-se ver 

a possível representação de um discurso remodelado (para evitar o perigo do adjetivo 

“novo”) para dizer o Sertão e seus sujeitos. Nas obras ficcionais Amarelo Manga e 

Céu de Suely, ainda que consideradas em relação à veiculação para o “grande 

público” como lado b do cinema nacional, é visível o registro de um Sertão criador de 

polos econômicos de entretenimento, por meio dos festivais de forró em sua versão 

universitária, a qual é financeiramente atrativa, inclusive em um contexto de 

reproduções “pirata”. Os flagelos decorrentes da ineficiência política agora são mais 

próximos daqueles encontrados na zona urbana, interligados por um fator comum: as 

drogas. 

Em uma vertente mais recente, e mais popularizada em relação à difusão para 

o público, Reza a lenda e Boi néon veiculam um Sertão cuja ligação com o passado é 

questionada pelos enredos e contestada pelas personagens. O primeiro, ainda que 

mais próximo à retomada de imagens que reforçam as concepções cristalizadas da 

seca e do misticismo, é interpelado pela dúvida e pela criticidade do protagonista 

relacionadas a uma possível retomada do discurso antagônico que condicionava o 

Sertão ao silêncio.  

O segundo propõe o questionamento de um dos símbolos mais tradicionais 

remontados ao sertanejo: a sua delimitação enquanto macho, no sentido patriarcal e 

machista do termo. Impulsionada pelo desejo do protagonista de se tornar estilista, a 

narrativa explora e indaga a associação entre os preconceitos baseados na 

sexualidade e nas concepções de construção de identidade de gênero e a 

organização sociocultural sertaneja, problematizando as ideias de “cabras machos” 

como já fragilizadas. Sobre temática semelhante, e distanciando-se da ficção, o 

documentário Kátia, expõe a história da primeira transexual a ocupar um cargo político 

no Brasil, após ser eleita vice-prefeita da cidade de Colônia no Piauí para a gestão de 

2004-2008, em pleno Sertão, outrora lugar da representação do cabra macho 

heterossexual e machista.  

Embora os exemplos supracitados possam revelar uma modificação discursiva 

sobre o Sertão, a produção desses sentidos ainda permanece em xeque em virtude 
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do que observamos sobre a utilização das vozes possivelmente advindas das 

margens como veículos de manutenção do poder dominante. É preciso entender os 

diversos fatores de produção desses dizeres recentes em associação com sua 

vinculação discursiva, seja com o poder hegemônico, seja com o subalternizado. É 

necessário, nesse sentido, saber de onde e de quem partem essas vozes. Carece de 

adentrar novamente os Sertões. 
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