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Não! Eu não sou do lugar dos esquecidos!

Não sou da nação dos condenados!

Não sou do sertão dos ofendidos!

Você sabe bem:

Conheço o meu lugar!

(Belchior)



RESUMO

Este trabalho surge com inquietações sobre o que é ser nordestino a partir da

audição de Belchior. Com ela, foi possível questionar de que maneira o artista cearense

tensiona os estereótipos sobre o Nordeste, na medida em que ora os aciona, ora os nega

e rompe com eles. Para tanto, parto da premissa de que o cantor tenta se desvincular dos

estereótipos sem, porém, abrir mão deles por completo, como é possível observar ao

analisar suas canções. Dessa forma, seus álbuns foram analisados com o objetivo de

identificar os traços de nordestinidade que eles carregam e em que momentos Belchior

os coloca em tensão, estabelecendo uma produção que se distancia das antigas músicas

regionais e se classifica como Música Popular Brasileira (MPB). Para fazer essa análise,

foram selecionadas duas pistas que deveriam ser identificadas e, posteriormente,

compreendidas em seu funcionamento: sonoridades e temáticas. Além da análise

propriamente dita, também foi realizada uma revisão bibliográfica para entender o

processo de formação da identidade nordestina, sob as perspectivas históricas,

socioculturais e das disputas político-econômicas que se entremeiam na configuração

regional.



ABSTRACT

The writing of this monograph was motivated by questions provoked during the

listening of Belchior’s works. In this process, it was possible to ask how the artist from

Ceará mobilizes stereotypes about the Brazilian northeast, seeing as he on one hand

makes use of them, while on the other moves to deny them. Therefore, the objective of

this work is to identify elements of “northeastern-ness” present in Belchior’s songs and

in what moments the artist makes his ambiguous use of them, producing songs that

distance themselves from a more traditional regional style and would be classified as

Música Popular Brasileira (MPB). Methodologically, two aspects of the songs were

selected for analysis: their sonority and the themes each song deal with. Beyond the

proposed analysis, this monograph also includes a bibliographical review aimed at

understanding the processes involved in the formation of northeastern Brazilian identity

in historical, sociocultural and politico-economical perspectives.
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INTRODUÇÃO
“Eu me lembro muito bem do dia que cheguei

Jovem que desce do Norte pra cidade grande”

(Belchior)

Em 2015, coloquei em prática um plano antigo: saí de Maceió, em Alagoas, e fui

estudar Comunicação em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. Foi num fim de

tarde de 2017, enquanto caminhava da UFF até minha casa, que Belchior soprou em

meu ouvido “não, eu não sou do lugar dos esquecidos”. Aquele pequeno verso trouxe à

tona incômodos que eu já carregava desde quando cheguei ao Sudeste e precisei me

colocar no lugar de migrante. Até então, já me deparara com diversos questionamentos

sobre o lugar de onde eu vinha, que muitas vezes era confundido com outras cidades e

Estados da Região Nordeste. “Maceió é perto de Salvador, não é?”, “Fica na Bahia ou

em Pernambuco?”, eram apenas algumas questões que os “sudestinos” me faziam,

tentando localizar no mapa do Brasil o local onde nasci e me criei.

Da canção de Belchior e de minha própria experiência como migrante, surgiram

em minha cabeça questionamentos que, aos poucos, trouxe para minha vida acadêmica.

Afinal, o que é ser nordestino? Como se produzem os estereótipos sobre o nordestino?

Por que uma região tão extensa é entendida como um espaço homogêneo? Por que

ainda somos vistos num lugar de subalternidade? A partir dessas perguntas, entrei em

contato com outros pesquisadores que já haviam feito questionamentos similares e que

tentaram respondê-los, como Durval de Albuquerque Jr. e Maura Penna, que ajudaram a

fermentar novas perguntas.

A canção de Belchior, no entanto, seguiu ressoando e me deu um estalo para

questionar o lugar das obras artísticas na produção ou contestação dos estereótipos.

Afinal, entendo que a produção de uma identidade regional é entremeada por tensões e a

arte torna-se uma ferramenta fundamental nesse processo. A partir desse ponto,

desenvolvi o projeto desta pesquisa, com o objetivo de compreender de que maneira a

obra de Belchior se encaixa na produção da identidade nordestina. Para tanto, parto da

premissa de que o cantor tenta se desvincular dos estereótipos sem, porém, abrir mão

deles por completo, como é possível observar ao analisar suas canções. Como efeito, ele

consegue se desvincular da noção de artista regional e se filiar à MPB, classificação esta



que coloca luz sobre outros problemas, especialmente vinculados à sonoridade, que

serão desenvolvidos ao longo do capítulo 2, dedicado a analisar de que forma os sons se

organizam na música de Belchior e comunicam sobre suas influências regionais ou

sobre suas tentativas de produzir uma música urbana, afastada sonoramente do ambiente

sertanejo.

A partir dos questionamentos e premissas, para desenvolver esta pesquisa, meu

método se dividiu em duas partes fundamentais, que se refletem,de certa forma, na

divisão dos capítulos: uma revisão teórica para lidar com as questões relativas ao

Nordeste, bem como a contextualização da obra de Belchior, e a análise das canções.

Foi realizado, ainda, um terceiro procedimento, complementar à análise, que foi a coleta

de materiais sobre Belchior e sua obra, como entrevistas e críticas da época aos seus

lançamentos. Para isso, utilizei ferramentas disponíveis na internet, como a Hemeroteca

Digital1, que permite ter acesso a jornais e revistas antigos digitalizados, e o YouTube,

que conta com acervo de programas de TV. Com essa coleta, busco observar de que

maneira o próprio Belchior se relacionava com a sua produção e com a ideia de

identidade nordestina, bem como o modo como a crítica recepcionava suas canções,

com interesse especial nos comentários que tocavam na questão de sua origem

geográfica.

Assim, ao me ver dentro de uma pós-graduação em comunicação, imediatamente

me questionei sobre como delimitaria minhas referências bibliográficas. Ao longo da

pesquisa, no entanto, compreendi a necessidade de absorver conhecimentos diversos

para dar sustentação à dissertação. Dessa forma, este é um trabalho interdisciplinar, que

englobou em seu conteúdo conhecimentos oriundos da antropologia, das ciências

sociais, da história, da geografia, da comunicação e da musicologia. Com isso,

considero que foi possível dar uma profundidade às discussões que se desenvolvem ao

longo dessas páginas, levando em conta os contextos em que os fenômenos

aconteceram.

Por isso, antes de adentrar à análise propriamente dita das canções, faço um

capítulo de contextualização, intitulado “O Nordeste e os nordestinos na música”.

Trazer esse capítulo é uma tentativa de explicitar os processos que nos levaram ao meu

objeto de estudo, que é a produção musical de Belchior. Dessa forma, trata-se de um

1 Arquivo de periódicos nacionais digitalizado, criado e mantido pela Biblioteca Nacional. Disponível
gratuitamente no link: http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/.

http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/


capítulo teórico e histórico, que se ocupa de compreender, ainda que de forma breve,

quais fenômenos foram anteriores ao surgimento de Belchior enquanto artista.

Assim, com a revisão teórica, pretendo entender como se deu a formação da

identidade nordestina, levando em consideração fenômenos políticos, sociais, culturais e

econômicos que contribuem para a sua construção. Com isso, pretendo que essa

formação seja compreendida não como um mero evento, mas como um processo,

portanto inserido em sua historicidade. A partir dessa revisão e discussão, adentro na

questão da música Dessa forma, o desenrolar deste trabalho exigiu leituras sobre os

seguintes temas: o processo de colonização brasileiro e as relações de trabalho que se

desenvolveram durante ele; disputas políticas e econômicas entre os Estados brasileiros;

políticas de assistência governamental para atender às demandas da Seca; origem das

principais influências culturais nordestinas; desenvolvimento de movimentos culturais

na região; a história da diáspora nordestina no século XX, entre outros. Nem todos, no

entanto, estão presentes ao longo dessa dissertação, apesar de terem sido fundamentais

para o desenvolvimento da pesquisa.

Dessa forma, a dissertação se inicia com as discussões sobre o que é a

nordestinidade, apresentando bases teóricas para trabalhar com questões relativas à

identidade. Então, busco conceituar o que é “nordestinidade”, a partir do diálogo com

Maura Penna, e entender os processos que levaram à cristalização das identidades que

até hoje são acionadas, representadas muitas vezes pelas figuras do sertanejo ou do

cangaceiro, ou seja, atreladas a uma ideia de Nordeste reduzido a paisagens sertanejas

ou agrárias.

Para essas primeiras discussões, considero que o Nordeste é, assim como

qualquer outra região, uma comunidade imaginada, acionando o conceito criado por

Benedict Anderson (2008). Segundo Anderson, as comunidades imaginadas dependem

de elementos de coesão, que podem ser criados de forma oficial (como é o caso de hinos

e bandeiras), mas também pela sua população ao longo do tempo (como acontece com a

cultura popular). Assim como Anderson, outro autor que me ajuda a refletir sobre essa

construção de imaginário é Hobsbawm (2012), ao postular a ideia de que todas as

tradições são inventadas, já que não existem na natureza. Logo, essas tradições

dependem da ação humana, por meio do discurso, de instrumentos de poder e de



negociação, questões que também incluem os elementos de coesão para consolidação

das práticas tradicionais.

Para compreender a seleção e exclusão desses elementos de coesão, trago à cena

os trabalhos de autores como Stuart Hall (2016) e Kathryn Woodward (2014), que

ajudam a pensar questões sobre como as representações agem na criação de identidades.

Dessa forma, busco mostrar como a identidade nordestina se formou em torno de

representações que a atrelam a determinados elementos ligados ao sertão, à violência, à

miséria, etc.

É importante ressaltar que o Nordeste enquanto região, no entanto, surge apenas

no início do século XX, em concomitância com o processo migratório, que neste

trabalho é entendido como a “diáspora nordestina”, pelo grande contingente de pessoas

que saiu de suas terras em direção ao Sul-Sudeste.

Para apresentar o surgimento da região enquanto ideia, trago à dissertação as

primeiras discussões sobre ela, a partir da perspectiva de Gilberto Freyre (2004), que a

entendia como dividida em duas (o litoral e o sertão), dedicando-se principalmente a

compreender os processos sociais que se desenrolaram na primeira. Com isso, pretendo

trazer à tona as primeiras noções que foram construídas em torno do Nordeste pelos

sociólogos da época, que foram, segundo Albuquerque Jr (2009), atores responsáveis

pelo imaginário que se construiu sobre a região.

Na sequência dessa contextualização sobre o Nordeste, entram as discussões

especificamente em torno da música nordestina, trazendo à tona reflexões sobre como a

música age no processo de produção de uma identidade nordestina. Para tanto,

valho-me das leituras dos trabalhos de autores como Durval Muniz de Albuquerque Jr.

(2009), Felipe Trotta (2014) e Georgina Born (2011), que ajudam a compreender o

papel da música enquanto expressão cultural que atravessa e é atravessada pelos

contextos sociais em que está inserida.

A análise que desenvolvi ao longo dos dois últimos capítulos identifica as pistas

que indicam as influências nordestinas na música de Belchior, com o intuito de isolar e

observar que elementos de nordestinidade ele incorpora em sua obra. Assim, a partir da

audição dos discos, identifiquei que Belchior articula essas influências por meio do

sotaque, das temáticas e da sonoridade. Dessa forma, cada uma dessas pistas se



converteu em um capítulo, nos quais demonstro como elas são articuladas de modo que

ora reafirmam e ora tensionam

Mais do que discussões em torno das canções de Belchior, o que pretendo com

este trabalho é trazer para o centro da produção acadêmica questões relativas à

identidade nordestina e os elementos que a compõem. Busco, então, fomentar o debate

sobre os motivos que nos levam a ainda reiterar os estereótipos e compreender de que

maneira eles podem ser superados.



1. O NORDESTE E OS NORDESTINOS NA MÚSICA BRASILEIRA

“Nordeste é uma ficção
Nordeste nunca houve!”

(Belchior)

Apesar de englobar nove estados que se diferem entre si em suas paisagens,

hábitos alimentares, climas, formação étnica e sotaques, entre outras características, a

região Nordeste passou por um processo de homogeneização que faz com que as

pessoas que por ali nascem sejam rotuladas apenas de “nordestinos”. Quando nos tratam

por “paraíba”, “cearense” ou “baiano”, não é sobre os estados que falam. Os apelidos,

nesses casos, funcionam como uma metonímia, figura de linguagem por meio da qual se

substitui o todo por uma parte. Assim, a Paraíba, o Ceará ou a Bahia se apresentam

como uma forma de representar o conjunto de nove Estados.

Vinda de Alagoas e compreendendo as especificidades do lugar onde nasci, o

que inclui saber o que pertence e o que não pertence a ele, foi uma surpresa perceber

que no Sudeste sou considerada igual a qualquer colega maranhense, ainda que nunca

tenha pisado no Maranhão. Estar em pé de igualdade com um maranhense ou sergipano

não seria um problema, se essa igualdade não residisse em um projeto que se

desenvolve ao longo de décadas no sentido de inferiorizar a Região Nordeste e colocá-la

no lugar da alteridade.

Assim, a partir de minha própria experiência de vida enquanto migrante, que se

percebeu como corpo estranho num local que não me pertencia e ao qual eu mesma não

pertencia, deparei-me com os problemas que me levaram a iniciar meus

questionamentos. Afinal, o que é nordestinidade, como ela se forma e como os

indivíduos se relacionam com ela? Para dar o pontapé, explico que, depois de ler e reler

trabalhos que tratam da construção simbólica do Nordeste, considero como

“nordestinidade” o conjunto de informações, características e costumes que fazem com

que um indivíduo seja considerado nordestino. Nessas características, estão incluídos, é

claro, os estereótipos, que servem a todo o tempo como um reforço para assentar essa

nordestinidade e torná-la naturalizada.



Assim, já posso afirmar de antemão que o processo de construção social da

identidade nordestina - assim como de outras identidades regionais - é atravessado por

disputas simbólicas, como revelam autores como Bourdieu e Hall e como será detalhado

com mais profundidade no tópico adiante. Quando se fala em disputa simbólica, então,

fala-se de um processo no qual as linguagens estão no centro das atenções, numa peleja

pelo direito de representar.

Entendendo a canção como uma expressão artística que se insere no meio desse

jogo de representações, trago-a neste trabalho como objeto de análise para compreender

como essa nordestinidade se manifesta na música. Nesse sentido, é válido ressaltar que

não escolhi a música como objeto por considerá-la tão somente como uma forma de

representação. Muito além disso, sabendo que as canções são produzidas no meio

dessas disputas, compreendo que elas não são somente influenciadas, mas que também

influenciam a criação das identidades, como mostrarei mais adiante trazendo exemplos

como Luiz Gonzaga, a quem dedico um subtópico à parte por compreender a sua

importância no processo de formatação da identidade nordestina na música.

Sendo assim, neste capítulo trago a música como um objeto de análise que

permite observar a formação identitária regional, tanto como ponto de partida quanto

como ponto de chegada. Para tanto, inicio o capítulo com uma breve discussão da

construção identitária enquanto processo social atravessado pelo simbólico, trago um

panorama histórico sobre como esse processo pode ser observado na música brasileira e,

por fim, faço uma breve contextualização da vida e da obra de Belchior dentro da

discussão.

1.1 As relações entre nordestinidade e música

Para entender a formação da identidade nordestina como um processo

sociocultural, proponho que o ponto de partida seja a premissa defendida por

Hobsbawm, que diz que todas as tradições são invenções humanas, decorrentes de

processos sociais. De acordo com ele:



Por ‘tradição inventada’, entende-se um conjunto de práticas,
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais
práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e
normas de comportamentos através da repetição, o que implica,
automaticamente, uma continuidade em relação ao passado
(HOBSBAWM, 2012, p. 8)

Assim, já podemos fazer a associação entre essas tradições e um esforço

discursivo, que utiliza a linguagem como forma de dar sentido ao mundo. Essa questão

específica será desenvolvida a seguir, a partir de autores vinculados aos Estudos

Culturais.

Retornando a Hobsbawm, temos que o historiador demonstra em sua obra como

mesmo as tradições que parecem antigas muitas vezes são construções recentes,

especialmente quando observamos aquelas que são institucionalizadas, ou seja, que

servem como forma de corroborar instituições oficiais. Para ilustrar o fenômeno, o autor

usa como exemplo o Festival of Nine Lessons and Carols, que passou a ser realizado

anualmente pela realeza britânica na década de 30, mas que parece ter muito mais

tempo de realização pela sua massificação por meio da mídia, o que permitiu sua

consolidação com rapidez. Ele ainda mostra que tradições que parecem naturais também

são construídas, no entanto, é muito mais difícil localizar suas origens no tempo,

justamente pelo efeito de naturalização.

Para averiguar a validade da hipótese proposta por Hobsbawm em relação à

nordestinidade, trago à tona estudos de pesquisadores vinculados aos Estudos Culturais,

a começar por Bourdieu. O autor contribui com este trabalho com dois textos sobre o

tema, “Efeitos de Lugar” e “A Identidade e a Representação”, nos quais se propõe a

analisar as relações entre os espaços físico e social, de modo a compreender como as

construções simbólicas e discursivas se inscrevem no território.

De acordo com Bourdieu, antes mesmo de ser geográfica, uma região é uma

determinação simbólica que está atravessada pelo poder: “o espaço [físico] é o lugar

onde o poder se afirma e se exerce” (BOURDIEU, 1989, p. 163). Ele mostra que a

própria palavra já deixa marcada em si esse poder determinante, já que “região” vem do

latim “regium”, que tem a ver com a realeza.



Com a delimitação do espaço físico e de suas práticas socioculturais, são

determinados os sujeitos que estão dentro ou fora da região em questão. Nesses espaços,

as hierarquias são dissimuladas pelo efeito de naturalização, que é acarretado pela

inscrição durável das realidades sociais no mundo natural (BOURDIEU, 1989, p. 160).

Assim, vemos que o mundo material é atravessado pelo simbólico e, por isso, não se

pode separar o real (material) da representação do real (simbólico). É daí que se começa

a determinar quem somos “nós” ou quem são “eles”. É a partir desse processo de

diferenciação, por exemplo, que um carioca enxerga um paulista como “o outro” e

vice-versa.

Nesse ponto, aliás, é importante trazer à tona o trabalho da pesquisadora

Kathryn Woodward (2014), que diz que as identidades se formam em processos

relacionais. Além disso, a autora ainda mostra que a identidade depende diretamente da

diferença, o que “ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto

por meio de formas de exclusão social” (2014, p. 40). Em outras palavras, é necessário

compartilhar símbolos com pessoas de um mesmo agrupamento e diferenciar esses

símbolos daqueles usados por outros grupos. Esses símbolos, por sua vez, podem ser

diversos: culinária, vestimentas, língua e, claro, a música, entre outros. Vale ressaltar

que essa regra não vale apenas para as identidades regionais, já que mesmo outros

grupos também se formam a partir do compartilhamento simbólico. No entanto, a este

trabalho interessa especificamente a questão da regionalidade, o que exige uma atenção

também à questão territorial.

Com tudo isso, temos que, a partir do compartilhamento simbólico que se

desenrola em um determinado espaço, de forma diretamente relacionada ao território,

surgem as identidades regionais. Estas, por sua vez, precisam do compartilhamento de

símbolos para manter a coesão social, como mostra Benedict Anderson em

“Comunidades Imaginadas”. Logo, essas identidades não são naturais, como mostram

Bourdieu e Hall em consonância com Hobsbawm, mas sim construções sociais. Esse

compartilhamento de símbolos, no entanto, é atravessado a todo o tempo por disputas

pelo direito de significar, como mostram Hall (2016) e Homi Bhabha (2013), e isso não

é definido de forma democrática, em uma eleição. Em geral, quem tem mais poder nas

mãos tem o direito de determinar os símbolos compartilhados, assim como tem o direito

à proibição de símbolos específicos.



Esse processo pode ser facilmente observado ao estudar a colonização brasileira,

especialmente no tratamento dado a pessoas escravizadas, que foram obrigadas a se

submeter à ocidentalização e ao cristianismo, com a condenação de suas práticas

religiosas e culturais.

Assim, chegamos a Bakhtin (1995), que mostra que toda determinação

simbólica (ou seja, os signos) é também ideológica. Em outras palavras, os signos não

são vazios de sentido, já que carregam ideias pelas quais os sujeitos leem o mundo ao

seu redor.

Olhando de forma breve para os trabalhos de autores como Durval Albuquerque

e Maura Penna, podemos verificar como essas discussões podem ser observadas na

prática na construção da nordestinidade, especialmente a partir do fim do século XIX.

Tanto Penna quanto Albuquerque Jr. mostram que houve um esforço

político-econômico na construção da ideia de que o Nordeste é o espaço do atraso, da

antimodernidade, da subalternidade. Isso seria, porém, uma deturpação de um esforço

de positivação iniciado por grandes latifundiários nordestinos, que, diante do

deslocamento da economia para o sul do país, em detrimento das monoculturas locais,

tentavam vender o Nordeste como o berço da nação brasileira. Para ilustrar como esse

argumento se construía, podemos ler o seguinte trecho de Gilberto Freyre, escrito numa

tentativa de exaltar a região:

A verdade é que foi no extremo Nordeste - por extremo Nordeste deve
entender-se o trecho da região agrária do Norte que vai de Sergipe ao
Ceará - e no Recôncavo Baiano - nas suas melhores terras de barro e
húmus - que primeiro se fixaram e tomaram fisionomia brasileira os
traços, os valores, as tradições portuguesas que junto com as africanas
e indígenas construiriam aquele Brasil profundo, que hoje se sente ser
o mais brasileiro. O mais brasileiro pelo seu tipo de aristocrata, hoje
em decadência, e principalmente pelo seu tipo de homem do povo, já
próximo, talvez, de relativa estabilidade. (FREYRE, 2004, p. 50)

Retornando às ideias do Nordeste enquanto espaço da antimodernidade, temos

que isso se reforça ainda mais a partir dos movimentos de migração em massa em

direção ao Sudeste, que reiteram a ideia de que os nordestinos são miseráveis e fazem

surgir personagens cômicos ou narrativas dramáticas com o nordestino no centro do

problema.



As diferentes formas artísticas, nesse sentido, surgem como objetos simbólicos

de reforço ou de negação dessa identidade, atravessando e sendo atravessadas pelo

contexto em que se desenvolvem. Nesse sentido, Albuquerque Jr. (2009) diz que,

enquanto expressão artística, a música atravessa e é atravessada pelos processos sociais

e pelas condições materiais que se desenvolvem nas comunidades em que ela está

inserida.

As obras de arte têm ressonância em todo o social. Elas são máquinas
de produção de sentido e de significados. Elas funcionam proliferando
o real, ultrapassando sua naturalização. São produtoras de uma dada
sensibilidade e instauradoras de uma data forma de ver e dizer a
realidade. São máquinas históricas de saber (ALBUQUERQUE JR.,
2011, p. 41).

Além de Alburquerque Jr., outra autora que nos ajuda a refletir sobre o assunto é

Georgina Born, que, no artigo “Music and Materialization of Identities”, observa de que

modo a música é capaz de materializar identidades, propondo quatro planos de

mediação social que devem ser vistos para identificar as conotações extramusicais

produzidas pela sonoridade.

O primeiro plano diz respeito às relações sociais produzidas pela música; o

segundo tem a ver com a relação entre música e comunidades imaginadas; o terceiro

fala sobre como as estruturas sociais interferem na produção musical e o quarto sobre

instituições e materialidades que permitem a produção, reprodução e transformação

musical. Para o desenvolvimento desta dissertação, interessam os segundo e terceiro

planos propostos pela autora, assim definidos:

 A música evoca comunidades imaginadas, sendo capaz de construir
agregações de ouvintes por meio da identificação musical, entre outras
variáveis. De acordo com a autora, “estas são comunidades
musicalmente imaginadas que (...) podem reproduzir ou memorizar
formações de identidade existentes, gerar identificações puramente
fantasiosas ou prefigurar formações de identidade emergentes forjando
novas alianças sociais” (BORN, 2011, p. 381, tradução da autora)

 

Por essas definições, temos que o segundo plano se estabelece de dentro da

produção musical para fora, ressoando nas formas de sociabilidade. Já o terceiro segue a

lógica inversa, de fora para dentro, tendo em vista que a música traz para o seu interior

condições pré-existentes na sociedade. Vemos, então, que o processo de formação



identitário por meio da música é uma via de mão dupla, em que ela influencia e é

influenciada pelo meio.

A partir dos estudos de Born e Albuquerque Jr., então, podemos ressaltar que as

canções nordestinas tiveram um papel de protagonismo na consolidação da identidade

regional. Por um lado, elas são acionadas para que os próprios nordestinos possam se

reconhecer e se agrupar em torno dessa comunidade imaginada, servindo como um

elemento de coesão entre os pares. Por outro, elas também são ferramentas para que o

“outro” possa categorizá-los e compreender quem eles são, marcando as diferenças

entre as regiões, tal como pressuposto por Kathryn Woodward, já citada anteriormente.

Sendo assim, “os repertórios musicais [nordestinos] projetam no espaço sonoro

imaginários de alteridade, funcionando como símbolos de grupos sociais identificados

como ‘eles’” (TROTTA, 2014, p. 32). Da mesma maneira, esse repertório serve como

forma de compartilhamento entre os nordestinos:

Nesse processo, a música atua de forma particularmente efetiva no
estabelecimento de laços identitários e na imaginação de
pertencimento compartilhado. Os hinos, cantos e repertórios de um
“lugar” povoam afetivamente esse espaço com vivências individuais e
coletivas que inculcam nos indivíduos um sentimento de coletividade
e de pertencimento (TROTTA, 2014, p. 31).

Sobre o terceiro plano proposto por Born, temos que a música regional

nordestina absorve, em boa parte de sua produção, as hierarquias que foram construídas

historicamente no país, colocando o Nordeste no lugar de subalternidade e como um

espaço anti-moderno. Esse fenômeno é observado especialmente ao ouvir os artistas

mais vinculados ao tradicionalismo, como Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, que

muitas vezes representam o migrante nordestino como um matuto perdido na cidade

grande, reforçando uma ideia que já era predominante na mídia nacional, como cita

Marco Antônio Villa.

O aumento da migração [para São Paulo] trouxe a discriminação local
contra os “baianos”. Os jornais, quando noticiavam um crime,
somente citavam o estado de origem do acusado quando ele era
nordestino, fortalecendo o estereótipo de que o migrante era violento,
brigão e pouco sociável. (VILLA, 2017, p. 137)



Dessa forma, ao falar especificamente da música nordestina, é forçoso

reconhecer que ao longo do século XX ela foi influenciada pela diáspora em direção aos

Estados do Sul e Sudeste, bem como pelas condições materiais de existência da Região

e suas peculiaridades em relação a outros locais. Assim, artistas regionais acionaram a

música para registrar as causas e consequências da migração, abordando os

estranhamentos diante da cidade grande, a saudade de casa e da família, os

contratempos pelos quais precisavam passar no novo local, entre outras questões. Além

disso, outros temas registrados foram as paisagens nordestinas (ora litorâneas, ora

sertanejas), os costumes locais, a culinária, as festas, entre outros.

No entanto, considerando as ideias de Woodward (2014) sobre as identidades

não serem fixas, mas sim passíveis de reinvenção, vemos que, ao longo do tempo, as

narrativas ganham novas versões, em especial à medida que a migração chega ao seu

platô e, finalmente, começa a decair, inclusive com o retorno de muitos nordestinos às

suas terras natais, a partir do final da década de 1970. Na mesma linha de pensamento

de Woodward, Hall diz que:

[a identidade] tanto é uma questão de "ser" quanto de "se tornar, ou
devir". Pertence ao passado, mas também ao futuro. Não é algo que já
exista, transcendendo a lugar, tempo, cultura e história. As identidades
culturais provêm de alguma parte, tem história. Mas, como tudo o que
é histórico, sofrem transformação constante. Longe de ficar
eternamente em algum passado essencializado, estão sujeitas ao
contínuo "jogo" da história, da cultura e do poder (HALL, 1996, p.
69).

Nesse sentido, observa-se que, a partir do movimento Tropicalista,

protagonizado por artistas baianos, as representações em torno da identidade nordestina

na música brasileira tomam um rumo diferente e passam a redesenhar a imagem do

nordestino por meio da estética, da sonoridade e das letras das canções. Inspirados pelos

ideais do Manifesto Antropofágico e levado às graças do público a partir dos festivais

de música televisionados2, os artistas vinculados à Tropicália se propunham a incorporar

elementos nacionais a traços de modernidade. Assim, levavam para os palcos canções

que conseguiam mesclar referências folclóricas a novidades estéticas, como o emprego

2 Em “Brutalidade Jardim”, Christopher Dunn mostra que os festivais de música eram as principais
vitrines para artistas da MPB, abrindo portas nas gravadoras do país para novos talentos. Nas
competições, realizadas pelas emissoras de TV, o público poderia consagrar os artistas por meio das
palmas ou condená-los por meio das vaias.



da guitarra elétrica, o que chegou a ser alvo de protestos por ser considerada um

elemento aculturador, que ameaçava a cultura nacional. Com isso, deram início a um

novo capítulo na Música Popular Brasileira, abrindo espaço para novas

experimentações.

Assim, é possível observar que, a partir do final dos anos 1960, surgem artistas

que rejeitam os rótulos que outrora foram impostos e dão uma nova cara à música

nordestina, mostrando que é possível incorporar elementos modernos, a despeito da

ideia do Nordeste enquanto espaço de atraso. É depois dessa época, aliás, que Belchior

surge no cenário musical nacional, em meados da década de 1970. Há canções de

Belchior, por exemplo, em que ele nega a ideia do migrante que espera uma

oportunidade de retornar à terra natal, vide “Como Nossos Pais”:

Eu vou ficar nesta cidade

Não vou voltar pro sertão

Pois vejo vir vindo no vento

O cheiro da nova estação

É preciso reconhecer, no entanto, que, apesar de passadas quatro décadas desde

que Belchior lançou seus primeiros discos, ainda são os estereótipos acionados pelos

artistas tradicionais que perduram no imaginário brasileiro. O Nordeste ainda é

entendido como o “outro” e é colocado em contraponto às outras regiões do país,

especialmente Sul e Sudeste, em geral de maneira negativa. Mesmo com a enorme

redução no número de migrantes, o nordestino segue sendo representado como um

sertanejo que migra em busca de melhores condições de vida, o que demonstra o

processo de naturalização desses estereótipos.

No caso da música regional nordestina, o exemplo mais emblemático é, com

certeza, Luiz Gonzaga, que tomou para si o lugar do tradicionalismo e vendeu a imagem

da tradição, servindo como referência de autenticidade nordestina. Não é à toa que seu

nome é emprestado para centros culturais e turísticos, como é o caso da Feira de São

Cristóvão, no RJ.

Colocando uma lupa sobre os bastidores de Luiz Gonzaga, no entanto, vemos

um esforço para produzir esse efeito de tradicionalismo. Ele próprio conta, em sua



biografia, que o trio nordestino foi uma criação sonora sua, numa tentativa de unir

instrumentos que harmonizassem entre si (zabumba – percussão grave; triângulo –

percussão aguda e sanfona – melodia) e construíssem uma noção de nordestinidade.

Além disso, ele ainda fala sobre o planejamento de suas vestimentas, que previam

realmente a criação de um personagem. Para tanto, ele se inspirou em elementos do

cangaço e dos vaqueiros sertanejos, que considerava símbolos representativos para o

povo sertanejo.

Retornando à fala de Bourdieu sobre o processo de naturalização que ocorre

entre o espaço físico e o espaço social e olhando para esses espaços de celebração da

regionalidade nordestina, é fácil perceber como se naturalizou a caricatura criada por

Gonzaga. Os símbolos que ele destacou servem até hoje como ilustração da identidade

nordestina. Deveria ser óbvio, no entanto, que não podemos condenar a representação

criada por ele. Idealmente, devemos evitar o binarismo entre bom e ruim e tentar

observar os fenômenos de forma panorâmica, de modo que se faça jus às suas

complexidades.

Assim, podemos observar que a música serve para Luiz Gonzaga como um

instrumento de criação simbólica (sem ignorar que ela também é resultado da influência

de símbolos pré-existentes). Podemos entender que os sons emitidos em suas canções

são os musemas (menor unidade de significado musical), que se associam à ideia de

tradicionalismo nordestino. Essa música, no entanto, não se encerra no auditivo, ela é

acompanhada de elementos extramusicais, como define Jeder Janotti, que, no caso de

Gonzaga, são suas vestimentas e os cenários utilizados.

Dada a importância de Gonzaga para a música regional nordestina,

consideramos importante dedicar um subtópico à análise de como sua obra foi

fundamental para a formatação da identidade nordestina tal como se naturalizou. Assim,

é possível observar na prática os processos teóricos descritos anteriormente, no início

deste tópico, bem como abrir caminho para compreender obras que lhe sucedem e que

tomam suas canções como referência de nordestinidade.



1.1.1 Como Luiz Gonzaga inventou a tradição?

Nascido em Exu, o pernambucano Luiz Gonzaga chegara ao Rio de Janeiro na

década de 30, depois de dar baixa no Exército. Como não tinha a intenção de retornar à

terra natal, começou a praticar o ofício que aprendera com o pai – o sanfoneiro Januário

– tocando fados, tangos e foxtrotes na Região do Mangue. Assim, no início de sua

carreira, o futuro Rei do Baião apostava em um repertório comercial, adaptado ao gosto

do público carioca. De acordo com ele próprio:

Ninguém sabia que eu era nordestino. Eu já era um malandro, me
atirava no meio dos crioulos, vestido igual a eles, até cantava nas
gafierias. Eu tinha interesse em me adaptar ao sotaque carioca.
Sotaque nordestino, havia muito tempo que eu já tinha perdido.
Também, já tinha saído do Nordeste há mais de nove anos. Quando dei
baixa do Exército e saí de Minas, já estava ficando mineiro3.

O repertório com base nordestina só passou a ser executado na década de 1940,

após um desafio de um grupo de estudantes cearenses que frequentava o bar em que

Gonzaga tocava4. Apesar da resistência, por não confiar na vendabilidade dos ritmos

regionais, o sanfoneiro aceitou o desafio e tocou canções que aprendera com seu pai. O

sucesso da noite foi um divisor de águas na vida do pernambucano, que dali em diante

passou a investir na sonoridade inspirada nas tradições de sua terra e, como ele mesmo

dizia, “cantar o Nordeste”. Segundo Albuquerque Jr.,

A música de Luiz Gonzaga é, justamente, uma das primeiras
produções culturais populares voltadas para este migrante nordestino
que vive nas grandes cidades do Sul e que assume esta identidade de
nordestina. Gonzaga cria o baião e nomeia de música nordestina,
mesmo que este tenha sido criado no Rio de Janeiro, a partir de uma
mistura de ritmos não apenas regionais, mas internacionais, já que
iniciara a carreira gravando polcas, mazurcas, rancheiras, entre outros
ritmos, sendo o baião, portanto, uma música urbana e que de
tradicional nada tinha, música inventada como uma tradição e que
consegue rapidamente fazer parte desta pretensa identidade regional.
(ALBUQUERQUE JR., 2017, p. 120)

As canções executadas por Luiz Gonzaga têm como principal cenário o Sertão

nordestino, um espaço árido, em que os sujeitos precisam lidar com contratempos

4 O episódio é relatado por Dreyfus, em “Vida do Viajante”.
3 Depoimento de Luiz Gonzaga à jornalista Dominique Dreyfus, autora da biografia “Vida do Viajante”.



decorrentes da falta de água e do clima, condições que tornam o solo difícil de ser

cultivado. Em suas letras, reforça-se o lugar de subalternidade do nordestino e a

migração é apresentada como um processo inevitável para quem quer sobreviver,

alimentando os estereótipos que já eram propagados sobre o migrante. Ainda segundo

Albuquerque Jr.,

As músicas de Gonzaga também foram responsáveis pela veiculação
daqueles temas que iriam servir para reforçar o preconceito contra o
nordestino, como a percepção deste como sendo um matuto, que teria
o jumento como irmão, homem atrapalhado com o mundo da cidade,
homem simplório, desconectado com as transformações que se passam
no mundo, que não sabe se automóvel é homem ou é mulher, homem
reativo às transformações trazidas pela história, pela modernidade,
homem moralista, machista, para quem cabeludo não tinha vez,
embora suas músicas também tenham servido para questionar a
própria forma como o nordestino era visto e para denunciar as
condições em que a maioria da população sertaneja vivia.
(ALBUQUERQUE JR., 2017, p. 121)

O principal sucesso de Gonzaga, “Asa Branca”, de 1947, tornou-se um hino da

migração. A canção expõe o sofrimento do eu-lírico, que vê sua terra sofrendo os efeitos

do clima árido e é forçado a emigrar:

Inté mesmo a asa branca

Bateu asas do sertão

Entonce eu disse ‘adeus, Rosinha’

Guarda contigo meu coração

Em compensação às mazelas da seca, na sequência da canção percebe-se que o

sujeito vangloria a vida simples sertaneja e os valores do Nordeste. Ao final da canção,

o eu-lírico deixa claro que seu desejo é retornar, ao entoar:

Hoje longe, muitas légua

Numa triste solidão

Espero a chuva cair de novo

Pra mim vortar pro meu sertão



O sucesso de “Asa Branca” está relacionado, com certeza, ao contexto em que

ela foi lançada. A partir da década de 1930, observou-se um expressivo fluxo migratório

de pessoas saindo dos Estados do Nordeste, principalmente em direção ao eixo Rio-São

Paulo, o que deu à Região o título de “terra de arribação”. Com isso, o tema da

migração se tornou diretamente relacionado à identidade local, responsável, inclusive,

por estereótipos e expressões de xenofobia. Os fatores responsáveis para essa migração

em massa são diversos:

A profunda desigualdade socioeconômica historicamente
consolidada na estrutura latifundiária, às características
ambientais de sub-regiões afetadas por terras improdutivas e/ou
períodos cíclicos de estiagem e a relativa prosperidade de outras
regiões se destacam como os principais fatores estruturais
subjacentes a estes fluxos (OJIMA, FUSCO, 2009, p. 6).

A década de 30 marca o início das migrações e coincide com o momento em

que, de acordo com Ojima e Fusco (2009), estabeleceu-se um modelo de

industrialização via substituição de importações na Região Sudeste. A partir desse

momento, o país começava a desenvolver o setor industrial em detrimento das

atividades agrícolas, o que deu início ao êxodo rural e intensificou o desequilíbrio

regional, processo que se tornou mais evidente no pós-guerra. No caso do Nordeste, isso

se torna ainda mais intenso devido às condições climáticas de parte da região, já que a

aridez do sertão dificultava o cultivo da terra, em especial durante os períodos de longas

secas. Nesse contexto, a modernização dos sistemas de transporte terrestres também é

um fator que facilita o processo de migração no sentido Nordeste – Sudeste. Essa

modernização, por sua vez, foi resultado tanto do desenvolvimento de transportes de

massa (os ônibus) quanto da abertura de rodovias que interligavam os estados

brasileiros. Dessa forma, permitiu-se um fluxo mais rápido e com maior volume de

passageiros, abrindo uma via de fuga entre Nordeste e outras regiões do Brasil.

Em outras composições de Gonzaga, os valores sertanejos são expostos em

comparação com as “modernidades” da “capital”, expressão que em sua música serve

como metonímia para os grandes centros urbanos do Sudeste. Assim Gonzaga interpreta

na canção “No Ceará não tem disso não”, de 1950:

Nem que eu fique aqui dez anos

Eu não me acostumo não



Tudo aqui é diferente

Dos costumes do sertão

Num se pode comprar nada

Sem topar com tubarão

Vou voltar pra minha terra

No primeiro caminhão

Ao longo da década de 50, então, vemos que Gonzaga segue a mesma linha de

produção musical, recorrendo aos temas ligados à vida sertaneja para apresentar o

personagem do migrante. Isso é observável em outras canções, como “Adeus, Rio de

Janeiro”, também de 1950, em que o eu-lírico expressa seu desejo de retornar para os

braços de sua amada; “Adeus, Pernambuco”, em que relata o sofrimento por precisar

partir e “Sertanejo do Norte”, na qual ele homenageia os migrantes.

É importante considerar ainda que, segundo Orlandi (2015, p. 62), ao usar a

Análise do Discurso como referencial teórico-metodológico, não devemos nos limitar

apenas aos textos verbais, mas incluir também outras práticas discursivas de diferentes

naturezas, como sons e imagens. Dessa forma, podemos ir além das letras das canções

de Luiz Gonzaga e partir para a análise da sonoridade e de elementos extramusicais,

como as vestimentas e os cenários utilizados, com o objetivo de entender de que

maneira ele recorre ao tradicionalismo para construir seu repertório e estabelecer uma

imagem para o migrante.

É válido ressaltar que Gonzaga explode no mercado fonográfico brasileiro

durante o governo de Getúlio Vargas, uma época em que se tentava ressaltar as

“essências culturais” nacionais, dando espaço para ritmos regionais nas principais rádios

do país. Nesse contexto, as vestimentas e os cenários inspirados no Sertão fazem parte

das apresentações ao vivo do cantor, com o objetivo de complementar a ideia de

nordestinidade, criando um personagem que se torna o rosto de suas narrativas

regionalistas.

Luiz Gonzaga vai surgir, na Rádio Nacional, como o representante da
identidade musical nordestina, tanto que irá também inventar uma
roupa que representaria esta nordestinidade, ao usar a indumentária
normalmente usada pelo vaqueiro e um chapéu de cangaceiro, além de



uma sandália de couro conhecida como sandália de rabicho.
(ALBUQUERQUE JR., 2017, p.120)

Em sua biografia, o artista conta que as vestimentas que utilizava foram

escolhidas de forma estratégica, pensando em apresentar para seu público um

personagem formado por elementos sertanejos e do cangaço. Segundo ele,

O baiano tinha o chapéu de palha, o sulista era aquela roupa do Pedro
[Raimundo]5. Mas e o nordestino? Eu tinha a oportunidade de criar
sua característica e a única coisa que me vinha à cabeça era Lampião.
(GONZAGA, in: DREYFUS, 2012, p. 134).

Ainda na biografia, Gonzaga mostra que sofreu com a resistência das rádios em

relação ao seu figurino inspirado em Lampião, que era encarado como um bandido que

aterrorizava as populações do Nordeste, em consonância com os discursos reiterados na

mídia da época sobre os bandos. Essa resistência, no entanto, não impediu Gonzaga de

consagrar seu famoso chapéu de couro, que passou por um processo de positivação e

ainda hoje é utilizado como símbolo de bravura e resistência dos nordestinos.

Basta um breve passeio em restaurantes e espaços culturais que se pretendem

tradicionalmente nordestinos para visualizar a influência dessa estética gonzaguiana,

que perdura até os dias de hoje. Nos pontos turísticos das principais cidades da região,

há sempre um restaurante famoso que tenta simular uma casa de taipa e traz em sua

cenografia bonecos ou até mesmo garçons vestidos tal qual Luiz Gonzaga.

Além do visual, a sonoridade das canções também merece destaque, pois, apesar

de mesclar tons regionais a melodias do samba e outros ritmos, Gonzaga investe em

instrumentos típicos da região para simular as festas nas quais seu pai tocava. Assim,

suas canções são acompanhadas quase sempre pelo trio formado por sanfona, zabumba

e triângulo, formação que foi criada pelo próprio Gonzaga numa tentativa de sintetizar

os sons que seriam próprios do Nordeste.

Nessa formação, a sanfona aparece como instrumento protagonista, sendo a

responsável pela melodia das canções. Triângulo e zabumba são os instrumentos de

percussão que marcam o ritmo, dando os tons agudo e grave, respectivamente.

5 Pedro Raimundo era um acordeonista do Sul que usava em suas apresentações a Pilcha, traje tradicional
gaúcho, formado por bombacha, lenço, camisa e pala.



Por ter sido pioneiro no sentido de levar a música nordestina às paradas de rádio

e ter se consagrado como um mestre, Luiz Gonzaga influenciou artistas que lhe

sucederam, seja nas temáticas exploradas nas canções ou mesmo na sonoridade, já que

ele foi o responsável por consagrar o trio nordestino (triângulo, zabumba e sanfona)

como formação tradicional da música regional. Não é à toa que ele surge como

influência e referência em canções posteriores ao auge da sua carreira, sendo que muitos

artistas ainda louvam a sua produção e o têm como representante máximo da

nordestinidade. Mesmo artistas que estão distantes do forró, como é o caso de Caetano

Veloso ou Raul Seixas, acionam sua obra em homenagem ao seu legado. Também é o

caso de Belchior, que em diversas oportunidades falou sobre a importância do “Mestre

Lua” na sua formação musical e faz intertextos com a obra do pernambucano de Exú em

diferentes momentos da sua carreira, como veremos no capítulo 3.

1.2 Era uma vez um homem e o seu tempo

“O que pesa no Norte, pela lei da gravidade/ disso Newton já sabia/ cai no Sul,

grande cidade”: com essa metáfora, o cantor e compositor Antônio Carlos Belchior

descreve o movimento migratório feito pelos nordestinos no século XX, em direção ao

Sul e Sudeste do país. Com a industrialização concentrada nessas regiões, abrindo

novos postos de trabalho, estados como o Rio de Janeiro e São Paulo se tornavam polos

de atração para a mão de obra ociosa do interior do Nordeste. Essa concentração

econômica, por sua vez, se traduzia também na vida cultural do país: o eixo Rio-São

Paulo se consolidava como produtor e exportador de produtos artístico-culturais, em

especial no ramo musical, que, a partir dos anos 1960, tinha como principais vitrines os

festivais realizados por emissoras de TV. Assim, para o próprio Belchior, a profecia de

sua letra se concretizou em abril de 1971, quando chegou ao Rio de Janeiro em um voo

do Correio Aéreo Nacional.

Segundo a biografia escrita por Jotabê Medeiros e por relatos do próprio artista

em entrevistas, Belchior saiu do Ceará em direção ao Rio de Janeiro sem muitas

perspectivas, passando por dificuldades financeiras e dependendo de favores de sua rede

de contato para ter o que comer e onde dormir. Tinha, no entanto, o claro objetivo de



tentar a vida fazendo música, assim como outros companheiros também cearenses, que

em breve ficariam conhecidos como “Pessoal do Ceará”, ainda que eles próprios

negassem o rótulo, por não haver, segundo eles, uma unidade temática entre suas obras.

Nascido em Sobral (CE), local que é descrito pelo próprio Belchior como o

entroncamento de todas as estradas cearenses que levam a Fortaleza, o compositor conta

que sua infância foi marcada por uma miscelânea de referências musicais. A posição

geográfica da cidade privilegiava a circulação de músicos viajantes. Além disso, os

alto-falantes da cidade tocavam sucessos do mercado fonográfico nacionais e

internacionais e sua mãe fazia parte do coro da igreja, agregando influências religiosas à

formação musical do filho. A mudança da família para a capital cearense, em 1960,

porém, afastou o menino do universo da música. Morando no atual bairro Parquelândia

e matriculado no Liceu do Ceará, foi nos livros que Antônio Carlos Belchior descobriu

sua primeira paixão.

Interessado em literatura desde a adolescência, Belchior tinha grande apreço

pelos clássicos e desenvolveu sua erudição durante sua passagem pelo mosteiro dos

Capuchinhos, em Guaramiringa (CE), onde começou a exercitar a escrita produzindo

alguns textos despretensiosos. Segundo sua biografia, a gênese de algumas canções

aconteceu durante essa passagem pelo mosteiro, de acordo com o depoimento de Frei

Hermínio, um companheiro da época. O interesse por fazer música, porém, surgiria

somente depois que Belchior abandonou a vida monástica e retornou a Fortaleza.

Retomando a vida secular, ele entrou na Faculdade de Medicina e encontrou como

espaço de socialização a vida cultural agitada da capital cearense no final dos anos

1960.

Influenciados pelos festivais de música que eram sucesso na época e inflamados

pelo contexto político, jovens artistas se reuniam no Bar do Anísio, que se tornou point

da boemia de Fortaleza. Por lá, Belchior conheceu artistas como Amelinha, Fagner,

Fausto Nilo e outros conterrâneos que se dedicavam à literatura, ao teatro e à música,

com os quais estabeleceu parcerias ao longo dos anos. Foi nessa época também que

Belchior participou dos primeiros festivais de música, ainda na condição de compositor

ou instrumentista. Sua voz anasalada só seria ouvida pelo público em 1971, no Festival

Universitário da Rádio Tupi, no Rio de Janeiro.

Já vivendo no Rio de Janeiro, Belchior subiu ao palco do Teatro João Caetano

acompanhado dos cantores Jorginho Telles e Jorge Nery para apresentar “Na Hora do

Almoço”, uma de suas primeiras composições, que saiu da competição vitoriosa.



Certamente, foi uma das primeiras portas da MPB abertas para Belchior. À época, sua

vitória foi anunciada na revista O Cruzeiro:

Um jovem cearense, estudante de medicina, com apenas seis meses de
Rio, fêz vibrar tôda platéia do Teatro João Caetano com sua
composição Na Hora do Almôço, uma das primeiras entre as 50 já
criadas em menos de dois anos. Ao levantar o Bandolim de Ouro no
IV Festival Universitário de Música Brasileira, Antônio Carlos
Belchior desponta como a mais nova revelação da MPB. (DO VALE,
1971, p. 101)

Louvado pela sua performance, Belchior concedeu depoimento ao jornalista

Gilberto do Vale e explicou que sua produção se inspirava no modus operandi de

artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas com a incorporação de temas do que

ele mesmo chama de folclore do Ceará.

Daí, já se revela uma influência que foi fundamental para a sua produção

musical: o movimento tropicalista. Marca-se, então, o início da carreira de um artista

que mescla temas e sons regionais a linguagens urbanas e cosmopolitas, resultando no

objeto de estudo desta dissertação.

Seu trabalho tomaria corpo a partir de 1974, com o lançamento de Mote e Glosa,

seu primeiro disco, que não receberia um bom retorno por parte da crítica pelo excesso

de experimentações. J R Tinhorão (1974), por exemplo, declara que Belchior se revela

melhor poeta do que músico. É importante destacar que a boa recepção de seu disco

posterior, no entanto, não significa uma mudança significativa no seu modo de

produção: o modus operandi sobre o qual ele fala em 1971 segue em operação em

Alucinação (1976), bem como nos seus próximos discos.

Em 1978, já consagrado na cena musical brasileira, Belchior concede uma

entrevista à jornalista Regina Echeverria para a Revista Veja e declara que seu desejo é

de criar o que ele chama de “zona de tensão na música brasileira”. Anos depois, em

1982, em entrevista para O Pasquim, ele se afirma como um “nordestino cool” por sua

capacidade de transitar livremente entre o regional e o universal em favor do seu projeto

musical.

Considerando as inúmeras referências que aciona em suas canções - sejam

musicais ou literárias - e o modo como ele articula elementos folclóricos e modernos,

tradicionais e eletrônicos, clássicos e concretistas, esses tensionamentos se revelam à

medida que suas músicas são ouvidas e analisadas. E é justamente esse processo que



será realizado nos capítulos seguintes, numa tentativa de identificar e isolar os

elementos de nordestinidade que são ativados em sua obra.



2. SONORIDADES NA CANÇÃO DE BELCHIOR

“Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve
Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve

Sons, palavras, são navalhas”

(Belchior)

O primeiro traço a ser analisado nesta dissertação é a sonoridade das canções de

Belchior, que aqui será trabalhada a partir da voz, dos arranjos instrumentais e do

sotaque do artista, apresentados a seguir em subcapítulos separados. Antes de partir para

a análise propriamente dita, é necessário compreender por que a sonoridade é

importante para observar as heranças nordestinas e as formas de afastamento que

Belchior articula em suas canções. Para iniciar essa discussão sobre som, é importante

entender que:

A música não refere nem nomeia coisas visíveis, como a linguagem
verbal faz, mas aponta com uma força toda sua para o
não-verbalizável; atravessa certas redes defensivas que a consciência e
a linguagem cristalizada opõem à sua ação e toca em pontos de ligação
efetivos do mental e do corporal, do intelectual e do afetivo. Por isso
mesmo é capaz de provocar as mais apaixonadas adesões e as mais
violentas recusas (WISNIK, 2017, p. 30).

A partir dessa citação de Wisnik, então, já é possível afirmar que a música,

enquanto conjunto de sons organizados, é capaz de comunicar e de transmitir sensações

aos ouvintes, mesmo quando não se vale da linguagem verbal. No caso da canção

popular, que é o objeto de estudo desta presente dissertação, letra e melodia se articulam

para gerar sentido. Citando Luiz Tatit, Felipe Trotta nos diz que:

O conteúdo do que é dito pela letra se apresenta na canção através de
uma forma de dizer, que intensifica as inflexões tonais da fala,
estabilizando-as no canto. Assim, há uma voz que fala dentro da voz
que canta, que formam o núcleo principal de semiose da canção
popular (TROTTA, 2014, p.47).

Ainda segundo Felipe Trotta (2008), pensar sobre a sonoridade implica

necessariamente discutir aspectos sobre a construção dos timbres (tanto dos



instrumentos quanto das vozes). Estes, por sua vez, são os elementos que descrevem a

qualidade tonal de um som, de acordo com o Dicionário de Música Grove (1994). Os

timbres se configuram, então, como dados capazes de revelar quais instrumentos estão

aplicados nas canções e como cada um deles está sendo usado.

Nesse sentido, Trotta mostra que os timbres acionam “um conjunto de

repertórios e memórias que construíram no interior de certo circuito cultural associações

simbólicas e identitárias relativas à sonoridade dos instrumentos e das combinações

instrumentais” (TROTTA, 2014, p. 48). O autor ainda adiciona que os timbres evocam

“pertencimentos estéticos e repertórios culturais que se tornam elementos da

comunicabilidade da música, provocando adesões e recusas” (TROTTA, 2014, p. 49).

Observar os timbres nos serve, então, como uma ferramenta para identificar não

somente como os instrumentos estão sendo utilizados dentro de um arranjo musical,

mas também para verificar quais são os sentidos que eles evocam nesse uso, levando em

consideração os repertórios socioculturais que os rodeiam. Afinal, a música atravessa e

é atravessada por seu contexto. A sonoridade se torna, dessa maneira, para este trabalho,

um elemento identificador de marcadores culturais.

Nesse sentido, entende-se que os arranjos que combinam determinados instrumentos

(bem como os modos de articular a voz) servem como marcadores de gênero musical ou

até mesmo de uma expressão cultural específica. No caso do sotaque, especificamente, é

um dado importante para determinação geográfica da canção, já que é um elemento de

coesão e de diferenciação regional. Indo para os arranjos, temos que o rock, por

exemplo, ficou marcado pela presença de instrumentos elétricos, como o baixo e a

guitarra, e seus subgêneros apresentam sonoridades específicas, como a voz gutural, que

se associa ao heavy metal. A ópera, por sua vez, pode ser facilmente identificada pelo

modo como a voz é emitida, geralmente por sopranos ou tenores.

O mesmo fenômeno acontece com a música nordestina. Sua sonoridade ficou

atrelada principalmente ao conjunto de sons formado pelo trio forrozeiro (triângulo,

sanfona e zabumba), cuja formação foi atualizada com o surgimento de bandas de forró

elétrico. No entanto, esse conjunto ainda é a base para diferentes ritmos regionais, sendo

o forró o principal representante deles. Além desses instrumentos, há outros que

também compõem a cultura regional, como a rabeca, a viola, o berimbau e o pífano,

utilizados em regiões específicas do Nordeste.



Todos esses instrumentos, quando utilizados no arranjo de canções, são capazes

de nos revelar as influências que a tradição musical nordestina tem sobre aquela

determinada produção, ainda que os timbres estejam no plano de fundo. Adiante, essa

questão será observada no interior das canções produzidas por Belchior. Dessa forma,

será possível observar como o artista articula as suas influências regionais sonoras.

Antes disso, porém, é fundamental contextualizar a produção do artista, apresentando

um breve panorama sobre as sonoridades da música brasileira ao longo do século XX.

Analisar a sonoridade das canções de Belchior exige, antes disso, compreender o

contexto em que essa sonoridade é produzida e reproduzida. Afinal, para que ele

pudesse fazer suas experimentações e hibridismos, como veremos mais adiante, foi

necessário que artistas que lhe antecederam abrissem algumas portas. Por isso, é

necessário retomar parte do que já foi exposto no capítulo 1, mas agora de forma breve,

com foco nas sonoridades que permeavam a produção musical do século XX, anterior

ao surgimento de Belchior na cena.

2.1 Do regional ao nacional: sonoridades nordestinas na música brasileira

Se uma pessoa é questionada sobre o que é a música nordestina, há grandes

chances de a resposta ter a ver com o forró. A prova de que o gênero musical se

consolidou como representante máximo da identidade musical do Nordeste é que ele

sempre está presente nos espaços dedicados a essa cultura. Em uma visita a restaurantes

típicos, por exemplo, é comum ouvir artistas tradicionais, como Luiz Gonzaga ou

Dominguinhos. Em casos mais raros, como acontece na Feira de São Cristóvão6, no Rio

de Janeiro, uma outra possibilidade é ouvir canções de artistas mais recentes,

representantes do forró elétrico, como Calcinha Preta, Mastruz com Leite, Garota

Safada, entre outros.

Nesse sentido, é importante destacar aqui que a base do ritmo é composta

essencialmente pelo trio sanfona - zabumba - triângulo. Essa formação, apesar de ter

6 Atualmente, o nome oficial da feira é Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas e o espaço é
dedicado a homenagear a cultura dos migrantes nordestinos, que foram os fundadores do local.



ares de tradicional e de ter sido naturalizada como própria do Nordeste, foi planejada e

consolidada por Luiz Gonzaga, num esforço para sintetizar os sons regionais. Com isso,

o artista conseguiu criar uma representação da tradição nordestina que poderia ser

facilmente reproduzida e vendida, atendendo às necessidades da indústria fonográfica

de sua época. Deixava de lado, porém, outros instrumentos também muito presentes ao

longo dos nove estados da região, como o pífano, a rabeca e a viola.

No entanto, a sonoridade do trio forrozeiro, interpretada (pelo público e pela

crítica) como folclórica, não cabia em um projeto de identidade nacional urbana,

modernizada e unificada. Por isso, os anos 1950 marcaram o declínio do forró

tradicional na indústria fonográfica para dar espaço a novas expressões, que culminaram

na Bossa Nova. Inspirada pelo Jazz e pelo Blues americanos, o novo gênero permitia a

produção de uma música brasileira “tipo exportação”, condizente com a filosofia

desenvolvimentista, que criou a necessidade de formatar a imagem de um país que

estava se industrializando e concentrando seu capital econômico nas metrópoles do

Sudeste.

As sonoridades regionais nordestinas retornariam aos holofotes no final dos anos

1960, nos palcos dos festivais de música. Seguindo a proposta de hibridizar elementos

regionais a expressões culturais estrangeiras, artistas filiados à Tropicália fizeram largo

uso de instrumentos e arranjos nordestinos, ainda que buscassem produzir canções que

fugissem do tradicional e que flertassem com a modernidade. Na biografia de Luiz

Gonzaga, Dominique Dreyfus conta que:

Longe, bem longe do Araripe enfim eletrificado, dois baianos
impertinentes, radicados no Rio, estavam derrubando o establishment
musical brasileiro com as estridências da guitarra elétrica e de músicas
intituladas “Questão de Ordem” e “É Proibido Proibir”. Encabeçando,
desde 1967, o futuro da MPB, através de uma explosão chamada
Tropicália, os dois baianos misturavam vanguarda e tradição, e
reivindicavam a influência dos Beatles, de João Gilberto e de... Luiz
Gonzaga! (DREYFUS, 2012, p. 244).

De acordo com Christopher Dunn (2008, p. 91), citando uma entrevista de

Caetano, o que os tropicalistas buscavam era a produção de um “som universal”7, que se

negava a folclorizar o subdesenvolvimento. Assim, eles mesclavam zabumbas,

7 A expressão se refere à produção de músicas alinhadas ao que estava em evidência na música popular
internacional. No entanto, levando para ela expressões da cultura brasileira, de forma que a hibridização
resultasse em um produto final tipo exportação.



triângulos, guitarras elétricas, berimbaus, baixos e efeitos eletrônicos numa tentativa de

acionar o tradicional, folclórico, ao mesmo tempo que buscavam uma linguagem

urbana, em um esforço antropofágico8.

É importante destacar que houve uma reação negativa9 de parte do público e da

crítica à sonoridade utilizada pelos tropicalistas. Até o fim da década de 1960, existia

um forte preconceito contra o uso de instrumentos elétricos10 na música brasileira, que

eram entendidos como elementos que descaracterizavam e empobreciam a cultura

nacional. Por isso, estavam restritos aos músicos da Jovem Guarda, que eram tidos pela

crítica como produtores de uma música alienante, que servia apenas para fomentar a

indústria, sem compromisso com a cultura.

Caetano Veloso chegou a ser vaiado no palco do Festival de Música de 1967 da

TV Record, quando entrou em cena acompanhado pelo grupo argentino Beat Boys.

Segundo Dunn, “a plateia reagiu contra a presença de um grupo de rock estrangeiro no

palco do qual participava um jovem cantor baiano que tinha acabado de lançar seu

primeiro LP de músicas de bossa-nova” (DUNN, 2009, p. 88).

No ano seguinte, durante o Festival Internacional da Canção (FIC), promovido

pela TV Globo, Caetano voltou a ser vaiado ao se apresentar sob a denominação

“tropicalista”, acompanhado do grupo Os Mutantes. Na ocasião, ele defendia a canção

“É proibido proibir”, que foi interrompida pelas vaias. No entanto, a essa altura, como

demonstra Dunn (2009), o movimento já estava consolidado e influenciando a produção

de outros grupos da época. Além disso, já conseguira lançar outros artistas além de

Caetano e Gilberto Gil, como os também baianos Gal Costa e Tom Zé.

Na esteira, artistas que não estavam necessariamente vinculados ao movimento

se valiam da abertura sonora e performática promovida pelos tropicalistas. Jorge Ben,

10 De acordo com Sandroni (2004, p. 4), em 1968, Caetano Veloso foi vaiado no palco de um festival de
música brasileira, pois “o tropicalismo parecia divergir de certa orientação estético-política com a qual,
através da MPB, o público se identificava”.

9 Dunn (2009, p. 83) mostra que “o público dos festivais se opunha à Jovem Guarda e à utilização de
instrumentos elétricos”, pois os festivais deveriam servir como meio para promover a “autenticidade” da
música brasileira.

8 Segundo Caetano Veloso, o Movimento Tropicalista bebeu na fonte do Manifesto Modernista, de
Oswald de Andrade, que dizia que era necessário aglutinar a cultura estrangeira em favor das produções
nacionais. Nas palavras de Veloso, era necessário “assimilar sob espécie brasileira a experiência
estrangeira e reinventá-la em termos nossos, com qualidades locais iniludíveis que dariam ao produto
resultante um caráter autônomo e lhe confeririam, em princípio, a possibilidade de passar a funcionar por
sua vez, num confronto internacional, como produto de exportação” (VELOSO, 1997, pp. 231 - 232).



por exemplo, que até então passeava pelas sonoridades do Samba e da Bossa Nova,

lançou um disco inspirado no Tropicalismo em 1969, trazendo o tropicalista Rogério

Duprat como um dos arranjadores de suas canções. A banda Os Mutantes, que chegou a

acompanhar Caetano Veloso em apresentações ao vivo e participou da gravação do

histórico disco Tropicália ou Panis Et Circenses, também mergulhou nas

experimentações de hibridismo, inaugurando o rock psicodélico no país, mas bebendo

de influências populares. Bons exemplos disso são regravações de canções antigas,

como “Adeus, Maria Fulô” (de Humberto Teixeira e Sivuca) e “Chão de Estrelas” (de

Orestes Barbosa e Silvio Caldas), que ganham novas roupagens na interpretação dos

jovens paulistas. Sabendo disso, vê-se que, enquanto a Bossa Nova ajudou a

desmembrar a música popular brasileira dos ritmos regionais e folclóricos, os

tropicalistas foram, em grande parte, responsáveis pela abertura da cena musical

brasileira para o uso de instrumentos elétricos. Com isso, os músicos que lhes

sucederam tiveram um maior leque de possibilidades para investir em novas

sonoridades e explorar uma maior liberdade rítmica na criação de músicas urbanas.

Nesse sentido, vale ressaltar que, como já visto acima, esse uso das guitarras

elétricas era combinado com o emprego de instrumentos outrora vistos como

folclóricos. Assim, no fim da década de 1960, os tropicalistas resgatavam, em sua

sonoridade e em suas performances, valores defendidos pelos artistas modernos

brasileiros, expressos no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade.

É no cenário posterior a esse momento que Belchior surge no cenário musical

nacional, que tem sua estreia em 1974, com o lançamento de Mote e Glosa, álbum em

que o artista experimenta um estilo fortemente influenciado pelas vanguardas da época,

que se caracterizavam especialmente pelo concretismo das letras. Em 1971, ele declara

em entrevista: “estou desenvolvendo um trabalho semelhante ao que Caetano Veloso e

Gilberto Gil fizeram, mas os temas das minhas músicas estão dentro do folclore do meu

estado”11. Sobre o lançamento, o arranjador do disco, Marcus Vinícius, conta que sua

parceria com Belchior tinha como objetivo encontrar uma “saída pós-tropicalista para a

música brasileira” (MEDEIROS, 2017, p. 58). Para tanto, buscaram referências na

música contemporânea da época, inspirando-se em vanguardas, o que levou a escolhas

ousadas para a instrumentação do disco.

11 DO VALE, Gilberto. Na hora do almôço: o bandolim de ouro. Revista O Cruzeiro. 18 de agosto de
1971.



A seguir, adentraremos especificamente em sua obra, identificando de que forma

ele articula a sonoridade tradicional nordestina a uma linguagem urbana para criar suas

canções. Para fazer esta análise, vamos descrever os instrumentos utilizados nas canções

e relacioná-los ao contexto em que Belchior estava inserido. Ao final do capítulo,

buscaremos compreender quais são os desdobramentos desse casamento entre as

sonoridades tradicionais e vanguardistas, que tem como consequência a sua filiação à

MPB.

2.2 A instrumentação nas canções de Belchior: entre o sertão e o urbano

Nascido em Sobral, interior do Ceará, Belchior teve em sua formação musical

influências diversas. Segundo ele próprio, seus pais foram as primeiras influências

artísticas, com as valsas e “coisas de cantadores” que reproduziam em casa. Além disso,

sua infância foi marcada pelos músicos que estavam de passagem pela cidade e batiam

ponto na bodega de seu avô e pelas rádios, que levavam para a pequena Sobral canções

de astros internacionais, como Ray Charles, Billie Holliday e Paul Anka, entre outros.

Essas referências podem ser identificadas de forma clara quando ouvimos as

canções de Belchior desde o seu álbum de estreia, no qual ele investe em uma

miscelânea de timbres. Ora são utilizados elementos tradicionais, ora se aposta em

efeitos eletrônicos, que se casam com as letras de inspiração concretista e destacam o

recém-chegado no cenário musical nacional.

No disco de estreia, é já no título da canção de abertura (que também dá nome ao

álbum) que o ouvinte pode identificar a influência das tradições nordestinas na

produção do cantor. “Mote e Glosa” faz referência direta às cantigas dos cantadores do

Nordeste, que geralmente têm sua estrutura formada por mote (dois versos que

anunciam a poesia) e glosa (desenvolvimento de oito versos). A sonoridade da canção

também revela esses traços, considerando-se que é possível ouvir sons de triângulo,

sanfona, zabumba e do pífano, elementos que remetem a uma sonoridade tradicional da

região Nordeste. Os ritmos regionais, no entanto, são acompanhados de guitarra e

bateria apontando para uma transição/mescla entre o tradicional e o urbano, que seria a



tônica da produção de Belchior ao longo dos anos, como veremos ao longo deste

capítulo.

A mesma estrutura sonora é percebida no decorrer do disco. Em “Senhor Dono

da Casa”, por exemplo, os instrumentos tidos como tipicamente nordestinos são

empregados e Belchior traz como novidade um naipe de metais, que acompanha a

melodia. O destaque da canção, no entanto, está no triângulo, que acompanha a levada

melódica como plano de fundo, seguindo a função que Gonzaga lhe designou ao criar o

trio forrozeiro.

Outras canções podem parecer “universais”, tal como desejavam os tropicalistas,

mas trazem em sua composição a mescla entre o vanguardista e o tradicional. “Bebelo”,

por exemplo, é uma canção de letra concretista que se pode classificar como

experimental, devido à miscelânea de sons que lhe constituem, especialmente em seu

início. Os primeiros minutos ressoam características estilísticas do multi-instrumentista

alagoano Hermeto Pascoal, com a união de diversos instrumentos de percussão de

forma dissonante, acompanhados por um baixo que ocupa o plano de fundo. O solo de

viola, porém, é quem brilha no meio da faixa por cerca de 40 segundos. Nas palavras de

J. R. Tinhorão12, Belchior “disseca a viola nordestina até arrancar-lhe das entranhas a

sua inegável origem árabe” (1974, p. 2).

É importante ressaltar, ainda, que uma marca de Belchior é a junção que faz

entre o popular e o erudito, que se encontram em suas canções e revelam a colcha de

retalhos que são as referências que o cantor carrega. Nesse sentido, vale ressaltar o

período que o cantor foi seminarista da Ordem dos Capuchinhos em Guaramiringa

(CE), onde, segundo sua biografia, intensificou seus conhecimentos em filosofia,

teologia, latim e cantos gregorianos (que serão abordados no próximo capítulo). Em

“Bebelo”, por exemplo, ele aposta no uso da rabeca e de um conjunto de violinos, que

executam a mesma melodia em momentos diferentes da canção.

De acordo com Roderick Santos (2011, p. 18), não há documentação histórica

que esclareça qual a origem da rabeca. Segundo o autor, o que se supõe é que o

12 É importante destacar que o papel de Tinhorão enquanto crítico é atravessado por um tradicionalismo,
que ainda estava apegado a um ideal de cultura nacional, avesso às manifestações que identificava como
sendo produto de uma indústria cultural. Para ilustrar este comentário, temos que o crítico recebeu com
maus olhos a Bossa Nova, que foi descrita por ele como um ritmo influenciado por uma cultura
americana e que apenas tomou corpo no Brasil.



instrumento nasceu no mundo árabe e chegou ao Brasil por meio dos colonizadores

portugueses e espanhóis. O autor ainda destaca que, tanto no senso comum quanto no

meio acadêmico, há pessoas que apontam a rabeca como um ancestral do violino. Isso,

com certeza, é ressaltado pelo formato das rabecas que estão presentes ao longo do

Nordeste: em vez de ter formato de pera, como descrevem textos antigos, ela se

assemelha formalmente aos violinos.

Em termos práticos, Santos nos mostra que as diferenças entre a rabeca e o

violino se destacam no campo sonoro, no modo de fabricação e em seus usos sociais.

Ligado à tradição erudita, o violino executa um som limpo e obedece rígidos padrões de

fabricação, o que reduz as chances de variação na sonoridade. Já a rabeca é conhecida

por produzir um som rústico, grosseiro, que pode variar de um exemplar para o outro, já

que sua produção não obedece a um padrão de formatos nem de materiais (SANTOS,

2011, p. 39), podendo ser utilizada madeira, cabaça e até mesmo PVC. Além disso,

Santos ainda destaca que existe uma camada sociocultural que coloca o violino e a

rabeca em extremos diametralmente opostos, tendo em vista que esta sempre esteve

mais associada à cultura popular, de comunidades que estavam distantes do ensino

formal. Essa visão, no entanto, seria ultrapassada, principalmente porque durante o

século XX a rabeca passou a ganhar espaço tanto em ambientes legitimados, como

orquestras, quando em experimentações urbanas, como é o caso de Belchior.

Ainda sobre o primeiro disco, é importante salientar a presença do pífano, que

surge como coadjuvante nas canções “Rodagem”, “Na Hora do Almoço” e “Cemitério”.

Também conhecido como pife ou pífaro, o instrumento de sopro tem como

característica principal seu timbre agudo. Assim como acontece com a rabeca, sua

fabricação pode ser artesanal e bastante diversa. O pesquisador Murilo Mendes define o

instrumento e seu modo de fabricação da seguinte forma:

São flautas tocadas transversalmente, feitas de bambu de taquara,
taboca, cano PVC, metal, ou outro material cilíndrico que possa ser
perfurado e transformado em flauta Os pífanos possuem sete orifícios:
seis para os dedos indicador, médio e anelar de cada mão e um para o
sopro. A extremidade do cilindro próxima ao orifício onde o pifero
sopra é vedada. Esta vedação pode ser feita com cera de abelha,
borracha, sola de chinelo velho, cola ou qualquer outro material que
possa tapar a passagem de ar. A outra extremidade fica aberta para que
o fluxo de ar produza o som da flauta. Os seis orifícios cobertos pelos
dedos, são articulados no intuito de alterar o fluxo de ar e determinar
as alturas que compõem a melodia (MENDES, 2012, p. 49).



O instrumento é tradicional no interior do Nordeste, onde é encontrado como

coadjuvante em bandas militares ou até mesmo como instrumento protagonista, nas

orquestras de pífano, que geralmente têm o acompanhamento de zabumbas ou de pratos,

por influência das bandas.

O segundo disco de Belchior, Alucinação (1976), foge da proposta do disco

anterior e se coloca como um manifesto frente ao momento político que o Brasil vivia,

imerso na ditadura militar. Enquanto o álbum de estreia estava repleto de sons que

faziam referência ao Nordeste, em Alucinação se aposta em uma sonoridade

cosmopolita, com guitarras e baixos elétricos que atravessam todo o disco. Com isso,

ele insere seu disco em uma linha mais urbana, o que vai ser fundamental para sua

categorização enquanto representante da MPB, como será trabalhado mais adiante, ao

final do capítulo. Nesse sentido, é importante destacar que esse segundo disco consegue

reverter as críticas negativas recebidas pelo primeiro.

É válido destacar, porém, que a viola segue como companheira fiel de Belchior,

que continua empregando-a com a mesma entonação utilizada pelos cantadores

nordestinos em canções como “Velha Roupa Colorida” e “Como o Diabo Gosta”.

Além disso, apesar da sonoridade se afastar das referências nordestinas, ao

analisar o disco percebemos que a região surge como influência de outras formas, como

no sotaque e nas temáticas abordadas por Belchior, pontos que são trabalhados a seguir,

ao final deste capítulo.

Os mesmos fenômenos presentes em Alucinação são observados no disco

Coração Selvagem (1977), no qual Belchior explora largamente a sonoridade do baixo

elétrico, dando um tom majoritariamente urbano às suas canções. A viola mais uma vez

se destaca, nas faixas “Pequeno Mapa do Tempo”, “Clamor no Deserto” e “Populus”,

conferindo um toque de nordestinidade, ainda que discreto, ao conjunto de canções.

Apesar de ter apostado nos instrumentos urbanos e elétricos em quase todo o

disco de 1977, a nordestinidade de Belchior brilha na última faixa, “Carisma”, na qual o

artista explora elementos herdados do forró, desde o modo de empregar os instrumentos

até a construção melódica. A canção já tem início com a sanfona resfolegando e é ela

quem protagoniza a melodia em toda a sua extensão. Em conjunto com a sanfona, o



triângulo segue fazendo a marcação. Destaca-se, no entanto, que os graves são

executados por um baixo elétrico, que ocupa o lugar que seria, por direito, da zabumba,

caso se tratasse de um trio forrozeiro, celebrando a união entre a tradição e o moderno a

partir dessa substituição.

No disco Todos os Sentidos, de 1978, percebe-se que Belchior aposta na mesma

linha de produção do disco anterior, investindo em um tom sensual, que já se anuncia na

capa (figura 1). A fotografia em preto e branco traz o cantor fitando a câmera com um

olhar compenetrado, vestindo uma camisa branca aberta, que deixa seu peito à mostra.

Figura 1 - Capa do disco Todos os Sentidos (1978)

Esse mesmo tom sensual se reflete também nas canções, que apresentam uma

forte inspiração no jazz e no soul, com baixos e um naipe de metais que se mostram ao

longo das faixas. É interessante perceber, nesse sentido, que o artista seguia as

tendências musicais da época, que coincidem com o momento em que artistas como

Tim Maia e Jorge Ben estavam no auge de suas carreiras, fortemente inspirados pela

música negra norte-americana. Assim, Belchior se coloca de forma mais próxima ainda

de uma produção urbanizada, lançando mão de sonoridades que até então ainda não

tinham sido trabalhadas por ele.

Neste ponto, é válido trazer à tona um depoimento do próprio Belchior para O

Pasquim em 1982, no qual o artista se declarou adepto do Manifesto Antropofágico, que

propunha a incorporação de elementos estrangeiros na produção nacional para resultar

no que ele chama de “cultura brasileira de exportação”:



O que me interessa hoje na cultura brasileira nordestina é o
hibridismo, a capacidade de deglutir tudo antropofagicamente,
devolvendo a cultura brasileira de exportação. Meu desejo é realizar o
lema da Universidade do Ceará: “Universal pelo regional”. Sou
partidário de que devemos expressar um Nordeste novo, o
bumba-meu-boi de plástico, a lamparina de querosene da Shell. [...]
Acontece que os nordestinos tem raízes profundas, que querem
sempre enfatizar, enquanto meu caráter é mais fresco, arejado. Sou um
nordestino cool (BELCHIOR, 1982, P. 10).

Com isso, fica claro que o artista estava aberto às experimentações sonoras e,

principalmente, consciente das escolhas que fazia nesse sentido. Alinhado ao projeto

modernista, ele se dispunha a hibridizar elementos tradicionais nordestinos e elementos

urbanos, em busca de atualizar a regionalidade.

É válido ressaltar que nesse disco é apresentada uma nova versão de “Na hora do

almoço”, na qual a viola continua presente, mas agora escondida em meio a efeitos

eletrônicos, diferindo-se completamente da versão de 1974, que investia em um

conjunto de violinos. Dessa forma, ao comparar as duas versões para a mesma canção,

vê-se que Belchior se distancia do tradicionalismo e se aproxima de uma linguagem

mais cosmopolita, em consonância com a música que estava sendo feita por outros

artistas nacionais.

Em “Ter ou Não Ter”, o tema da letra é o Nordeste e seus migrantes e isso se

traduz na sonoridade com a presença da viola, que é quem coordena a melodia da

canção, ainda que esteja ofuscada em alguns momentos pelas guitarras. Além disso, são

observados um triângulo (aos 2’52”) e uma rabeca, que segue até o final da faixa,

demarcando traços de nordestinidade na canção.

Em 1979, Belchior deixa de lado o projeto de um disco sensual e lança Era uma

vez um homem e o seu tempo, disco no qual ele dedica duas músicas ao tema da

migração nordestina, questão que será desenvolvida de forma mais acurada no capítulo

seguinte.

Na faixa “Tudo Outra Vez”, Belchior trata explicitamente sobre a experiência da

viagem, da chegada a outro país e da saudade do Nordeste. “Conheço meu lugar”, por

sua vez, é uma canção dedicada a conflitos internos do eu-lírico, que questiona sobre o

lugar de subalternidade em que o Nordeste é colocado. Na sonoridade de ambas as



faixas, quem dá o tom é o violão de Belchior, que se apresenta como protagonista. Além

disso, é possível observar também um triângulo que tilinta marcando o compasso e uma

rabeca, que marca a presença da influência nordestina.

No ano seguinte, Belchior grava, em parceria com Fagner, a canção “Aguapé”,

uma cantiga feita sob o molde do lamento sertanejo, cuja sonoridade é construída a

partir da viola, com trechos à capella. É interessante notar que um forró é ouvido ao

fundo da canção, gerando um efeito dissonante com a trilha principal, no momento em

que os cantores iniciam a descrição sobre a casa que serve de cenário para a canção, o

que nos leva a inferir que se trata de uma casa nordestina, muito provavelmente

localizada no Sertão.

A última gravação que nos interessa para o desenvolvimento deste tópico é

“Forró no Escuro”, uma releitura que Belchior faz de uma canção de forró tradicional,

originalmente gravado por Luiz Gonzaga. Ela é a última faixa do disco Cenas dos

Próximos Capítulos (1984), no qual o cantor se dedica a uma sonoridade Rock’n’Roll

em todas as suas faixas. Em “Forró no Escuro”, ele segue com a proposta estilística de

todo o álbum e, assim, dá uma roupagem elétrica a uma canção que, originalmente, era

um forró executado dentro do molde clássico, com um trio forrozeiro, gravado por

Gonzaga em 1958.

No entanto, mesmo essa nova versão nos revela as influências nordestinas de

Belchior, que evoca o Rei do Baião como referência entre as composições de seu disco.

É necessário ressaltar mais uma vez, então, que Luiz Gonzaga foi e ainda é uma das

principais referências musicais quando se fala de música regional nordestina, lembrando

que o próprio foi responsável por definir instrumentos que deveriam sintetizar a

sonoridade da região e por criar ritmos e danças e levá-los para as rádios nacionais,

como é o caso do Baião. Assim, mesmo quando se transforma e se subverte uma canção

de Gonzaga, conferindo uma estética eletrificada e urbana, as raízes e influências

nordestinas de Belchior são expostas por evocar essa memória.

O mesmo disco ainda conta com um cover de “Ouro de Tolo”, de autoria do

baiano Raul Seixas. Assim, podemos ver como Belchior passeia entre diferentes

referências da cultura nordestina, apostando até mesmo em produções que são

diametralmente opostas para articular uma nordestinidade em seus projetos. Dizemos

isso porque enquanto Luiz Gonzaga é a cara da tradição, com seus forrós, baiões e



xaxados, Raul Seixas se apresenta como um roqueiro regional, que não passou incólume

diante da exposição às músicas regionais, mas também foi fortemente influenciado por

artistas internacionais, como Elvis Presley e Jerry Lewis.

A partir da análise dos álbuns e das canções aqui apresentados, é possível

observar que Belchior aproveita-se das sonoridades instrumentais urbanas e até mesmo

de influências claramente estrangeiras, como o Soul e o Jazz, para compor o

instrumental de suas canções.

Considerando os desdobramentos da história da música brasileira, é válido

inferir que isso foi possível graças às aberturas à inovação que foram promovidas entre

as décadas de 1950 e 60. Sendo assim, Belchior se valeu das inovações musicais

proporcionadas primeiramente pela Bossa Nova, que permitiu a criação de uma música

nacional urbana, bem como pela Tropicália, que abriu as portas do cenário musical para

a inserção de instrumentos que, outrora, eram condenáveis.

A tradição nordestina, no entanto, segue como um elemento marcante de sua

produção, ainda que esteja muitas vezes encoberta por camadas de sons eletrônicos.

Durante a audição dos discos, foram observados timbres de instrumentos como o

pífano, a sanfona, o triângulo e a viola nordestina. Esta última nós podemos tratar como

protagonista e maior indício dessa influência na obra de Belchior, ainda que em algumas

canções apareça ocupando o papel de coadjuvante. É fundamental destacar, porém, que

por si só esses sons podem não ser dados tão reveladores, por isso eles devem estar

articulados com outros elementos, como as temáticas, o sotaque e até mesmo o contexto

em que Belchior vivia para nos indicar onde podemos identificar essa nordestinidade.

A afirmação sobre a importância da viola, por exemplo, pode ser feita não

somente ao ouvir os discos e identificar a afinação utilizada, mas é comprovada também

ao assistir a entrevistas que o próprio cantor concedeu. Durante a gravação do programa

Ensaio dedicado ao lançamento de seu primeiro disco, Belchior explica ao público que

os cantadores do Nordeste são uma forte referência para a sua produção, devido à

presença que tiveram durante sua infância no interior do Ceará.

Sendo assim, o que podemos trazer para a discussão que aqui se desenvolve é o

modo como Belchior se apropria de uma tradição nordestina para produzir uma música

que, na prática, se afasta dos regionalismos. Isso porque, ao longo dos discos que foram



consultados, observa-se que o violão de Belchior segue a afinação própria da viola

nordestina.

Segundo Luís Soler (1995), a origem da viola nordestina está ligada ao alaúde,

instrumento que era utilizado na realização dos desafios árabes, levados para a

Península Ibérica no século VIII. De acordo com Soler, esses desafios foram os

responsáveis por levar a rima para a poesia latina e por introduzir os instrumentos de

corda com braço na Península, que anteriormente conhecia apenas as harpas e cítaras

enquanto instrumentos de corda.

Com a colonização portuguesa, o instrumento foi trazido para o território que

hoje constitui ao Brasil e ganhou novas apropriações. Estas deram origem às

modalidades de repente, típicas da Região Nordeste, e à música sertaneja, típica

principalmente da Região Centro-Oeste. A diferença entre a viola utilizada nesses dois

exemplos regionais está no número de cordas, na afinação utilizada e até mesmo na

complexidade da técnica.

Nesse sentido, é interessante denotar que é possível identificar que Belchior

incorpora a viola nordestina em diversas canções, articulando, assim, um diálogo com a

cultura regional. Existem, inclusive, exemplos de canções nos quais Belchior segue o

mesmo esquema do trio forrozeiro proposto por Luiz Gonzaga, no qual a sanfona

comandava a melodia e os instrumentos percussivos davam o ritmo da canção. Em

Belchior, o que ocorre é a substituição da sanfona pela viola, mas a percussão segue

cumprindo sua função.

2.3 As influências culturais do canto de Belchior

O modo de cantar de Belchior é, em si mesmo, um dado importante para o

desenvolvimento desta pesquisa. Por isso, a escolha de tratá-lo à parte, separadamente

dos arranjos instrumentais. Afinal, apesar da voz anasalada é articulada pelo cantor de

forma que se aproxima de cantos regionais, como o Aboio e o Cantochão. É válido

ressaltar que o próprio cantor sublinha a influência das tradições nordestinas em sua



obra, explicando que teve contato direto com os cantadores na bodega de seu avô, que

era espaço de convivência e de passagem.

No programa MPB Especial de 1974, em que divulgava seu trabalho de estreia,

Belchior relembra a importância das rádios e desses cantadores em sua formação

musical. Na ocasião, o cantor ainda menciona a influência árabe sobre o som e a

execução da viola caipira e do canto gregoriano no modo de cantar que ele mesmo

tomou para si. Nas palavras dele, a música nordestina tem ligação com um “sentimento

ibérico ligado ao árabe”, tanto no modo de executar as canções na viola quanto na

emissão da voz.

Belchior também reconhece a importância da religiosidade católica para a

cultura regional, o que se traduz não somente nos temas, muitas vezes relacionados a

santos e costumes da religião, mas também na estética das artes em geral. O Cantochão,

por exemplo, é um canto religioso que ainda está presente nas capelas e mosteiros do

interior do Nordeste.

Ao ouvir as canções de Belchior, é possível perceber que sua voz se destaca,

aproximando-se ora do Aboio, um canto de trabalho de origem moura utilizado pelos

vaqueiros para pastorear o gado, ora do Cantochão, um canto gregoriano que teve

grande influência sobre os cantadores do Nordeste.

Segundo Guerra-Peixe,

Abôio vem de abôiar, isto é, de reunir o gado, mantendo-o manso e
ordenado. Por extensão, o termo abôio designa também a cantoria
feita pelo vaqueiro ao conduzir a boiada de um para outro lugar,
servindo, ainda, para embelezar o aboiar. Praticado em vários países, é
abundante no Brasil e, segundo se pode deduzir, herdamo-lo de
Portugal, onde subsiste no Minho. Entretanto, se em algumas
expressões mais vulgares do nosso abôio é entoada a sua origem
portuguesa, os seus traços melódicos já acusam profunda modificação
processada no Brasil (GUERRA-PEIXE, apud GONÇALVES, 2014,
p. 13).

Em consonância, Elvira Gonçalves diz que “o aboio é um tipo de canto de

trabalho, lânguido e melancólico, emitido pelo vaqueiro ou boiadeiro, que cuida e

conduz o gado ou o rebanho para longas ou pequenas distâncias” (GONÇALVES, 2014,

p. 12).



De acordo com Mário de Andrade, que se dedicou a pesquisar as diferentes

formas de canto populares, “o aboio é [...] antes uma vocalização oscilante entre as

vogais a e ô”(ANDRADE, 2015, p. 54). Ainda segundo o autor, esse tipo de canto não

envolve palavras e se desenha de forma pessoal, variando de indivíduo para indivíduo.

“É uma espécie de canto de padre na missa, quando faz aquelas voltas apenas com sons”

(ANDRADE, 2015, p. 55).

Ao realizar a pesquisa bibliográfica sobre o aboio, vemos, então, que a sua

versão mais tradicional não inclui versos ou sequer palavras. Segundo a tradição, o

aboio é um canto lamentoso, que prolonga as vogais A, E ou O e finaliza com uma

expressão para tanger o boiado, como “ê, boi!”. No entanto, mais recentemente, as

autoras Gonçalves (2014) e Allgayer-Kauffman (1987) mostram que se desenvolveram

tipos que incluem versos (toada de aboio e aboio de improviso), que devem ser

derivados de outras tradições nordestinas, como o cordel e os desafios de repente. Já de

acordo com Gomes, a origem do aboio cantado pode estar ligada ao tempo livre, no qual

os cantadores se apropriavam do aboio para criar versos:

E quando não estavam tangendo, a distração destes vaqueiros ficava a
cargo dos cantadores. Dedilhando a viola ou arranhando a rabeca,
recordavam aventuras de cangaceiros ou impossíveis histórias de
amor, além de retratarem em versos as cenas e episódios da pecuária,
motivo essencial do trabalho humano daquele meio social.

Alguns desses versos dedicados a bois, touros e vacas foram
incorporados com o tempo ao tanger do gado, originando aquilo que
Câmara Cascudo chama de “aboio cantado” ou “aboio em verso”, para
diferenciar dos aboios tradicionais, sem letras (GOMES, 2015, p.
251).

O cantochão, também citado como influência por Belchior, é uma versão

anterior ao canto gregoriano, sendo este o responsável por sistematizá-lo, durante o

papado de Gregório I. Cantado geralmente em coro, ele segue uma lógica monofônica,

na qual os cantores cantam em uníssono a mesma melodia, que deve ser executada à

capella ou acompanhada apenas por um instrumento rítmico. Segundo Aloysio Pinto

(1994), o cantochão é o canto oficial litúrgico da Igreja Católica, que, graças ao seu

tradicionalismo, fez com que ele perdurasse até a atualidade. Pinto mostra que essa

modalidade chegou ao território brasileiro durante o século XVI, com os padres jesuítas,

que utilizavam a música como um instrumento para catequizar os nativos.



Em "Civilização e Cultura", Câmara Cascudo diz que:

Cada cultura tem seus cantos como cada espécie animal ostenta cores
primitivas. Pelo mesmo processo difusivo as melodias emigram e vão
gravitar ao redor de assuntos estranhos que se lhes tornam conteúdos.
Assim, uma técnica gregoriana do cantochão reaparece num aboio de
conduzir gado (CASCUDO, 1973, p. 326).

Entendemos que Cascudo faz essa comparação entre o cantochão e o aboio

devido à aproximação entre o canto prolongado das vogais e os cantos religiosos. Isso

porque, segundo Duarte, o aboio está dividido em três fases: a primeira é um canto

ascendente, elevando um som vocálico; a segunda é o prolongamento dessa vogal,

“produzido em fluxo rítmico livre” (DUARTE, 2008, p. 139) e a terceira é a terminação,

com o chamamento do nome do animal de forma seca (boi, touro, etc).

A segunda fase, segundo Duarte, pode ser comparada aos melismas do

cantochão, “sobretudo com os longos júbilos dos cantos de aleluia” (2008, p. 140).

Estes júbilos, por sua vez, correspondem aos melismas sobre a vogal final da palavra

“aleluia”. Assim, vemos que o aboio e o cantochão compartilham uma raiz em comum.

Vale ressaltar, nesse sentido, que, segundo Keila da Cunha (2011), o cantochão

foi uma das primeiras formas musicais utilizadas pelos jesuítas no século XVI, quando

vieram ao território brasileiro com a missão de catequizar os indígenas. Assim, ele foi

incorporado ao longo do tempo não somente para fins religiosos, mas também como

influência estética para a produção musical, vide o Movimento Armorial.

As relações entre o cantochão e a cultura tradicional nordestina ainda vão além

das questões musicais. É válido notar, como o próprio Belchior afirma, que a região tem

uma forte ligação com as tradições e a religiosidade católica, vide a afeição pelo Padre

Cícero, que mobiliza milhares de fiéis a visitar a cidade de Juazeiro do Norte (CE)

anualmente.

Antes de dar o pontapé na análise das canções, é importante destacar ainda que

Belchior foi interno da Ordem dos Capuchinhos durante dois anos (de 1964 a 1966). Lá,

o futuro cantor atendia pelo nome de Frei Sobral (uma homenagem à sua cidade natal) e

praticava diariamente os cantos gregorianos, fato descrito em sua biografia

(MEDEIROS, 2017, p. 18). Essa temporada monástica se reflete em sua obra pelo



emprego que faz do latim e de orações em suas canções, mas especialmente pela

sonoridade gregoriana, na qual investe em diferentes momentos.

Partindo para a análise propriamente dita, temos que a versão do aboio

versificada pode ser observada na música de Belchior quando ele prolonga sílabas de

alguns versos, como acontece em “Humano Hum”, de 1978. Na canção, o cantor

estende o início das estrofes, formadas pelo fonema [ɐ] (nas palavras “quando” e

“canto”). Com isso, garante-se um tom de lamento, além de evocar a tradição do sertão

nordestino, que surge como mote da letra.

Já na versão de 1974 de “Na hora do Almoço”, no meio da canção, Belchior

entoa um “hey” prolongado, remetendo às incitações que o aboiador faz para que o gado

siga o caminho determinado. Aproxima-se, assim, da versão tradicional, localizando-se

entre a segunda e a terceira fase que Duarte propõe.

No mesmo disco, ele insere a superposição da sua própria voz cantando “Ave

Maria” no meio da canção “Senhor Dono da Casa”, criando um efeito de coral que

remete ao estilo gregoriano. É interessante notar, no entanto que, enquanto a peça de

Schubert apresenta a Ave Maria como “mãe de Deus”13, Belchior traz o verso

modificado para “Ave Maria, mãe do pessoal”, transpondo a canção da liturgia cristã

para um plano informal.

Em 1980, o álbum “Objeto Direto” traz a canção “Ypê”, que se inicia com um

coro feminino entoando uma melodia à moda do canto gregoriano. Em uníssono, as

cantoras modulam a vogal “A”. O efeito desse canto é a produção de um tom

lamentoso, que se complementa com o acompanhamento da melodia executada pela

viola, o que, em parte, subverte a lógica do canto gregoriano, que não deveria ter um

acompanhamento melódico.

No mesmo disco de 1980, a canção “Aguapé” inicia-se com uma cantiga da

cultura popular, que é executada à capella por Belchior e Fagner, com quem faz dueto

ao longo da faixa. Aos 2’48”, surge um coro masculino entoando o “Salmo do Exílio”14

em latim, expondo de forma explícita a influência da vida monástica na obra de

Belchior, tanto temática quanto esteticamente. Além disso, o Salmo dialoga diretamente

14 Salmo 137 do Livro de Salmos. Narra o exílio do povo judeu durante a diáspora, forçada pela conquista
de Jerusalém pelos babilônicos.

13 No original, em latim, “Ave Maria mater Dei”.



com o tema da canção, que retrata uma casa sertaneja abandonada, o que podemos

supor, pelo contexto, que aconteceu devido ao movimento migratório em direção ao Sul

do país.

Com a identificação das influências do aboio e do cantochão sobre a entonação

da voz de Belchior, temos uma contribuição para identificar o modo como ele incorpora

referências nordestinas. Assim, incorporar essa discussão à pesquisa foi um passo

fundamental para observar as articulações com diferentes expressões da cultura

tradicional do Nordeste.

2.4 Os desdobramentos da sonoridade

Ao observar as melodias das canções de Belchior, foi possível identificar que a

viola nordestina está para ele como a sanfona estava para Luiz Gonzaga. Isso porque, se

o Rei do Baião teve a ideia de colocá-la no trio como o instrumento que protagonizava

as canções e dava o tom melódico, nas canções de Belchior é a viola quem ocupa esse

lugar. Assim, percebe-se que ela ocupa uma posição central nas canções do cearense,

diferenciando-se de Gonzaga por ser articulada a instrumentos e sons que não são

considerados regionais, com toques de eletricidade em suas melodias.

Essa é uma pista importante para as discussões em torno do gênero musical em

que Belchior está incluído. Ao iniciar esta pesquisa, um questionamento que surgiu foi

“por que Belchior é considerado um artista nacional, representante da MPB, e não

regional, apesar de utilizar instrumentos tradicionais em suas canções?”. A partir desse

questionamento, então, foi possível tecer considerações em torno dos desdobramentos

da sonoridade utilizada por Belchior em termos de classificação.

Carlos Sandroni (2004) mostra que a classificação “música popular” surge ainda

nos anos de 1930, com o início de uma produção intelectual sobre as músicas urbanas

que tocavam nas rádios. No entanto, nesse momento em questão havia dissonâncias

sobre o uso da nomenclatura “popular”, já que, etimologicamente, a palavra está ligada

a “povo” e, por isso, poderia se confundir com as canções folclóricas.



Segundo Sandroni, esse conflito foi superado apenas depois da década de 1940,

com o desenvolvimento de um novo movimento folclórico15, o qual passou a distinguir

as canções folclóricas e populares de forma analítica, e não mais valorativa. Assim,

definiu-se que o rótulo “música popular” estaria ligado ao comércio e ao

cosmopolitismo e conformado com as tendências do povo. À música folclórica, por sua

vez, reservava-se o lugar de mantenedora das tradições nacionais.

Foi somente na década de 1960, porém, que a sigla MPB se consolidou e passou

a “designar inequivocadamente as músicas urbanas veiculadas pelo rádio e pelos

discos” (SANDRONI, 2004, p. 26). A partir daí, passa a se demarcar de forma mais

rígida quais artistas poderiam entrar no rol da MPB e quais estariam excluídos. Assim,

estavam inclusos sambistas, como Nelson Cavaquinho, bem como os representantes da

Bossa Nova, como João Gilberto e Tom Jobim. Os roqueiros, por sua vez, ficavam de

fora, devido à forte influência estrangeira, que ameaçaria a cultura brasileira. Vê-se,

então, que até esse momento o rótulo servia para designar aqueles artistas que atuavam

em defesa de uma “cultura nacional”.

Até esse momento, vê-se que um artista como Belchior não poderia ser incluído

sob o rótulo de MPB, já que acionava instrumentos elétricos, além de outras referências

estrangeiras (vide os intertextos com Beatles, que serão trabalhados em detalhe mais

adiante).

É na década de 1960 também que surgem os festivais de música televisionados,

programas que serviam como vitrine para os novos artistas da MPB. De acordo com

Dunn, o primeiro festival televisionado era patrocinado pela TV Excelsior, em 1965, e

tinha como estrela Elis Regina, que ganhou o maior prêmio. Diante do sucesso do

evento, nos anos seguintes, a TV Globo e a TV Record organizaram seus próprios

festivais, que se tornaram os mais importantes do país.

Segundo Dunn, esses festivais “eram percebidos como um meio para a

promoção da ‘autêntica’ música brasileira mediada pelas massas” (2009, p. 83). Assim,

seguindo o ideal de autenticidade, eram deixados de fora os artistas que se valiam de

instrumentos elétricos, por serem considerados estrangeiros e uma ameaça à soberania

da cultura nacional. O autor mostra que, no entanto, o Festival de Música de 1967, da

15 Segundo Elder Alves (2013, p. 138), o marco do surgimento desse movimento folclórico é dezembro de
1947, quando foi criada a Comissão Nacional do Folclore, que tinha como objetivo preservar as
manifestações culturais tradicionais, que estariam ameaçadas pelo avanço da modernidade.



TV Record, pode ser considerado um momento de virada para a MPB, pois ressaltou

um desgaste no formato das canções que eram apresentadas até então.

Com esse desgaste, o cenário exigia novos formatos musicais e conteúdos

líricos, que foram apresentados no mesmo ano por Caetano e Gilberto Gil, que

realizaram uma intervenção com o que eles mesmos chamaram de “som universal”. Os

baianos apresentaram respectivamente “Alegria, Alegria” e “Domingo no Parque”,

canções em que se valeram de instrumentação elétrica, sendo ambos acompanhados por

bandas de rock no palco. Com isso, pretendiam, segundo Dunn (2009, p. 91), participar

da modernidade internacional.

Apesar das vaias do público e da desconfiança por parte de artistas e críticos da

esquerda brasileira, Dunn mostra que os artistas conseguiram, com as intervenções,

demonstrar que o hibridismo entre as tradições e a modernidade eram um processo

necessário. Assim, abrir as portas para instrumentos elétricos e para a cultura massiva

não entrava em conflito com o nacional, mas sim agia no sentido de fazer evoluir a

tradição. A partir desse momento, então, a categoria MPB abre espaço para que se

utilizem novos sons, eletrificados, ganhando novas sonoridades e incluindo artistas que

outrora não poderiam estar afiliados ao gênero.

Vemos, então, que Belchior já surge no cenário musical brasileiro em um

momento no qual era possível se valer dos sons da guitarra e do baixo elétrico sem, no

entanto, ser colocado à margem do mercado e da crítica. Em outro contexto, pelas suas

influências regionais, expostas na sonoridade de suas canções e também nas temáticas

que ele aborda (o que será desenvolvido no capítulo seguinte), ele poderia estar

reduzido à categoria de artista regional, que está muito próxima do folclórico. Essa

mescla entre elementos tradicionais e modernos, porém, é o que permite a ele se

desvencilhar do rótulo de “artista nordestino”, vinculando-se à MPB, em vez disso.

Em entrevista para Silvia Wolfenson, do Jornal da Música, em 1977, Belchior

corrobora tudo o que até aqui foi dito, ao explicar que:

Esse problema entre regionalismo e universalismo foi um problema
que o tropicalismo resolveu suficientemente, voltar a esse problema
seria voltar a história, voltar nostalgicamente aos idos do tropicalismo.
Eu acho que essa etapa já foi vencida e eu também tenho uma
indiferença muito saudável em relação com essas ditas raízes, porque
eu não me preocupo com as minhas raízes humanas. Essas são as que
me interessam e essas são infinitamente mais importantes do que as



folclóricas, regionais, tipicamente culturais. Eu não preciso afetar
nenhuma nordestinidade, nenhuma brasilidade, nenhuma cearencidade
porque isso já é natural em mim (BELCHIOR, em entrevista para
WOLFENSON, 1977).

Assim, observamos a importância do contexto para que Belchior se consagre

como um artista nacional, ainda que eventualmente se valha de elementos de

nordestinidade na produção de suas canções.

2.5 “Minha fala nordestina”: o sotaque como ferramenta de análise

“Eu não estou interessado em nenhuma teoria”: assim Belchior inicia um de

seus maiores sucessos, a canção Alucinação, que dá título ao disco de 1976. O verso

poderia representar apenas um convite a deixar um pouco de lado a hermenêutica e

partir para o universo da práxis. “Amar e mudar as coisas me interessa mais”, afirma o

compositor alguns versos depois. No entanto, ao ouvir a faixa, chama a atenção o modo

como ele fala a palavra “teoria”. Em vez de pronunciar a primeira sílaba com o som de

têo ([teo], segundo o alfabeto fonético), o cantor nos fala “tiuria”16 (ou seja, [tʃiuˈɾiɐ]),

demarcando, assim, a sua origem regional.

Como já discutido anteriormente, a consolidação da MPB enquanto gênero

musical marca o surgimento de um estilo de canção capaz de traduzir uma cultura

urbana brasileira. Respondia, dessa forma, a uma necessidade criada pelo contexto: um

país cada vez mais modernizado e urbanizado precisava de expressões culturais que

representassem esse novo momento, priorizando produtos capazes de evocar uma

unidade nacional, em detrimento das produções regionais.

Nesse sentido, apesar das controvérsias acerca da denominação “popular”, que,

em alguns casos, pode ser entendida como algo feito “pelo povo”, a MPB não deveria

comportar em sua classificação signos sonoros demarcadores de culturas locais. Sendo

16 De acordo com Cassique, Dias e Cruz (2007), essa substituição do fonema [e] por [i] e do fonema [o]
por [u] é chamada de alteamento (ou elevação) das vogais pretônicas. Apesar de ter relação direta com
questões interiores às palavras, como a distância da vogal em relação à sílaba tônica, os autores mostram
que fatores extra-linguísticos também interferem na presença do fenômeno, como gênero e escolaridade,
sendo que pessoas com nível de escolaridade mais alto tendem a apresentar menos alteamento na fala.



assim, elementos como os sotaques se diluíam, dando espaço para uma padronização

muito influenciada pelas pronúncias típicas do Sudeste. Hoje em dia, por exemplo, essa

pronúncia pode ser facilmente identificada ao assistir aos telejornais17.

Ouvindo Belchior, porém, é possível observar que o cantor desafiava essa lógica

na execução de suas canções. Em vez de se adaptar ao padrão, ele carregava seu canto

de uma entonação típica cearense, como será visto ao longo deste subcapítulo. Esse

motivo, associado à sua voz pouco melódica, aliás, levou à sua exclusão da competição

no Festival Internacional da Canção de 197218. Não é à toa que seu sotaque sempre era

destacado nos materiais escritos a respeito do cantor, como no exemplo a seguir:

Saída de trás dos bigodões pontilhados por dois olhos de raposa, a voz
de Belchior é inconfundível: o tom arrastado, carregado de sotaque
nordestino é o mesmo, seja cantando ou falando. Foi exatamente por
esse tom e também pelas longas e caudalosas letras, que já houve quem
chamasse Belchior de “o Bob Dylan brasileiro”. (SILVA, 1977, p. 18)

Assim descreve Antônio Celso Souza e Silva em matéria para a Revista de

Domingo, caderno especial do Jornal do Brasil. A reportagem tratava da validade ou

não do rótulo “Pessoal do Ceará” e trazia perfis dos três principais representantes desse

grupo: Belchior, Ednardo e Fagner. Vale ressaltar, porém, que, apesar de procurar

elementos em comum que mantivessem a coesão do grupo (além da origem geográfica

dos integrantes), somente do caso de Belchior o sotaque surge como um dado de

destaque.

Em outra ocasião, em matéria sobre o lançamento do disco Era uma vez um

homem e o seu tempo (1979) o jornalista Lenin Novaes escreve para o jornal O

Fluminense:

Quase nada de excepcional na largada de Antônio Carlos Gomes
Belchior Fontenelle Fernandes, nordestino, homem comum. Trouxe a
idéia amadurecida, a garra do vaqueiro, a persistência da juventude.
Uma viagem encantada ao sul maravilha, no início da década. O
sotaque nordestino carregado tém a mesma eloquência dos tempos de

18 De acordo com matéria do Diário do Paraná de 1977 sobre Belchior, “em 1972, não pôde defender uma
sua música no Festival Internacional porque achavam sua voz não muito apropriada, além de ter um
sotaque muito carregado”.

17 Segundo Marcos Bagno (2015), essa pronúncia padrão é produzida a partir de uma síntese de
características das falas de comunidades letradas de cidades grandes do Brasil. O autor explica que essa
padronização é marcada pela eliminação de traços segmentais, que são justamente aqueles que ajudam a
identificar imediatamente de onde uma pessoa vem, como o S chiado dos cariocas ou o R vibrado dos
paulistas.



estudante de medicina. A imagem ganhou outra aparência, igual a dos
nordestinos migrados para o Rio (NOVAES, 1979, p. 5).

Nesta citação, vê-se como, mesmo após 8 anos de migração para o Sudeste, a

identificação de Belchior com a identidade nordestina ainda é ressaltada e fundamental

para sua apresentação. Na passagem, o destaque para o sotaque chama a atenção: de

acordo com o julgamento de Novaes, a pronúncia carregada de Belchior teria passado

incólume pela experiência enquanto morador do Rio, ao contrário de sua aparência

física.

Essas citações de Novaes e Silva são apenas dois exemplos que mostram como o

sotaque de Belchior se destacava enquanto característica de sua obra, em especial em

meio ao cenário da MPB, desacostumado às expressões regionalistas. Por causa disso,

sempre era ressaltado pela crítica quando se teciam comentários sobre suas novas

canções. Por isso, considerando que o sotaque é um demarcador de identidade regional,

esse elemento é fundamental para compor a discussão sobre a sonoridade das músicas

de Belchior, por trazer uma carga de regionalismo às canções.

Dessa forma, o que se propõe aqui é uma interlocução com o campo da

sociolinguística para compreender como as relações entre o sotaque e a identidade

regional. Com isso, explica-se a importância de trazer um sotaque como elemento a ser

analisado neste capítulo sobre a sonoridade. Por fim, deve ser feita uma análise das

músicas para entender como a demarcação do sotaque interfere na produção das obras

de Belchior, bem como nas críticas produzidas sobre elas.

2.5.1 Por que observar o sotaque ao falar de canção?

No livro “Preconceito Linguístico”, obra que fala sobre como as diferentes

formas de falar podem estar relacionadas às hierarquias sociais, Marcos Bagno (2015)

mostra que a palavra “sotaque” existe apenas em português e, em outras línguas, é

traduzida como “acento”. Esta palavra:



Deriva do latim accentu- e esse, por sua vez, é resultante da junção da
preposição ad e da palavra cantu- (‘canto’). Por efeito da apofonia, o a
tônico de cantu- se fechou em e. O acento, portanto, é a maneira como
cada falante “canta” a sua língua, de acordo com a “melodia” própria
de sua região, de sua classe social ou de sua etnia. É por isso que, ao
falarmos do sotaque de alguém ou de algum grupo, é comum usarmos
os adjetivos “cantado”, “cantarolado” e semelhantes para designar o
traço prosódico característico dessas pessoas (BAGNO, 2015, p. 276).

Sendo assim, podemos observar que o sotaque é um dado social que está inscrito

no território. Em outras palavras, ele é uma prática social, porém depende da localização

do indivíduo no espaço, tal como proposto por Bourdieu (1997) ao falar sobre diferentes

expressões socioculturais. Além disso, é importante ressaltar que há outros fatores

sociais e econômicos que podem influenciar no modo como uma pessoa fala, como

escolaridade e origem social. Dessa forma, podemos afirmar que o sotaque é um dado

variável e que ajuda a localizar a posição geográfica e social de um indivíduo, ou seja,

ele reflete diferenças sociais, regionais, econômicas e, enfim, contextuais no uso da

linguagem.

Os sotaques são as manifestações mais imediatas da identidade
linguística dos falantes. Ao abrir a boca para falar, todo e qualquer
falante, de toda e qualquer língua do mundo, exibe os traços
prosódicos característicos de sua variedade linguística, de sua região,
de sua classe social etc (BAGNO, 2015, pp. 276 - 277).

Em consonância com essa ideia, Albuquerque Jr. (2009) diz que o sotaque é um

dos primeiros demarcadores da identidade regional, pois coloca em evidência as

diferenças entre os interlocutores quando pessoas de territórios diferentes se encontram.

Isso, é claro, pode servir inclusive para pessoas que são de um mesmo estado, mas de

cidades diferentes: um baiano nascido ao Sul, próximo à fronteira com Minas Gerais,

tem um sotaque muito diferente de um baiano nascido na região do Recôncavo, por

exemplo.

Considerando o tema desta pesquisa, porém, interessa aqui o estranhamento

causado pelo encontro entre indivíduos nascidos em qualquer um dos estados do

Nordeste com pessoas do Sul/Sudeste, seja em contexto de turismo ou migração.

Quando um pernambucano chega a um estabelecimento comercial em São Paulo e diz

“bom dia”, com a ausência de palatalização entre os fonemas [d] e [i], é o sotaque quem



faz com que sua origem nordestina seja facilmente identificada, ainda que não se saiba

localizar ao certo de qual dos nove estados ele vem.

Isso posto, vemos que o sotaque é um elemento classificatório que funciona para

dar ordenamento, tal como propõe Bourdieu (2011). Ou seja, por meio do sotaque, é

possível encaixar as pessoas em categorias (nordestino, carioca, paulistano), a partir da

identificação de diferenças e semelhanças. Souza et al (2017) mostra que há pesquisas

que sugerem que o modo de falar de uma pessoa é um sinal importante na identificação

dela como membro de um grupo. Dessa forma, quando faltam sinais visíveis (traços de

etnia, símbolos, entre outros) para identificar um indivíduo como membro do endogrupo

ou do exogrupo, as pessoas usam a linguagem e o sotaque para fazer essa distinção.

Nesse sentido, é importante retomar aqui a questão da padronização do sotaque

enquanto estratégia para a homogeneização de uma língua comum a todo o país. O

Jornal Nacional é citado por Marcos Bagno como representante máximo desse processo

e, por isso, serve como referência para locutores de rádio e TV de outras partes do país.

Essa padronização, por sua vez, é possível por meio do apagamento de traços

segmentais característicos dos sotaques, que são justamente os fonemas marcantes.

Nesse sentido, Souza et al (2017) afirma que as linguagens passam por um

processo de padronização, que define uma gramática, ortografia e pronúncia como

sendo a correta. Esta fala padrão é aquela que representa a forma de falar dos grupos

majoritários, enquanto as minorias sociais são consideradas como tendo um sotaque

“fora do padrão”. Os falantes de língua não-padrão, por sua vez, são confrontados com

estigmatização.

Ou seja, como consequência, em contrapartida ao processo de padronização,

sotaques que se distanciam desse padrão soam estranhos quando ouvidos. Alguns

podem, inclusive, passar por um processo de estigmatização, por estarem diretamente

associados a espaços estigmatizados. A articulação da língua, pois, estaria relacionada

aos espaços físico e social (BOURDIEU, 1997). Os múltiplos sotaques nordestinos, por

exemplo, podem ser identificados por traços segmentais como as vogais pronunciadas

de forma aberta, em alguns casos específicos pela ausência de palatalização do D e do T

diante do fonema [i]. Diante dessa identificação, seus falantes são facilmente associados

aos estereótipos criados para caracterizar essa população, especialmente após o intenso



fluxo migratório que ocorreu a partir da primeira metade do século XX, com a chegada

de milhões de migrantes nordestinos aos estados do Sudeste.

A partir dessa breve discussão, pois, é possível observar como o modo de falar,

tanto em relação aos fonemas quanto à prosódia, é capaz de carregar informações sobre

quem fala. Ao ouvir um sotaque semelhante, entende-se que o interlocutor faz parte do

mesmo grupo social. Da mesma forma, diante de um sotaque diferente do seu, no

mínimo, é possível concluir que o outro pertence a outro espaço.

Sabendo disso, podemos partir para a análise propriamente dita de como

Belchior incorpora seu sotaque às suas canções, destacando exemplos que foram

ressaltados durante as audições dos discos. Para fazer essa análise, o dicionário fonético

é utilizado como ferramenta, posto que nos ajuda, literalmente, na visualização dos

fonemas.

2.5.2 Como o sotaque de Belchior se insere enquanto marcador identitário?

O disco de estreia de Belchior esteve longe do que se poderia chamar de sucesso

de crítica. Apesar de uma participação vitoriosa no Festival Universitário de Música

Brasileira de 1971, o álbum Mote e Glosa, de 1974, apresentava um cantor cearense que

fazia questão de destacar sua voz anasalada, destoando do que seria considerado como

um canto afinado e belo. Na ocasião de seu lançamento, o crítico José Ramos Tinhorão

afirmou que Belchior se revelava “muito melhor poeta do que músico” (1974, p. 02),

destacando que ele precisaria se livrar de algumas influências para se tornar um bom

compositor. Questionado sobre isso em 1982, em entrevista para O Pasquim, Belchior

responde que Tinhorão é um arqueólogo da música, que gosta de visitar os museus da

MPB, mas que não tem interesse em morrer para ser querido por Tinhorão. Na

sequência, os entrevistadores falam sobre as afirmações da crítica sobre ele cantar mal e

o cantor responde:

Até concordo um pouco. Não que eu cante mal, canto diferente, dentro
das limitações que tenho. Canto não-convencionalmente. O fato de
cantar vem da minha decisão de me identificar como um trovador da
era eletrônica. Faço e canto minhas próprias canções, como quase
todos os participantes da minha geração (BELCHIOR, 1982, p. 10).



Sobre a má recepção do disco pela crítica e pelo público, ainda é possível ir

além. Contrariando as expectativas da produção da MPB na época, Belchior traz um

álbum no qual sua pronúncia, própria da Costa Norte do Brasil, é ressaltada, com suas

vogais átonas abertas, com a metafonia de alguns sons vocálicos e empregando

pronúncias arcaicas (fenômeno típico da roça, segundo Noll).

No seu primeiro disco, por exemplo, Belchior pratica a monotongação do

ditongo19 “EU” de “Europa”, que vira “Oropa” na canção “Rodagem”. Além disso,

canta “quero a s/ɛ/ssão de cinema das cinco/ pra beijar a m/i/nina e l/ɛ/var a saudade”,

em “Todo Sujo de Batom”, destacando as vogais átonas abertas, além do alteamento do

fonema [e] para [i] em “menina”. O alteamento também é praticado em outras ocasiões,

como em “Sujeito de sorte”, de 1976, quando ele canta “ano passado eu m/u/rri”,

transformando o fonema [o] em [u], bem como em “Alucinação”, já citada

anteriormente.

Assim como Caetano em sua versão de “Asa Branca”20, Belchior demarca suas

origens nordestinas com o destaque de seu sotaque. Em vez de ceder à padronização, ele

incorpora a pronúncia típica de seu lugar de origem à produção musical, carregando esta

de mais um elemento regional.

Dessa maneira, é válido ressaltar que a pronúncia de Belchior é contrastante com

os sotaques típicos do Sul-Sudeste brasileiro, adotados muitas vezes como sotaques

nacionais. Por isso, diversas vezes isso se tornou motivo para estranhamento por parte

do público ou da crítica e, consequentemente, um ponto de destaque em reportagens,

críticas e entrevistas feitas com o cantor. Sendo assim, o sotaque serve como mais um

elemento para identificar pontos em que Belchior tensiona as questões regionais no

cenário musical brasileiro por meio de sua fala.

20 Na sua versão de Asa Branca, Caetano evita a palatalização das consoantes D e do T diante do fonema
[i], o que resultaria no sotaque típico de Santo Amaro (seu lugar de origem), de Salvador e da maioria das
capitais brasileiras, ou seja, [tʃi] e [dʒi]. Em vez disso, o cantor aposta em um sotaque típico da faixa que,
segundo Noll (2008), vai de Alagoas ao Rio Grande do Norte, ou seja, [ti] e [di]. Dessa maneira, o cantor
se aproxima do que podemos chamar de um “Nordeste profundo”, que seria uma parte do Nordeste ainda
mais distante socialmente do centro-sul do país do que Salvador, por exemplo, pois até mesmo um mero
fenômeno linguístico o coloca no lugar da diferença.

19 O fenômeno linguístico pode ser descrito como a redução de um ditongo ou tritongo, ou seja, encontro
de duas ou mais vogais, a uma vogal simples. Em outras palavras, dois fonemas são transformados em um
só, como ocorre com grande frequência na língua francesa.



3. O NORDESTE ENQUANTO TEMA

No meu gibão medalhado,
o peito desfeito em pó,

sob o sol do sertão,
passo poeira, cidade, saudade,

janeiro e assombração.

(Belchior)

Os temas que envolvem a nordestinidade são, certamente, os índices mais

evidentes de como artistas trazem elementos da cultura regional para suas canções. Para

este trabalho, entendo, pois, que esses temas são abordados por meio das letras, que

podem trazer descrições ou narrativas sobre sociabilidade, paisagens, culinária, festas,

entre outros dados que servem como elementos de identificação daquela comunidade.

Nesse sentido, é válido ressaltar novamente a ideia de que esses elementos

servem tanto para que os membros da comunidade se reconheçam quanto para que eles

se diferenciem de outros gentílicos. Assim, quando Luiz Gonzaga traz narrativas sobre

os costumes do interior do Nordeste, seus pares também nordestinos se identificam com

suas letras e se apropriam delas como um instrumento de demarcação de identidade.

Segundo Trotta, “saber cantar alguns refrões que notadamente acionam uma noção de

pertencimento é fundamental para integrar afetivamente um migrante em um lugar, para

localizar o distante” (TROTTA, 2014, p. 30). Não à toa, “Asa Branca” se tornou um

hino nordestino, entoado com emoção em festas e servindo como instrumento de resgate

de uma tradição regional.

A canção mais famosa de Luiz Gonzaga traz como eu-lírico um personagem

migrante, que se vê obrigado a abandonar o Sertão a contragosto, já que as condições

climáticas e geográficas tornavam a terra infértil para a plantação.

Hoje longe, muitas légua

Numa triste solidão

Espero a chuva cair de novo

Pra mim vortar pro meu sertão

Espero a chuva cair de novo



Pra mim vortar pro meu sertão

Lançada em 1947, a canção foi concomitante com o aumento do fluxo

migratório de pessoas que deixavam os Estados do Nordeste em direção ao Sudeste do

país. Com isso, a narrativa se aproximava da história de vida de muitos indivíduos, que

se viam contemplados por sua letra por sentir o desejo de retornar à vida tradicional. A

migração, por sua vez, acabou se tornando um traço fundamental da identidade

nordestina, até mesmo entre aqueles que permaneciam em suas terras. Dessa forma, o

contexto ajudou a consolidar a música como um hino para os nordestinos e repercutiu

até mesmo em outras produções musicais como estratégia para fazer referência à

nordestinidade.

Prova disso pode ser o modo como Caetano Veloso recorreu à canção em seu

disco de 1971, produzido e lançado quando estava exilado em Londres. O disco é

composto por canções escritas em inglês, nas quais o eu-lírico trata da saudade de sua

terra natal e do deslocamento a que está submetido enquanto estrangeiro, que não se

sente pertencente ao local onde se encontra. No encerramento do disco, porém, Caetano

abandona o inglês e lança mão da tradicional “Asa Branca”, que ganha uma nova

roupagem ao ser gravada em voz e violão. Com isso, é possível compreender que

Caetano utiliza a canção como forma de resgatar sua origem.

A versão de Caetano ainda permite ampliar os sentidos da canção. A versão

original de “Asa Branca” fala sobre o desejo de retornar à terra natal quando a chuva

retornar, mas de forma literal, já que são as condições climáticas que impedem o cultivo

do solo e a criação de gado. Considerando o contexto de Caetano na época da

regravação, podemos compreender que essa “chuva” tem sentido metafórico, tendo em

vista que ele dependia de um arrefecimento do regime ditatorial. Assim, podemos

observar a importância de considerar o contexto na hora de fazer uma análise musical,

ainda que a intenção seja observar apenas os sentidos que a letra nos informa.

Outra apropriação curiosa de “Asa Branca” foi feita por Raul Seixas. Na última

faixa do disco Raul Rock Seixas (1977), o cantor faz um cover da música “Blue Moon

of Kentucky”, de Bill Monroe, cuja gravação mais famosa é a de Elvis Presley. Aos 47

segundos da música, o roqueiro baiano insere a primeira estrofe de “Asa Branca”, o

clássico de Luiz Gonzaga, promovendo o casamento entre o rock, um ritmo



internacional ainda estranho aos ouvidos brasileiros, e o baião, uma das maiores

representações da cultura nordestina. O mesmo acontece quando interpreta “Mosca na

Sopa”, em seu álbum de estreia, e lança mão de uma instrumentação tradicionalmente

compreendida como nordestina, com o uso de berimbau, tambor e triângulo. A partir

dessas informações, é possível perceber que, apesar de ter como sua principal referência

sonora o Rock, a tradição nordestina se insere na obra de Raul a partir de intertextos

com obras de outros artistas nordestinos ou com o uso de sonoridades regionais.

Partindo para a análise da temática regional nas canções de Belchior, é possível

adiantar que se identificam diferentes traços de nordestinidade em suas letras. O próprio

Luiz Gonzaga é citado diversas vezes, principalmente por meio de intertextos com suas

músicas, que se mesclam a referências cosmopolitas, o que é uma característica que

permite distanciar Belchior do rótulo regionalista e aproximá-lo de uma produção

urbana, que se pode chamar de “brasileira” e não apenas “nordestina”.

Além das citações a Gonzaga e outros ícones tradicionais, Belchior também

lança mão de outras temáticas que demarcam sua origem nordestina, como paisagens,

relatos sobre a migração e passagens que tratam da relação ora de encantamento, ora de

estranhamento em relação à cidade grande. Para exemplificar, temos que a canção

“Rodagem”, do álbum Mote e Glosa, trata de viagem e da saudade (tema explorado

exaustivamente nas narrativas de cantadores tradicionais), fazendo referências ao

Nordeste ao falar de elementos como um gibão medalhado, o sol do Sertão e as feiras.

Mas as camadas de interpretação das relações dessa canção com o

regionalismo/nacionalismo podem ser mais profundas:

Afine os ouvidos

E os olhos, Luzia,

Que eu venho de longe:

Oropa, França e Bahia.

Semana que entra,

No primeiro dia (domingo)

Eu te encontro na feira, Luzia



Com o verso “Oropa, França e Bahia”, Belchior aciona diferentes referências da

literatura brasileira, todas elas ligadas à crítica das ideias nacionalistas que se

desenvolveram a partir do século XIX. A primeira ocorrência do verso é registrada na

obra Macunaíma, de Mário de Andrade, lançada em 1927 e considerada um marco da

literatura brasileira por colocar em prática as ideias modernistas e subverter a narrativa

oficial sobre a formação do Brasil, a partir de recursos como a ironia. No livro, Mário

de Andrade usa a expressão “Oropa, França e Bahia” como metonímia para o mundo

inteiro, porém de forma irônica.

O mesmo verso é registrado como título de poesia do poeta modernista

pernambucano Ascenso Ferreira (1951). Dedicado a levar temas regionais para a

produção literária modernista, Ferreira traz na poesia “Oropa, França e Bahia” uma

crítica à ideia de que produtos estrangeiros são superiores, a partir da história de Maria,

uma mulata que tinha curiosidade de saber o que carregavam as naus estrangeiras e que

morre ao tentar descobrir, levando junto seu companheiro, o português Manuel. Esta

referência à poesia, aliás, é também sonora, posto que Belchior aposta em versos que

finalizam com a mesma sonoridade utilizada por Ferreira em seu poema. Além de

Mário de Andrade e Ascenso Ferreira, o verso utilizado por Belchior ainda remete à

poesia “Europa, França e Bahia”, de Carlos Drummond de Andrade (2010), na qual o

autor ironiza as grandezas europeias e enaltece o Brasil, em trechos como “meus olhos

brasileiros se enjoam da Europa”. Dessa forma, vê-se que Belchior se alinha ao ideal de

valorização do produto nacional, quando evoca todas essas referências que ironizam a

supervalorização da cultura estrangeira, em especial vinda da Europa.

É válido observar, ainda, que todas essas temáticas supracitadas estão

atravessadas pela saudade, sentimento que, segundo Albuquerque Jr., está intimamente

relacionado à construção das tradições nordestinas. De acordo com o autor, o Nordeste

como espaço de saudade é uma construção histórica, muito anterior às migrações em

massa em direção ao Sul do país:

O Nordeste nasce da construção de uma totalidade político-cultural
como reação à sensação de perda de espaços econômicos e políticos por
parte dos produtores tradicionais de açúcar e algodão e dos intelectuais
a eles ligados. Lança-se mão de topos, de símbolos, de tipos, de fatos
para construir um todo que reagisse à ameaça de dissolução, numa
totalidade maior, agora não dominada por eles: a nação.
(ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 80)



Para reagir a essa transformação econômica e tentar dar novo valor ao Nordeste,

apelou-se a todo o tempo para o passado. Esse esforço era, então, uma tentativa de

combater dois processos que representavam uma ruptura com as sociedades

tradicionalmente rurais e patriarcais: a crescente globalização e o nacionalismo, em

detrimento do regionalismo. Ambos ameaçavam a concentração de poder nas mãos dos

grandes latifundiários, já que descentralizavam a economia.

Com isso, foi inventada uma tradição segundo a qual o Nordeste seria o berço

brasileiro, local que resguardava as tradições e que se contrapunha aos perigos da

modernidade e aos novos costumes, que surgem principalmente com a urbanização.

Segundo Albuquerque Jr., a estratégia era ressaltar elementos pré-capitalistas como

forma de valorização, o que foi aplicado na produção sociológica de Gilberto Freyre e

na literatura dos romancistas de 30, que tentavam “construir o Nordeste pela

rememoração de suas infâncias, em que predominavam formas de relações sociais agora

ameaçadas” (ALBUQUERQUE JR., 2011, 95).

Com o início do processo das migrações em massa em direção às grandes

cidades do país, essa saudade se aprofunda e se reconfigura nas produções culturais. Se

antes ela se referia apenas ao tempo, numa tentativa de resgatar tradições que ficaram

para trás, agora ela também tem a ver com o espaço, já que os migrantes se

reterritorializam em locais que vão de encontro ao ideal nordestino. Assim, o Nordeste

surge em canções como uma fotografia, que permite congelar o espaço-tempo. Nas

imagens sugeridas, é o espaço que não se altera, mesmo com o passar dos anos, onde

tudo permanece imutável à espera do retorno de seus filhos.

Mesmo para quem dela sai, o migrante, o Nordeste aparece como este
espaço fixo da saudade. O Nordeste parece estar sempre no passado, na
memória; evocado como o espaço para o qual se quer voltar; um espaço
que permaneceria o mesmo. Os lugares, os amores, a família, os
animais de estimação, o roçado ficam como que suspensos no tempo a
esperarem que um dia este migrante volte e reencontre tudo como
deixou. (ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 98)

Já que neste capítulo específico interessam mais as letras escritas por Belchior,

para selecionar as canções que compõem a análise feita a seguir, foi realizada,

primeiramente, a leitura das canções em ordem de lançamento. Com isso, pretendia-se

identificar os temas já citados, nas diferentes abordagens que o cantor sugere. Em



seguida, foi feita a escuta das canções, com o objetivo de aprofundar a análise, posto

que a sonoridade pode ampliar os sentidos contidos no texto verbal. A seguir, a análise é

apresentada por partes, dividida por temáticas, ainda que estas possam se entrecruzar em

alguns momentos.

3.1 Conversas com Gonzaga e outros regionalistas

Ao ler a biografia de Belchior, escrita por Jotabê Martins, e assistir às entrevistas

concedidas por ele para a televisão e para os jornais, fica claro que o cantor foi uma

pessoa de vasto conhecimento literário e musical e que colecionou referências ao longo

de sua vida, as quais foram incluídas às vezes explícita, às vezes discretamente em suas

produções.

Do tempo que passou no Seminário, vê-se que herdou o conhecimento em latim,

os temas religiosos e as técnicas de canto gregoriano, já exploradas na seção 2.2, sobre

o modo como ele imposta a voz. Por outro lado, no programa Ensaio de 1974, ele

próprio comenta sobre a influência dos regionalismos em suas produções graças às suas

vivências em sua cidade natal.

Como já exposto no início deste capítulo, de acordo com Belchior, Sobral era

uma cidade localizada no entroncamento de todas as estradas que levam ao extremo

Norte do Ceará, o que a configurava como espaço de passagem e espaço de convivência

de diferentes culturas. Além disso, sua formação musical teve influência da mãe, que

cantava no coro da igreja e entoava valsas pela casa, além dos cantadores que passavam

pela bodega do seu avô e do serviço de alto-falante, uma espécie de rádio comunitária

que emitia notícias e canções pelas ruas.

Em suas letras, essas influências de outros artistas nordestinos ou de obras da

cultura popular se revelam por meio dos intertextos21 que ele produz em meio aos seus

21 De acordo com Fiorin (2017), Bakhtin postula que todos os enunciados são dialógicos, ou seja, são
constituídos de outros enunciados. Esse dialogismo, por sua vez, pode se dar de forma constitutiva ou
composicional. O primeiro diz respeito à incorporação implícita de enunciados de terceiros, enquanto o
segundo trata da “incorporação pelo enunciador da(s) voz(es) de outro(s) no enunciado” (FIORIN, 2017,



versos. Em “Pequeno Mapa do Tempo” (1977), por exemplo, Belchior incorpora versos

da dança dramática do bumba-meu-boi cearense (CARLOS, 2014, p. 466), que diz

“meu boi morreu, o que será de mim?/manda buscar outro, maninha, no Piauí”. Mas é

nas referências que faz às obras de Luiz Gonzaga que podemos encontrar fortes indícios

de sua ligação com a cultura regionalista nordestina, tendo em vista a importância do

forrozeiro enquanto símbolo da nordestinidade produzida.

Em “Velha Roupa Colorida”, por exemplo, Belchior fala sobre a esperança e a

necessidade de ver mudanças acontecendo, em consonância com os temas que eram

explorados por outros artistas da mesma época, especialmente aqueles que se

vinculavam às canções de protesto, fazendo oposição ao regime ditatorial militar. Esse

tema central fica claro em passagens como “O que algum tempo era jovem, novo, hoje é

antigo /E precisamos todos rejuvenescer” ou “No presente, a mente, o corpo é diferente

/E o passado é uma roupa que não nos serve mais”.

No entanto, em uma análise mais profunda da canção, para além de seu tema

principal, podemos observar como ela é um excelente exemplo do modo como Belchior

articula referências da tradição nordestina com obras modernas, nacionais ou

internacionais. Para começar essa análise, vamos observar o trecho destacado abaixo:

Como Poe, poeta louco americano

Eu pergunto ao passarinho: 'Blackbird, o que se faz?'

E 'raven, never, raven, never, raven'

Blackbird me responde ‘tudo já ficou pra trás’

E raven, never, raven, never, raven

Assum preto me responde ‘o passado nunca mais’

No trecho destacado, Belchior aproveita a figura do pássaro negro para

entrelaçar três referências diferentes e de origens distintas. Assim, ele une em uma só

estrofe o “Blackbird”, dos Beatles, “Assum Preto”, de Luiz Gonzaga e “The Raven”, de

Edgar Allan Poe, sendo este último o único citado explicitamente.

p. 37). Anos depois, ao apresentar a obra de Bakhtin, a semioticista Julia Kristeva apresenta o conceito de
intertextualidade, interpretando que Bakhtin entende o discurso literário como um cruzamento de
superfícies textuais. Segundo Fiorin, Roland Barthes difunde esse pensamento e, ao longo do tempo, o
termo “intertextualidade” passa a substituir o termo “dialogismo”.



O cantor e compositor faz menção a Luiz Gonzaga quando cita o pássaro Assum

Preto22 e logo faz uma ponte com Blackbird, dos Beatles. É válido observar que “Assum

Preto” é como se chama a Graúna no Nordeste, sendo esse pássaro típico das Américas

Central e do Sul, caracterizado por sua cor negra e seu canto noturno. Observando a

canção dos Beatles, vemos que esse comportamento noturno se repete com o

“blackbird”, cuja espécie não é revelada: “Blackbird singing in the dead of night”.

Assim como o Assum Preto e Blackbird, o Corvo (raven) também se trata de um

pássaro negro com hábitos noturnos, cujo canto é interpretado como mau presságio em

algumas culturas. Na poesia de Poe, o corvo surge como interlocutor do eu-lírico, que

conversa com o pássaro e recebe como resposta apenas a expressão “nevermore”, cuja

tradução, “nunca mais”, é repetida por Belchior.

A partir dessa observação sobre como Belchior entrelaça três referências

distintas, regionais e “universais”, é possível identificar que o cantor opera em suas

letras da mesma forma que produz a sonoridade, como já foi visto no capítulo anterior.

Os elementos da cultura tradicional nordestina, como a obra de Luiz Gonzaga, são

mesclados a outras referências musicais consideradas cosmopolitas ou clássicas,

permitindo que o artista transite entre todas elas sem necessariamente precisar se afiliar

a uma ou outra, afastando-se das limitações do rótulo regional.

Luiz Gonzaga também surge como referência em “Fotografia 3x4”, quando

Belchior canta “os pés cansados e feridos de andar légua tirana”, fazendo menção à

canção “Légua Tirana”, composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Nesse

sentido, é importante observar que ambas as músicas falam sobre o processo de

migração, mas com perspectivas opostas. Em Gonzaga, o migrante tem seu pedido de

chuva atendido pelo Padre Cícero e está retornando ao Sertão. Já em Belchior, a canção

trata do migrante que se dirige às grandes cidades ao Sul do país e precisa enfrentar os

contratempos que o cenário urbano impõe, mas esses sentidos serão explorados com

mais profundidade adiante.

Em “Princesa do meu lugar”23, por sua vez, é possível estabelecer um paralelo

com a clássica canção “Asa Branca” e perceber seus pontos de contato e discordância.

23 Belchior não fez nenhuma gravação oficial da canção, mas é possível encontrar registros de
apresentações ao vivo no YouTube.

22 A canção de Gonzaga fala sobre um costume entre os gaioleiros nordestinos, de furar os olhos da
Graúna na intenção de que ela cante mais e melhor.



Na composição de Belchior, também observamos uma mulher que fica à espera de seu

amado, como a Rosinha de Gonzaga. A condição para retorno também se assemelha nas

duas composições: em Belchior, o tempo da volta é marcado pela floração do cajueiro;

Em Gonzaga, basta que a plantação volte a verdejar.

Se me der vontade de ir embora,

Vida adentro, mundo afora

Meu amor, não vá chorar

Ao ver, que o cajueiro anda florando

Saiba que estarei voltando, princesa do meu lugar

No entanto, é válido ressaltar que o eu-lírico da canção já não se sente

compelido a deixar o seu local. Pelo contrário, ele demonstra que sua partida é

voluntária, fruto de uma vontade de ir embora, “vida adentro, mundo afora”. Ao final,

Belchior faz clara menção ao regionalismo, quando faz referência à composição “Luar

do Sertão”, na estrofe:

Não há pranto que apague

Dos meus olhos o clarão

Nem metrópole em que eu não veja

O luar, o luar do sertão

De autoria de Catulo da Paixão Cearense, a música “Luar do Sertão” (1914) é

uma ode à vida no interior, feita por um eu-lírico que se debandou para a cidade, mas

sente a falta das paisagens de sua terra e as compara com a cidade grande, tida como

inferior:

Oh! Que saudade do luar da minha terra

Lá na serra branquejando folhas secas pelo chão

Este luar cá da cidade tão escuro

Não tem aquela saudade do luar lá do sertão



Analisando o contexto de Belchior e o modo como ele menciona a canção

tradicional, podemos inferir que, fazendo essa referência, seu eu-lírico informa que a

vida não metrópole não tira de si seu apreço pelo seu lugar de origem, o que se ressalta

com a referência por demonstrar sua ligação com as tradições.

“Luar do Sertão” também é citada em “Clamor no Deserto” (1977), canção de

protesto na qual Belchior denuncia a tensão vivida sob o regime ditatorial e fala sobre a

necessidade de renovação, tema que se repete ao longo de sua obra.

Quem me conhece me pede que eu seja mais alegre

Mas é que nada acontece que alegre meu coração

Dá no jornal, todo dia, o que seria o meu canto

Que o negócio é falar do luar do sertão

A referência, porém, surge com um tom diferente daquele empregado em

“Princesa do Meu Lugar”. Se nesta ela é evocada como símbolo de saudade e

valorização de sua terra natal, em “Clamor no Deserto” surge como símbolo de

alienação, frente à realidade vivenciada no país:

Belchior critica a falta de engajamento de outros artistas, fazendo
referência à popular música “Luar do sertão”, regravada por inúmeros
artistas de sucesso e tida por Belchior como condescendente com o
momento político vivido à época, já que a sua letra, de certa forma,
trazia um aspecto pueril e deslocado da realidade (SANTOS, 2019, p.
9).

Vê-se, pois, que Belchior se vale de produções tradicionais de artistas regionais

para produzir intertextos. As citações que ele faz, no entanto, precisam ser analisadas

dentro do contexto da música de Belchior. Afinal, quando o compositor extrai os versos

de seu conjunto original e insere em suas canções, dá novos sentidos.



3.2 Cenários do Nordeste: do litoral ao Sertão

A descrição de imagens faz parte da construção de cenários no imaginário

compartilhado e é uma estratégia muito utilizada pelas produções artísticas verbais,

como é o caso das obras de literatura e das canções. Entre as obras filiadas à literatura

regionalista que se desenvolveu nos anos 1930, por exemplo, é comum encontrar

passagens que descrevem paisagens nordestinas, em especial do Sertão. Em “O

Quinze”, Rachel de Queiroz traz a seguinte descrição:

Novamente a cavalo no pedrês, Vicente marchava através da estrada
vermelha e pedregosa, orlada pela galharia negra da caatinga morta. Os
cascos do animal pareciam tirar fogo nos seixos do caminho. Lagartixas
davam carreirinhas intermitentes por cima das folhas secas no chão que
estalavam como papel queimado.

O céu, transparente que doía, vibrava, tremendo feito uma gaze
repuxada.

Vicente sentia por toda parte uma impressão ressequida de calor e
aspereza. Verde, na monotonia cinzenta da paisagem, só algum juazeiro
ainda escapo à devastação da rama; mas em geral as pobres árvores
apareciam lamentáveis, mostrando os cotos dos galhos como membros
amputados e a casca toda raspada em grandes zonas brancas
(QUEIROZ, 2012, p. 15).

Considerando que seu livro trata justamente da Seca de 1915, que assolou

grande parte do interior do Nordeste, a descrição do cenário se torna fundamental para

contextualizar para os leitores os efeitos do clima sobre a vegetação e a paisagem.

O mesmo ocorre em “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos. O romance

regionalista conta a história do casal Fabiano e Sinhá Vitória, que, junto com seus dois

filhos (sem nome) e a cachorra Baleia, precisam migrar periodicamente para fugir da

seca. Na narrativa, a paisagem surge também como personagem, sobrepondo-se às

personagens à medida que a história avança. Temos um exemplo de descrição no trecho

a seguir:

A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas

brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos

em redor de bichos moribundos. (...) Tinham deixado os caminhos,



cheios de espinho e seixos, fazia horas que pisavam a margem do rio, a

lama seca e rachada que escaldava os pés (RAMOS, 1994, pp. 09 - 10).

Assim, a partir dos exemplos das obras de Rachel de Queiroz e Graciliano

Ramos, é possível observar que os cenários não servem como meros panos de fundo

para as narrativas que se desenrolam, mas são eles próprios personagens dessas

narrativas.

Na obra de Belchior, por sua vez, observamos que os cenários surgem como

demarcadores territoriais. Em “Mucuripe”, por exemplo, o mote da canção é o

sofrimento de um jovem que passa por uma crise existencial, tema muito explorado a

partir do desenvolvimento do Romantismo na literatura ocidental:

As velas do Mucuripe

Vão sair para pescar

Vou mandar as minhas mágoas

Pras águas fundas do mar

Hoje à noite namorar

Sem ter medo da saudade

Sem vontade de casar

Assim, percebemos que Belchior traz um tema universal para a sua canção. No

entanto, faz questão de localizá-lo na Praia do Mucuripe, em Fortaleza. Sobre a

composição, ele mesmo revela:

“Mucuripe” veio da ideia de fazer desde um filme antigo, em que eu vi
aconselhando a mulher de um marinheiro; dizendo que ela deixasse o
mar receber todos os seus sofrimentos, todas as suas mágoas e tal.
Então, resolvi fazer uma música sobre isso; a questão do Mucuripe, do
significado do nome e porque naquela altura o Mucuripe era um local
muito poético, com duas dunas, onde havia a “Boite das Estrelas”, essas
coisas todas.  (BELCHIOR, In: CASTRO, 2007. p. 105)



Com isso, a Praia do Mucuripe, em Fortaleza, tornou-se o cenário que

acompanha o tom melancólico de “Mucuripe”. É válido observar, porém, que ele

poderia falar de qualquer outra paisagem praiana, caso a intenção fosse meramente

localizar o sujeito em um ambiente litorâneo. Ao escolher e destacar o Mucuripe,

Belchior coloca a paisagem cearense no mapa da música popular brasileira, em especial

depois que a canção ganhou versões artistas que já estavam consolidados no cenário

nacional, como Elis Regina e Roberto Carlos.

Em outras oportunidades, é o cenário dos canaviais que surge nas canções.

Nesse sentido, é válido ressaltar que, até hoje, muitos Estados do Nordeste têm boa

parte de seus territórios ocupada por extensas plantações de cana-de-açúcar, entre a

Zona da Mata e o Agreste. Por isso, a monocultura de cana faz parte das memórias e do

imaginário das populações, principalmente as que vivem próximas ao litoral. Por esse

motivo, cenários como canaviais e engenhos fazem parte de tantas produções artísticas

regionais24. Por exemplo, um dos livros mais relevantes do regionalismo da década de

1930 é “Menino de Engenho”, de José Lins do Rego, um romance que, apesar de

ficcional, documenta o declínio da cultura canavieira no período de substituição do

tradicional engenho pelas usinas sucroalcooleiras.

A importância desse cenário é tanta que o sociólogo Gilberto Freyre dedica

grande parte de sua obra a estudá-lo. No prefácio do livro “Nordeste”, o professor

Manoel Correia de Andrade destaca que Freyre “admitindo que existiam vários

nordestes, enfatizou sobretudo o Nordeste açucareiro, enquanto o Nordeste semiárido

ficou ao encargo do sociólogo cearense Djacir Menezes, que escreveu sobre ‘o outro

Nordeste’” (ANDRADE, 2004, apud FREYRE, 2004, p. 16). Com esses exemplos,

revela-se que a região vai além das paisagens sertanejas, que tendem a ganhar mais

ênfase na produção dos estereótipos.

Em Belchior, a cana-de-açúcar surge como parte da canção “Galos, Noites e

Quintais” (1977). Ao mesmo tempo, ele também traz à tona os milharais, monocultura

também muito presente nos estados nordestinos:

24 Prova da importância dos canaviais para a região é que os escritos de Gilberto Freyre se concentraram
especialmente no Nordeste canavieiro. Em seu livro “Nordeste”, por exemplo, ele faz uma longa análise
sobre como as relações que se estabeleceram em torno dos latifúndios de cana foram determinantes para a
Região, por ajudar a estabelecer sociabilidades e afetividades. O próprio autor também reconhece a
existência de “dois Nordestes” predominantes: o da cana-de-açúcar e o sertanejo. Os dois, segundo ele,
apresentam lógicas completamente distintas, atravessadas principalmente pelas suas características
geográficas.



Quando eu não tinha o olhar lacrimoso

Que hoje eu trago e tenho

Quando adoçava meu pranto e meu sono

No bagaço de cana do engenho

Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus

Fazendo eu mesmo o meu caminho

Por entre as fileiras do milho verde

Que ondeia, com saudade do verde marinho

Em “Fotografia 3x4”, ele também se refere ao cenário dos canaviais em:

Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei

Jovem que desce do norte pra cidade grande

Os pés cansados e feridos de andar légua tirana

De lágrimas nos olhos de ler o Pessoa

E de ver o verde da cana

É válido observar que, em ambas as canções, os versos têm a ver com saudade,

já que o canavial faz parte de uma enumeração de citações de situações que ficaram no

passado. Dessa forma, temos o reforço do Nordeste como o território da saudade, o que

ainda vai se registrar nas canções que tratam da migração ou das percepções sobre a

cidade grande, como será apresentado nos tópicos a seguir.

3.3 O que pesa no Norte cai no Sul: relatos sobre a migração

Desde os primeiros grupos humanos de que temos registro, há indícios de que os

povos migravam de um lugar para o outro em nome da sobrevivência. Dessa forma,

essas pessoas tentavam driblar questões climáticas, geográficas ou encontrar recursos

materiais. Esses movimentos se repetiram ao longo dos séculos, em trocas comerciais,



guerras e processos de colonização, e permitiram que diferentes culturas entrassem em

contato, ora pelo choque, ora pela integração, produzindo o que Canclini (2003)25

nomeia como “culturas híbridas”. Sabendo disso, temos que a migração não é uma

novidade, mas sim um processo que acompanha as sociedades humanas desde as suas

primeiras formações.

O próprio Brasil como conhecemos é fruto de um intenso fluxo migratório, o que

se pode observar na predominância da mestiçagem em nossas expressões culturais, seja

na música, na culinária ou em outros hábitos cotidianos. Muitos de nossos

agrupamentos indígenas, por exemplo, são/eram originalmente nômades. A partir do

século XV, chegaram os primeiros colonizadores portugueses que, em torno de 1530,

começariam a traficar grandes contingentes de pessoas oriundas de diversas nações do

continente africano para trabalhar como escravos nos latifúndios (ALENCASTRO,

2000). Por isso, muitas expressões culturais nacionais são decorrentes do encontro entre

três etnias, o que deu origem, inclusive, a teorias como o Mito das Três Raças, de Darcy

Ribeiro, e a obras clássicas da literatura nacionalista, como O Guarani, de José de

Alencar, de 1857. Ao longo do processo colonial, ainda recebemos franceses e

holandeses, que disputaram o domínio sobre algumas regiões da então colônia

portuguesa.

Além das imigrações de estrangeiros, o Brasil também passou por um intenso

fluxo interno de mobilidade, especialmente ligado aos ciclos comerciais. O mais

expressivo é, certamente, o fluxo migratório nordestino. Registrado intensamente entre

as décadas de 1930 e 1980, há registro de que milhões de nordestinos deixaram suas

terras natais em direção ao Sul e Sudeste, o que deu à Região Nordeste o título de “terra

de arribação”26 e tornou a migração um tema diretamente relacionado à identidade local,

responsável, inclusive, por estereótipos e expressões de xenofobia.

Os fatores responsáveis para essa migração em massa são diversos, mas

fortemente atrelados à economia. Por um lado, após o período colonial, o Nordeste

26 “Arribação” é o termo relacionado à migração periódica de alguns animais, principalmente aves, que,
em determinadas épocas do ano, migram para encontrar condições climáticas mais favoráveis,
principalmente em momento de reprodução. Dessa forma, a expressão é usada como metáfora para
caracterizar os nordestinos que, assim como as aves, deixavam seus locais de origem em busca de
melhores condições de vida para sobreviver.

25 De acordo com Canclini, os hibridismos são “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas
discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”
(CANCLINI, 2003, p. 19).



deixou de ser o centro econômico do país, já que atividades como a plantação de

cana-de-açúcar perderam o foco para outras, como a mineração e a plantação de café. A

região ainda sofria por suas condições climáticas, já que, de acordo com Ojima e Fusco

(2009), algumas características ambientais de sub-regiões nordestinas tornavam terras

improdutivas ou resultavam em períodos cíclicos de estiagem. Em contraponto, a partir

da década de 1930, a região Sudeste passava por um processo de modernização, com

investimentos na urbanização de cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo e a

instalação das primeiras indústrias no território nacional, segundo o modelo de

industrialização via substituição de importações27.

A partir desse momento, o país começava a desenvolver o setor industrial em

detrimento das atividades agrícolas, o que deu início ao êxodo rural e intensificou o

desequilíbrio regional, processo que se tornou mais evidente no pós-guerra. Dessa

forma, a equação tinha um resultado claro: a criação de novos postos de trabalho no

Sudeste e o excesso de mão de obra ociosa no Nordeste teve como resultado a migração

dessa força de trabalho. Os migrantes buscavam, então, oportunidades de emprego nas

cidades que se tornaram centro econômico do país e que concentravam os principais

investimentos em industrialização, o que se traduziu também em uma maior oferta de

postos de trabalho no ramo de serviços e da construção civil.

Além da industrialização, que serviu como um forte incentivo para o exôdo

massivo das áreas rurais para as urbanas, Bonfim, Lima e Vale (2004) também apontam

que a modernização dos sistemas de transporte terrestres facilitou o processo de

migração do Norte/Nordeste em direção ao Sudeste, abrindo uma via para o grande

fluxo de retirantes. Anteriormente, o trajeto dependia principalmente da malha

ferroviária para ser feito. Marco Antonio Villa (2017) descreve as condições precárias a

que os migrantes se submetiam nesses casos, em viagens que poderiam durar quase um

mês à mercê da fome, de doenças. De acordo com o autor, inclusive, muitas vezes os

retirantes não chegavam ao destino final, porque faleciam em decorrência de problemas

adquiridos durante o trajeto. Além disso, outro modal mais antigo que poderia ser

utilizado eram as embarcações, tal como Dorival Caymmi expõe em sua canção “Peguei

27 De acordo com Santos Jr. (2004), esse modelo teve início com a crise do café, que levou à
desvalorização da moeda brasileira e, consequentemente, à dificuldade em continuar importando produtos
manufaturados. Com isso, os empresários brasileiros começaram a investir no setor industrial para atender
às demandas do mercado interno.



um Ita no Norte”, na qual o eu-lírico fala sobre uma viagem de navio saindo de Belém

do Pará para tentar a vida no Rio de Janeiro, então capital federal.

Essa modernização foi resultado tanto do desenvolvimento de transportes

coletivos rodoviários (os ônibus) quanto da abertura de rodovias que interligavam os

estados brasileiros. Villa (2017, p. 52) mostra que a inauguração da rodovia Rio-Bahia,

em 1949, e da Via Dutra, em 1951, levou a uma queda brusca na procura por transporte

ferroviário, mas também a um aumento expressivo da chegada de migrantes que usavam

o pau de arara28. Dessa forma, permitiu-se um fluxo mais rápido e com maior volume de

passageiros, abrindo uma via de fuga entre Nordeste e outras regiões do Brasil.

Apesar de ter início em 1930 e desde então registrar números que chamam a

atenção, os fluxos mais numerosos começaram a ser verificados no pós-guerra, a partir

de 1950, quando se registrou o maior fluxo interno do Brasil. Essa época, segundo

Ojima e Fusco (2009) foi marcada pela expansão do desenvolvimento

econômico-industrial no Sudeste, em contraponto com a escassez de postos de trabalho

no Nordeste. Dessa forma, os nordestinos, mais uma vez, figuravam como os principais

representantes desse movimento devido às grandes secas do período, e agora se

direcionavam não somente para o Sudeste, mas também para o Centro-Oeste, que atraía

mão de obra para trabalhar na construção de Brasília e da estrada Belém-Brasília.

É importante ressaltar que esse período também representou um momento de

virada sociocultural, não somente no Brasil, mas também em outros países, graças aos

efeitos econômicos do pós-guerra e do desenvolvimento de novas tecnologias de

comunicação, como a chegada da televisão.

No nosso país, este momento ficou marcado pelo plano de metas de Juscelino

Kubitschek, que pretendia avançar “50 anos em 5”, numa tentativa de modernizar o

Brasil e transformá-lo numa potência econômica, por meio do fomento às indústrias. Ao

mesmo passo, o presidente também incentivou o desenvolvimento da Bossa Nova, um

ritmo que, segundo Christopher Dunn (2008), poderia ser considerado “tipo

28 Com o aumento na demanda por transporte para viagens entre o Nordeste e o Sudeste, proprietários de
caminhões criaram os paus de arara, que adaptavam os caminhões de carga para transporte de
passageiros. “Na carroceria eram colocados bancos de madeira no sentido vertical. Ganhavam uma
cobertura de lona. Transportavam, em média, de setenta a cem passageiros, entre adultos e crianças. Na
boleia, ia o motorista, um ajudante e, eventualmente, um passageiro mais aquinhoado” (VILLA, 2017, p.
54).



exportação”, bem como investiu na construção de Brasília, uma nova capital federal,

missão para a qual convocou os arquitetos modernistas Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.

Assim, nos anos 50, assistia-se a uma modernização cultural e, ao mesmo tempo,

a um processo de industrialização, que no Brasil foi representado pelo surgimento do

Parque Industrial do ABC Paulista, voltado principalmente para o setor automobilístico.

Com isso, fortaleceu-se ainda mais a sociedade urbana, com prejuízos para as zonas

rurais, e se intensificou o fluxo migratório.

Essa situação permaneceu até a crise econômica dos anos 1980, que provocou

uma recessão, com o fechamento de fábricas e a consequente diminuição da oferta de

postos de trabalho. Além disso, esse momento foi acompanhado por uma

descentralização das atividades industriais, já que as empresas pretendiam melhorar a

integração com o resto do país e passaram a abrir filiais em outras regiões, incluindo o

Nordeste. Com isso, verificou-se um êxodo na direção inversa: muitos migrantes

começaram a retornar às suas terras natais, o que, porém, não apaga as marcas que

foram produzidas pela presença desse grande contingente “estrangeiro” nas terras do

Sul/Sudeste.

Considerando todo esse contexto, temos que o contingente de migrantes foi

tamanho que essas pessoas estabeleceram comunidades próprias de convivência e

sociabilidade, por meio do compartilhamento de símbolos em comum. Dessa forma,

migrantes oriundos de diferentes estados se identificavam sob a alcunha de

“nordestinos” e eram vistos como um grupo homogêneo, a despeito da diversidade

cultural dos nove estados que compõem a região. Por um lado, isso servia como

estratégia de sobrevivência diante das dificuldades na cidade grande, já que essas

comunidades se tornavam redes de apoio. Por outro, essa homogeneização também

levou a uma reação de estranhamento entre os migrantes e as comunidades locais.

Assim, os migrantes eram facilmente identificados, por seus traços físicos, pelos seus

hábitos ou pelo falar, marcado por sotaques “estranhos” aos ouvidos sudestinos. Como

reação, estabeleceram-se estereótipos que colocavam essas pessoas em espaços de

subalternidade. Assim, o nordestino foi taxado de ignorante, pobre, matuto, esquisito,

violento, entre outros adjetivos.

Com esse resumo, podemos afirmar que esse movimento migratório é um

marcador identitário para a população nordestina, já que essa diáspora se tornou um



elemento constitutivo da identidade regional. Por causa disso, muitos produtos culturais

tradicionais tratam da migração, de suas características e consequências, como a

saudade da terra natal ou o estranhamento diante da cidade grande. A própria “Asa

Branca”, anteriormente analisada, explora esse tema, bem como outras canções

tradicionais.

O próprio Belchior era migrante, visto que saiu de Fortaleza em 1971, em

direção ao Rio de Janeiro, repetindo a trajetória de muitos outros artistas de sua época,

que tentavam se inserir no mercado fonográfico nacional. Em entrevista ao O Pasquim,

em 1982, o cantor ironizou os preconceitos sofridos pelos nordestinos no Sudeste, com

as constantes ameaças de serem “extraditados”: “se tirarem os nordestinos de São Paulo,

a Locomotiva do Brasil vai virar a Maria Fumaça do Brasil”. Na mesma ocasião, foi

questionado sobre como fez para sobreviver no Rio de Janeiro e respondeu:

Ajuda de amigos. Morei em 26 lugares diferentes. Marechal Hermes,
Tijuca, Leblon, Copacabana, Méier, Madureira, Ilha do Governador,
Grajaú, três meses na Praia de Copacabana, dormindo na areia, dormi
muitas vezes na Praça do Lido, em frente ao Bierklaus por achar mais
seguro, fui perseguido pela polícia na Central do Brasil, no Jardim de
Alá, na Estação da Luz em São Paulo… (BELCHIOR, 1982, p. 9)

Esse tema biográfico é incorporado à sua obra de diferentes formas. Em parte

dos casos, ele canta em tom de denúncia, revelando as más-condições a que os

migrantes se submetiam nas cidades onde chegavam em busca de melhores condições

de vida. Mas, além disso, também há relatos sobre a viagem e percepções sobre as

metrópoles, que muitas vezes são postas em contraposição ao Nordeste, ou citações en

passant, nas quais toca no tema sem desenvolvê-lo.

Para iniciar essa viagem pela migração aos olhos de Belchior, podemos começar

a analisar essas narrativas por “Fotografia 3x4”, canção na qual o compositor trata da

viagem e da chegada ao Rio de Janeiro ou São Paulo, cidades que são mencionadas. Já

citada no tópico anterior, posto que ela traz o cenário do canavial em meio aos versos, a

música também revela detalhes sobre o trajeto a partir do olhar de quem acaba de

chegar, como revelam os primeiros versos:

Eu me lembro muito bem do dia em que cheguei

Jovem que desce do Norte pra cidade grande



Os pés cansados e feridos de andar légua tirana.

Escrita em primeira pessoa, “Fotografia 3x4” é uma canção que traz diferentes

nuances sobre o tema da migração, desde o processo de ida até as más condições a que

os migrantes se submetiam quando chegavam sem estrutura ao destino final.

Em cada esquina que eu passava um guarda me parava

Pedia os meus documentos e depois sorria

Examinando o 3x4 da fotografia

E estranhando o nome do lugar de onde eu vinha

Pois o que pesa no Norte, pela lei da gravidade,

Disso Newton já sabia: Cai no Sul, grande cidade

Nesse trecho, por exemplo, podemos observar duas questões. Primeiramente, o

estranhamento do guarda ao verificar a cidade de origem, representando o choque

quando duas culturas diferentes se confrontam. Afinal, de acordo com Woodward

(2014), as identidades culturais se estabelecem de forma relacional, seja pela

identificação ao encontrar semelhanças ou pela diferença, ao se confrontar com

expressões estranhas à sua realidade. Além disso, esse trecho também revela que a

viagem em direção ao Sul é uma certeza, a partir de uma comparação com a Lei da

Gravidade. Segundo a lei, postulada por Isaac Newton, a gravidade no planeta Terra é

tamanha que faz com que os objetos dotados de massa se dirijam ao solo, o que impede

a flutuação. Com esse paralelo, pois, Belchior diz que o que excede ao Norte tende a

“cair” para o Sul, tratando a migração como uma predestinação.

Por fim, não podemos deixar de observar que a canção, escrita em primeira

pessoa, tem um forte caráter biográfico. Isso pode ser observado no trecho em que o

compositor se dirige diretamente ao ouvinte, estabelecendo uma identificação:

A minha história é, talvez

É talvez igual a tua, jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua

E que ficou desnorteado - como é comum no seu tempo!

E que ficou desapontado - como é comum no seu tempo!



Em “Baihuno”, por sua vez, Belchior não fala diretamente sobre a migração,

mas deixa claro que o eu-lírico é um migrante quando pede que seu interlocutor leve

notícias suas aos conhecidos do “Norte”, nos versos

Já que o tempo fez-te a graça de visitares o Norte, leva notícias de mim

Diz àqueles da província que já me viste a perigo, na cidade grande,
enfim

Conta aos amigos doutores que abandonei a escola pra cantar em
cabaré, baiões

Bárbaros, baihunos, com a mesma dura ternura que aprendi na estrada
e em Che

Destes, é válido destacar, ainda, a caracterização do Nordeste enquanto

“província” (em contraponto à “cidade grande”) na letra, ressaltando a ideia de que se

trata de um espaço atrasado em relação a uma metrópole. Evoca-se, assim, uma ideia de

que a região seria um espaço antimoderno, que rejeitava as maravilhas da civilização

urbanizada.

Em “Caso Comum de Trânsito”, Belchior faz algo parecido: o eu-lírico tem uma

conversa corriqueira com alguém identificado como Mestre Joaquim e conta “minha

namorada voltou para o Norte/ ficou quase louca e arranjou um emprego muito bom”,

resvalando no tema da migração. Nesse caso, porém, a canção traz um fluxo contrário

ao esperado, já que a migrante desiste da cidade grande e retorna à cidade natal. Não

podemos deixar passar batido o fato de que, nesse retorno, ela consegue um emprego.

Isso condiz, aliás, com os dados geográficos sobre a migração interna no Brasil da

época. A década de 1970 é marcada pelo início da inversão do sentido da migração,

processo que se intensifica ainda mais na década seguinte, como vemos em:

As transformações na estrutura produtiva brasileira e as novas
configurações do desenvolvimento regional que se delineiam a partir da
década de 70 ambientam importantes modificações na dinâmica
migratória nordestina. O processo de desconcentração econômica,
amparado pelas políticas de incentivo ao investimento industrial no
Nordeste, influencia o comportamento da migração nordestina na
década de 80, onde se destacam os fluxos de retorno (JANUZZI;
OLIVEIRA, 2004, p. 140)



Dessa forma, vê-se que os anos 1970 marcam o início de uma descentralização

da industrialização no país. A partir daí, foram instalados os seguintes polos industriais:

polo químico de Camaçari (BA), têxtil em Fortaleza (CE), agroindustrial em Juazeiro

(BA) e Petrolina (PE), entre outros. Com isso, abrem-se postos de trabalho capazes de

absorver a mão de obra ociosa. Assim, surge também a oportunidade de retorno, tão

cobiçada pelos migrantes que não se adaptaram à vida nas metrópoles, desejo que foi

registrado em inúmeras canções das épocas anteriores, como já foi mostrado mais

acima.

Apesar de, muitas vezes, o Nordeste ser tratado como “Norte”, o que é uma

possibilidade na música de Belchior, uma outra interpretação possível diz respeito ao

início das migrações em direção à região Norte do Brasil. De acordo com Bonfim, Lima

e Vale (2004, p. 24), a década de 1970 registra uma mudança no fluxo migratório

interno no Brasil, com um registro de grandes contingentes se dirigindo para uma uma

fronteira em expansão, que era a região Norte como um todo.

No mesmo disco de “Baihuno”, Belchior traz “Notícia de Terra Civilizada”,

canção que trata de um eu-lírico que vivia em paz na simplicidade do interior, mas foi

importunado por notícias “da civilização” pelo rádio e se viu obrigado a migrar:

Era uma vez, um cara do interior

Que vida boa, água fresca e tudo mais

Rádio e notícia de terra civilizada

Entram no ar da passarada

E adeus paz

Agora é vencer na vida

O bilhete só de ida

Da fazenda pro mundão

Dessa composição, é importante destacar o modo como ele contrapõe a

civilização à sua terra natal, seguindo a tradição de colocar o Nordeste como um espaço

selvagem, ainda não tocado pela civilização. Na sequência dos versos, Belchior se



mantém na linha do tradicionalismo, quando explicita a vontade desse eu-lírico de

voltar para casa: “com fé em Deus, um dia ganha a loteria/ pra voltar pro Norte”.

É curioso observar, no entanto, que não é possível admitir que Belchior reforça

os estereótipos sobre o nordestino no conjunto de sua obra, já que há canções que

contradizem essa noção de atraso ou de subalternidade da região. Em “Caso Comum de

Trânsito”, como já foi citado, a namorada do eu-lírico consegue um emprego muito bom

no retorno. Já em “Conheço Meu Lugar”, ele exibe uma posição orgulhosa em relação

ao Nordeste e afronta as ideias dominantes sobre a região:

Não, eu não sou do lugar dos esquecidos

Não sou da nação dos condenados

Não sou do sertão dos ofendidos

Você sabe bem: conheço o meu lugar!

Antes mesmo desses versos, ele afirma “Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca

houve”, aproximando-se muito mais da arqueologia do saber praticada anos depois por

Durval Albuquerque Jr, que esmiuça os processos socioculturais que deram origem aos

estereótipos para prová-los como construções sociais, do que de qualquer outro artista

regional tradicional. Trocando em miúdos, podemos afirmar que o esforço do cantor

nessa canção é mais no sentido de desconstrução das ideias dominantes sobre o

Nordeste do que de reforço.

Nesse sentido, para encerrar este tópico, podemos trazer como exemplo “Como

Nossos Pais”, do disco Alucinação (1976). A canção foi gravada por Elis Regina meses

antes do lançamento de Belchior, o que representou uma virada na carreira de Belchior,

graças à popularidade da artista. A letra trata de conflitos geracionais, além de fazer

críticas ao cenário político da época. A esta análise, no entanto, interessa a seguinte

estrofe:

Você me pergunta pela minha paixão

Digo que estou encantada

Eu vou ficar nesta cidade

Não vou voltar pro sertão

Pois vejo vir vindo no vento



Cheiro de nova estação

Como já mostrado, em “Conheço Meu Lugar”, Belchior desafia a visão

hegemônica sobre o Nordeste. Já em “Como Nossos Pais”, ele vai de encontro ao desejo

até aqui tão ressaltado de retornar ao “sertão”, que serve como metonímia para a terra

natal. Dessa forma, ele dá voz a um eu-lírico que, ao contrário do que era esperado pelo

senso comum, está satisfeito com a vida na cidade grande e quer continuar. Mais do que

isso, seu futuro não aponta para um retorno ao passado, mas sim para a esperança de ver

coisas novas chegando.

Até este ponto, observamos como Belchior traz o tema da migração para suas

canções a partir da relação com o Nordeste ou com o movimento migratório

propriamente dito. Mas ainda há um outro aspecto que precisa ser destacado para

entender esse tema em sua totalidade: a relação do migrante com a cidade grande.

Afinal, a partir do momento que um indivíduo se desterritorializa, ele também se

reterritorializa em outro espaço.

3.3.1 A visão do migrante sobre a “cidade grande”

Não é somente sobre a terra natal que versam os escritos de Belchior quando o

eu-lírico se trata de um migrante. Na mesma medida em que as canções falam sobre os

cenários que ficaram para trás, também evocam imagens dos locais de desembarque,

que são grandes cidades do Sudeste do Brasil. Em suas canções, o olhar do migrante se

põe a observar os contrastes que o novo local suscita em relação à sua terra. O cenário

urbano surge, então, com um misto de estranheza e encantamento, relatando as

experiências enquanto forasteiro que tenta se adaptar ao novo local.

Nesse sentido, antes de partir para a análise das canções, é importante refletir

sobre a importância do espaço físico e sua relação com as práticas sociais. De acordo

com Bourdieu (1997), o que é real/natural não pode ser separado da representação desse



real/natural, porque está inserido em um sistema de representações. Sendo assim, existe

uma relação direta entre o espaço físico e as práticas sociais, já que o espaço físico é

estruturado simbolicamente. Nesse sentido, podemos destacar que práticas e hierarquias

sociais estão inscritas no espaço físico. É isso que leva, por exemplo, a capital a ser “o

lugar do capital” (BOURDIEU, 1997, p. 162), por exemplo.

Dessa forma, podemos ver que, apesar do espaço físico ser um produto natural,

geograficamente ele se configura também pelas práticas que se inscrevem nele. O modo

como as pessoas ocupam esse espaço e como ele se divide, a partir de disputas e

relações de poder, são determinantes para a formação de um espaço social, por exemplo.

Assim, como diz Bourdieu, o território é delimitado por e a partir de relações de poder,

por meio de construções discursivas. As pessoas que vivem no espaço físico, pois,

constroem suas identidades a partir dos símbolos compartilhados naquele espaço social.

A partir dessa breve discussão, podemos ver que um migrante, quando sai de um

território para outro, também se afasta de determinadas práticas para se aproximar

(fisicamente) de outras. Essa aproximação, no entanto, pode ser marcada pelo choque.

Como já foi citado anteriormente, segundo Woodward (2014), as identidades são

construídas de forma relacional, já que elas se estabelecem ora pela identificação, ora

pelas diferenças. A chegada de um migrante do Nordeste ao Sudeste, então, coloca em

contraponto dois modos de vida que estão diretamente ligados ao espaço físico. Não é à

toa, por exemplo, que os migrantes tendiam a estabelecer comunidades entre si, onde

poderiam compartilhar suas práticas e, ao mesmo tempo, resgatar, ainda que

momentaneamente, vivências da terra natal. Essas comunidades migrantes, porém,

muitas vezes causavam reações negativas por parte da população local. As práticas

“estrangeiras” eram mal vistas, em especial devido aos estereótipos que foram criados

sobre a população nordestina. Sobre isso, a escritora Rachel de Queiroz comenta:

Muitos de vocês sofrem de uma prevenção tradicional contra o
nordestino - cabeça chata, amarelo e baixote, entrão e falador, que
mete o ombro a qualquer porta, empurra os outros, conta vantagem, e
disputa asperamente o seu lugar ao sol. Como toda caricatura, esse
retrato tem muito de verdade; temos um pouco disso tudo, mas
também temos muita coisa boa (QUEIROZ, 1953, p. 122)

Dessa forma, podemos observar que a experiência migrante não era influenciada

apenas pela saudade da terra natal ou pelas más-condições em que as viagens eram



realizadas. Depois de chegarem ao destino final, os migrantes ainda precisavam lidar

com um processo de adaptação atravancado pelo estranhamento, tanto pelo lado deles

quanto pelo lado das populações locais. Os espaços sociais do Sudeste não lhe

pertenciam, muito menos eles dominavam os códigos compartilhados por lá. Sendo

assim, as relações estabelecidas com o novo espaço eram às vezes de encantamento, em

especial pelas promessas que ouviam e pelas inúmeras novidades que se apresentavam,

às vezes de inadequação.

Partindo para a análise das músicas de Belchior, temos que em “Passeio”, por

exemplo, o eu-lírico se deslumbra com a cidade de São Paulo, que recebeu grande

contingente de migrantes nordestinos. Nos versos iniciais, ele faz convite para um

passeio pela capital paulista, citando o trânsito, a rua da Consolação e a possibilidade de

dormir em um parque. Na segunda estrofe, ele canta:

Meu amor, meu amor, meu amor:

a eletricidade desta cidade

me dá vontade de gritar

que apaixonado eu sou.

Assim, é possível perceber que a canção suscita bons sentimentos em relação à

metrópole, que culminam numa vontade de gritar sua paixão. Nesse sentido, vale

ressaltar a imagem que era produzida sobre esses ambientes: as grandes cidades do

Sudeste, com o incentivo à industrialização, à urbanização e à modernização, eram

vistas como terra da oportunidade. Os migrantes se dirigiam para esses espaços

justamente em busca de garantir melhores condições de vida, guiados pelo sonho e

pelas inúmeras propagandas. Sendo assim, essa positividade da música reflete noções

que estavam presentes na vida social. O mesmo se repete, aliás, na canção já analisada

anteriormente, “Como Nossos Pais”, quando o eu-lírico deixa claro que não tem

pretensões de retornar ao Sertão.

No entanto, sentimentos de valores opostos ao encantamento também são

identificados em sua obra, trazendo à tona relatos sobre as más condições de vida a que

os migrantes eram submetidos nas grandes cidades. Em “Baihuno”, por exemplo, ele

canta “ah! metrópole violenta que extermina os miseráveis, negros párias, teus



meninos!”, denunciando a exclusão social imposta às camadas mais baixas, categoria

onde se incluem os migrantes nordestinos.

Em “Fotografia 3x4”, canção dedicada inteiramente ao tema da migração,

Belchior toca na questão das más condições de vida que os migrantes encontram em

versos como:

Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem

Do Norte e vai viver na rua

(...)

A minha história é, talvez

é talvez igual a tua, jovem que desceu do norte

Que no sul viveu na rua

Assim, ele traz à tona a realidade das pessoas que, muitas vezes, chegavam à

cidade grande sem ter lugar para se hospedar e acabavam nas ruas. Além disso, faz

menção ao cantor Caetano Veloso, em uma crítica à visão positiva que este apresentava

em canções como “Baby”, gravada em parceria com Gal Costa no disco Tropicália ou

Panis et Circenses (1968), no verso “vivemos na melhor cidade da América do Sul”. De

“Fotografia 3x4”, ainda podemos destacar o verso “São Paulo violento, corre o Rio que

me engana”, que podemos compreender como uma desilusão do migrante que foi

deslumbrado por promessas, mas não as alcançou.

Em “Monólogo das grandezas do Brasil”, a mesma questão da vida nas ruas vem

à tona:

Todo mundo sabe/todo mundo vê

Que tenho sido amigo da ralé da minha rua

Que bebe pra esquecer que a gente

É fraca, é pobre, é víl

Que dorme sob as luzes da avenida

É humilhada e ofendida pelas grandezas do brasil

Que joga uma miséria na esportiva

Só pensando em voltar viva



Pro sertão de onde saiu

Nesse trecho, por exemplo, vemos o compositor tratar a situação como ofensiva

e humilhante e podemos inferir que as “grandezas do Brasil” se referem justamente à

ideia de que o Sudeste seria uma terra de oportunidades.

Dessa forma, vemos que, em contraponto ao eu-lírico de “Passeio”, o sujeito de

“Monólogo…” e da “Fotografia 3x4” foram acometidos pela desilusão. Afinal, a

chegada ao “Sul Maravilha” revela que a vida não seria tão fácil e que as oportunidades

não eram tantas.

A partir dessas discussões sobre como Belchior leva a questão da migração para

suas canções, é preciso destacar alguns pontos fundamentais para a compreensão de

como se constrói a sua obra. Por exemplo, o modo como ele incorpora o tema muitas

vezes dialoga diretamente com outros artistas tradicionais, baseando-se na experiência

comum do migrante que encarava diversos percalços na viagem, que sentia saudades da

terra natal e desejo de retornar. Da mesma forma, o cantor e compositor também fala

sobre a experiência de viver na cidade grande e se deparar com os desafios que ela

impõe, especialmente porque nem sempre a experiência vivida condizia com os planos

feitos.

Em outros momentos, porém, os sujeitos das canções de Belchior se mostram

otimistas e deslumbrados com a cidade grande. Assim, ele se coloca em oposição a uma

tradição, que insiste em resgatar valores do passado, colocando o migrante no papel de

pessoa que foi obrigada a sair da sua terra natal, para onde deseja retornar. Com isso,

Belchior tensiona a questão da migração, revelando que ela pode ter diferentes faces e

que há diversas experiências possíveis. Abre uma brecha, então, para uma pluralidade

de vozes migrantes.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde 2018, o projeto de pesquisa que deu origem a esta dissertação sofreu

diversas alterações. Em um primeiro momento, movida pelo impulso de provar que não

é possível reduzir a identidade nordestina a estereótipos pré-fabricados, meus objetivos

eram de observar como a obra de Belchior tentaria virar a chave e afirmar uma

pluralidade de identidades, que poderiam ser completamente independentes do olhar do

outro, produzida de dentro para fora. A escuta ativa das canções e a leitura de material

bibliográfico relacionado ao tema, no entanto, fez perceber que, mantendo este projeto

inicial, eu não sairia da superfície, diante de um problema (de pesquisa) que deveria ser

tratado com muito mais profundidade. O processo de estudo e de escrita, então, foi

acompanhado por mudanças no curso da pesquisa e também no meu modo de me

relacionar com minha própria identidade regional e com o olhar que os outros colocam

sobre ela.

Dessa forma, essa dissertação abandonou as hipóteses iniciais, listadas no

projeto de pesquisa, e passou a investigar como Belchior incorporava elementos

nordestinizantes em suas canções, mas sem se permitir ser caractetizado como um

artista regional. Afinal, ainda que seu sotaque e até mesmo sua aparência física sejam

constantemente destacados e relacionados aos estereótipos e, além disso, ainda que suas

canções estejam recheadas de referências sonoras e temáticas a esses mesmos

estereótipos, o cantor era classificado como um artista da MPB. Ou seja, Belchior

atravessou as fronteiras do regionalismo e se consagrou como um artista nacional. Por

isso, foi necessário esmiuçar suas canções, observando elementos sonoros e literários

que poderiam ser capazes de nos dar pistas dessa nordestinidade e o modo como eles se

articulavam a outras referências.

Para iniciar esse mergulho nas inúmeras referências que Belchior aciona, porém,

foi fundamental que o ponto de partida fosse um longo processo de leitura de

bibliografias que permitissem compreender os tensionamentos que estão envolvidos no

processo de formação de uma identidade regional. Para tanto, foram incorporadas a essa

dissertação teorias de autores vinculados aos Estudos Culturais e também aqueles que se

dedicaram a estudar questões relativas especificamente ao Nordeste e à nordestinidade,

como é o caso de Durval Albuquerque Jr e Maura Penna. A partir dessa leitura, foi



possível compreender como as identidades se desenvolvem por meio de processos

simbólicos que se inscrevem no material, em meio a disputas. Além disso, também se

observou o modo como as relações entre diferentes identidades é fundamental nesse

processo, o que invalidaria a hipótese inicial de que seria possível forjar uma identidade

nordestina exclusivamente de dentro dela própria.

Para partir para a obra de Belchior propriamente dita, foi necessário

compreender seu contexto de produção para historicizar suas canções. Somente com

essa contextualização se pode verificar que seus hibridismos eram fruto de sua época.

Afinal, a obra de Belchior é herdeira de fenômenos anteriores, relacionados a questões

como a indústria fonográfica, economia brasileira e até mesmo a abertura do cenário

musical para novas sonoridades, em especial a instrumentação elétrica.

Nesse sentido, compreender as relações entre a vida pessoal do artista e sua obra

também contribui com a pesquisa, na medida em que isso permite identificar como vida

e obra estão imbricadas. Por isso, foram analisados materiais como entrevistas e

reportagens, que deram pistas principalmente sobre suas referências, já que o próprio

Belchior faz comentários sobre como sua formação musical dependeu diretamente de

produtos culturais que consumiu ao longo da vida. Isso também permite relacionar suas

letras à sua história: em alguns casos, por exemplo, as narrativas do eu-lírico se

confundem com eventos da biografia do artista, em especial quando ele toca no tema da

migração. Além disso, a leitura dessas fontes também permite destacar que o próprio

cantor não aceitava o rótulo de regional e rejeitou com veemência sua vinculação ao

“Pessoal do Ceará”, como muitos críticos tentaram fazer acontecer.

A análise, por sua vez, foi dividida em duas partes que permitiram separar

elementos das canções para encontrar as pistas de nordestinidade nas canções de

Belchior. Sendo assim, os dois últimos capítulos se dividem entre sonoridade e

temáticas, o que permitiu observar tanto as letras quanto as melodias. Com isso, não se

pretende negar que letra e melhoria são complementares quando se trata de canção, mas

sim viabilizar o desenvolvimento da pesquisa.

Observando a sonoridade, foi possível ver como as canções de Belchior

hibridizam referências regionais e sonoridades cosmopolitas, ainda que isso muitas

vezes não aconteça de forma explícita. Em muitas canções, instrumentos como a

sanfona e o triângulo se encontram com guitarras e baixos; Da mesma forma, o



cantochão é acionado ao mesmo tempo em que o compositor investe em uma métrica

concretista. Seu sotaque ainda é um dado importante, por ser um marcador regional do

qual Belchior não abre mão e, por isso, é um ponto de destaque em materiais escritos

sobre o cantor nos jornais.

Em relação às temáticas, à primeira vista pode parecer que os temas regionais

são mais fáceis de identificar, já que eles tratam abertamente de narrativas relacionadas

ao Nordeste, como a migração, a saudade da terra natal e paisagens típicas da região. No

entanto, uma análise mais atenta mostra como, muitas vezes, as referências podem ser

sutis, evocando obras que tratam do regionalismo por meio de intertextos, como

acontece com Ascenso Ferreira ou Luiz Gonzaga. Vale ressaltar, porém, que os

hibridismos entre o regional e o cosmopolita também precisam ser destacados aqui: do

forró de Luiz Gonzaga aos Beatles; do concretismo paulistano a cantigas populares, as

letras de Belchior passeiam livremente por entre as referências que ele colecionava.

Isso, com certeza, é uma questão que torna sua obra mais difícil de classificar, o que

contribui para o tensionamento sobre os limites entre o regional e o nacional. Afinal,

por que Belchior se tornou um ídolo da MPB e não era apenas um cantor cearense?

Sendo assim, com a contextualização da obra de Belchior e a análise da

sonoridade e das letras de suas canções, foi possível verificar os diferentes modos como

o artista acionou elementos de nordestinidade e os mesclou com outros elementos que

eram exteriores à identidade regional. Assim, foi classificado como um artista da MPB

sem precisar se render completamente às formatações do gênero. Ou seja, sem virar as

costas para suas próprias referências identitárias, mas também sem folclorizá-las,

demonstrando ser possível produzir hibridizações que aliam o tradicional e o moderno e

dão origem a um novo produto, deslizante. Com isso, Belchior colocou em prática

aquilo que foi proposto no Manifesto Antropofágico e começou a ser experimentado na

música brasileira a partir da Tropicália. Às vezes explicitamente, às vezes de forma

tênue, o cantor e compositor caminhava entre o regional e o nacional, pinçando

referências que, anteriormente, poderiam parecer muito distantes umas das outras, mas

que surgem de forma harmônica em suas canções.

Assim, a análise da obra de Belchior permite ver que, apesar de parecerem

naturais e imutáveis, os estereótipos (e os elementos que os compõem) estão em

constante tensionamento e podem ser revistos ao longo do tempo. No caso de Belchior,



é possível concluir que operar com base em hibridismos foi fundamental para que o

artista ultrapassasse a fronteira do regionalismo e atingisse o cânone da música popular

brasileira, ainda que esteja a todo o tempo fazendo alusões à sua identidade nordestina.
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