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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisou no sujeito-autor e intérprete Luiz Gonzaga as marcas de 
nordestinidade presentes nas sete canções selecionadas da sua obra. Para tanto, 
apoiamo-nos em pressupostos teóricos da Análise de Discurso (AD) dentro dos 
postulados de Foucault, Pêcheux, Bakhtin, Gregolin e Orlandi. Utilizamos também os 
estudos de Bauman, Hall e outros. Com base nestes referenciais, identificamos que o 
discurso de Gonzaga atravessa e é atravessado por novos discursos, que as letras 
das canções extrapolam a simples materialização semântica da palavra e 
figurativizam as condições de produção desse autor, figuras que impigem as marcas 
de sua nordestinidade, nos possibilitando, assim, visualizar as relações de alteridade 
e dialogismo que se estabelecem no intra e no interdiscurso. É por isso que ao 
analisarmos o sujeito-autor e intérprete Luiz Gonzaga estaremos estabelecendo entre 
este e sua obra, movências de sentido, lugares discursivos institucionalizados, 
conexões com a historicidade e a espacialidade, elementos fundadores das marcas 
de nordestinidade que constituem a sua função-autor, enquanto sujeito assujeitado às 
forças coercitivas das formações discursiva, social e ideológica. 

   

Palavras-chave: Discurso. Sujeito-autor. Identidade. Figurativização. Nordestinidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In this study I examine seven songs by the composer, singer, performer and subject-
author, Luiz Gonzagam a  Northeastern Brazilian. For this purpose, I rely on 
theoretical assumptions of Discourse Analysis (DA) within the postulates of Foucault, 
Pecheux, Bakhtin, Gregolin, and Orlandi. Studies developed by  Bauman, Hall, 
among  others, are also important for my work. Based on these 
references,I  argue that Gonzaga’s discourse crosses and is crossed by new 
discourses, that these lyrics go beyond the mere semantic materialization of a word 
and reveal the production conditions of this author, figures that are so present in his 
Brazilian Northeastern marks, thus enabling to visualize the relationships of otherness 
and dialogism settling intra and interdiscourse. For this reason I look at the subject-
author and performer Luiz Gonzaga and  establish between this environment and his 
work, moving sense, institutionalized discursive locations, connections with the 
historicity and spatiality, foundation elements of the Brazilian Northeastern marks that 
constitute his function-author. Therefore the subject is subjugated to coercive forces of 
discursive, social, and ideological formations. 
 
 
 
Keywords: Discourse.Subject-author. Identity. Figurativization. Brazilian Northeast. 
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INTRODUÇÃO 

 

LUIZ GONZAGA – O REI DO BAIÃO 

 

 

 

 

“A minha intenção é de ajudar a imprensa e os pesquisadores [...]. Eu quero oferecer isso para você 
que tá me procurando [...] e escreve o que você quiser. [...] Não sobre mim, mas sobre o Nordeste, 

sobre as músicas que eu criei.” (Entrevista cedida ao repórter Marcos Cirano) 

(GONZAGA, 1988)  
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1 INTRODUÇÃO               

 

O presente trabalho de pesquisa teve sua motivação na relevância do tema, a 

vida e a obra de um dos maiores compositores e intérpretes da música popular 

brasileira, principalmente como ícone da região nordestina: Luiz Gonzaga ou “O Rei 

do Baião” como ficou conhecido não somente nacional como internacionalmente, visto 

que “Asa Branca”, uma de suas composições mais executada, é interpretada por 

cantores de renome e conhecida em vários países.  

Muito embora saibamos que há outros trabalhos sobre Luiz Gonzaga, cada vez 

que se debruça sobre a pujança de sua obra encontra enfoques diferentes. Nosso 

enfoque se deu sob a luz da Análise de Discurso - AD, através de seus principais 

ícones: Pêcheux, Foucault, Bakhtin, Eni Orlandi, Rosário Gregolin. Buscamos outros 

estudiosos teóricos que também nos apoiaram como Stuart Hall e Zigmunt Bauman 

para complementar, com estes, questões pertinentes à identidade. Vale ressaltar que 

a nossa análise partiu dos postulados de Foucault, nos focando em alguns dos 

princípios fundadores de observação analítico-discursiva: acontecimento, 

regularidade, causalidade, dependência e transformação. Pois é Foucault que 

trabalha mais acirradamente a noção de enunciado relacionado à enunciação e esta 

ao acontecimento. Olhando para “o autor como princípio de agrupamento do discurso, 

como unidade e origem de suas significações, como foco de sua coerência” 

(FOUCAULT, 2006, p. 26), e ainda se preocupando em estabelecer liames entre o “já-

dito” - discurso fundador - e o “novo” sob o prisma do acontecimento. Assim, voltamos 

o nosso olhar para um autor nordestino que em sua obra mostra-se como um homem 

que canta lamentos, alegrias e dores frutos de sua história e do lugar de onde vem; e 

com isso, comprova que a função autoria está definitivamente como diz Foucault, que 

esse assujeitamento extrapola o linguístico e no caso do rei do baião está 

figurativizado nas letras das suas canções, bem como nas capas da maioria de seus 

LPs (estas não serão analisadas, estão apenas como forma de apresentar, de 

maneira geral, o grande valor iconográfico das marcas nordestinas que essas capas 

representam) 

O maior problema que enfrentamos foi, ao contemplar o todo da obra, fazer o 

recorte, a delimitação, já que seria praticamente impossível uma análise do todo, 
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então escolhemos as músicas que mais possibilitavam a comprovação de nossos 

objetivos, ou seja, mostrar As marcas de Nordestinidade no autor Luiz Gonzaga – 

título desta pesquisa. Para atingir este objetivo maior, buscamos primeiramente, para 

embasar a compreensão de nosso possível leitor, colocarmos um pouco do histórico 

da Análise de Discurso, seu percurso histórico, seus principais representantes, e, 

principalmente, trabalhar sobre os conceitos, concepções de Discurso. Este trabalho 

de fundamentar a compreensão de leituras outras, é o que compreende o nosso 

primeiro capítulo: Aporte teórico e o Lugar do Discurso. 

Não nos seria possível buscar as marcas de nordestinidade na obra de 

Gonzaga se ignorássemos marcadores indispensáveis: Memória, Sujeito, Autor e 

Identidade, título de nosso segundo capítulo. Para ser autor não é suficiente apenas 

falar. De acordo com Foucault em O Papel da memória, (apud Pierre Achard, 1999, 

p. 74) “A função-autor, que é uma função discursiva do sujeito, estabelece-se ao lado 

de outras funções enuciativas”. A “função-autor se realiza toda vez que o produtor da 

linguagem se representa como origem, produzindo um texto com unidade, coerência, 

progressão, não-contradição e fim" (ORLANDI, 1996, p. 69). Assim, em sua função-

autor Gonzaga reconhece-se nordestino evocando figuras que comprovam sua 

identidade. Buscamos, através de um resgate histórico social, visualizar um sujeito, 

como preconiza a AD, engajado em seu tempo, em sua história e em seu espaço, um 

sujeito que tem e faz parte de uma memória social, advinda das relações deste autor 

com as Formações Discursivas, Sociais e Ideológicas que o atravessaram, que 

constituíram um intra e um interdiscurso fundado num já dito e fundador de uma 

“novidade” com a sua volta em forma de enunciação, já que, como diz Foucault (2006, 

p. 26) “[...] O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta”. É esta 

volta no enunciado que traz matizes de homogeneidade e heterogeneidade marcadas, 

é esta volta que constituem os discursos dos que são interpelados em sujeitos, 

revelando seus papéis, seus lugares, observáveis através de sua “Função” enquanto 

sujeito agrupador e responsável pelo que diz, onde diz, para quem diz, como diz e 

quando diz.  São exatamente estas convergências e traços diferenciais que nos 

permitem vislumbrar traços identitários de um sujeito em um recorte de um que, onde, 

quem, como e quando este sujeito se configura em um autor, mesmo sendo um sujeito 

pós-moderno, em meio ao “colapso das concepções estáveis de identidade e 
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consequente descentralização dos sujeitos” como bem diz Stuart Hall (2006, p. 9) em 

sua obra A identidade cultural na pós-modernidade: 

 

Para aqueles/as teóricos/as que acreditam que as identidades modernas 
estão entrando em colapso, o argumento se desenvolve da seguinte forma. 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 
modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens 
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade, que, no 
passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. 
Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, 
abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta 
perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes de 
deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo 
social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma “crise de identidade” 
para o indivíduo.  

 

Nosso terceiro capítulo, intitulado Resgate histórico do autor Luiz Gonzaga 

e suas principais obras, é o percurso histórico de um nordestino “matuto”, que desde 

criança apaixona-se pela sanfona e espontaneamente torna-se um artista reconhecido 

nacional e internacionalmente. 

Embora não seja ainda um capítulo de análises, colocamos, junto à história de 

vida de Luiz Gonzaga, algumas canções relevantes para que, o nosso leitor pudesse 

se aproximar, familiarizar-se do autor a fim de que, ao adentrar no próximo capítulo – 

o das análises – possa perceber melhor as “manobras” discursivas de que nos 

utilizamos para mostrar as marcas de nordestinidade. 

Assim, o quarto capítulo de nossa Dissertação, Gonzaga: Nordestinidade 

Marcada compõe-se das análises de sete letras de canções de Luiz Gonzaga, como 

veremos a seguir. Partimos, como já dito anteriormente, dos postulados de Foucault 

focados em alguns dos princípios fundadores de observação analítico-discursiva: 

acontecimento, regularidade, causalidade, dependência e transformação. Do ponto 

de vista analítico da Identidade, nos focaremos em Stuart e Bauman uma vez que são 

os indivíduos interpelados em sujeitos que ocupam um lugar discursivo, uma função-

autor; desta forma se tornou imprescindível adentrar às noções de identidade assim 

como ela é vista no tempo em que vivem os sujeitos, uma identidade fugidia, mesclada 

e mutável pelas influências dos Aparelhos Ideológicos de Estado posto que  “[...] 

‘identificar-se com...’ significa dar abrigo a um destino desconhecido que não se pode 

influenciar, muito menos controlar” (BAUMAN, 2005 p. 36). Contudo, não nos 

afastando do Real da Língua, temos a consciência de que há nos sujeitos uma 
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necessidade de se sentirem indivíduos, embora, segundo Foucault, isto também seja 

um mascaramento ideológico; para Hall (2006, p. 51) 

 

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, 
mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um 
discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 
nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. [...] As culturas 
nacionais, ao produzir sentidos sobre “a nação”, sentidos com os quais 

podemos nos identificar, constroem identidades. 
 

Ainda assim, são os indivíduos que na sua necessidade humana, segundo 

Bauman (2005, p. 37), “[...] de pertencimento [...] é improvável que façam calar a sede 

por convívio ou aplaquem o medo da solidão e do abandono.”  

A escolha do corpus se deu neste sentido: humanidade e homogeneidade entre 

os dizeres imanentes de Luiz Gonzaga e o povo nordestino. Demarcamos as marcas 

identitárias de nordestinidade, conscientes das diferenças de dizeres de outras 

regiões do nosso país, como postula Hall (2006, p. 61 e 62), “Em vez de pensar as 

culturas nacionais unificadas, deveríamos pensá-las como constituindo um dispositivo 

discursivo que representa a diferença como unidade ou identidade”, pensando em 

uma nação de dizeres híbridos, os quais contribuem para tornar sua cultura uma das 

mais ricas em diversidade, do mundo. Assim, escolhemos, dentre todo seu imenso 

acervo musical sete canções para serem analisadas, como já dissemos. A primeira é 

uma das mais conhecidas aqui no Brasil e em outros países: Asa Branca 

(considerada o hino do Nordeste). A segunda canção analisada será a que Gonzaga 

considerava sua preferida, isso de acordo com uma entrevista que o próprio concedeu 

ao jornal Diário do Nordeste, de composição de Patativa do Assaré: A Triste Partida. 

Em seguida, analisaremos a música ABC do Sertão que figurativiza a nordestinidade, 

mais notadamente, através da linguagem verbal escrita. A quarta canção O Xote das 

Meninas retrata nas entrelinhas e silenciamentos discursivos a sexualidade da 

menina-moça nordestina em meados do século XX. Na quinta canção intitulada 

Paraíba, Gonzaga desvenda as marcas de nordestinidade, tematiza e figurativiza a 

sua região, o seu povo, mantendo-se fiel às suas raízes: um sujeito assujeitado, como 

diz Foucault. A sexta canção Olha pro Céu foi escolhida por mostrar um outro lado 

das canções de Gonzaga, o aspecto festivo do Nordeste, como as festas juninas. 

Finalmente, a sétima e última canção, Súplica Cearense, que apesar de não ser de 

sua autoria, é uma música que apresenta aspectos do discurso religioso, marca muito 

forte de nordestinidade, além da seca e da fome. 
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A seguir, as letras das composições que serão analisadas: 

 

Discurso 01: 
Asa Branca (Composição: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira - 1947) 
 
Quando oiei a terra ardendo, 
Qual fogueira de São João, 
Eu perguntei a Deus do céu, uai, 
Por que tamanha judiação... 
 
Que braseiro, que fornáia, 
Nem um pé de prantação, 
Por farta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão... 
 
Inté mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 
Entonce eu disse, adeus, Rosinha 
Guarda contigo meu coração... 
 
Hoje, longe muitas léguas, 
Numa triste solidão, 
Espero a chuva cair de novo 
Pra eu vortá pro meu sertão... 
 
Quando o verde dos teus óios... 
Se espaiá na prantação... 
Eu te asseguro, num chore não, viu... 
Que eu vortarei, viu, meu coração... 
 
(GONZAGA; TEIXEIRA, 1971) 

 

Discurso 02: 
A Triste Partida (Composição: Patativa do Assaré - 1964) 
Setembro passou 
Outubro e Novembro 
Já tamo em Dezembro 
Meu Deus, que é de nós, 
Meu Deus, meu Deus 
Assim fala o pobre 
Do seco Nordeste 
Com medo da peste 
Da fome feroz 
Ai, ai, ai, ai 
A treze do mês 
Ele fez experiênça 
Perdeu sua crença 
Nas pedras de sal, 
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Meu Deus, meu Deus 
Mas noutra esperança 
Com gosto se agarra 
Pensando na barra 
Do alegre Natal 
Ai, ai, ai, ai 
Rompeu-se o Natal 
Porém barra não veio 
O sol bem vermeio 
Nasceu muito além 
Meu Deus, meu Deus 
Na copa da mata 
Buzina a cigarra 
Ninguém vê a barra 
Pois barra não tem 
Ai, ai, ai, ai 
Sem chuva na terra 
Descamba Janeiro, 
Depois fevereiro 
E o mesmo verão 
Meu Deus, meu Deus 
Entonce o nortista 
Pensando consigo 
Diz: "isso é castigo 
não chove mais não" 
Ai, ai, ai, ai 
Apela pra Março 
Que é o mês preferido 
Do santo querido 
Sinhô São José 
Meu Deus, meu Deus 
Mas nada de chuva 
Tá tudo sem jeito 
Lhe foge do peito 
O resto da fé 
Ai, ai, ai, ai 
Agora pensando 
Ele segue outra tria 
Chamando a famia 
Começa a dizer 
Meu Deus, meu Deus 
Eu vendo meu burro 
Meu jegue e o cavalo 
Nóis vamo a São Paulo 
Viver ou morrer 
Ai, ai, ai, ai 
Nóis vamo a São Paulo 
Que a coisa tá feia 
Por terras alheia 
Nós vamos vagar 
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Meu Deus, meu Deus 
Se o nosso destino 
Não for tão mesquinho 
Ai pro mesmo cantinho 
Nós torna a voltar 
Ai, ai, ai, ai 
E vende seu burro 
Jumento e o cavalo 
Inté mesmo o galo 
Venderam também 
Meu Deus, meu Deus 
Pois logo aparece 
Feliz fazendeiro 
Por pouco dinheiro 
Lhe compra o que tem 
Ai, ai, ai, ai 
Em um caminhão 
Ele joga a famia 
Chegou o triste dia 
Já vai viajar 
Meu Deus, meu Deus 
A seca terrívi 
Que tudo devora 
Ai,lhe bota pra fora 
Da terra natal 
Ai, ai, ai, ai 
O carro já corre 
No topo da serra 
Oiando pra terra 
Seu berço, seu lar 
Meu Deus, meu Deus 
Aquele nortista 
Partido de pena 
De longe acena 
Adeus meu lugar 
Ai, ai, ai, ai 
No dia seguinte 
Já tudo enfadado 
E o carro embalado 
Veloz a correr 
Meu Deus, meu Deus 
Tão triste, coitado 
Falando saudoso 
Com seu filho choroso 
Iscrama a dizer 
Ai, ai, ai, ai 
De pena e saudade 
Papai sei que morro 
Meu pobre cachorro 
Quem dá de comer? 
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Meu Deus, meu Deus 
Já outro pergunta 
Mãezinha, e meu gato? 
Com fome, sem trato 
Mimi vai morrer 
Ai, ai, ai, ai 
E a linda pequena 
Tremendo de medo 
"Mamãe, meus brinquedo 
Meu pé de fulô?" 
Meu Deus, meu Deus 
Meu pé de roseira 
Coitado, ele seca 
E minha boneca 
Também lá ficou 
Ai, ai, ai, ai 
E assim vão deixando 
Com choro e gemido 
Do berço querido 
Céu lindo e azul 
Meu Deus, meu Deus 
O pai, pesaroso 
Nos fio pensando 
E o carro rodando 
Na estrada do Sul 
Ai, ai, ai, ai 
Chegaram em São Paulo 
Sem cobre quebrado 
E o pobre acanhado 
Percura um patrão 
Meu Deus, meu Deus 
Só vê cara estranha 
De estranha gente 
Tudo é diferente 
Do caro torrão 
Ai, ai, ai, ai 
Trabaia dois ano, 
Três ano e mais ano 
E sempre nos prano 
De um dia vortar 
Meu Deus, meu Deus 
Mas nunca ele pode 
Só vive devendo 
E assim vai sofrendo 
É sofrer sem parar 
Ai, ai, ai, ai 
Se arguma notíça 
Das banda do norte 
Tem ele por sorte 
O gosto de ouvir 



18 

Meu Deus, meu Deus 
Lhe bate no peito 
Saudade de móio 
E as água nos óio 
Começa a cair 
Ai, ai, ai, ai 
Do mundo afastado 
Ali vive preso 
Sofrendo desprezo 
Devendo ao patrão 
Meu Deus, meu Deus 
O tempo rolando 
Vai dia e vem dia 
E aquela famia 
Não vorta mais não 
Ai, ai, ai, ai 
Distante da terra 
Tão seca mas boa 
Exposto à garoa 
A lama e o paú 
Meu Deus, meu Deus 
Faz pena o nortista 
Tão forte, tão bravo 
Viver como escravo 
No Norte e no Sul 
Ai, ai, ai, ai 
 

(ASSARÉ, 1964)  

 

Discurso 03: 
ABC do Sertão (Composição: Luiz Gonzaga / Zé Dantas - 1953) 
 
Lá no meu sertão 
Pro caboclo lê 
Têm que aprender um outro ABC 
O jota é ji, o éle é lê 
O ésse é si, mas o erre tem nome de rê 
 
Até o ypsilon lá é pssilone, 
O eme é mê e o ene é nê, 
O efe é fê, o gê chama-se guê, 
Na escola é engraçado, 
Ouvir-se tanto "ê" 
A, bê, cê, dê, fê, guê, lê, mê, nê, pê, quê, rê, tê, vê e zê.  
 

(GONZAGA; DANTAS, 1988) 

 

http://www.reidobaiao.com.br/abc-do-sertao
http://www.reidobaiao.com.br/abc-do-sertao
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Discurso 04: 
O Xote das Meninas (Composição: Luiz Gonzaga / Zé Dantas - 1951) 
 
Mandacaru quando fulora na seca 
É o sinal que a chuva chega no sertão 
Toda menina que enjoa da boneca 
é sinal que o amor já chegou no coração 
Meia comprida, num qué mais sapato baixo 
Vestido bem cintado, não quer mais vestir timão 
 
Ela só quer, só pensa em namorar (2X) 
 
De manhâ cedo, já está pintada 
Só vive suspirando, sonhando acordada 
O pai leva ao doutor, a filha adoentada 
Não come nem estuda, não dorme e nem quer nada 
 
Ela só quer, só pensa em namorar (2X) 
 
Mas o doutor, nem examina 
Chamando o pai de lado, diz logo em surdina 
O mal é da idade, e que pra tal menina 
Não tem um só remédio, em toda a medicina 
 
Ela só quer, só pensa em namorar (2X) 
 

(GONZAGA; DANTAS, 1971) 

 

Discurso 05: 
Paraíba (Composição: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira - 1952) 
 
Quando a lama virou pedra 
E mandacarú secou, 
Quando arribançã de sede 
Bateu asas e voou 
 
Foi ai que eu vim m'embora 
Carregando a minha dor, 
Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina 
 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
 
Eita, pau-pereira, 
Que em Princesa já roncou, 
Eita, Paraíba, 
Muié macho sim senhô 
 

http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
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Eita, pau-pereira, 
Meu badoque não quebrou, 
Hoje eu mando um abraço pra ti, 
pequenina 
 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
 
(GONZAGA; TEIXEIRA, 1981) 

 

Discurso 06: 
Olha Pro Céu (Composição: Luiz Gonzaga / José Fernandes - 1951) 
 
Olha pro céu, meu amor 
Vê como ele está lindo 
Olha "praquele" balão multicor 
Como no céu vai sumindo 
 
Foi numa noite, igual a esta 
Que tu me deste o teu coração 
O céu estava, assim em festa 
Pois era noite de São João 
 
Havia balões no ar 
Xote e baião no salão 
E no terreiro 
O teu olhar, que incendiou 
Meu coração 
 
Olha pro céu, meu amor... 
 
(GONZAGA; FERNANDES, 1962)  

 

Discurso 07: 
Súplica cearense (Gordurinha / Nelinho – intérprete: Luiz Gonzaga - 1979) 
 
Oh! Deus, perdoe este pobre coitado 
Que de joelhos rezou um bocado 
Pedindo pra chuva cair sem parar 
Oh! Deus, será que o senhor se zangou 
E só por isso o sol arretirou 
Fazendo cair toda a chuva que há 
Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho 
Pedir pra chover, mas chover de mansinho 
Pra ver se nascia uma planta no chão 
Oh! Deus, se eu não rezei direito o Senhor me perdoe, 
Eu acho que a culpa foi 
Desse pobre que nem sabe fazer oração 

http://www.reidobaiao.com.br/olha-pro-ceu
http://www.reidobaiao.com.br/olha-pro-ceu
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Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água 
E ter-lhe pedido cheinho de mágoa 
Pro sol inclemente se arretirar 
Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno 
Desculpe eu pedir para acabar com o inferno 
Que sempre queimou o meu Ceará 
 
(MACEDO; NELINHO, 1979) 

 

E por fim, no anexo, apresentamos discos lançados por Luiz Gonzaga. 

Veremos a relação das canções desse autor gravadas em 78 rotações1 e em discos 

LPs2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Indica o número de voltas que um disco dá em um minuto, expressa pela sigla RPM. Único meio de 
armazenamento de áudio até 1948. É um disco de goma-laca, isto é, de um material feito de resina. 

 
2Foi inventado em 1948, de vinil, material mais resistente e com maior tempo de duração. 
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CAPÍTULO I 

APORTE TEÓRICO E O LUGAR DO DISCURSO 

 

 

 

 

 
“Eu criei tanta coisa que, [...] eu devo deixar o meu lugar. Porque não sou mais sanfoneiro nem 

cantor, porque sou simplesmente Luiz Gonzaga, um velho com gogó bom. Não ganho dinheiro mais 

como sanfoneiro, ganho como Luiz Gonzaga”. 
 

(GONZAGA, 1996) 
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2  APORTE TEÓRICO E O LUGAR DO DISCURSO 

 

 

“[...] a análise de discurso não pretende se instituir 
como especialista da interpretação, dominando os sentidos 

dos textos; apenas pretende construir procedimentos que 
exponham o olhar-leitor a níveis opacos, à ação estratégica 

de um sujeito [...] o desafio crucial é o de construir 
interpretações, sem jamais neutralizá-las.”  

(PÊCHEUX, 1990, p. 11) 

 

 

2.1 A ANÁLISE DE DISCURSO: HISTORICIDADE 

 

A partir do reconhecimento de que os estudos linguísticos sobre a frase não 

davam conta dos mais diversificados fenômenos da linguagem, surgiu a necessidade 

de se enxergar o texto como unidade maior, como o lugar onde os fenômenos 

linguísticos se fazem presentes. 

A perspectiva da Análise de Discurso - AD - é olhar o texto como produto de 

articulações discursivas e suas relações com a exterioridade e foi esta teoria, entre 

outras, que abraçamos para embasar nossa pesquisa, o que nos levou a refletir sobre 

seus postulados e sua aplicabilidade teórica para buscarmos um novo caminho. Este 

capítulo é baseado nestas reflexões.   

 

2. 1.1 Reflexões gerais sobre a AD: Aspectos históricos 

 

A Análise do Discurso nasceu na França, dentro de uma conjuntura sócio-

intelectual, sob a égide tripartida de estudos científicos, envolvendo a Linguística, a 

Psicanálise e o Marxismo; a princípio teve seu núcleo de pesquisas efetuado por 

linguistas e historiadores no campo político. 

Tendo como pressuposto teórico a Linguística estruturalista e partindo da 

problematização saussuriana, a AD sofre a influência das novas teorias psicanalíticas 

vistas através da leitura de Freud por Lacan e, também, da releitura da obra de Marx 

por Althusser. Forma-se assim a tríade de sustentação da nova teoria do discurso. 

Contudo, não de forma subserviente, mas, sem se deixar absorver pela teoria 

marxista, não se reduzindo a objeto da Linguística e não se prendendo ao que 
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preconiza a Psicanálise. Nasce exatamente como produto dos questionamentos sobre 

o Materialismo; sobre as considerações da História e sobre as reflexões das relações 

de exterioridade do pensamento do homem e suas condições sociais.  

É através dessa disciplina, que se inscreve na transversalidade das reflexões 

sobre a materialidade discursiva e sobre as condições desta materialidade, que o 

compreender a “escritura” deixa de ser assunto inerente apenas a linguistas e passa 

a ser repensado, discutido por historiadores, psicanalistas, filósofos, biólogos e 

neorolinguístas. Vejamos no gráfico abaixo o esquema das bases da AD. 

Gráfico 1: Bases da AD  

                                                AD 

 

 

 

               

 Materialismo                      Linguística           Psicanálise 

     Social 

                       

 

   Marx                                Saussure                  Freud  

Althusser                                                              Lacan 

 

Na década de 60, com base na dialética Marxista, Althusser transforma o 

Materialismo histórico em Materialismo dialético, buscando nos pressupostos de O 

Capital, ou seja, buscando nas relações de produção, nas forças produtivas, na 

estrutura econômica e no modo de produção embasamento teórico para propor uma 

leitura discursiva.  

É de sua contribuição a Metáfora Espacial que lança as bases para o estudo 

analítico do “sujeito” e seu “sujeitamento” nas relações sociais. Em Aparelhos 

Ideológicos de Estado, Althusser (1992, p. 95) diz: “Como todas as evidências [...] a 

evidência de que vocês e eu somos sujeitos [...] é um efeito ideológico, o efeito 

ideológico elementar”. Esta é a semente para que outros autores trabalhem o sujeito 

ideologicamente marcado. Colocamos um gráfico no qual podemos visualizar o 

assujeitamento do indivíduo à Formação Discursiva (FD) a que pertence, sob a égide 
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de uma Formação Social (FS) e de uma Formação Ideológica (FI), configurando assim 

o sujeito ideologicamente constituído: 

Gráfico 2: Metáfora Espacial de Althusser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Com o gráfico visualizamos o lugar que o sujeito social ocupa vinculado à 

formação discursiva, à formação social e sob o poder da formação ideológica. 

Historicamente a Análise de Discurso é compreendida por três momentos: O 

primeiro, marcado entre os anos de 1969 a 1975, tem como expoentes Althusser, Jean 

Dubois e Pêcheux; o segundo dá-se entre 1975 a 1980 com a continuação das obras 

de Pêcheux e as pesquisas de Foucault, e, um terceiro momento, a partir de 1980 que 

se inicia com o resgate da obra de Bakhtin.  Passaremos a seguir a explanação destas 

fases. 

Na primeira fase, por volta de 1969 – 1975, situa-se o início da AD como 

disciplina, tendo uma dupla fundação simbolizada nas figuras de Jean Dubois e Michel 

Pêcheux que, apesar de preocupações distintas, estão no espaço comum do 

marxismo e da política, partilhando as mesmas evidências sobre a luta de classes. É 

também nesse momento histórico que a Linguística atinge seu ápice enquanto ciência 

da linguagem.  

Os projetos das duas AD nascem neste contexto, o que as diferencia, segundo 

as práticas adotadas por seus dois precursores, é a maneira de relacioná-las com a 

Linguística e com o exterior. 

Dubois coloca-a no campo dos estudos dos textos políticos, elegendo-os, 

assim, objeto específico da nova disciplina, que deixa de ser o estudo das palavras – 

               F S 

     F I 

              F D 

SUJEITO 
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Lexicologia, para ser o estudo do enunciado. Toda a sua pesquisa está relacionada a 

dois modelos: um linguístico e um outro sociológico, histórico ou psicanalítico, 

parecendo assim oscilar entre duas posições: uma estruturalista escrita (Princípio da 

imanência da língua) e uma Integracionista como uma teoria do sujeito e da situação.  

O filósofo Michel Pêcheux (França 1938 - 1983), torna-se expoente fundador 

da Análise de Discurso de linha francesa, ao publicar na Revista Langages (nº 13) o 

artigo Analyse Automatique du Discours (AAD-1969), em que propõe a tríplice 

associação entre a teoria linguística (Saussure); a teoria da sociedade de Marx e a 

teoria do inconsciente baseada em Freud. Esta publicação o insere como núcleo da 

nova problemática sobre o discurso. 

Filiado ao partido comunista francês, sua proposta teórica não se desvincula 

da atuação política e acompanha as mudanças que se procedem nos anos 70 e 80. 

Sua teoria não-subjetivista sugere uma ruptura, tanto com as práticas de explicação 

de textos, quanto com os métodos estatísticos em vigor nas ciências humanas.  

Em sua obra Semântica e discurso (1997), articula a questão do discurso 

àquelas do sujeito e das ideologias, fornecendo uma nova definição de discurso 

através de duas teses: Na primeira tese ele trata da relação entre proposições e as 

posições ideológicas sustentadas no processo sócio-histórico. Assim diz Pêcheux 

(1997, p. 160): 

 

[...] as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo 
as posições sustentadas por aqueles que as empregam o que quer dizer que 
elas adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é, em 

referência às formações ideológicas. 
 

É por isso que ao analisar o sujeito-autor Luiz Gonzaga estaremos 

estabelecendo entre este e sua obra, movências de sentido, lugares discursivos 

institucionalizados, conexões com a historicidade e a espacialidade, elementos 

fundadores das marcas de nordestinidade que constituem a sua função-autor, 

enquanto sujeito assujeitado às forças coercitivas das formações discursiva, social e 

ideológica. 

 Já a segunda tese, formula uma relação entre formação discursiva e o “todo” 

dominante, assim diz Pêcheux (1997, p. 162): “Toda formação discursiva dissimula, 

pela transparência do sentido que nela se constitui, sua dependência com respeito ao 

“todo complexo dominante” das formações discursivas, intricado no complexo das 

formações ideológicas”. 
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Tais elucidações em torno da ideologia deram início à chamada Teoria das 

ideologias particulares, que se relaciona, tanto à formação de classes, quanto à 

materialização dessa ideologia através da linguagem; instaura-se, então uma 

semântica do discurso. 

Assim, para Pêcheux (1997, p. 161), “[...] os indivíduos são “interpelados” em 

sujeitos-falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que 

representam ‘na linguagem’ as formações ideológicas que lhes são correspondentes”. 

Não se pode localizar “um” único objeto de interesse para a Análise de 

Discurso. Segundo Pêcheux, os que a ela interessam, correspondem aos localizados 

no interior das formações discursivas, portanto, não se trata do examinar um corpus 

como se tivesse sido produzido por um sujeito determinado, mas de considerar sua 

enunciação como o correlato de uma posição sócio-histórica em que os enunciadores 

são substituíveis. Equivale a dizer que nenhum “fato” da linguagem está fora do 

alcance de estudo da AD, visto que esta não trata especificamente da língua, mas 

como seu próprio nome diz, analisa discursos, observa os enunciados em movimento.            

Compreendendo o final da década de 70 e o começo dos anos 80, já 

consolidadas as teorias de Pêcheux, inicia-se a segunda fase da Análise do Discurso 

com a contribuição das pesquisas de Paul-Michel Foucault (França, 1926-1984). 

Por ser filósofo, sua preocupação volta-se para a história da ciência, propondo 

uma revisão nos conceitos e métodos. Em As palavras e as coisas (1966), trabalha 

conceitos de interpretação; com a publicação de Arqueologia do saber (1969) aborda 

conceitos de formação discursiva e, A ordem do discurso (1972) enfoca conceitos de 

autoria e vários outros que darão grande contribuição para a AD. 

Intelectual polêmico, Foucault escreve ainda sobre temas como a loucura, as 

clínicas, as prisões, a sexualidade e outros em que se travam “lutas” pelas minorias 

alijadas do poder, em virtude da ausência do saber ou de preconceitos sociais. 

Para Ele, o discurso está sempre relacionado à enunciação e à instituição, logo, 

o texto, como materialidade deste discurso, é resultado das condições de produção, 

e estas, produto das formações sociais. O texto provém de um sujeito que fala de um 

lugar social, ou seja, vinculado a uma formação discursiva impregnada por seu tempo 

e sua história.  

São os sujeitos do discurso que têm o poder de interpretar, compreender e criar 

sentidos, contudo, o sentido destes sentidos já existe e circula no social. Foucault vê 

o sujeito ideologicamente tão marcado a ponto de esse assujeitamento extrapolar o 
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linguístico e definir até mesmo atitudes comportamentais: O ritual da ordem do 

discurso “define a qualificação [...] define os gestos, os comportamentos, as 

circunstâncias, [...] que devem acompanhar o discurso” (FOUCAULT, 2006, p. 38), 

sabemos, porém, que ao tomar consciência desse assujeitamento, o sujeito se 

descobre e descobre seu papel enquanto tal.  

Defendendo que a produção do discurso é controlada por procedimentos de 

exclusão, princípios de rarefação e de limitação, e seleção dos sujeitos que falam, 

Foucault (2006, p. 8 e 9), ainda na mesma obra afirma: 

 

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 
que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. 

 

É Ele que trabalha mais acirradamente a noção de enunciado relacionado à 

enunciação e esta ao acontecimento: “[...] os discursos que, indefinidamente, para 

além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer” 

(FOUCAULT, 2006, p. 22). Olhando para “o autor como princípio de agrupamento do 

discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua coerência” 

(id, 2006, p. 26), e ainda preocupando-se em estabelecer liames entre o “já-dito” - 

discurso fundador - e o “novo” sob o prisma do acontecimento demonstrando que “[...] 

O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta” (id, 2006, p. 26).  

É sobre esse prisma que voltamos o nosso olhar para um autor nordestino 

que em sua obra mostra-se como um homem “matuto” que canta lamentos, alegrias 

e dores frutos de sua história e do lugar de onde vem; comprovando com isso que a 

função autoria está definitivamente como diz Foucault, que esse assujeitamento 

extrapola o linguístico e no caso do “Rei do Baião” está figurativizado nas letras de 

suas canções, bem como nas capas da maioria de seus LPs (estas não serão 

analisadas, estão apenas como forma de apresentar, de forma geral, o grande valor 

iconográfico das marcas nordestinas que essas capas representam).  

A terceira fase é marcada por Mikahil Bakhtin (Rússia, 1895-1975), um teórico 

que viveu sob o regime stalinista e cujas obras só começaram a ser traduzidas no 

Ocidente, no final da década de 60. Somente por volta de 1980 é que realmente se 

inicia a terceira fase da AD, tendo como base o estudo de vários autores sobre a obra 

bakhtiniana. 
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No campo da linguística, sua contribuição se deu com a publicação póstuma 

da obra Estética da criação verbal (1979), contudo, somente no final da década de 80 

se começa a desenvolver as noções de dialogismo e gênero na Análise de Discurso. 

 Considerado um dos maiores pensadores e estudiosos da língua do século 

XX, Bakhtin introduz a ideia de sujeito a partir da inserção deste no espaço da 

discursividade, ou seja, em um conjunto sócio-histórico de traços que identificam este 

sujeito frente ao dizer.  Ao tratar do Problema do texto, em Estética da criação verbal 

(1997, p. 346) diz: “A palavra estabelece uma relação com um conceito ou com uma 

realidade unicamente dentro do enunciado e através do enunciado.” Os enunciados 

são irreproduzíveis e estão ligados entre si por uma relação dialógica. Vemos também, 

neste suporte teórico, que os textos jamais podem ser compreendidos à margem do 

aspecto histórico e social, uma vez que há a presença de um sujeito, configurado em 

autor, com suas formas e aspectos variados, executando um projeto resultante de 

uma intenção.  

Para Bakhtin (1997), todo texto é bipolar, isto é, caracteriza-se por relações 

dialógicas e em instâncias tanto intertextuais como intratextuais, pressupondo uma 

língua (materialidade) e um acontecimento – único e irreproduzível; para Bakhtin 

(1997, p. 335), “[...] os enunciados possuem seus valores na enunciação, não 

dependendo de uma ordem lógica imanente na língua, mas dos aspectos 

circunstancias de uma ordem social”.  

Esta perspectiva teórica pode ser relacionada à Metáfora Espacial de Althusser 

em tudo que diz respeito à inclusão do sujeito do discurso em seu tempo e seu espaço.  

Colocamos um gráfico, retirado da Tese de doutoramento da professora Doutora 

Macieira, (2004, p.22):  

Gráfico 3: Relações do Fazer Discursivo 
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Neste gráfico, cujas bases estão na Metáfora Espacial de Althusser, podemos 

visualizar a posição dos sujeitos no centro das atividades que envolvem o fazer 

discursivo, suas relações com a formação discursiva a que pertencem, sua 

subordinação à formação ideológica, que veicula formando e movendo os sentidos 

dos discursos e, por fim, inseridos em uma formação social que organiza, distribui e 

controla os aparelhos ideológicos e os próprios sujeitos, sob a força do Estado. Desta 

forma, pensamos que a contribuição dos estudos sobre a obra de Bakhtin trouxe um 

equilíbrio entre liberdade e assujeitamento, ou seja, apesar dos sujeitos serem 

assujeitados pelas ideologias institucionais abre-se a perspectiva do novo para o 

acontecimento. Assim, vemos o sujeito Luiz Gonzaga que mesmo mantendo as 

tradições da sua linguagem nordestina atravessa e é atravessado por novos discursos 

e isso é possível pela ideia de que o discurso é novo no acontecimento de sua volta. 

Logo, o intradiscurso trazido dos rincões nordestinos vai se mesclando ao exterior da 

cidade grande. As figuratizações imagéticas presentes nas capas dos LPs (em anexo) 

e nas semânticas das letras das músicas nos possibilitam visualizar as relações de 

alteridade e dialogismo que se estabelecem nesse intra e interdiscurso. 

Contudo, para que se compreenda essas noções aprofundadas de discurso 

convêm-nos refletir um pouco sobre a própria conceituação e concepções do que seja 

discurso. 

Segundo Foucault, os discursos são constituídos por enunciados que se 

apoiam na mesma formação discursiva, por regularidades discursivas, que nos 

apontam os enunciados do mesmo tipo, sentidos semelhantes, mas, subalternos aos 

princípios de repartição e dispersão. O discurso tem, dentro da sua condição de 

existência, elementos culturais, históricos e sociais que nos levam a vê-lo como uma 

prática social realizável dentro das “práticas discursivas” as quais Foucault (2008, p. 

133) define: 

 

[...] é um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no 
tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma 
determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições 
de exercício da função enunciativa. 

 

Foucault (2008) defende a existência do discurso como dependente de regras 

históricas, uma prática social ligada a um determinado tempo e espaço que estão 

inseridos em uma época e uma área social específicas; chama essa “teia” de ‘práticas 



31 

discursivas’, diz que são constitutivas de saber e que na investigação destes discursos 

e suas práticas históricas, se realiza a “arqueologia do saber”. Também postula que o 

sujeito é produto histórico de práticas discursivas e que estas estão submetidas a um 

jogo de prescrições que determinam exclusões e escolhas. Mostra que existem 

contradições que emergem e desaparecem no jogo de constituição dos discursos. 

Assim, Foucault (2008, p. 171) defende que,  

 

Analisar o discurso é fazer com que desapareçam e reapareçam as 
contradições, é mostrar o jogo que nele elas desempenham; é manifestar 
como ele pode exprimi-las, dar-lhes corpo, ou emprestar-lhes uma fugidia 
aparência.  

 

Foucault sociologiza e historiciza o discurso vendo nele um campo de 

regularidade para diversas posições de subjetividade onde o sujeito não é o centro do 

seu dizer por ser disperso. Partindo desta posição ele diz: 

 

O discurso, assim concebido, não é a manifestação, majestosamente 
desenvolvida, de um sujeito que pensa, que conhece, e que o diz: é, ao 
contrário, um conjunto em que podem ser determinadas a dispersão do 
sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo. É um espaço de 
exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distintos. [...] é 
preciso reconhecer [...] que não é nem pelo recurso a um sujeito 
transcendental nem pelo recurso a uma subjetividade psicológica que se deve 
definir o regime de suas enunciações (FOUCAULT, 2008, p. 61). 

 

Para a AD, o discurso é uma unidade em dispersão, que pode aparecer pelas 

regras de uma escolha temática, de um acontecimento, de conceitos ou modalidades. 

Estes elementos podem trazer um discurso de um determinado tempo e espaço para 

um momento atual. Daí se depreende que o discurso sempre está atravessado por 

redes de discursos outros que interagem para (re)significar em um novo lugar, dentro 

de novas condições de produção.  

Isso nos revela que, quando proferimos um discurso, este está preso a uma 

rede de outros discursos que também nasceram de opções de preferências e 

exclusões. A AD não enxerga um sentido pronto e acabado, vislumbra a incompletude, 

não admite um sentido único, original, fixo. Rosário Gregolin, para elucidar esta 

posição traz reflexões que corroboram esta perspectiva de incompletude, diz que o 

discurso é tomado como efeito de sentidos entre sujeitos e depende das condições 

de produção dentro das quais emerge, levando em conta também o social. Em vista 

disso, Gregolin (2001, p. 10) alega que “Inseridos na história e na memória, cada texto 
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nasce de um permanente diálogo com outros textos; por isso, não havendo como 

encontrar a palavra fundadora, a origem, a fonte, os sujeitos só podem enxergar os 

sentidos no seu pleno vôo”.  

Isto nos dá a ideia de mobilidade, de possibilidade de deslizes, de significações, 

onde uma infinidade de sentidos se dissipa em uma ‘momentânea completude’. O 

aparente sentido único na palavra ou enunciado é produto de uma cristalização que 

encobre uma multiplicidade de outros sentidos. 

Podemos enxergar essas mutações de sentido em Pêcheux quando ele 

assegura que a AD pretende trabalhar no espaço das movências do sentido e cita: 

“[...] todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si 

mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro” 

(PÊCHEUX, 1990, p. 53). 

Na possibilidade desta concepção, há o jogo dos sentidos, a posição do sujeito 

enunciador, o momento histórico-social, o sítio de significância do interlocutor, a 

relação com o já dito, com as práticas discursivas, o pertencimento a determinada 

formação discursiva e ideológica. Estes são os elementos que a Análise do Discurso 

lança mão para exercer a interpretação dos implícitos, vislumbrando o real da língua, 

sua opacidade, as (re)significações do dizer.  

A definição foucaultiana (2008, p.122) de discurso é: “conjunto de enunciados 

que se apoia em um mesmo sistema de formação”. Ou seja, um conjunto de 

enunciados, (performances verbais ou função enunciativa) que pertencem a uma 

mesma formação discursiva. Ele mostra que os discursos são mais do que simples 

signos designando coisas: 

 

Gostaria de mostrar que os "discursos", tais como podemos ouvi-los, tais 
como podemos lê-los sob a forma de texto, não são, como se poderia esperar, 
um puro e simples entrecruzamento de coisas e de palavras: trama obscura 
das coisas, cadeia manifesta, visível e colorida das palavras; gostaria de 
mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de 
confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico 
e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, 
analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços 
aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um 
conjunto de regras, próprias da prática discursiva. (FOUCAULT, 2008, p. 54).  



33 

 

Para demonstrar o amplo e real sentido desta citação colocamos esta canção: 

 

Pau de Arara 

(Composição: Luiz Gonzaga / Guio de Moraes, 1952) 

Quando eu vim do sertão,  
seu môço, do meu Bodocó  
A maleta era um saco  
e o cadeado era um nó  
Só trazia a coragem e a cara  
Viajando num pau de arara  
Eu penei, mas aqui cheguei 
 
Trouxe um triângulo, no matulão3  
Trouxe um gonguê4, no matulão  
Trouxe um zabumba dentro do matulão  
 
Xote, maracatu e baião  
Tudo isso eu trouxe no meu matulão. 
 

(GONZAGA; MORAES, 1981) 

  

Então, ao lermos e ouvimos a música Pau de Arara podemos observar que a 

escolha discursiva é pertinente à formação discursiva e social a que pertence o autor; 

notamos também que “as coisas” enunciadas extrapolam a simples materialização 

semântica da palavra e figurativizam as condições de produção de seu autor, ou seja, 

figuras que impigem marcas de nordestinidade, de um “matuto” que vem de “Bodocó” 

para cidade grande. 

Os discursos mantêm laços de dependência com as “condições de produção”. 

Sendo assim, para entendermos melhor a noção de discurso, utilizamos o conceito de 

condições de produção em Fernandes (2005, p. 129) que as descreve como: “[...] 

aspectos históricos sociais e ideológicos que envolvem o discurso ou que possibilitam 

                                                 
3Saco onde os retirantes nordestinos carregavam seus pertences. Disponível em: 
http://www.dicionarioinformal.com.br/matul Acesso em: 03 jun. 2012. 

 
4 Instrumento musical de percussão. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/51554685/Dicionário Acesso em: 03 
jun. 2012 

 



34 

a produção do discurso”. Isto é, estes aspectos irão influenciar diretamente o dizer do 

sujeito na produção e na constituição dos discursos.  

Foucault defende que a linguagem ou o discurso ocupa seu lugar na ordenação 

dos saberes e vê o homem como sujeito da história. Propõe uma análise do 

acontecimento discursivo, a escavação, restauração e exposição do discurso, 

buscando compreender as condições que possibilitaram o surgimento dos enunciados 

naquele determinado momento histórico, no contexto da irrupção de seu 

acontecimento, no lugar e no momento em que se produziu.  

Temos, a partir de Foucault, um outro olhar sobre o discurso, que rompe com 

os preceitos tradicionalistas das ideias de unidade, originalidade e significação 

aplicadas à história tradicional. Conforme expõe Gregolin (2004, p. 107): 

 
Ao mesmo tempo, às noções tradicionais de consciência e continuidade, 
signo e estrutura, ele propõe substituir pelas de acontecimento e série, 
regularidade, causalidade, descontinuidade, dependência, transformação. 
São elas que constituem a base da análise dos discursos pensada por 
Foucault.  

 

Observamos que Gregolin nomeia como base de análise foucaultiana para os 

discursos, elementos como descontinuidade, causalidade, regularidade, 

transformação. Isto nos leva a perceber a instabilidade, a condição de um discurso 

tornar-se outro a partir da influência do próprio outro, de mostrar que nunca se instala 

através da linguagem, com uma única significação. Os sentidos, portanto, estão 

dentro de alguma formação discursiva a qual está inserida em uma formação 

ideológica. 

Diz Foucault que, para se proceder a uma análise do discurso, é necessário 

restituir a esse discurso o seu caráter de acontecimento, atentando necessariamente 

para o princípio da ‘descontinuidade’ já que os discursos por vezes se cruzam, “mas 

também se ignoram e se excluem” (FOUCAULT, 2006, p. 53), devendo ser tratados 

como práticas descontínuas. Esta descontinuidade como um dos princípios 

norteadores da análise dos discursos, segundo Foucault (2006, p. 58), “Não se trata, 

[...] nem da sucessão dos instantes do tempo, nem [...] dos diversos sujeitos pensantes; 

trata-se de cesuras que rompem o instante e dispersam o sujeito em uma pluralidade 

de posições e de funções possíveis”. Foucault do mesmo modo liga também a 

casualidade à produção dos acontecimentos e propõe, através da criação de uma 

teoria, ponderar, investigar as relações entre pensamento e acaso. 
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Quando Foucault discorre sobre os mecanismos de controle, assegura que o 

discurso, passa por verdadeiro, é gerador de poder e veicula um saber institucional. 

Diz que o discurso é indicador de papéis preestabelecidos para os sujeitos falantes. 

Estes tipos de discursos são controlados pelo aparelho institucional onde o 

dizer dos sujeitos sociais, sempre vai estar associado a práticas sócio-discursivas 

capazes de identificá-los, objetivá-los como sujeito. Este último será um dos objetos 

de nossa próxima teorização, quando estaremos mencionando o sujeito e sua 

identidade dentro dos pressupostos teóricos da AD. 

Para que possamos analisar um autor e uma obra de tamanha pulgência faz-

se necessário refazer um percurso histórico-social a fim de buscarmos traços 

identitários que nos apontem na função-sujeito as marcas de nordestinidade. 
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CAPÍTULO II 

 

MEMÓRIA, SUJEITO, AUTOR E IDENTIDADE 

 

 

 

 

 

 

“Eu queria cantar o Nordeste. Eu tinha a música, tinha o tema. O que eu não sabia era 
continuar. Eu precisava de um poeta para escrever aquilo que eu tinha na cabeça, de um homem 

culto para ensinar as coisas que eu não sabia. Eu sempre fui um bom ouvidor. Cheguei até a enganar 
que era culto!” 

(GONZAGA, 1996) 
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3 MEMÓRIA, SUJEITO, AUTOR E IDENTIDADE 

 

 
“O funcionamento da memória individual não 

é possível sem esses instrumentos que são as 
palavras e as idéias, que o indivíduo não inventou, 

mas toma emprestado de seu ambiente [...] para 
evocar seu próprio passado, em geral a pessoa 

precisa recorrer às lembranças de outras” 
 (HALBWACHS, 2006, p. 72). 

 

Neste capítulo, abordamos o papel exercido pela memória para a constituição 

do sujeito ideologicamente marcado. Teoricamente, buscamos o resgate da memória 

enquanto elemento de configuração dos implícitos, enquanto base para a formação 

da subjetividade e do assujeitamento constitutivo do sujeito, e consequentemente de 

sua identidade.  

 

3.1 A MEMÓRIA E SUAS INTER-RELAÇÕES 

 

O conceito básico de memória, como a faculdade de reter as ideias, impressões 

e conhecimentos adquiridos anteriormente, pode ser ampliado por vários ângulos, 

seja do ponto de vista psicofisiológico, seja do emocional ou do social. Importa-nos, 

neste olhar analítico sobre o corpus, a memória enquanto fator constitutivo de 

identidade e subjetividade, do ponto de vista do assujeitamento do indivíduo a 

formações discursiva e ideológica.  

Refletimos sobre a memória como fonte e interventora dos implícitos tanto para 

fundá-los como para enquadrá-los em uma situação, localizando-os em um tempo e 

um espaço.  Sabendo que, do ponto de vista discursivo, o implícito trabalha sobre a 

base de um imaginário representando-o como memorizado, compreendemos que o 

consenso sobre este implícito é uma representação e que esta representação se 

consolida na sociedade, portanto, há um “jogo de forças” exigindo um procedimento 

para o estabelecimento desses implícitos na memória coletiva. 

O grupo detém a memória discursiva que é o resultado da regularização e do 

estabelecimento dos implícitos, sendo evocada quando surge um acontecimento, ou 
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seja, diante de uma leitura o sujeito busca nos pré-construídos e nos discursos 

transversos, os subsídios de legibilidade.  

Assim, o sentido de uma palavra ou de uma proposição não reside nele mesmo, 

não está na literalidade do significante, mas reside nos procedimentos discursivos, 

que são determinados pelas posições ideológicas sustentadas por dados sujeitos, em 

uma dada sociedade, constituindo sua memória social. 

Como constituinte de uma identidade coletiva, a memória social, inscrita em 

práticas, funciona como um processo de arquivamento, ou seja, como uma fonte de 

armazenamento que possibilitará ao sujeito não apenas uma leitura de mundo, mas 

também a construção e o reconhecimento de seu papel e de seu lugar social. 

Para Pêcheux, como já foi dito, (1997, p. 161) é desta forma que “[...] os 

indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos-falantes (em sujeitos de seus discursos) 

pelas formações discursivas que representam na “linguagem” as formações 

ideológicas que lhes são correspondentes”. É assim que, a partir de dados 

posicionamentos dos sujeitos frente a uma conjuntura, estabelecem-se os discursos, 

suas possibilidades e suas interdições: o quê, o para quem, o onde e o quando se 

pode dizer.    

Este é o conjunto de dados dos discursos constituídos na sociedade, porém o 

sujeito nem sempre tem a consciência de que deles se utiliza para sua própria 

construção enquanto sujeito, ele supõe que a construção de sua subjetividade é tarefa 

individual e pessoal, contudo esse é um apagamento ideológico. 

Já que são esses dados que embasam os princípios veiculados pelos grupos, 

e que fazem com que o sujeito se constitua a partir dessa aceitação, conclui-se que 

sua memória está inevitavelmente impregnada das forças coercitivas veiculadas no 

interior do grupo, logo, sua memória, sua subjetividade e toda sua formação discursiva 

e social estão sob o domínio da ideologia. 

Como se estabelece então essa memória discursiva? Para Pêcheux apud 

Pierre Achard (1999, p. 52) em O Papel da Memória, “a memória discursiva seria 

aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os 

“implícitos”, ou seja, sobre o até então vazio surge o acontecimento”. Este “novo” se 

depara com os pré-construídos memorizados, e através dos processos de repetição, 

regularização e reconhecimento se estabelece uma nova ordem, considerando um 

dado contexto. É a busca do sentido do novo, através de seu reconhecimento com os 

implícitos e com o já dito.   
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Lembremos que a regularização desses implícitos não se dá de forma pacífica: 

há um jogo de forças que se entrelaçam entre a memória e o acontecimento; é 

necessário que o implícito, como já dissemos, tenha uma base representada na 

memória, e que cada discurso “novo” (partindo da pressuposição dos implícitos), 

consiga sua inserção como um todo de sentido.  

O consenso sobre o implícito é, pois, a aceitação de uma representação, 

cabendo à memória enquadrar o novo acontecimento no tempo e no espaço. Enfim, 

esse jogo de forças facultará a criação de novas possibilidades de articulações 

discursivas dentro do grupo e ao mesmo tempo a construção identitária do sujeito. 

Este processo de novas articulações e novos sentidos se instaura quando o 

novo discurso (que se insere no vazio, através de deslocamentos, comparações e 

relações contextuais) se repete, se regulariza e, ao se tornar reconhecido, se 

estabelece como um “já dito”, como um discurso fundador.  

Assim, funda-se a memória discursiva, composta de diferentes valores de 

familiaridade e situacionalidade, que se constroem e se reconstroem na enunciação 

de cada sujeito. O discurso, portanto, só tem reconhecimento através de sua 

circulação social, pois seu sentido está totalmente vinculado ao recorte de memória 

de uma coletividade, em uma época e um espaço. Logo, o discurso tem uma 

objetivação exterior (tanto para o próprio sujeito como para outrem) que também é 

estabelecida em e por outrem, meio à sociedade. Passemos à relação da memória 

com o discurso e os sujeitos. 

 

3.2 MEMÓRIA, DISCURSO E SUJEITO 

 

É na enunciação que as relações entre a memória e os discursos emergem e 

se consolidam; é por e em um auditório que os discursos são regularizados como 

afirma Bakhtin (1997, p. 125): “[...] Só se pode falar de fórmulas específicas, de 

estereótipos no discurso da vida cotidiana quando existem formas de vida em comum 

relativamente regularizadas, reforçadas pelo uso e pelas circunstâncias”. É, pois, para 

si e para o outro que o indivíduo estabelece relações linguísticas, se expressa e se 

constitui como sujeito histórico. 

Neste jogo de relações estão intrinsecamente vinculados alguns fatores para 

que o enunciado se constitua um todo de sentido. Na enunciação, há uma relação do 
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enunciado com o próprio sujeito do discurso, com o suporte de enunciado do outro e 

com o “objeto” em questão. Há uma relação entre o que um “eu” quer dizer, com a 

competência que tem um “tu” para entender e, ainda, uma adequação histórica, 

espacial e social, uma vez que não se pode dizer qualquer coisa, para qualquer 

pessoa, em qualquer lugar ou em qualquer tempo, é como diz Bakhtin (1997, p. 350): 

“A palavra [...] é interindividual [...] todos aqueles cujas vozes soam na palavra têm seus 

direitos”.  

Visto que cabe à memória reconhecer os “sons”, as vozes que ecoam, os 

silêncios e os sentidos dos enunciados, pois são eles que comportam uma relação 

viva com a realidade. A linguagem social e histórica desvincula o sentido subjetivo e 

intencional do discurso do falante enquanto indivíduo e o coloca como parte de um 

todo coletivo, em relação com os discursos que o antecedem. Foi a partir do 

desvinculamento do conceito de sujeito da dimensão subjetiva benvenistiana, que se 

deu lugar a uma visão histórico-ideológica assegurada pelos pressupostos da Análise 

de Discurso. 

Ao assimilar em seu discurso as formações discursivas existentes em sua 

formação social, o sujeito produz uma identidade ideológica que se materializa na 

configuração de seus discursos. É através dos componentes semânticos desse 

discurso que se pode perceber a visão e a leitura que esse sujeito faz da realidade 

em sua volta, é, pois, sua linguagem que “denuncia” suas práticas, e que, por sua vez, 

também refletem as práticas do grupo a que pertence. 

 Partindo então desse princípio, a fala de um sujeito passa a ser vista como um 

recorte, uma amostra representativa de um grupo, em uma historicidade e em um 

espaço social, ou seja, o discurso do sujeito, ideologicamente marcado e constituído, 

é o porta-voz de uma determinada cultura, em um dado contexto sócio-histórico.   

Do ponto de vista desses pressupostos, não o sujeito enquanto indivíduo, mas 

o seu texto/discurso passa a ser o centro da interlocução, tendo em vista que esta é 

o espaço existente entre o “eu” e o “tu”, os discursos que por eles perpassam vão se 

materializar em enunciados e constituir sentidos na enunciação, já que ela, segundo 

Maingueneau (1993, p. 50), é “o dispositivo da construção do sentido e dos sujeitos 

que aí se reconhecem”. 

A partir da Análise de Discurso se estabelece mais um olhar que, sem 

desconhecer a importância das demais análises linguísticas, soma a estas, questões 

sócio-históricas que envolvem os produtores e suas produções. 
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O texto, nesta perspectiva teórica, passa a ser visto como um “todo” de sentido 

em que se busca a compreensão, tanto dos processos de criação na materialidade 

linguística e sua relação com outros discursos, como a influência exercida pelas 

condições de produção dos sujeitos ideologicamente marcados.  

Somente no social existe a possibilidade de se identificar o papel exercido pela 

ideologia e pelas condições de produção, somente através da linguagem de sujeitos 

socialmente organizados, poderemos encontrar as “pistas” das marcas das condições 

de produção e da ideologia.  

É, portanto, através dos discursos que identificamos as condições de produção 

e os traços ideológicos dos Aparelhos de Estado e dos grupos que os respaldam, visto 

que nossa linguagem é social, e sob nossas palavras “outras palavras se dizem [...] 

todo discurso é, constitutivamente, atravessado pelo discurso do outro” (AUTHIER-

REVUZ, 1990, p. 140). É a linguagem do homem um dos aspectos que o constitui e 

que denuncia seu lugar social. Ela é veiculadora de ideologias e identificadora de 

posições ocupadas por sujeitos em seus papéis sociais. 

Reafirmando Foucault (2006, p. 39) quando diz que “[...] os discursos [...] não 

podem ser dissociados dessa prática de um ritual que determina para os sujeitos que 

falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares e papéis preestabelecidos”, 

lembremos que é a formação ideológica que determina as formações discursivas, que 

é desta forma que os sujeitos entram na “ordem do discurso”: adaptando seu dizer 

àquilo que pode ou deve ser dito, em um determinado espaço e em um determinado 

tempo e construindo sua identidade. 

Gráfico 4: Discurso e condições de produção:  

 

 

 

 

 

 

 

Através deste esquema gráfico, podemos visualizar melhor o assujeitamento 

dos produtores e de seus discursos a uma ordem ideológica que os pré-supõem e 

sobrepõem. Como sujeitos inseridos em determinadas condições de produção, que 

se transformam em sujeitos discursivos, partindo de outros discursos, para outros 

          DISCURSOS – LUGARES SOCIAIS 

       CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

SUJEITO OUTRO 
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discursos, para outros sujeitos. Porém, “[...] como princípio de agrupamento do 

discurso, como unidade e origem de suas significações” (FOUCAULT, 2006, p. 26), a 

produção destes sujeitos, ainda que ideologicamente marcada, possui traços 

distintivos, peculiares também constituintes de autoria.  

 

3.3 O QUE É UM AUTOR? 

 

O conceito de autor em Análise de Discurso está relacionado a um “lugar 

possível” a todo sujeito que fala. Para Bakhtin (1997, p. 121), “[...] todo texto tem um 

sujeito, um autor”, porém, o centro organizador de toda enunciação, de toda 

expressão, não é interior, mas exterior, está situado no meio social que envolve o 

indivíduo, já que, ainda segundo Bakhtin (1997, p. 337) “Exprimir-se a si mesmo 

significa fazer de si um objeto para o outro e para si mesmo”. 

O nome de autor traz para o discurso peculiaridades, indica que determinado 

discurso não é algo transitório, que goza de certo estatuto. E assim Foucault (1992, 

p. 45) afirma: “O nome de autor serve para caracterizar um certo modo de ser do 

discurso”. Isto significa certa especificidade ao discurso referido, dando-lhe uma 

condição diferenciada com relação aos demais; dá a este discurso um certo ‘status’, 

condiciona-o, limita-o, tira-o da condição de cotidiano, de transitório e imediato 

Foucault (2006) acrescenta que o autor é o responsável pelo texto que produz. 

Esta posição teórica é também sustentada por Orlandi (1996, p. 69) quando diz: “a 

função-autor se realiza toda vez que o produtor da linguagem se representa como 

origem, produzindo um texto com unidade, coerência, progressão, não-contradição e 

fim". Em outras palavras, ela se aplica ao corriqueiro da fabricação da unidade do 

dizer comum, afetada pela responsabilidade social: o autor responde pelo que diz ou 

escreve, pois é suposto estar em sua origem.   

Para ela (id, p. 74), “a própria unidade do texto é efeito discursivo que deriva 

do princípio de autoria”, sendo exigido do autor uma relação institucional com a 

linguagem, o que representa a sua submissão a uma exterioridade. Ainda segundo 

Orlandi (id, p. 79),  

O autor é o sujeito que, tendo o domínio de certos mecanismos discursivos, 
representa, pela linguagem, esse papel na ordem em que está inscrito, na 
posição em que se constitui, assumindo a responsabilidade pelo que diz, 
como diz, etc. 
Não basta falar para ser autor. A assunção da autoria implica uma inserção 
do sujeito na cultura, uma posição dele no contexto histórico-social. Aprender 
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a se representar como autor é assumir, diante das instâncias institucionais, 
esse papel social na sua relação com a linguagem: constituir-se e mostrar-se 
autor. 

  

Segundo observamos em Orlandi, o autor é o sujeito que representa na 

linguagem o domínio de determinados mecanismos discursivos, que assume 

responsabilidade pelo que diz e pela maneira como constrói o seu discurso. Necessita 

estar inserido em um determinado contexto sócio-histórico e cultural, mostrar na 

linguagem este papel social e assumi-lo institucionalmente. Temos este registro, na 

obra do autor Luiz Gonzaga, objeto de nossa pesquisa.  

 O discurso de um sujeito-autor representa um recorte de um tempo histórico e 

de um espaço social. Em nossa pesquisa identificamos como o autor Luiz Gonzaga, 

um sujeito social que fala de um lugar determinado, estabelece o seu processo de 

discursivização e como passa a enunciá-lo através de sua produção poética textual 

que o constitui como autor por meios de (re)significações, paráfrases, mostrando  o 

renascimento de dizeres anteriores e corroborando o pensamento foucaultiano: “O 

novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta” (FOUCAULT, 1996, 

p. 25).  

 Colocaremos a seguir mais um discurso de Luiz Gonzaga, “Paraíba”, extraído 

do nosso corpus, para demonstrar a ordem de inscrição no “território nordestino”, seu 

domínio sobre a linguagem peculiar da região e, principalmente sua posição social de 

um indivíduo que mora em lugar com pouca condição de sobrevivência humana. Em 

sua função-autor reconhece-se nordestino evocando figuras que assim comprovam 

sua identidade. Faremos mais considerações desta canção no capítulo das análises. 

 
Paraíba 
(Composição: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 
 

Quando a lama virou pedra 
E mandacarú secou, 
Quando arribançã de sede 
Bateu asas e voou 
 
Foi ai que eu vim m'embora 
Carregando a minha dor, 
Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina 
 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
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Eita, pau-pereira, 
Que em Princesa já roncou, 
Eita, Paraíba, 
Muié macho sim senhô 
 
Eita, pau-pereira, 
Meu badoque não quebrou, 
Hoje eu mando um abraço pra ti, 
pequenina 
 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
 
(GONZAGA; TEIXEIRA, 1981) 

 
De todas estas considerações, concluímos que o discurso é feito de sentidos 

dialógicos entre relações de alteridade; que o texto deve ter uma unidade empírica 

constituída de início, meio e fim; que o indivíduo é interpelado em sujeito pela 

ideologia; e que o autor é uma função social desse sujeito enquanto produtor da 

linguagem. É este autor quem estabelece uma relação de domínio, resultante de sua 

formação discursiva e de suas características próprias, sobre as demais formações.  

 

3.4 IDENTIDADE 

 

Pelo seu atrelamento ao sujeito, passemos agora para a noção de identidade.  

Identidade, processo que se desenvolve e se transforma com a história. Temos 

um posicionamento que acusa uma cisão entre o velho e o novo conceito de 

identidade em Stuart Hall, quando ele afirma que a partir de meados do século XX 

com o surgimento das ciências sociais começa a emergir daí o “[...] indivíduo isolado, 

exilado ou alienado, colocado contra o pano-de-fundo da multidão ou da metrópole 

anônima e impessoal” (HALL, 2006, p. 32). Iniciam-se mudanças nas sociedades 

modernas que promoveram deslocamentos, produzindo uma diversidade de posições 

de sujeito, admitindo que velhas identidades estejam em declínio e que o novo quadro 

exibe uma identidade fragmentada, que foge do antigo indivíduo unificado. Efeito 

produzido a partir da modernidade, do advento da globalização, da pós-modernidade 

que vai transformando a identidade fixa.  
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Hall concebe que a identidade pura, plenamente unificada é uma ilusão e 

observa que uma representação cultural pode coadunar, mesmo que transitoriamente, 

com a nossa própria identidade, conforme afirma:  

 

[...], à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos 
nos identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 2006, p. 13). 

 

Stuart Hall (2006) nos oferece três concepções de identidade, a partir da 

condição do sujeito, que servem para sustentar a argumentação do seu livro ‘A 

identidade cultural na pós-modernidade’: 

 

 

 

 

 

 

O sujeito da AD dialoga com o sujeito pós-moderno de Hall, ou seja: um sujeito 

descentrado, passível de mutações, de transformações que é derivado do sujeito 

sociológico, o qual já admitia uma interação com o mundo cultural ao seu redor, 

porém, muito diferente do sujeito iluminista, centrado no ‘eu’. Hall traz assim, uma 

visão da modificação do sujeito que perde a individualidade do iluminismo, recebe 

uma partição no sociológico, quando admite a interferência do mundo exterior e se 

fragmenta na pós-modernidade onde sua identidade passa a sofrer transformações e 

constituições diversificadas.     

Em virtude dessa movimentação do sujeito e, consequentemente, da 

identidade na esfera do tempo e do espaço, Hall (2006, p. 8) assegura que o conceito 

de “[...] “identidade”, é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito 

pouco compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto 

à prova”. Coloca a identidade no ambiente dos fenômenos sociais aos quais é 

impossível oferecer julgamentos conclusivos já que está apresentando proposições 

teóricas, alegações onde o sujeito esboça, às vezes, identidades que se apresentam 

contraditórias ou não-resolvidas. 

SUJEITO DO ILUMINISMO 

Indivíduo centrado, unificado, 

dotado das capacidades de 

razão; Individualista. 

 

   SUJEITO SOCIOLÓGICO 

Formado entre o ‘eu real’ e o 

mundo exterior. Sujeito 

estabilizado entre si e o mundo 

cultural em que habita. 

 

   SUJEITO PÓS-MODERNO 

Composto de várias identidades 

‘celebração móvel’. Identidades 

diferentes em momentos 

diferentes. A identidade não é 

fixa, assume caráter temporário. 
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Pensando a identidade a partir de Bauman que liga a questão à “modernidade 

líquida" - líquida no sentido de que se esparrama, se (re)molda, não tem forma 

definida, se perde nos meandros da vida moderna - onde ele próprio, sofre imposições 

de acontecimentos, alheio à sua vontade, se vê impedido de exercer sua profissão, 

obrigado a mudar de país, adquirir nova nacionalidade. Esta situação faz com que 

Bauman busque a identidade como pertencimento e veja que as situações impostas 

pela pós-modernidade, tornam esse “pertencimento”, líquido, errante, o que traz para 

a identidade o sentido de “deslocamento” de “desterritorialização”. Assim,  

 
Aconteceu que, entre os vários problemas conhecidos como “minha 
identidade”, a nacionalidade ganhou uma proeminência particular. Eu 
compartilho essa sorte com milhares de refugiados e migrantes que o nosso 
mundo em rápido processo de globalização produz em escala bastante 
acelerada.  
[...] Em nossa época líquido-moderna, o mundo em nossa volta está repartido 
em fragmentos mal coordenados, enquanto as nossas existências individuais 
estão fatiadas numa sucessão de episódios fragilmente conectados. 
(BAUMAN, 2005, p. 18 e 19). 

 

Bauman (2005) defende que a “identidade” é algo a ser inventado e não 

descoberto, e assegura que o grande problema da “identidade”, hoje é o lixo humano, 

é a exclusão das “pessoas rejeitadas”, as quais não se compatibilizam com a estrutura 

econômica capitalista do ciclo econômico na era moderna e pós-moderna, o que, com 

a globalização, se tornou um fenômeno mundial.  

Conforme o autor, Zygmunt Bauman, há sempre uma “batalha” pela identidade, 

devido à ambiguidade que existe na concepção e no estabelecimento do termo. Diz 

que a identidade é uma ‘faca de dois gumes’ e que o liberalismo e o comunitarismo 

são uma tentativa inválida de conciliar a liberdade de escolha e a segurança oferecida 

pelo pertencimento, que, de acordo com o próprio autor, são os dois elementos 

indispensáveis para uma vida decente. 

Parafraseando Bauman, poderíamos dizer que um dos agravantes que 

contribuem para a complexidade da determinação do que seja identidade na época 

atual é a questão das diferenças entre os indivíduos e dos conflitos que advêm com 

as resistências. Como podemos observar, no Brasil existem questões identitárias com 

relação ao pertencimento de indivíduos a determinados Estados e Regiões, a exemplo 

do Nordeste que integra as discussões na nossa análise. A partir daí vemos que há 

conflitos de interesses na conquista pela identidade o que também gera exclusão, 

segregação. Isso corrobora o pensamento de Hall, quando este postula que não é 
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possível nação com identidade cultural unificada, por estarem subalternas ao jogo do 

poder, de contradições internas que geram divisões. Diz ele, “[...] Assim, quando 

vamos discutir se as identidades nacionais estão sendo deslocadas, devemos ter em 

mente a forma pela qual as culturas nacionais contribuem para “costurar” as 

diferenças numa única identidade” (HALL, 2006, p. 65). 

 

3.5 FIGURATIVIZAÇÃO: NORDESTINIDADE E DIÁLOGO IMAGÉTICO 

 

Reafirmos que a nossa intenção aqui, não é de analisar, mas apenas 

apresentar, de forma geral, o grande valor iconográfico das marcas nordestinas que 

as capas dos discos de Gonzaga representam.  

Em se tratando da materialidade discursiva, é possível “escutar” os sentidos 

instaurados nos textos verbais e não-verbais, e como a mobilidade desses sentidos 

estabelecem, através da figurativização. É preciso pensar com Courtine na noção que 

pode explicar esse diálogo e (re)significar já ditos. É pelo processo de intericonicidade 

que ele esclarece os efeitos de sentidos icônicos. 

A partir da perspectiva da AD, os constituintes do dizer da obra de Luiz 

Gonzaga, é possível encontrar marcas identitárias de um sujeito nordestino. Um 

sujeito-autor que mostra uma identidade do homem do Nordeste, não só pelas 

canções que compõe e interpreta, mas também pela engenhosidade das capas de 

seus discos.  

A Figurativização remete a uma ‘memória’ que materializa uma formação 

discursiva e ideológica convergentes para os dizeres nordestinos: a linguagem, os 

usos e costumes peculiares do povo desta região, ligados a escolhas semelhantes a 

uma mesma temática de vida, a uma mesma visão de mundo. 

Ao colocar várias vezes sua imagem nas capas, vestindo e usando 

indumentárias típicas, se representa como sujeito-nordestino, nesta “nordestinidade”, 

configura um jogo dialógico entre a memória coletiva e a história, entre a memória 

individual e os ‘já ditos’ ressignificados, construindo marcas identitárias a partir da 

figurativização, tanto com o sujeito-subjetivo como com o estereótipo do nordestino. 

Apenas como exemplo, colocamos aqui duas de suas capas, as quais estarão, no 

anexo, como Galeria de Álbuns de Luiz Gonzaga: 
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Figura 1: A Festa5     Figura 2: Sanfona e Simpatia6 

 

Os sentidos aqui instaurados residem na dialética do chapéu de couro e da 

vestimenta, que nos remetem, ao homem do campo, ao sertanejo nordestino que faz 

uso das vestes de couro em virtude da vegetação espinhosa do agreste e sertão 

nordestinos, do sol causticante, da lida com a boiada, portanto, o próprio clima, a fauna 

e a flora, são fatores de sujeitamento do homem do sertão, dando-lhe um estereótipo 

de homem forte, resistente às intempéries; o que ficou disseminado na sua formação 

discursiva, na linguagem regional com ‘cabra da peste’ que provoca efeitos de sentido 

como destemido, esperto. O lenço no pescoço, os enfeites do chapéu trazem a 

vaidade masculina do sertanejo, que sempre tem representado no sorriso, a alegria, 

a esperança de dias melhores e a vontade de viver. São elementos que constituem a 

memória e a história sertaneja que dimanam, como diz Milanez (2006) a partir do 

entrelaçamento de lugares no quais procuramos as imagens que formam a substância 

de nossas lembranças. 

Fazem parte também das marcas identitárias de nordestinidade a preservação, 

valorização e destaque da cultura da região Nordeste. Valores estes, constituintes, 

não só da música nordestina, mas também do homem, do espírito, da historicidade, 

da interdiscursividade do povo desta região. 

Músicas que elevam o sentimento como ‘Assum Preto’. Ou músicas como ‘Pau 

de arara’ que retrata o êxodo do sertanejo, a sua coragem de enfrentar o sofrimento, 

de chegar à cidade grande com a coragem e a cara, pendurados num pau de arara, 

sem se desprender da sua cultura, das suas raízes, ao trazer o triângulo, a zabumba 

e o gonguê, no seu matulão. E o mais importante, trazer o xote, o maracatu e o baião, 

                                                 
5Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=82> Acesso em: 
02 jun. 2012 
 

 
6Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=85>Acesso em: 03 
jun. 2012 

 

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1981_A_FESTA/A FESTA - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1981_A_FESTA/A FESTA - Capa Traseira.jpg
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=85
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1983_70_ANOS_DE_SANFONA_E_SIMPATIA/70 ANOS DE SANFONA E SIMPATIA - Capa Traseira.jpg
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como um novo discurso. Estes, como marca identitária, ele traz na ideologia, na sua 

discursivização, na saudade da terra natal. Músicas como ‘ABC do Sertão’, falando 

do estilo de escolarização nos recônditos do sertão nordestino e sua diferença com o 

da cidade grande. Todo um repertório impregnado de ‘nordestinidade’. Esses efeitos 

de sentido emergem das margens dos versos expressos, na discursividade do sujeito-

autor Luiz Gonzaga.  

Quando observamos as lembranças denunciadoras de ‘sentidos’ a que a 

imagem nos remete, entendemos que dentro das suas materialidades, as memórias 

que surgem se inscrevem no discurso, conforme as suas condições de produção, e 

que voltam em novos acontecimentos discursivos para (re)significar. 
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CAPÍTULO III 

 

RESGATE HISTÓRICO DO AUTOR LUIZ GONZAGA E SUAS PRINCIPAIS 

OBRAS 

 

 

 

 

 

“[...] quando a gente cria, a gente tem obrigação de fazer cultura pra preservar as tradições, pra 
contar sua própria história.” 

 (GONZAGA, 1988)
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4 RESGATE HISTÓRICO DO AUTOR LUIZ GONZAGA E SUAS PRINCIPAIS 

OBRAS 

 

“E eu levava as coisas que aprendi na minha infância, 
com meu pai, as piadas do velho Januário, [...]. E fui me 

tornando um artista assim, espontâneo. Atingi praticamente 
todas as camadas sociais, mas nunca me empolguei pela 

cidade grande e a saudade do Nordeste sempre foi eterna.”  

 (GONZAGA, 1988) 

 

 

Filho de Januário José dos Santos e Ana Batista de Jesus, Luiz Gonzaga do 

Nascimento nasceu no dia 13 de dezembro de 1912, numa fazenda chamada 

"Caiçara", povoado do Araripe a 12 km de Exu - Pernambuco.  

 Desde criança apaixonou-se pela sanfona, ficava olhando o pai (o mestre 

Januário, sanfoneiro conhecido em toda região) tocá-la e consertá-la e observava, 

estudando os movimentos dos dedos, louco para experimentar o fole desse 

instrumento. Certo dia pegou uma sanfona velha e após algumas tentativas conseguiu 

tirar melodias do instrumento. A partir daí não parou mais.  

Acompanhava seu pai pelos forrós daquela região. E em 1920, ganha seu 

primeiro cachê substituindo seu pai numa festa tradicional de uma fazenda, tornando-

se conhecido em algumas cidades vizinhas. 

Em 1926, aos treze anos, compra sua primeira sanfona de 8 baixos, igual a de 

seu pai. E com essa sanfona toca numa festa de casamento e é nessa festa que um 

dos mais respeitados sanfoneiros da região, Mestre Duda, o elogia dizendo que “Luiz 

Gonzaga é um monstro pra tocar”. Seu futuro realmente estava na sanfona, na 

música, graças à observação aos dedos ágeis do mestre Januário. 

Aos 17 anos, Gonzaga levou uma surra de sua mãe Santana porque se 

envolveu numa confusão com o pai de Nazarena, por quem se apaixonou, (e ela era 

de uma família importante, de situação social bem superior a sua) e que resolve 

impedir o namoro. Envergonhado pela surra e pela decepção amorosa parte para o 

Crato – CE de onde pega um trem para a capital Fortaleza e lá alista-se 

voluntariamente no exército. 
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Em 1932 é transferido para o Rio de Janeiro e depois para Minas Gerais, onde 

passa o maior tempo da sua vida militar. 

Em 1933, em Minas Gerais é reprovado num concurso musical do exército por 

não reconhecer a escala musical. Decidiu, então, aprender e começou a estudar com 

Domingos Ambrósio, que também estava no exército. Com ele, aprende a tocar 

sanfona de 120 baixos. 

Devido um decreto que não permitia um soldado permanecer por mais dez anos 

no exército, em 1939 dá baixa no serviço das Forças Armadas. Vai para o Rio de 

Janeiro e compra um bilhete de navio para Recife e um de trem para Exu. Porém, 

enquanto o navio não chegava foi conhecer, a convite de um soldado, o Mangue, um 

bairro da boemia carioca. Esse soldado disse que lá ele ganharia um bom dinheiro 

tocando sanfona. Ao chegar lá, resolveu ficar e tocar. E tocava na sua sanfona vários 

ritmos; começou na rua, depois em festinhas do subúrbio, no cabaré da Lapa e assim 

novos caminhos iam se abrindo. 

Em 1940, começa a se apresentar em programa de calouros da rádio, só que 

com seu repertório de valsas, tangos, fados etc. não obtém êxito, até que um dia um 

grupo de estudantes cearenses chamou atenção para que tocasse em seu repertório 

as músicas que ouvia e tocava desde criança, as canções do sertão Nordestino. Inicia-

se, assim, uma trajetória musical de sucesso.  

É convidado a participar de vários programas de rádio e em 1941 grava seu 

primeiro disco em 78 RPM, como solista de sanfona, ele toca a mazurca7 “Véspera de 

São João” (Luiz Gonzaga - Francisco Reis), “Numa Serenata (Luiz Gonzaga)”, valsa 

própria do Luiz e “Vire e Mexe” um chamego também de autoria do Gonzagão. Ainda 

nesse ano, foi publicada a primeira reportagem sobre Luiz Gonzaga na revista carioca 

Vitrine, que tinha como título Luiz Gonzaga, o virtuoso do acordeom. Gonzaga estava 

sendo reconhecido como “o maior sanfoneiro do nordeste”. 

Após sair da rádio Tamoio, em 1944, Gonzaga é contratado pela rádio Nacional 

e lá o radialista Paulo Gracindo divulga o apelido de “Lua”, posto pelo violinista de sete 

cordas Dino, devido ao seu rosto redondo. E assim, o “Velho Lua” continuou tocando 

                                                 
7Mazurca é uma dança tradicional de origem polonesa. 

Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/mazurca/1025/ Acesso em: 06 jun. 2012 
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sanfona e compondo com Miguel Lima vários sucessos como  “dezessete setecentos, 

música gravada em 1958, já em LP).  

Em 1945, iniciou parceria com Humberto Teixeira. Nesse ano ainda, grava pela 

primeira vez como cantor e compositor a mazurca DANÇA MARIQUINHA, parceria 

com Miguel Lima.  

 

Dança Mariquinha 
(Luiz Gonzaga / Miguel Lima ) 
 
Dança, dança, Mariquinha 
Para o povo apreciar 
Essa boa mazurquinha 
Que pra você vou cantar 
Ouça, meu bem, 
A sanfona tocar 
Quitiribom, quitiribom, 
Toca no baixo desse acordeom 
Quitiribom, quitiribom, 
Que mazurquinha 
Que compasso bom 

Quando pego na sanfona 
A turma se levanta 
E pede uma mazurca 
Quando bato a mão no fole 
Sei que a turma toda 
Vai ficar maluca 
Todo mundo se admira 
Do fraseada que a sanfona diz 
Quando acaba a contradança 
O povo admirado ainda pede bis. 
 
(GONZAGA; LIMA, 1958) 

 

Em 22 de dezembro deste ano, nasce Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior fruto 

de um relacionamento com a cantora e bailarina Odaléia Guedes.  

Em 1946, Luiz Gonzaga compõe com Humberto Teixeira e grava no ano 

seguinte a primeira de uma série de 18 parcerias: NO MEU PÉ DE SERRA.  

 

No Meu Pé de Serra 
(Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 
 
Lá no pé de serra 
Deixei ficar meu coração 
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Ai, que saudades tenho 
Eu vou voltar pro meu sertão 
 
No meu roçado eu trabalhava todo dia 
Mas no meu rancho eu tinha tudo que queria 
Lá se dançava quase toda quinta-feira 
Sanfona não faltava 
E tome xote a noite inteira 
 
O xote é bom 
De se dançar 
A gente gruda na cabocla 
Sem soltar 
 
Um passo lá, 
Um outro cá, 
Enquanto o fole tá tocando, 
Tá gemendo, tá chorando, 
Tá fungando, reclamando 
Sem parar 
 
(GONZAGA; TEIXEIRA, 1947) 

 

Com esta música, No meu pé de serra, o nome de Gonzaga começa a correr 

pelo mundo: Europa, EUA, Japão, etc. Neste mesmo ano, 1946, ele vai rever a família, 

e quando chega a sua casa pela madrugada “Fica frente a frente com Seu Januário e 

é interrogado: “Quem é o Sinhô? Luiz Gonzaga seu filho! Isso é hora de você chegar 

em casa corno sem vergonha!?”(MOTA, 2007). Assim, anos mais tarde, em 1950, 

compõe a música RESPEITA JANUÁRIO em que Luiz Gonzaga com Humberto 

Teixeira homenageia àquele homem que foi o responsável pela inclinação do “mestre 

da sanfona” para a música.  

 

Respeita Januário 
(Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 
 
Quando eu voltei lá no sertão 
Eu quis mangar de Januário 
Com meu fole prateado 
Só de baixo - cento e vinte 
Botão preto bem juntinho 
Como nego empareado 
 
Mas antes de fazê bonito, 
De passagem por Granito, 
Foram logo me dizendo: 

http://www.reidobaiao.com.br/respeita-januario
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De Itaboca à Rancharia, 
De Salgueiro à Bodocó, 
Januário é o maior. 
 
E foi ai 
Que me falou, meio zangado 
O véio Jacó: 
Luiz, respeita Januário 
Luiz, respeita Januário, 
Luiz, 
Tu pode ser famoso 
Mas teu pai é mais tinhoso, 
Nem como ele ninguém vai, Luiz, 
Luiz, respeita os oito baixo do teu pai, 
Respeita os oito baixo do teu pai 
 
(GONZAGA; TEIXEIRA, 1968) 

 

Em 1947, Gonzaga em mais uma parceria com Humberto Teixeira grava, 

inspirado na tradição oral nordestina, a toada8 ASA BRANCA.  

 

Asa Branca 
(Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 

 
Quando oiei a terra ardendo, 
Qual fogueira de São João, 
Eu perguntei a Deus do céu, uai, 
Por que tamanha judiação... 
 
Que braseiro, que fornáia, 
Nem um pé de prantação, 
Por farta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão... 
 
Inté mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 
Entonce eu disse, adeus, Rosinha 
Guarda contigo meu coração... 
 
Hoje, longe muitas léguas, 
Numa triste solidão, 
Espero a chuva cair de novo 
Pra eu vortá pro meu sertão... 
 

                                                 

8 Som de instrumentos, de vozes; canto, entoação. Disponível em: http://www.dicio.com.br/toada/ Acesso: 06 jun. 

2012 

 



56 

Quando o verde dos teus óios... 
Se espaiá na prantação... 
Eu te asseguro, num chore não, viu... 
Que eu vortarei, viu, meu coração...  
 
(GONZAGA; TEIXEIRA, 1971) 

 

Esta música é uma das canções mais conhecidas e importantes da sua grande 

obra. Foi gravada em vários países, como Itália e Israel. A partir desse ano, embora a 

rádio Nacional não admitisse apresentar-se como um ‘cangaceiro’ nos programas, 

Gonzaga adota o uso do chapéu de couro parecido com o de Lampião, a quem tinha 

grande admiração, assumindo, dessa forma, a nível nacional a identidade nordestina. 

Conheceu Helena das Neves Cavalcanti, contadora, com quem se casou no ano 

seguinte, esta relação durou 40 anos. 

Em 1949, Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira lança outras composições, 

entre elas destaque-se, MANGARATIBA e depois BAIÃO. 

 

Mangaratiba 
(Luiz Gonzaga /Humberto Teixeira ) 

 
Ôi, lá vem o trem rodando estrada arriba 
Pronde é que ele vai? 
Mangaratiba! Mangaratiba! Mangaratiba! 
Adeus Pati, Araruama e Guaratiba 
Vou pra Ibacanhema, vou até Mangaratiba! 
Adeus Alegre, Paquetá, adeus Guaíba 
Meu fim de semana vai ser em Mangaratiba! 
Oh! Mangarati, Mangarati, Mangaratiba! 
Mangaratiba! 
Lá tem banana, tem palmito e tem caqui 
E quando faz liar, tem violão e parati 
O mar é belo, lembra o seio de Ceci 
Arfndo com ternura, junto a praia de Anguiti 
Oh! Mangarati, Mangarati, Mangaratiba! 
Mangaratiba! 
Lá tem garotas tão bonitas como aqui: 
Zazá, Carime, Ivete, Ana Maria e Leni 
Amada vila junto ao mar de Sepetiba 
Recebe o meu abraço, sou teu fã 
Mangaratiba! 
 
(GONZAGA; TEIXEIRA, 1949)  

 

http://letras.mus.br/luiz-gonzaga/
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Baião 

(Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira) 
 
Eu vou mostrar pra vocês 
Como se dança o baião 
E quem quiser aprender 
É favor prestar atenção 
Morena chega pra cá 
Bem junto ao meu coração 
Agora é só me seguir 
Pois eu vou dançar o baião 
Eu já dancei balancê 
Xamêgo, samba e xerém 
Mas o baião tem um quê 
Que as outras dancas não têm 
Oi quem quiser é só dizer 
Pois eu com satisfação 
Vou dançar cantando o baião 
Eu já cantei no Pará 
Toquei sanfona em Belém 
Cantei lá no Ceará 
E sei o que me convém 
Por isso eu quero afirmar 
Com toda convicção 
Que sou doido pelo baião 
 

(GONZAGA; TEIXEIRA, 1949)  

 

É nesse mesmo período que conhece, em Recife, um novo parceiro, o médico 

e poeta José de Souza Dantas (o Zé Dantas) com quem compõe vários sucessos, 

sendo as primeiras, já em 1950, CINTURA FINA e A VOLTA DA ASA BRANCA. 

 

Cintura Fina 
(Luiz Gonzaga / Zé Dantas) 
 
Minha morena venha pra cá 
Pra dançar xote 
Se deita em meu cangote 
E pode cuchilar 
 
Tu és muié pra homem nenhum 
Botar defeito 
Por isso sastifeito 
Com você vou dançar 
 
Vem cá cintura fina, cintura de pilão, 
Cintura de menina, vem cá, meu coração... 

http://www.reidobaiao.com.br/cintura-fina
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Quando eu abarco essa cintura de pilão 
Fico frio, arrepiado, quase morto de paixão 
E fecho os óio quando sinto o teu calor 
Pois teu corpo só foi feito 
Pros cochilo do amor 
 
Vem cá cintura fina, cintura de pilão... 
 
(GONZAGA; DANTAS, 1950)  

 

A Volta da Asa Branca 
(Luiz Gonzaga / Zé Dantas) 
 
Já faz três noites 
Que pro norte relampeia 
A asa branca 
Ouvindo o ronco do trovão 
Já bateu asas 
E voltou pro meu sertão 
Ai, ai eu vou me embora 
Vou cuidar da prantação 
A seca fez eu desertar da minha terra 
Mas felizmente Deus agora se alembrou 
De mandar chuva 
Pr'esse sertão sofredor 
Sertão das muié séria 
Dos homes trabaiador 
Rios correndo 
As cachoeira tão zoando 
Terra moiada 
Mato verde, que riqueza 
E a asa branca 
Tarde canta, que beleza 
Ai, ai, o povo alegre 
Mais alegre a natureza 
Sentindo a chuva 
Eu me arrescordo de Rosinha 
A linda flor 
Do meu sertão pernambucano 
E se a safra 
Não atrapaiá meus pranos 
Que que há, o seu vigário 
Vou casar no fim do ano. 
 

(GONZAGA; DANTAS, 1977) 

 

http://www.reidobaiao.com.br/cintura-fina
http://www.reidobaiao.com.br/cintura-fina
http://www.reidobaiao.com.br/a-volta-da-asa-branca


59 

Foi em 1950, também, que Gonzaga recebeu o título e até hoje consagrado de 

REI DO BAIÃO. Nesse mesmo ano grava ASSUM PRETO e QUE NEM JILÓ. 

 

Assum Preto 
(Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 
 
Tudo em vorta é só beleza 
Sol de abril e a mata em flor 
Mas assum preto, cego dos óios 
Num vendo a luz, ai, canta de dor 
Mas assum preto, cego dos óios 
Num vendo a luz, ai, canta de dor 
 
Tarvez por ignorância 
Ou maudade das pió 
Furaram os óios do assum preto 
Pra ele assim, ai, cantar mió 
Furaram os óios do assum preto 
Pra ele assim, ai, cantar mió 
 
Assum preto vevi sorto 
Mas num pode avoar 
Mil vez a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, podesse óiar 
Mil vez a sina de uma gaiola 
Desde que o cé, ai, podesse óiar 
 
Assum preto, o meu cantar 
É tão triste com o teu, 
Também roubaram o meu amor 
Que era a luz, ai dos óios meus 
Também roubaram o meu amor 
Que era a luz, ai dos óios meus  
 
(GONZAGA; TEIXEIRA, 1979)  

 

Que Nem Jiló 

(Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 
 
Se a gente lembra só por lembrar 
O amor que a gente um dia perdeu 
Saudade inté que assim é bom 
Pro cabra se convencer 
Que é feliz sem saber 
Pois não sofreu 
 
Porém se a gente vive a sonhar 

http://www.reidobaiao.com.br/assum-preto
http://www.reidobaiao.com.br/assum-preto
http://www.reidobaiao.com.br/que-nem-jilo
http://www.reidobaiao.com.br/que-nem-jilo
http://www.reidobaiao.com.br/que-nem-jilo
http://www.reidobaiao.com.br/que-nem-jilo
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Com alguém que se deseja rever 
Saudade, entonce aí, é ruim 
Eu tiro isso por mim, 
Que vivo doido a sofrer 
 
Ai quem me dera voltar 
Pros braços do meu chodó 
Saudade assim faz roer 
E amarga que nem jiló 
 
Mas ninguém pode dizer 
Que me viu triste a chorar 
Saudade, o meu remédio é cantar 
Saudade, o meu remédio é cantar 
 
(GONZAGA; TEIXEIRA, 1977)  

 

Em 1951 grava OLHA PRO CÉU, uma parceria com José Fernandes; e em 

1952 grava PARAÍBA, uma parceira com Humberto Teixeira. 

 

Olha Pro Céu 
(Luiz Gonzaga / José Fernandes) 
 
Olha pro céu, meu amor 
Vê como ele está lindo 
Olha "praquele" balão multicor 
Como no céu vai sumindo 
 
Foi numa noite, igual a esta 
Que tu me deste o teu coração 
O céu estava, assim em festa 
Pois era noite de São João 
 
Havia balões no ar 
Xóte e baião no salão 
E no terreiro 
O teu olhar, que incendiou 
Meu coração 
Olha pro céu, meu amor... 
 
(GONZAGA; FERNANDES, 1962)  

 

Paraíba 
(Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 
 

http://www.reidobaiao.com.br/olha-pro-ceu
http://www.reidobaiao.com.br/olha-pro-ceu
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Quando a lama virou pedra 
E mandacarú secou, 
Quando ribançã de sede 
Bateu asas e voou 
 
Foi ai que eu vim m'embora 
Carregando a minha dor, 
Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina 
 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
 
Eita, pau-pereira, 
Que em Princesa já roncou, 
Eita, Paraíba, 
Muié macho sim senhô 
 
Eita, pau-pereira, 
Meu badoque não quebrou, 
Hoje eu mando um abraço pra ti, 
pequenina 
 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
 
(GONZAGA; TEIXEIRA, 1981) 

 

Cantando o Nordeste por todo o país e apresentando o baião ao centro-sul do 

Brasil, é em 1953, que Luiz Gonzaga começa a usar o gibão de couro assumindo 

verdadeiramente sua identidade nordestina. Grava ABC DO SERTÃO, VOZES DA 

SECA, O XOTE DAS MENINAS e A VIDA DE VIAJANTE.  

 

ABC do Sertão 
(Luiz Gonzaga / Zé Dantas) 
 
Lá no meu sertão 
Pro caboclo lê 
Têm que aprender um outro ABC 
O jota é ji, o éle é lê 
O ésse é si, mas o erre tem nome de rê 
 
Até o ypsilon lá é pssilone, 
O eme é mê e o ene é nê, 
O efe é fê, o gê chama-se guê, 
Na escola é engraçado, 
Ouvir-se tanto "ê" 
A, bê, cê, dê, fê, guê, lê, mê, nê, pê, quê, rê, tê, vê e zê.  

http://www.reidobaiao.com.br/abc-do-sertao
http://www.reidobaiao.com.br/abc-do-sertao
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(GONZAGA; DANTAS, 1988) 

 
 
Vozes da Seca 
(Luiz Gonzaga / Zé Dantas) 
 
Seu dotô os nordestino 
Têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista 
Nessa seca do sertão 
Mas dotô uma esmola 
A um home qui é são 
Ou lhe mata de vergonha 
Ou vicia o cidadão 
 
É por isso que pidimo 
Proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído 
Para as rédia do poder 
Pois dotô dos vinte estado 
Temos oito sem chover 
Veja bem, quase a metade 
Do Brasil tá sem comer 
 
Dê serviço a nosso povo 
Encha os rio e barrages 
Dê comida a preço bom 
Não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da esmola 
Que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juros 
Sem gastar nossa corage 
 
Se o doutô fizer assim 
Salva o povo do sertão 
Se um dia a chuva vim 
Que riqueza pra nação 
Nunca mais nós pensa em seca 
Vai dar tudo nesse chão 
Cúmu vê, nosso destino 
Mecê tem vossa mão 
 
(GONZAGA; DANTAS, 1977) 

 
O Xote das Meninas 
(Luiz Gonzaga / Zé Dantas) 
 
Mandacaru quando fulora na seca 
É o sinal que a chuva chega no sertão 

http://www.reidobaiao.com.br/vozes-da-seca
http://www.reidobaiao.com.br/vozes-da-seca
http://www.reidobaiao.com.br/vozes-da-seca
http://www.reidobaiao.com.br/vozes-da-seca
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Toda menina que enjoa da boneca 
é sinal que o amor já chegou no coração 
Meia comprida, num qué mais sapato baixo 
Vestido bem cintado, não quer mais vestir timão 
 
Ela só quer, só pensa em namorar (2X) 
 
De manhâ cedo, já está pintada 
Só vive suspirando, sonhando acordada 
O pai leva ao doutor, a filha adoentada 
Não come nem estuda, não dorme e nem quer nada 
 
Ela só quer, só pensa em namorar (2X) 
 
Mas o doutor, nem examina 
Chamando o pai de lado, diz logo em surdina 
O mal é da idade, e que pra tal menina 
Não tem um só remédio, em toda a medicina 
 
Ela só quer, só pensa em namorar (2X)  
 

(GONZAGA; DANTAS, 1971) 

 
A Vida de Viajante 
(Luiz Gonzaga / Hervê Cordovil) 
 
Minha vida é andar 
Por esse país 
Pra ver se um dia 
Descanso feliz 
Guardando as recordações 
Das terras onde passei 
Andando pelos sertões 
E dos amigos que lá deixei 
Chuva e sol 
Poeira e carvão 
Longe de casa 
Sigo o roteiro 
Mais uma estação 
E alegria no coração 
Minha vida é andar... 
Mar e terra 
Inverno e verão 
Mostra o sorriso 
Mostra a alegria 
Mas eu mesmo não 
E a saudade no coração 
Minha vida é andar... 
 

http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/a-vida-do-viajante
http://www.reidobaiao.com.br/a-vida-do-viajante
http://www.reidobaiao.com.br/a-vida-do-viajante
http://www.reidobaiao.com.br/a-vida-do-viajante
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(GONZAGA; CORDOVIL, 1979) 

 

Em 1958, Luiz Gonzaga lança o primeiro disco LP com doze músicas, com o 

título Xamêgo, grava entre outras músicas DEZESSETE E SETECENTOS e a música 

XAMÊGO numa parceria com Miguel Lima; conseguiu grande sucesso nesse ano. 

Todos queriam saber o que era o xamêgo. 

 

Dezessete e Setecentos 
(Luíz Gonzaga / Miguel Lima) 
 
Eu lhe dei vinte mil réis 
Prá pagar três e trezentos 
Você tem que me voltar 
Dezesseis e setecentos! 
Dezessete e setecentos! 
Dezesseis e setecentos!... 

Mas se eu lhe dei vinte mil réis 
Prá pagar três e trezentos 
Você tem que me voltar 
Dezesseis e setecentos! 
Mas dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos! 
Porque dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos!... 

Mas se eu lhe dei vinte mil réis 
Prá pagar três e trezentos 
Você tem que me voltar 
Dezesseis e setecentos! 
Mas dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos! 
Dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos!... 
 
Sou diplomata 
Freqüentei academia 
Conheço geografia 
Sei até multiplicar 
Dei vinte mango 
Prá pagar três e trezentos 
Dezessete e setecentos 
Você tem que me voltar... 
 
É dezessete e setecentos! 
É dezesseis e setecentos! 
É dezessete e setecentos! 
É dezesseis e setecentos! 

http://letras.mus.br/luiz-gonzaga/
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Mas se eu lhe dei vinte mil réis 
Prá pagar três e trezentos 
Você tem que me voltar 
Dezesseis e setecentos! 
Mas dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos!... 
 
Mas olha aqui 
Se eu lhe dei vinte mil réis 
Prá pagar três e trezentos 
Você tem que me voltar 
Dezesseis e setecentos! 
Mas dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos! 
Mas dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos!... 
 
Eu acho bom 
Você tirar os nove fora 
Evitar que eu vá embora 
E deixe a conta sem pagar 
Eu já lhe disse 
Que essa droga está errada 
Vou buscar a tabuada 
E volto aqui prá lhe provar... 
 
Você tem que me voltar 
Dezesseis e setecentos! 
É dezessete e setecentos! 
É dezesseis e setecentos!... 
 
Mas se lhe dei vinte mil réis 
Prá pagar três e trezentos 
Você tem que me voltar 
Dezesseis e setecentos! 
Porque dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos!... 
 
Mas rapaz olha aqui 
Se eu lhe dei vinte mil réis 
Prá pagar três e trezentos 
Você tem que me voltar 
Dezesseis e setecentos! 
Mas é dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos!... 
 
Mas se lhe dei vinte mil réis 
Prá pagar três e trezentos 
Você tem que me voltar 
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Dezesseis e setecentos! 
Mas dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos! 
Porque dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos!... 
 
Não, pera aí 
Mas se lhe dei vinte mil réis 
Prá pagar três e trezentos 
Você tem que me voltar 
Dezesseis e setecentos! 
Mas porque 
Dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos!... 
 
Mas olha aqui rapá 
Dezesseis e setecentos! 
Dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos! 
Mas não é dezessete e setecentos? 
Dezesseis e setecentos! 
Dezesseis e setecentos? 
Dezesseis e setecentos!... 
 
Então deixa 
É por isso que não gosto 
De discutir com gente ignorante 
Por isso é que o Brasil 
Não "progrede" nisso... 
 

(GONZAGA; LIMA, 1958)   

 
Xamêgo 
(Luiz Gonzaga / Miguel Lima) 
 
O xamêgo dá prazer 
O xamêgo faz sofrer 
O xamêgo às vezes dói 
Às vezes não 
O xamêgo às vezes rói 
O coração 
Todo mundo quer saber 
O que é o xamêgo 
Ninguém sabe se ele é branco 
Se é mulato ou negro (2x) 
Quem não sabe o que é xamêgo 
Pede pra vovó 
Que já tem setenta anos 
E ainda quer xodó 
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E reclama noite e dia 
Por viver tão só 
E reclama noite e dia 
Por viver tão só (2x) 
Ai que xodó, que xamêgo 
Que chorinho bom 
Toca mais um bocadinho 
Sem sair do tom 
Meu comprade chegadinho 
Ai que xamêgo bom 
Ai que xamêgo bom 
Ai que xamêgo bom 
 
(GONZAGA; LIMA, 1958)  

 

O Rei do Baião torna-se maçom em 1961 e, sofre seu segundo acidente de 

carro em que machuca o lado direito do rosto, ferindo gravemente o seu olho.  

Em 1962, a parceria com Zé Dantas se desfaz pelo falecimento deste. Apesar 

das tendências estrangeiras e da bossa nova nas frequências do rádio, Luiz Gonzaga 

não deixava a sua pose de Rei.  

Em 1963 conhece o poeta cearense Patativa do Assaré com quem no ano 

seguinte grava a toada "A TRISTE PARTIDA" sua música preferida, a qual ele cita 

numa entrevista ao jornal Diário do Nordeste9. 

 

A Triste Partida 
(Patativa do Assaré) 
 
Setembro passou 
Outubro e Novembro 
Já tamo em Dezembro 
Meu Deus, que é de nós, 
Meu Deus, meu Deus 
Assim fala o pobre 
Do seco Nordeste 
Com medo da peste 
Da fome feroz 
Ai, ai, ai, ai 
A treze do mês 
Ele fez experiênça 
Perdeu sua crença 
Nas pedras de sal, 
Meu Deus, meu Deus 

                                                 
9 (Disponível em: <http://www.reidobaiao.com.br/biografia-por-cida-carvalho>. Acesso em: 15 jun. 2012.) 
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Mas noutra esperança 
Com gosto se agarra 
Pensando na barra 
Do alegre Natal 
Ai, ai, ai, ai 
Rompeu-se o Natal 
Porém barra não veio 
O sol bem vermeio 
Nasceu muito além 
Meu Deus, meu Deus 
Na copa da mata 
Buzina a cigarra 
Ninguém vê a barra 
Pois barra não tem 
Ai, ai, ai, ai 
Sem chuva na terra 
Descamba Janeiro, 
Depois fevereiro 
E o mesmo verão 
Meu Deus, meu Deus 
Entonce o nortista 
Pensando consigo 
Diz: "isso é castigo 
não chove mais não" 
Ai, ai, ai, ai 
Apela pra Março 
Que é o mês preferido 
Do santo querido 
Sinhô São José 
Meu Deus, meu Deus 
Mas nada de chuva 
Tá tudo sem jeito 
Lhe foge do peito 
O resto da fé 
Ai, ai, ai, ai 
Agora pensando 
Ele segue outra tria 
Chamando a famia 
Começa a dizer 
Meu Deus, meu Deus 
Eu vendo meu burro 
Meu jegue e o cavalo 
Nóis vamo a São Paulo 
Viver ou morrer 
Ai, ai, ai, ai 
Nóis vamo a São Paulo 
Que a coisa tá feia 
Por terras alheia 
Nós vamos vagar 
Meu Deus, meu Deus 
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Se o nosso destino 
Não for tão mesquinho 
Ai pro mesmo cantinho 
Nós torna a voltar 
Ai, ai, ai, ai 
E vende seu burro 
Jumento e o cavalo 
Inté mesmo o galo 
Venderam também 
Meu Deus, meu Deus 
Pois logo aparece 
Feliz fazendeiro 
Por pouco dinheiro 
Lhe compra o que tem 
Ai, ai, ai, ai 
Em um caminhão 
Ele joga a famia 
Chegou o triste dia 
Já vai viajar 
Meu Deus, meu Deus 
A seca terrívi 
Que tudo devora 
Ai,lhe bota pra fora 
Da terra natal 
Ai, ai, ai, ai 
O carro já corre 
No topo da serra 
Oiando pra terra 
Seu berço, seu lar 
Meu Deus, meu Deus 
Aquele nortista 
Partido de pena 
De longe acena 
Adeus meu lugar 
Ai, ai, ai, ai 
No dia seguinte 
Já tudo enfadado 
E o carro embalado 
Veloz a correr 
Meu Deus, meu Deus 
Tão triste, coitado 
Falando saudoso 
Com seu filho choroso 
Iscrama a dizer 
Ai, ai, ai, ai 
De pena e saudade 
Papai sei que morro 
Meu pobre cachorro 
Quem dá de comer? 
Meu Deus, meu Deus 



70 

Já outro pergunta 
Mãezinha, e meu gato? 
Com fome, sem trato 
Mimi vai morrer 
Ai, ai, ai, ai 
E a linda pequena 
Tremendo de medo 
"Mamãe, meus brinquedo 
Meu pé de fulô?" 
Meu Deus, meu Deus 
Meu pé de roseira 
Coitado, ele seca 
E minha boneca 
Também lá ficou 
Ai, ai, ai, ai 
E assim vão deixando 
Com choro e gemido 
Do berço querido 
Céu lindo e azul 
Meu Deus, meu Deus 
O pai, pesaroso 
Nos fio pensando 
E o carro rodando 
Na estrada do Sul 
Ai, ai, ai, ai 
Chegaram em São Paulo 
Sem cobre quebrado 
E o pobre acanhado 
Percura um patrão 
Meu Deus, meu Deus 
Só vê cara estranha 
De estranha gente 
Tudo é diferente 
Do caro torrão 
Ai, ai, ai, ai 
Trabaia dois ano, 
Três ano e mais ano 
E sempre nos prano 
De um dia vortar 
Meu Deus, meu Deus 
Mas nunca ele pode 
Só vive devendo 
E assim vai sofrendo 
É sofrer sem parar 
Ai, ai, ai, ai 
Se arguma notíça 
Das banda do norte 
Tem ele por sorte 
O gosto de ouvir 
Meu Deus, meu Deus 
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Lhe bate no peito 
Saudade de móio 
E as água nos óio 
Começa a cair 
Ai, ai, ai, ai 
Do mundo afastado 
Ali vive preso 
Sofrendo desprezo 
Devendo ao patrão 
Meu Deus, meu Deus 
O tempo rolando 
Vai dia e vem dia 
E aquela famia 
Não vorta mais não 
Ai, ai, ai, ai 
Distante da terra 
Tão seca mas boa 
Exposto à garoa 
A lama e o paú 
Meu Deus, meu Deus 
Faz pena o nortista 
Tão forte, tão bravo 
Viver como escravo 
No Norte e no Sul 
Ai, ai, ai, ai 
 
(ASSARÉ, 1964)  

 

Na década de 70, o rei do baião teve muitas canções gravadas por outros 

artistas, como Caetano Veloso que regravou "Asa Branca". Responsável pela 

valorização da música nordestina, Gonzaga recebe o título de “IMORTAL DA MÚSICA 

BRASILEIRA”, pela TV TUPÍ do Rio de Janeiro. Foi nessa década também que Luiz 

Gonzaga e Humberto Teixeira entraram na Coleção História da MPB, editada pela 

Abril Cultural.  

No ano de 1980, na capital cearense, o filho de Januário canta para o Papa 

João Paulo II, que agradece dizendo "OBRIGADO CANTADOR!".  

Em 1982 vai tocar em Paris. Nesse mesmo ano, volta para sua terra natal e 

realiza, no parque Asa Branca - terreno que ele mesmo comprou - uma das maiores 

festas que Exu já vira. 

Em 1986 volta à França para participar, ao lado de outros artistas brasileiros, 

como Fafá de Belém, Morais Moreira e Alceu Valença, de um festival de música 
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brasileira, Couleurs Brésil, evento que deu início ao programa dos anos Brasil-França 

86-88. Esse evento reuniu aproximadamente 15 mil pessoas no Halle de La Villete. 

Em 1987 o médico Amauro Medeiros, depois de vários exames, constata um 

carcinoma de próstata. E a cada dia que se passava as dores tornavam-se mais 

frequentes, deixando-o noites sem dormir. 

 No dia 02 de junho de 1989 concede uma entrevista ao jornalista Gildson 

Oliveira, e em uma de suas falas, disse: “Quero ser lembrado como o sanfoneiro que 

amou e cantou muito seu povo, o sertão; que cantou as aves, os animais, os padres, 

os cangaceiros, os retirantes, os valentes, os covardes, o amor” (MOTA, 2007). Já no 

dia 06 de junho, recebeu homenagens de muitos artistas brasileiros no seu último 

show, realizado no Teatro Guararapes do Centro de Convenções de Recife. Nesse 

show, Luiz Gonzaga terminou sua apresentação com as seguintes palavras: “Boa 

Noite minha gente! [...], não preciso dizer que estou enfermo. Venho receber essa 

Homenagem. Estou feliz, graças a Deus, por ter conseguido chegar aqui. E estou até 

melhor um pouquinho. Quem sabe, né?” (MOTA, 2007) 

No dia 21 de junho de 1989, o Rei do Baião é internado no Hospital Santa 

Joana, em Recife, onde permaneceu por 42 dias. Luiz Gonzaga - que veio lá das 

bandas do Exu e conquistou o coração não só dos brasileiros como também dos 

estrangeiros - não resiste e falece no dia 02 de agosto, aos 76 anos de idade. 

O “Asa Branca do Nordeste” voou, mas até hoje perpetua deixando em suas 

lindas canções a identidade nordestina.
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CAPÍTULO IV 

 

GONZAGA: NORDESTINIDADE MARCADA 

 

 

 

 

 

 

“[...] eu gravava meus discos e ia procurar o meu público lá nos matos. Nos estados longínquos. [...] 
Eu chegava nas cidades do interior com os meus discos, cantava na praça pública, vendia o meu 

peixe. Foi sempre no Nordeste que eu me arrumei”. 

(GONZAGA, 1996) 
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5 GONZAGA: NORDESTINIDADE MARCADA 

 

 

“Deus me deu o dom de falar, com a minha própria 
linguagem, despreocupado, sem medo de errar, porque o 
povo já sabe que eu não sou intelectual, então eu mando 

brasa.”  
         (GONZAGA, 1988) 

 

 

Os motivos que levam os nordestinos a deixarem a sua terra natal e às vezes 

a sua família são muitos, porém isso não significa abandonar suas raízes, seus 

valores, sua cultura.  “Ser nordestino é transitar nas fronteiras culturais do local para 

o global, da periferia para o centro é transitar no não lugar” (SILVA e ROCHA, 2010, 

p. 34). Podemos percebemos, assim, que a nordestinidade resulta das diversas 

culturas e identidades sociais do povo brasileiro (costumes e tradições de vários 

estados do Brasil), ou seja, a identidade nordestina formada pelo hibridismo cultural 

dos estados brasileiros. 

A riqueza da cultura nordestina tem marcas que vão além de manifestações 

folclóricas e populares. Por exemplo, na literatura nordestina há grandes contribuições 

de autores como João Cabral de Melo Neto e Graciliano Ramos. Este retratou em 

várias obras a seca, a pobreza e a fome nordestinas, assim como Luiz Gonzaga. 

A nordestinidade tem seus efeitos de sentido criados a partir da linguagem, da 

vestimenta, dos usos e costumes peculiares do povo desta região, ligados a uma 

temática de vida, de escolhas; uma visão de mundo, delimitando um espaço 

geográfico que faz, desta forma, revelar a identidade do povo nordestino. 

É nessa perspectiva que o nosso olhar está voltado, ou seja, mostrar as marcas 

identitárias de nordestinidade do sujeito autor e intérprete Luiz Gonzaga do 

Nascimento nas canções ASA BRANCA (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira, 1947); A 

TRISTE PARTIDA (Patativa do Assaré, 1964); ABC DO SERTÃO (Luiz Gonzaga / Zé 

Dantas, 1953); O XOTE DAS MENINAS (Luiz Gonzaga / Zé Dantas, 1953); PARAÍBA 

(Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira, 1949); OLHA PRO CÉU (Composição: Luiz 

Gonzaga / José Fernandes, 1951) e SÚPLICA CEARENSE (Waldeck Artur de Macedo 

(Gordurinha) e Nelinho, 1979 – Intérprete: Luiz Gonzaga). 
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Apreciar a música significa, entre outras definições, gestos de leitura que 

podem fazer emergir efeitos de sentido, significações que desvendam a opacidade 

das letras, através dos fios discursivos que as constituem enquanto discursos.  

Lucena (1998, p. 207) afirma que 

 

Através dos discursos manifestados em textos os sujeitos-produtores 
apresentam uma identidade ideológica repassada por temas e figuras que 
configuram a sua ‘visão de mundo’ Os seus textos conduzem e refletem as 
práticas sociais das formações ideológicas onde estão inseridos. 

 

As canções de Gonzaga tornaram-se arquivo cultural nordestino e se 

cristalizaram nas formações discursivas e ideológicas do povo desta região. Passam 

por essa interpretação, as vozes plurais do ideário do Nordeste, trazendo uma 

(re)significação importante, ao levar para o Brasil e para outros países a preservação 

e valorização desta região, constituinte, não só da música nordestina, mas também 

do homem, da historicidade, da intra e interdiscursividade do povo nordestino. 

Vale ressaltar que para analisarmos as letras das canções do rei do baião 

partimos de alguns dos princípios fundadores de observação analítico-discursiva 

postulado por Foucault: acontecimento, regularidade, causalidade, dependência e 

transformação. Acrescidos deste mesmo autor teoria sobre a sexualidade. 

O mestre da sanfona é um sujeito-autor que mostra uma identidade do homem 

do Nordeste, não só pelas canções que compõe e que interpreta, mas também pela 

imagem das capas dos LPs que materializam suas marcas de nordestinidade em que 

apresenta o chapéu de couro e a vestimenta (sempre representada pelo gibão e o 

lenço no pescoço), que nos remetem ao homem sertanejo nordestino. 

Iniciemos, agora, a nossa análise acadêmica com o objetivo de revelar as 

marcas identitárias de nordestinidade do maior sanfoneiro do nordeste, Luiz Gonzaga 

do Nascimento. 

 

5.1 ASA BRANCA (Composição: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 
 

Quando oiei a terra ardendo, 
Qual fogueira de São João, 
Eu perguntei a Deus do céu, uai, 
Por que tamanha judiação... 
 
Que braseiro, que fornáia, 
Nem um pé de prantação, 
Por farta d'água perdi meu gado 
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Morreu de sede meu alazão... 
 
Inté mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 
Entonce eu disse, adeus, Rosinha 
Guarda contigo meu coração... 
 
Hoje, longe muitas léguas, 
Numa triste solidão, 
Espero a chuva cair de novo 
Pra eu vortá pro meu sertão... 
 
Quando o verde dos teus óios... 
Se espaiá na prantação... 
Eu te asseguro, num chore não, viu... 
Que eu vortarei, viu, meu coração...  
 
(GONZAGA; TEIXEIRA, 1971) 

 

A partir dos mecanismos de análise que adotamos (acontecimento 

regularidade, causalidade, dependência e transformação) acrescentaremos às 

análises elementos outros, também analíticos, que apontam o intra e o interdiscurso 

dos sujeitos, bem como outros que também influenciam, direta ou indiretamente, as 

produções discursivas, como os discursos periféricos, advindos dos diversos 

Aparelhos Ideológicos de Estado, discursos que vêm das instituições fundadoras dos 

já-ditos como família, escola, igreja, sindicatos, etc.; como outros fatores que também 

influenciam as condições de produção dos sujeitos e estas sua discursivização.  

Nos discursos de Luiz Gonzaga as marcas de nordestinidade depreendidas 

quase sempre apontam os lugares marcados atravessados e atravessadores do 

sujeito. Como vimos no capítulo destinado à sua história, Luiz é um homem simples, 

trabalhador rural, de família humilde, com pouca instrução, estes traços já são 

suficientemente fortes para nos apontar alguns elementos marcadores de seu 

discurso, discurso este impregnado de uma linguagem simples, marcado pela intensa 

submissão à religiosidade, pelo sentimento de inferioridade diante de um Deus de 

quem espera a solução dos problemas.   

Na materialidade linguística de sua composição Asa Branca, observamos uma 

linguagem coloquial, que prevalece, de forma mais acirrada ou não, nas letras de 

quase todas as suas outras composições. Esta canção traz elementos discursivos 

fortemente marcantes do discurso nordestino, o próprio título, que generaliza um 
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nome para qualquer pássaro que resista às condições naturais do lugar, visto que asa 

branca é o nome de um pássaro de arribação, que voa do sertão quando percebe que 

a seca vai chegar. Outros marcadores linguísticos que apontam a simplicidade do 

dizer discursivo são as palavras escritas (e cantadas) da forma como são faladas 

pelos habitantes do Nordeste, principalmente os das cidades mais afastadas das 

capitais, vejamos: uai, judiação, fornáia, prantação, farta, Inté, vortá, óios, espaiá 

e vortarei. Luiz Gonzaga se orgulhava de ser nordestino, matuto do interior de 

Pernambuco e de, mesmo depois de sua fama, continuar com este estereótipo.  

As duas primeiras estrofes do texto o autor compara o calor e a seca da região 

a uma fornalha que causa imensa desolação e perda, contudo, a fé, expressa nos 

versos Eu perguntei a Deus do céu, uai  /  Por que tamanha judiação  discurso 

marcado e característica advinda do aparelho ideológico igreja, não permite culpar a 

Deus pelos acontecimentos e a provável falta de consciência política e também não 

permite culpar aos homens. A perda de elementos vitais como a plantação, o gado e 

o cavalo (Nem um pé de prantação / Por farta d'água perdi meu gado / Morreu de 

sede meu alazão...) não são impingidas a ninguém, porque o sofrimento já faz parte 

dos sentimentos destes sujeitos assujeitados a processos ideológicos que não lhes 

permitem reflexão; a comparação entre a terra ardendo e a fogueira de São João 

apontam esta “inocência”, esta total ausência de culpabilidade e a falta de 

conhecimento político social que apontem os verdadeiros “atores” que atuam no 

cenário da seca do Nordeste brasileiro.  

Outro intradiscurso estabelecido pelo autor é entre a partida da Asa Branca e a 

sua:  Inté mesmo a asa branca / Bateu asas do sertão / Entonce eu disse, adeus, 

Rosinha / Guarda contigo meu coração. Igual ao pássaro que deixa suas paragens, o 

autor ver-se obrigado a buscar outro lugar, distante de suas origens, de seu lar, para 

tentar uma vida melhor. Contudo, apesar de Hoje, longe muitas léguas, guarda em si 

a esperança de retornar e promete que, assim que as condições de sobrevivência 

melhorarem, voltará: 

 

Numa triste solidão, 
Espero a chuva cair de novo 
Pra eu vortá pro meu sertão... 
 
Quando o verde dos teus óios... 
Se espaiá na prantação... 
Eu te asseguro, num chore não, viu... 
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Que eu vortarei, viu, meu coração... 
 

Na vertente da análise dos mecanismos foucaulteanos, a Causalidade é 

sempre a mesma na poética de Gonzagão, as causas de seus dizeres estão 

totalmente relacionadas com as condições de produção desse sujeito, ou seja, as 

próprias marcas de nordestinidade são as causadoras do seu inter e intradiscurso: a 

falta de água, a plantação arruinada pelo solo árido e seco do Nordeste, a morte, a 

fome e demais tragédias que assolam a população da região   

O mecanismo de Transformação pode ser analisado em conjunto com a 

Dependência sob a ótica de que um implica no outro: A transformação discursiva 

ocorrerá à medida que o sujeito se locomova de lugar e de papel, assim, Luiz 

Gonzaga, ao deixar sua terra natal em busca de novas oportunidades, convivendo em 

outras condições de produção, terá o seu discurso afetado, transformado, pois é no 

social que os discursos se entrelaçam, se cruzam, se estabelecem, como diz o próprio 

Foucault (2006, p. 8 e 9) em A ordem do Discurso: 

 

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade.  

 

Também ocorrerá mecanismo de Transformação com as mudanças nas 

Condições de Produção, no caso deste autor, com a mudança que faz da fazenda 

Caiçara (Povoado do Araripe a 12 km de Exu), passando por outras cidades 

periféricas, Crato no Ceará, depois indo a Minas Gerais até chegar ao Rio de Janeiro 

onde começa espontaneamente sua carreira profissional. Todas estas mudanças 

afetam significativamente sua discursividade, identidade e, consequentemente, sua 

função-autor. 

A Regularidade discursiva, que é outro mecanismo de análise, em Luiz 

Gonzaga vai desde as letras das canções até sua performance de apresentação em 

público, o imbricado discursivo se dá desde a simplicidade da composição das letras 

das canções, traço típico do dizer nordestino, até os adereços e instrumentos musicais 

com que recobre seu fazer discursivo. A presença do chapéu de couro, do gibão, do 

lenço no pescoço, a constância de utilizar nas produções e se apresentar com a 

sanfona, zabumba, triângulo e gonguê, sem implementar, mesmo atravessando 

décadas de sucesso, outros instrumentos modernos e eletrônicos, a manutenção dos 
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mesmos ritmos: forró, xote, maracatu e baião, denotam a regularidade de um discurso 

marcado. 

Para um desconhecedor da engenhosa obra do Rei do Baião, a Regularidade 

poderia ser um elemento de oposição ao Acontecimento, contudo, mesmo pelos 

pressupostos teóricos da AD, “[...] os discursos que, indefinidamente, para além de 

sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer” (FOUCAULT, 

2006, p. 22); e principalmente para os conhecedores da obra, Luiz Gonzaga era 

inédito cada vez que subia no palco para interpretar uma canção, não importando se 

“nova ou velha” fazia um acontecimento, pois (como já dissemos em outro capítulo) 

“[...] O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta”. (id, 2006, p. 

26). A cada discurso “o matuto de Exu” se consolidou como artista, como autor, sem 

nunca negar sua identidade nordestina.  

 

5.2 A TRISTE PARTIDA (Composição: Patativa do Assaré) 

Setembro passou 
Outubro e Novembro 
Já tamo em Dezembro 
Meu Deus, que é de nós, 
Meu Deus, meu Deus 
Assim fala o pobre 
Do seco Nordeste 
Com medo da peste 
Da fome feroz 
Ai, ai, ai, ai 
A treze do mês 
Ele fez experiênça 
Perdeu sua crença 
Nas pedras de sal, 
Meu Deus, meu Deus 
Mas noutra esperança 
Com gosto se agarra 
Pensando na barra 
Do alegre Natal 
Ai, ai, ai, ai 
Rompeu-se o Natal 
Porém barra não veio 
O sol bem vermeio 
Nasceu muito além 
Meu Deus, meu Deus 
Na copa da mata 
Buzina a cigarra 
Ninguém vê a barra 
Pois barra não tem 
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Ai, ai, ai, ai 
Sem chuva na terra 
Descamba Janeiro, 
Depois fevereiro 
E o mesmo verão 
Meu Deus, meu Deus 
Entonce o nortista 
Pensando consigo 
Diz: "isso é castigo 
não chove mais não" 
Ai, ai, ai, ai 
Apela pra Março 
Que é o mês preferido 
Do santo querido 
Sinhô São José 
Meu Deus, meu Deus 
Mas nada de chuva 
Tá tudo sem jeito 
Lhe foge do peito 
O resto da fé 
Ai, ai, ai, ai 
Agora pensando 
Ele segue outra tria 
Chamando a famia 
Começa a dizer 
Meu Deus, meu Deus 
Eu vendo meu burro 
Meu jegue e o cavalo 
Nóis vamo a São Paulo 
Viver ou morrer 
Ai, ai, ai, ai 
Nóis vamo a São Paulo 
Que a coisa tá feia 
Por terras alheia 
Nós vamos vagar 
Meu Deus, meu Deus 
Se o nosso destino 
Não for tão mesquinho 
Ai pro mesmo cantinho 
Nós torna a voltar 
Ai, ai, ai, ai 
E vende seu burro 
Jumento e o cavalo 
Inté mesmo o galo 
Venderam também 
Meu Deus, meu Deus 
Pois logo aparece 
Feliz fazendeiro 
Por pouco dinheiro 
Lhe compra o que tem 
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Ai, ai, ai, ai 
Em um caminhão 
Ele joga a famia 
Chegou o triste dia 
Já vai viajar 
Meu Deus, meu Deus 
A seca terrívi 
Que tudo devora 
Ai,lhe bota pra fora 
Da terra natal 
Ai, ai, ai, ai 
O carro já corre 
No topo da serra 
Oiando pra terra 
Seu berço, seu lar 
Meu Deus, meu Deus 
Aquele nortista 
Partido de pena 
De longe acena 
Adeus meu lugar 
Ai, ai, ai, ai 
No dia seguinte 
Já tudo enfadado 
E o carro embalado 
Veloz a correr 
Meu Deus, meu Deus 
Tão triste, coitado 
Falando saudoso 
Com seu filho choroso 
Iscrama a dizer 
Ai, ai, ai, ai 
De pena e saudade 
Papai sei que morro 
Meu pobre cachorro 
Quem dá de comer? 
Meu Deus, meu Deus 
Já outro pergunta 
Mãezinha, e meu gato? 
Com fome, sem trato 
Mimi vai morrer 
Ai, ai, ai, ai 
E a linda pequena 
Tremendo de medo 
"Mamãe, meus brinquedo 
Meu pé de fulô?" 
Meu Deus, meu Deus 
Meu pé de roseira 
Coitado, ele seca 
E minha boneca 
Também lá ficou 
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Ai, ai, ai, ai 
E assim vão deixando 
Com choro e gemido 
Do berço querido 
Céu lindo e azul 
Meu Deus, meu Deus 
O pai, pesaroso 
Nos fio pensando 
E o carro rodando 
Na estrada do Sul 
Ai, ai, ai, ai 
Chegaram em São Paulo 
Sem cobre quebrado 
E o pobre acanhado 
Percura um patrão 
Meu Deus, meu Deus 
Só vê cara estranha 
De estranha gente 
Tudo é diferente 
Do caro torrão 
Ai, ai, ai, ai 
Trabaia dois ano, 
Três ano e mais ano 
E sempre nos prano 
De um dia vortar 
Meu Deus, meu Deus 
Mas nunca ele pode 
Só vive devendo 
E assim vai sofrendo 
É sofrer sem parar 
Ai, ai, ai, ai 
Se arguma notíça 
Das banda do norte 
Tem ele por sorte 
O gosto de ouvir 
Meu Deus, meu Deus 
Lhe bate no peito 
Saudade de móio 
E as água nos óio 
Começa a cair 
Ai, ai, ai, ai 
Do mundo afastado 
Ali vive preso 
Sofrendo desprezo 
Devendo ao patrão 
Meu Deus, meu Deus 
O tempo rolando 
Vai dia e vem dia 
E aquela famia 
Não vorta mais não 
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Ai, ai, ai, ai 
Distante da terra 
Tão seca mas boa 
Exposto à garoa 
A lama e o paú 
Meu Deus, meu Deus 
Faz pena o nortista 
Tão forte, tão bravo 
Viver como escravo 
No Norte e no Sul 
Ai, ai, ai, ai 
(ASSARÉ, 1964)  

 

A escolha desta música, como já dissemos anteriormente, se deu pelo fato de 

ter Luiz Gonzaga a declarado como sua preferida, embora não seja autor, a música 

se consagrou por sua interpretação. Como estamos trabalhando sob a ótica da 

Análise de Discurso, podemos continuar agregando, aos mecanismos de Foucault que 

estamos utilizando, a questão política, já que, além de ser um ‘canto de lamento’, se 

discursiviza em forma de protesto mostrando uma realidade social de sujeitos 

nordestinos que, ao ‘padecer’ no seu Berço, seu lar, parte para uma cidade metrópole: 

São Paulo. 

Este discurso é um relato épico das condições de vida de uma família, desde o 

sofrimento enfrentado em sua terra natal, até o enfrentado na cidade grande. É a dupla 

identificação com as condições de produção destes sujeitos que leva, tanto o autor 

Patativa do Assaré, em 1964, a escrever “A Triste Partida”, como Luiz Gonzaga a 

interpretá-la, demasiadas vezes, em seus shows por todo o país. 

Buscamos analisar os sujeitos discursivos em seu interdiscurso, ou seja, em 

relação a sua própria Formação Discursiva e em seus intradiscursos: discurso 

ideológico, simbólico, icônico fundados em um Já-Dito. Trabalharemos em primeiro 

lugar a discursividade dentro da cronologia e da espacialidade, já que se trata de um 

texto épico.  

A epopeia típica de um processo de migração de uma família, migrando do 

Sertão do Nordeste (que quer sair da seca, da fome e consequentemente da pobreza) 

para São Paulo, é a mostra dos mecanismos de Causalidade e Dependência uma vez 

que a mudança se dá pelas causas e pelas dependências referentes às Condições de 

Produção. O sujeito discursivo marca o início desta historicidade, a partir da inserção 

de meses do ano, já nos primeiros versos do poema: 
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Meu Deus, meu Deus 
Setembro passou 
Outubro e Novembro 
Já tamo em Dezembro 
Meu Deus, que é de nós 

 

A contagem cronológica do tempo continua e avança sem, contudo, aparecer 

uma solução para a problemática que enfrentam os sujeitos, apesar de acreditar nas 

mudanças, elas não chegam, apenas lhes resta lamentar: 

Apela pra Março 
Que é o mês preferido 
Do santo querido 
Sinhô São José 
Meu Deus, meu Deus 
Mas nada de chuva 
Tá tudo sem jeito 
Lhe foge do peito 
O resto da fé 
Ai, ai, ai, ai 

  

Cronologicamente, constatados pelo primeiro verso do trecho a seguir, chega 

o momento em que, sem ter mais saída, decide partir, mesmo consciente de que não 

há mais condições de sobrevivência no lugar em que reside, guarda a esperança de 

um dia poder voltar, como percebemos pelo último verso: 

Nóis vamo a São Paulo 
Viver ou morrer 
Ai, ai, ai, ai 
Nóis vamo a São Paulo 
Que a coisa tá feia 
Por terras alheia 
Nós vamos vagar 
Meu Deus, meu Deus 
Se o nosso destino 
Não for tão mesquinho 
Ai pro mesmo cantinho 
Nós torna a voltar 

 

Este paradoxo entre partida e retorno permeia todo o texto denotando com isto 

a marca comum de nordestinidade, o ‘amor à terra natal’:  

Ai, ai, ai, ai 
E assim vão deixando 
Com choro e gemido 
Do berço querido 
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Céu lindo e azul 
Meu Deus, meu Deus 

 

Seguindo a linha cronológica, a família já em São Paulo há anos não 

consegue voltar: 

Trabaia dois ano, 
Três ano e mais ano 
E sempre nos prano 
De um dia vortar 
Meu Deus, meu Deus 

Mas nunca ele pode 
Só vive devendo 
E assim vai sofrendo 
É sofrer sem parar 
Ai, ai, ai, ai 

O tempo rolando 
Vai dia e vem dia 
E aquela famia 
Não vorta mais não 
Ai, ai, ai, ai 

 

Esta análise, demonstrativa de uma evolução discursiva epopeica, além de 

confirmar os mecanismos de Causalidade, Regularidade e Dependência, também nos 

leva a refletir sobre os motivos que impedem, na maioria das vezes, o retorno das 

famílias nordestinas às suas terras. É sabido que a intenção dos sujeitos se apoia no 

paradoxo, antes mencionado, de partida x retorno, todavia, por que este retorno não 

acontece? Que processos históricos e sociais levam imigrantes nordestinos a ficarem 

“presos” em cidades metropolitanas se não é isto que eles desejam? Passemos à 

análise da materialidade histórica, social e cultural que definem a historicidade destes 

sujeitos. 

Apenas alguns poucos dados já nos servem para a contextualização das 

condições sociais destas famílias, vítimas do êxodo rural. Logo de início, o discurso 

que trata da saída da família mostra como esta se desloca: Em um caminhão / Ele 

joga a famia, é o famoso Pau de arara; No dia seguinte / 

Já tudo enfadado / E o carro embalado / Veloz a correr. É desta forma, sob estas 

condições que transcorre a viagem. São pessoas que pertencem a uma classe com 

baixo poder aquisitivo, agricultores donos de pequenas quantidades de terra, com 

pouco grau de instrução, casados e com filhos pequenos: 
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Chegaram em São Paulo 
Sem cobre quebrado 
E o pobre acanhado 
Percura um patrão 

 

Chegados à cidade grande, com estas condições sociais serão absorvidos por 

subempregos e configurarão a mão de obra barata que constrói as grandes obras, já 

que, como são fortes, trabalharão em serviços pesados, principalmente os da indústria 

de construção. Os trabalhadores com estes níveis sociais são tratados quase como 

escravos, trabalham muito, ganham pouco e ainda não recebem o salário completo, 

pois, vivem sempre “devendo ao patrão” 

Do mundo afastado 
Ali vive preso 
Sofrendo desprezo 
Devendo ao patrão 
Meu Deus, meu Deus 
O tempo rolando 
Vai dia e vem dia 
E aquela famia 
Não vorta mais não. 

 

Os mecanismos de Regularidade, Causalidade e Dependência eclodem nos 

discursos sob a ótica da corriqueira e paradoxal necessidade de ir x necessidade de 

voltar, que se repetem nas teias dos intra e interdiscursos, nas entrelinhas e nos 

silenciamentos. 

Para os mecanismos de Transformação, utilizaremos as perdas ressaltadas 

pelos membros da família, fatores que denotam uma transformação social e discursiva 

partindo do pressuposto que se “desapegam” de algo peculiarmente importante para 

cada um e da consciência de que terão que acostumarem-se sem eles em suas novas 

vidas. Sobre as “novas vidas” trataremos depois como mecanismo de acontecimento. 

Vejamos o discurso das perdas:  

 

 

 

 

 

 

Os dois filhos:  

Com seu filho choroso Iscrama a 
dizer Ai, ai, ai, ai 
De pena e saudade 
Papai sei que morro 
Meu pobre cachorro 
Quem dá de comer? 
Meu Deus, meu Deus Já outro 
pergunta 
Mãezinha, e meu gato? 
Com fome, sem trato 
Mimi vai morrer 
Ai, ai, ai, ai 

A filha: 

E a linda pequena 
Tremendo de medo 
"Mamãe, meus 
brinquedo 
Meu pé de fulô?" 
Meu Deus, meu Deus 
Meu pé de roseira 
Coitado, ele seca 
E minha boneca 

Também lá ficou 

        O Pai: 

E vende seu burro 
Jumento e o cavalo 
Inté mesmo o galo 

 

A Mãe: 

Não há – discurso 

vazio 
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Os quadros mostram as perdas essenciais por que passa cada membro da 

família, como podemos perceber, o pai perde os animais que servem para o trabalho 

e outro que lhe é de estimação, mostrando neste traço discursivo a perda não somente 

do material como também do emocional. O discurso dos dois meninos, um é 

direcionado ao pai, no caso do menino que perde o cachorro, e outro, que perde o 

gato, é direcionado à mãe, e é este discurso que denuncia que, apesar de presente 

na viagem, não lhe é dado voz, marca de Regularidade, Causalidade e Dependência 

nos discursos machistas como traços de nordestinidade, a figurativização da família 

tipicamente nos moldes nordestinos; o pai que protege os filhos e que ignora a 

presença da mulher. 

A discursivização da filha remete também a traços de nordestinidade na forma 

de como é vista a figura feminina pela ótica patriarcal: há pistas de que esta figura 

seja uma menina – moça, é recorrente este dizer discursivo, a filha é, geralmente, 

pequena, linda, frágil, ainda tem brinquedos, entre os quais a boneca, mas já cuida de 

plantas: Meu pé de fulô  / Meu pé de roseira. 

Se pensarmos na materialidade destas marcas de nordestinidade, a forma 

como se figurativiza a família patriarcal, poderemos buscar em Foucault quando 

defende que a produção do discurso é controlada por procedimentos de exclusão e 

seleção dos sujeitos que falam. 

Podemos depreender que o silenciamento da mulher é, ao mesmo tempo, 

mecanismo de controle, de Regularidade, de Causalidade e Dependência da própria 

condição social de existência feminina, bem como esse silenciamento é uma forma 

marcada do discurso ‘oculto’ do machismo na identidade cultural do nordestino. 

Como último aspecto de análise, abordaremos, a partir das marcas discursivas 

do texto, os sentimentos de tristeza e saudade de suas origens e a desilusão e o não 

pertencimento à cidade grande.  

A sua saída é impregnada de dor pelas perdas e já pela saudade que sabe que 

certamente sentirá, sabe sua real condição de pobre pau de arara: 

Assim fala o pobre 
Do seco Nordeste 
Com medo da peste 
Da fome feroz 
Ai, ai, ai, ai 
A seca terrívi 
Que tudo devora 
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Ai,lhe bota pra fora 
Da terra natal 

 

Neste conjunto de versos podemos observar o alto grau de “não pertencimento” 

ao novo lugar, a estranheza do sujeito ao espaço em que não se identifica.   

Só vê cara estranha 
De estranha gente 
Tudo é diferente 
Do caro torrão 

 

Assim vai passando o tempo e o sertanejo vai levando a vida esperando alguma 

notícia de melhora nas condições de sua terra e mantendo a esperança de voltar: 

Se arguma notíça 
Das banda do norte 
Tem ele por sorte 
O gosto de ouvir 
Meu Deus, meu Deus 
Lhe bate no peito 
Saudade de móio 
E as água nos óio 
Começa a cair 
Ai, ai, ai, ai 

 

O passar do tempo não traz as possibilidades de retorno, a dor e o sofrimento 

passam por transformações, não são mais causadas pelos problemas enfrentados por 

intempéries do Sertão nordestino, ao contrário, vê-se, no fazer discursivo do sertanejo, 

a saudade de sua terra natal e: 

Lhe bate no peito 
Saudade de móio 
E as água nos óio 
Começa a cair 
Ai, ai, ai, ai 
Do mundo afastado 
Ali vive preso 
Sofrendo desprezo 

O tempo rolando 
Vai dia e vem dia 
E aquela famia 
Não vorta mais não 
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O mecanismo de Transformação, gerador de um novo Acontecimento funda um 

‘novo’ discurso, o dizer de não pertencimento se transforma em um dizer de 

arrependimento, se antes tinha que lidar com as dificuldades da seca nordestina, 

agora tem que lidar com condições sociais tão diversas das suas que reconhece ser 

aquele lugar mais um lugar de tormento e dor onde não tem nenhum poder sobre sua 

condição humana, reconhece que, apesar da sequidão árida da terra de onde veio, lá 

era melhor; cá, também é vítima pois que está, agora, exposto também aos caprichos 

de um clima, neste de cá, frio e chuvoso. Reconhece sua condição social e percebe 

que para ele não há lugar em seu país, que o problema não está na Região, mas em 

si, em sua condição social de pobre; tão forte, tão bravo, viver como escravo: 

Distante da terra 
Tão seca mas boa 
Exposto à garoa 
A lama e o paú 
Meu Deus, meu Deus 
Faz pena o nortista 
Tão forte, tão bravo 
Viver como escravo 
No Norte e no Sul 
Ai, ai, ai, ai 

Não importa se do Sertão nordestino ou se morador de cidade grande, a 

verdade é revelada no fazer discursivo, seja pela palavra ou pelos silenciamentos 

desta interditada. O sujeito discursivo se desvela, revela, retrata a condição social do 

homem que sofre com o êxodo rural rumo à cidade grande. Foi nesta perspectiva de 

análise que pudemos constatar os mecanismos foucaulteanos de Regularidade, 

Causalidade, Dependência, Transformação e Acontecimento, os quais apontaram as 

marcas de nordestinidade na Função-Autor. 

 

5.3 ABC DO SERTÃO (Composição: Luiz Gonzaga e Zé Dantas) 

Lá no meu sertão 
Pro caboclo lê 
Têm que aprender um outro ABC 
O jota é ji, o éle é lê 
O ésse é si, mas o erre tem nome de rê 
 
Até o ypsilon lá é pssilone, 
O eme é mê e o ene é nê, 
O efe é fê, o gê chama-se guê, 
Na escola é engraçado, 

http://www.reidobaiao.com.br/abc-do-sertao
http://www.reidobaiao.com.br/abc-do-sertao
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Ouvir-se tanto "ê" 
A, bê, cê, dê, fê, guê, lê, mê, nê, pê, quê, rê, tê, vê e zê.  
 
(GONZAGA; DANTAS, 1988) 

 

Apresentando o baião ao centro-sul e cantando o Nordeste por todo o país, em 

1953, em parceria com seu amigo Zé Dantas, Luiz grava o ABC do Sertão. Esta 

música figurativiza a nordestinidade, mais notadamente, através da linguagem verbal 

escrita. O já conhecido “maior sanfoneiro do Nordeste”, cantando e sendo cantado em 

todo país, obviamente observava as diferentes formas nos falares das regiões. 

Na materialidade linguística são utilizadas ‘palavras’ para representarem as 

sílabas. Esta figurativização do sistema de alfabetização que era conhecido como 

soletração, método ainda hoje praticado em algumas escolas no processo de 

letramento; contudo, no sertão nordestino, tem sua peculiaridade, para se ler é preciso 

“aprender um outro ABC”, considerando as variantes linguísticas (fonéticas, 

morfológicas e sintáticas) do falar nordestino, variantes estas que configuram os 

mecanismos de Causalidade e Dependência, isto é, a figurativização de causa e 

dependência de os sujeitos, de um determinado lugar, inseridos em um tempo e uma 

história, em suas condições de produção serem sujeitos de uma formação discursiva 

e social correlatas à sua existência . 

A Regularidade, um de nossos mecanismos de análise, é representada no todo 

por todas as partes, o autor reforça a figurativização da nordestinidade, com as 

palavras: caboclo / sertão / escola, que iconizam os sujeitos de uma região e o local 

onde se inserem, isto significa a consciência de um autor sobre sua condição e a 

transposição desta para a materialidade discursiva. 

Quando Luiz Gonzaga diz Lá no meu Sertão, ele se reconhece caboclo do 

sertão com pouca escolarização, e isso se repete em praticamente todo seu 

repertório, mesmo depois de ter suas composições gravadas em outros países, 

mesmo sendo conhecido como “Imortal da Música Brasileira”, contudo, esta repetição 

tem sempre um processo de transformação (outro mecanismo de nossas análises). A 

Transformação se dá no Acontecimento, embora permaneçam as marcas pré-

existentes de nordestinidade em toda a trajetória gonzagueana, cada discurso se 

realiza, simbólico e icônico, de forma singular no momento da enunciação. 

 Ao tratar do “Problema do texto”, em Estética da criação verbal, Bakhtin (1997, 

p. 346) diz: “A palavra estabelece uma relação com um conceito ou com uma realidade 
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unicamente dentro do enunciado e através do enunciado [...]. Os enunciados são 

irreproduzíveis e estão ligados entre si por uma relação dialógica”, como já dito 

anteriormente. Desta forma, cada nova composição e/ou interpretação, 

principalmente em se tratando de um artista, configura um novo nas relações de 

alteridade e dialogismo com seus fãs, marcando, assim, a identidade nordestina. A 

Transformação e o Acontecimento se dão na enunciação: “Apenas o enunciado 

comporta uma relação imediata com a realidade e com o locutor vivo” (BAKHTIN, 

1997, p. 351). 

Somente o ‘ouvido’ nordestino para perceber o quanto, no nosso sertão:  

Na escola é engraçado, 

Ouvir-se tanto "ê" 

A, bê, cê, dê, fê, guê, lê, mê, nê, pê, quê, rê, tê, vê e zê. 

 

5.4 O XOTE DAS MENINAS (Composição: Luiz Gonzaga / Zé Dantas) 

 
Mandacaru quando fulora na seca 
É o sinal que a chuva chega no sertão 
Toda menina que enjoa da boneca 
é sinal que o amor já chegou no coração 
Meia comprida, num qué mais sapato baixo 
Vestido bem cintado, não quer mais vestir timão 
 
Ela só quer, só pensa em namorar (2X) 
 
De manhâ cedo, já está pintada 
Só vive suspirando, sonhando acordada 
O pai leva ao doutor, a filha adoentada 
Não come nem estuda, não dorme e nem quer nada 
 
Ela só quer, só pensa em namorar (2X) 
 
Mas o doutor, nem examina 
Chamando o pai de lado, diz logo em surdina 
O mal é da idade, e que pra tal menina 
Não tem um só remédio, em toda a medicina 
 
Ela só quer, só pensa em namorar (2X) 
 
(GONZAGA; DANTAS, 1971) 

 
Também nesta composição discursiva de Luiz Gonzaga, manteremos nossa 

linha de análise sobre a materialidade linguística e utilizando a teoria de Foucault 

http://www.reidobaiao.com.br/abc-do-sertao
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
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sobre os mecanismos analíticos que propõe, contudo, faremos um acréscimo 

utilizando superficialmente os mecanismos de controle e interdição sobre a 

sexualidade neste discurso, o qual trataremos primeiro, seguido pelos demais.   

 A retomada sobre a questão da sexualidade dar-se-á, não porque esta esteja 

expressa na letra da canção, mas exatamente, por ser uma temática que está 

impressa nas entrelinhas e nos silenciamentos discursivos. Não de forma 

aprofundada, buscamos na obra de Foucault (1988) História da sexualidade I: A 

vontade de saber, livro em que trata no IV Capítulo sobre O dispositivo de sexualidade, 

o que está em jogo, método, domínio e periodização, uma fonte de base para, somada 

com as outras, fortalecer nosso embasamento teórico. 

Foucault inicia a obra com um resgate da visão sobre sexo a partir do século 

XVII, mostrando que, na época da sociedade burguesa, sequer se poderia denominar, 

insinuar o tema da sexualidade, que a interdição da palavra teria que passar por um 

processo até reduzir “o pensamento proibido” em nível   de linguagem, para, finda a 

interdição, pudesse ser chamado pelo nome. Relaciona-o totalmente ao poder, como 

sabemos, na época a questão da sexualidade relacionava-se completamente à ordem 

estabelecida pelos homens retentores do domínio financeiro e, consequentemente, 

ideológico, logo, falar de sexo era privilégio apenas da classe dominante masculina, 

todos os demais sujeitos estavam interditados e, se tentassem penetrar nesta ordem, 

sem a devida autorização/pertencimento seriam consideradaos transgressores. Para 

Foucault, embora as sociedades tenham evoluído nestes ultimos séculos, ainda a 

palavra sexo tem certa interdição, podemos observar isto quando diz: 

 

Há dezenas de anos que só  falamos de sexo fazendo pose: consiciência de 
desafiar a ordem estabelecida, tom de voz que demosnstra saber que se é 
subversivo, ardor em conjurar o presente e aclamar um futuro para cujo 
apressamento se pensa contribuir [...] essa repressão que se pode ainda 
fazer coexistir, discretamente, o que o medo do ridículo ou o amargor da 
história impedem a maioria dentre nós de vincular: revolução e felicidade [...] 
ou ainda, revolução e prazer. (FOUCAULT, 1988, p. 12) 

 

A figurativização da nordestinidade permeada neste discurso por relações de 

poder e sexo: A relação negativa, A instância de regra, O ciclo da interdição, temas 

desenvolvidos na obra foucaulteana, não serão, como já dissemos, aqui 

aprofundados, a nós, nos interessa as interdições e os silenciamentos.  

No Nordeste brasileiro, principalmente no sertão de meados do século XX, vive-

se as relações de poder que passam pelos domínios de uma sociedade patriarcal, e, 
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mesmo tendo um pouco de abertura, ainda o papel da mulher é de figurante, 

dificilmente de protagonista de sua própria história. 

A letra da música indicia que é o pai o primeiro a perceber as mudanças na 

filha, é quem se preocupa em levá-la ao médico. Estes fatores indicam que é a figura 

paterna a detentora do poder, indica que há um silenciamento da mulher 

(característica do machismo na identidade cultural nordestina da época) na figura da 

mãe e da filha, indica principalmente os silenciamentos da família a respeito das 

transformações ocorridas em um de seus membros: a Menina. Sabemos que, mesmo 

nos dias atuais, a escola está exercendo maior papel sobre a educação sexual do que 

o próprio núcleo familiar, e na época em que foi escrita a letra da música (1953), 

nenhum dos dois aparelhos ideológicos de Estado desempenhava tal papel. 

Em nenhuma estrofe há referência à idade da menina, contudo todo o texto 

aponta para a conclusão de que era a fase de passagem entre ‘menina’ e 

‘adolescente’. Expressões como: 

enjoa da boneca 

num qué mais sapato baixo 

não quer mais vestir timão 

De manhâ cedo, já está pintada 
Só vive suspirando, sonhando acordada 
Não come nem estuda, não dorme e nem quer nada 

 

No discurso, as mudanças de comportamento na menina apontam que ela já 

se transformou em uma mulher, todavia, em nenhum lugar fala sobre o crescimento 

físico como aparecimento dos seios, pelos pubianos, ciclo menstrual ou qualquer outra 

expressão que remeta ao discurso da sexualidade, comprovando o distanciamento, a 

interdição e os silêncios, entre pai e filha, a respeito do discurso da sexualidade, 

todavia, este, preocupado com as mudanças comportamentais, leva-a a um médico. 

Outra interdição evidente neste discurso é a postura do médico diante da 

situação:  

Mas o doutor, nem examina 
Chamando o pai de lado, diz logo em surdina 
O mal é da idade, e que pra tal menina 
Não tem um só remédio, em toda a medicina 

 

A mostra do discurso, não silencioso por se tratar de uma consulta médica, mas 

interditado visto que o médico chama o pai para falar-lhe em particular e em segredo 

o diagnóstico: Ela só quer, só pensa em namorar.  

http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
http://www.reidobaiao.com.br/o-xote-das-meninas
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Todos estes implícitos são marcadores da nordestinidade latente no discurso 

ora analisado. 

Após as análises sobre mecanismos de controle, interdição e 

proibição/silenciamentos foucaulteanos, seguindo a trilha sob a ótica do mesmo autor, 

trabalharemos: Acontecimento, Regularidade, Causalidade, Dependência e 

Transformação. 

Como já dissemos, tanto no capítulo do resgate histórico da vida e obra de Luiz 

Gonzaga, e dito pelo próprio autor, sua obra mantém uma identidade bastante 

marcada pelos discursos nordestinos. A Regularidade, a Dependência e a 

Causalidade estão intimamente relacionadas ao homem, ao sujeito autor que tem 

consciência de sua função autoria e a quer manter, porém, apesar das dependências, 

causas e consequentes regularidades discursivas, o discurso que compõe o todo da 

obra de Gonzagão que está longe, muito longe de ser monótono, ao contrário os 

fenômenos de transformação e acontecimento, aqui postulados como mecanismos de 

análises, acontecem não somente pelas mudanças de lugares decorrentes das 

viagens pelo país e pelo exterior, não somente do ponto de vista de que, como artista, 

cada show é um novo acontecimento, mas pelas próprias mudanças nas 

figurativizações que faz sobre a temática nordestina.  

Também as Transformações e o Acontecimento são visivelmente perceptíveis 

na enorme diferença entre composições que tratam de temas sobre a terra árida, a 

fome e miséria em que vive um povo de uma região, os flagelos que conduzem a 

migração para centros urbanos, a enorme força e coragem de trabalho e 

sobrevivência, a alegria das comemorações festivas, a fé e religiosidade e outros 

temas dos quais emergem figuras totalmente distintas que colorem o painel em que 

Luiz Gonzaga consagra sua inestimável obra.   

Referente à materialidade linguística, acrescentamos ao que já foi dito em 

análises anteriores a forma particular da expressão verbal desta canção. A primeira 

palavra Mandacaru, segundo o dicionário Aurélio, refere-se a um Grande cacto 

(Cereus jamacaru), de porte arbóreo, tronco grosso e ramificado, que pode fornecer 

madeira na base, flores enormes, alvas, que se abrem à noite, e cujos ramos têm de 

quatro a cinco ângulos, sendo o fruto uma baga espinhosa. É planta das mais 

características da caatinga nordestina, e serve de alimento ao gado na seca. Esta 

definição aureliana de mandacaru, por si só, já nos fornece elementos 

figurativizadores da identidade nordestina; palavras ainda como fulora 
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(florar/florir/desabrochar); qué (querer/quer); manhâ (manhã), escritas e cantadas da 

forma como são pronunciadas são marcadores fonético-semânticos do discurso 

sertanejo. A palavra surdina pouquíssimo usada em outros lugares discursivos, é 

mais uma marca que compõe a figurativização da nordestinidade neste discurso. 

 

5.5 PARAÍBA (Composição: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 

 
Quando a lama virou pedra 
E mandacarú secou, 
Quando arribançã de sede 
Bateu asas e voou 
 
Foi ai que eu vim m'embora 
Carregando a minha dor, 
Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina 
 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
 
Eita, pau-pereira, 
Que em Princesa já roncou, 
Eita, Paraíba, 
Muié macho sim senhô 
 
Eita, pau-pereira, 
Meu badoque não quebrou, 
Hoje eu mando um abraço pra ti, 
pequenina 
 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
Paraíba, masculina, muié macho sim senhor 
 
(GONZAGA; TEIXEIRA, 1981) 

 

Seguindo as nossas análises, resgataremos dos intra e interdiscursos de 

“Paraíba” as marcas de nordestinidade no autor Luiz Gonzaga, escrita no ano de 1950, 

fase em que este fez algumas parcerias com Humberto Teixeira. 

Em sua materialidade linguística o discurso apresenta, em suas estrofes, desde 

sua primeira, marcadores de identidade nordestina: quando a lama virou pedra, forte 

expressão da seca que assolou a região naqueles anos que, segundo o autor, até o 

mandacaru que por sua imponência e resistência figurativiza a própria essência da 

personalidade nordestina, que em outras expressões como “cabra da peste” e “cabra 
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macho”, expressão como quando arribançã de sede, bateu assas e voo figurativiza a 

explicação do porquê, dos motivos que levavam uma “gente forte e destemida” a 

deixar a sua terra natal. A figura de que não sobrou mais nenhum animal de 

“arribação”, ou seja, de que nenhuma ave conseguiu permanecer, a desolação e a 

morte nas condições precárias de subsistência da Região, justificam a partida também 

de sua gente: Foi ai que eu vim m'embora. Também fica claro em mais esta canção 

que a partida, apesar de inevitável, é triste: Carregando a minha dor. 

No período da gravação de Paraíba, Gonzagão vivia um momento de grande 

ascensão em sua carreira, já estava conhecido, cantava profissionalmente bem e já 

tinha fama reconhecida, pois foi quando recebeu o título de Rei do Baião, deve-se a 

isto a construção icônica de Paraíba – Ele não era paraibano, usa este estado por ser 

um dos menores da região, um dos mais atingidos pelas intemperanças do clima. 

Com Paraíba, Luiz manda um RECADO: Hoje eu mando um abraço pra ti, 

pequenina, para todos os nordestinos, é nas entrelinhas do discurso que ele diz ao  

seu povo que, apesar da fama, apesar dos títulos ele não os esqueceria, ele não 

esqueceria de suas origens e de quem verdadeiramente era, o  recado incluía dizer: 

Eita, pau-pereira / Meu badoque não quebrou, tanto na intra como na 

interdiscursividade, ele figurativizava o “eu” que não esquece de suas raízes, posto 

que pau-pereira, segundo Aurélio em seu Dicionário, significa Árvore da família das 

apocináceas (Geissospermum laeve), da floresta pluvial, que tem folhas pequeninas, 

e cuja característica mais notável é que a sua casca, amarela, extraordinariamente 

amarga, contém vários alcalóides e tem acentuadas propriedades hipotensoras.   

Manda um recado ainda mais forte na figurativização através da palavra 

badoque (bodoque) que é um brinquedo muito comum com que as crianças 

nordestinas de divertem, contudo, este “brinquedo” segundo Dicionário Aurélio10 é 

constituído de um Arco para atirar bolas de barro endurecidas ao fogo, também pode 

significar as próprias bolas ou pedras a serem atiradas; acreditamos que há, nos 

implícitos e no não dizer, um elemento de resistência, uma forma de não dizer, 

dizendo: não se preocupe meu povo, permanecerei sendo e cantarei a nossa 

realidade nordestina e, cantando um dos estados menores, falando à Paraíba, o 

recado é:  Paraíba, masculina, muié macho sim senhor, resista, Hoje eu mando um 

                                                 
10 Ibdem, 2010. 
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abraço pra ti, pequenina, não te esquecerei. Recado mandado à Paraíba representa 

que se não se esquece do menor, não se esquecerá dos maiores. 

Este é Luiz Gonzaga, o Rei do Baião que tematizou e figurativizou sua terra, 

sua gente e se manteve fiel aos seus princípios, a quem Foucault chamaria de sujeito 

assujeitado, pode-se também chamar de “cabra da peste, danado de teimoso! 

Passemos aos mecanismos de análise foucaulteanos com os quais estamos 

traçando os fios da teia das marcas de nordestinidade, em uma homogeneidade 

constitutiva dos discursos da obra de Luiz Gonzaga. 

A Causalidade e a Dependência, elementos formadores e formados pelas 

Condições de Produção, são depreendidos neste texto e evidenciam uma 

Transformação (outro mecanismo) em virtude de estar o autor em outro lugar (Rio de  

Janeiro), em outras situações referentes à vida, comparada ao passado em que vivia  

em Exu.  É Luiz Gonzaga agora o Rei do Baião, a temática discursiva, apesar de 

continuar com o perfil nordestino, nesta canção se figurativiza de forma diversa, nela 

não é cantado o lamento da seca e as perdas com a partida, nela o autor manda um 

recado, mostra de sua resistência composta e cantada em versos. 

A Regularidade se mantém visto que são discursos impregnados de 

nordestinidade revelada por palavras como: mandacaru / arribançã / muié / Eita / pau-

pereira / roncou / senhô, porém, o Acontecimento nestes enunciados são novos 

contrapartida aos dizeres de outras canções como as de aboio, de lamento, as 

festivas, etc. O Novo está na enunciação de um sujeito que tem suas Condições de  

Produção afetadas pelas novas formas de viver, pelos novos lugares que ocupa 

enquanto sujeito de seu tempo e de sua história, o ‘novo’ está no acontecimento de 

sua volta, em outra materialidade histórica e social. 

 

5.6 OLHA PRO CÉU (Composição: Luiz Gonzaga / José Fernandes) 

 
Olha pro céu, meu amor 
Vê como ele está lindo 
Olha "praquele" balão multicor 
Como no céu vai sumindo 
Foi numa noite, igual a esta 
Que tu me deste o teu coração 
O céu estava, assim em festa 
Pois era noite de São João 
 
Havia balões no ar 

http://www.reidobaiao.com.br/olha-pro-ceu
http://www.reidobaiao.com.br/olha-pro-ceu
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Xote e baião no salão 
E no terreiro 
O teu olhar, que incendiou 
Meu coração 

Olha pro céu, meu amor... 
 
(GONZAGA; FERNANDES, 1962)  
  

A escolha desta canção se deu por, em sua materialidade linguística, 

encontrarmos uma efervescência de traços distintivos das outras, um aspecto de 

Transformação. Nesta, o autor não canta a seca nordestina, marca principal de sua 

obra, nesta discursiviza sob um outro ângulo: o aspecto festivo do Nordeste, os 

folguedos das festas juninas, e, neste caso, a noite de São João. 

A própria materialidade verbal apresenta uma irregularidade em relação às 

outras canções analisadas, aqui não vemos a linguagem escrita manifestada da forma 

em que é falada, todavia, não descaracteriza o princípio de Causalidade, 

Regularidade e Dependência já que mantém palavras significativamente marcadoras 

da identidade nordestina como balão, xote, baião e terreiro que expressam, entre 

outros elementos, o discurso do Nordeste, mesmo em um canto festivo de amor, Luiz 

Gonzaga mantém-se regular e dependente à causa temática de sua obra, não 

transformando seu discurso, não se afastando de sua nordestinidade como o ‘novo’ 

acontecimento, ao contrário, esta canção é como uma imagem das comemorações 

juninas, ele consegue figurativizar um momento transformando, com este discurso, 

em verdadeira fotografia. 

 
Olha pro céu, meu amor 
Vê como ele está lindo 
Olha "praquele" balão multicor 
Como no céu vai sumindo 
 

 Os versos desta primeira estrofe evocam a memória social de ser a Noite de 

São João comemorada a céu aberto onde se solta balões coloridos, se faz promessas 

e adivinhações ao redor da fogueira, onde os ‘moços’ podem cortejar as ‘moças’; onde 

há uma mesa farta com comidas típicas, da tão esperada colheita, feitas de milho 

verde como pamonha, canjica e o próprio milho cozido ou assado nas brasas da 

fogueira. É, principalmente no sertão, que estas comemorações mantêm a tradição, 

as pessoas se confraternizam, se alegram e festejam com músicas tradicionais Xote 

http://www.reidobaiao.com.br/olha-pro-ceu
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e baião no salão onde os casais dançam. O espaço, o terreiro, é o lugar, tipicamente 

marcado, para estes acontecimentos: 

 

E no terreiro 
O teu olhar, que incendiou 
Meu coração. 

  

A indumentária costumeira dos homens, chapéu de couro e gibão é trocada por 

chapéu de palha, camisas de xadrez e lenço no pescoço. As moças costumam 

vestirem-se com vestidos de chita coloridos, colocam laços de fita nos cabelos bem 

penteados e maquiagens mais acentuadas que as usadas nos dias normais. Afinal, a 

noite de São João é uma noite especial, é um momento em que o nordestino esquece 

sua dura jornada e pode contemplar a beleza de uma noite estrelada, pode pedir para 

a sua amada: Olha pro céu meu amor / Vê como ele está lindo.  

Esta é a esperança nordestina, cantada por Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, de 

haver uma noite no ano na qual o povo pode se alegrar e olhar a beleza em 

contrapartida à desolação do dia a dia. 

 O tempo e o espaço, como marcadores de Acontecimento, Regularidade, 

Causalidade, Dependência e Transformação, figurativizam a nordestinidade nesta 

canção, denotam o lugar dos sujeitos, a posição do sujeito-autor na sua função 

autoria. 

 

5.7 SÚPLICA CEARENSE  (Waldeck Artur de Macedo(Gordurinha) e Nelinho –  
      1979 Intérprete: Luiz Gonzaga 
 
Oh! Deus, perdoe este pobre coitado 
Que de joelhos rezou um bocado 
Pedindo pra chuva cair sem parar 
Oh! Deus, será que o senhor se zangou 
E só por isso o sol arretirou 
Fazendo cair toda a chuva que há 
Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho 
Pedir pra chover, mas chover de mansinho 
Pra ver se nascia uma planta no chão 
Oh! Deus, se eu não rezei direito o Senhor me perdoe, 
Eu acho que a culpa foi 
Desse pobre que nem sabe fazer oração 
Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água 
E ter-lhe pedido cheinho de mágoa 
Pro sol inclemente se arretirar 
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Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno 
Desculpe eu pedir para acabar com o inferno 
Que sempre queimou o meu Ceará 
 
(MACEDO; NELINHO, 1979) 

 

A partir dos mecanismos de análise que adotamos (acontecimento 

regularidade, causalidade, dependência e transformação) acrescentaremos às 

análises elementos outros, que apontam o intra e o inter discurso dos sujeitos, tais 

como os que influenciam direta ou indiretamente as Condições de Produção, ou seja, 

discursos periféricos, advindos dos diversos Aparelhos Ideológicos de Estado, 

discursos que vêm das instituições fundadoras dos já-ditos como família, escola, 

igreja, etc.  

Na materialidade linguística observamos uma linguagem coloquial, que 

prevalece, de forma mais acirrada ou não, nas letras de quase todas as suas 

composições, como é no caso de Súplica Cearense, em que aparecem palavras 

como: mansinho, tiquinho, arretirou, bocado e coitado, usadas comumente pelos 

nordestinos, principalmente os das cidades de interior. 

Referente aos aspectos do discurso religioso, que, na maioria das vezes é 

ensinado pela família, o autor se coloca em uma posição de inferioridade ao ponto de 

reconhecer que é a sua indignidade que provoca as tragédias, seja a seca, seja a 

enchente. 

Na primeira estrofe: Oh! Deus, perdoe este pobre coitado / Que de joelhos 

rezou um bocado / Pedindo pra chuva cair sem parar, dá-se o início da súplica já com 

o pedido de perdão pelo reconhecimento de sua pequenez (pobre coitado) diante de 

Deus, pela seca intensa devido à falta de chuva. Mesmo diante de um paradoxo, é ele 

o culpado do estado em que se encontra. 

As estrofes seguintes continuam a mostrar um sujeito assujeitado aos domínios 

da ideologia religiosa, acrescido pela falta de uma educação escolar que o ensinasse 

como se expressar de forma a que Deus não errasse ao responder sua oração, apesar 

desta ter sido feita chorando: Oh! Deus, se eu não rezei direito o Senhor me perdoe, 

/ Eu acho que a culpa foi / Desse pobre que nem sabe fazer oração / meu Deus, 

perdoe eu encher os meus olhos de água / E ter-lhe pedido cheinho de mágoa / Pro 

sol inclemente se arretirar.  
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Analisando o discurso de um ponto de vista social, é sabido por todos o quanto 

a Região Nordeste é castigada pela seca devido a fenômenos totalmente explicáveis 

como localização geográfica; é sabido também que a “indústria da seca” enriquece e 

elege pessoas que se mantém no poder devido as catástrofes causadas pela 

constante seca e pelas eventuais enchentes. Porém, existe todo um aparato 

ideológico que faz com que seus habitantes se conformem com as condições de sub-

vida e que uma parcela destes partam para as grandes cidades em busca de uma 

vida melhor.    

No caso dos mecanismos de análise foucaultianos, o “Acontecimento”, o “novo 

discursivo” encontra-se na função exercida pelo sujeito, em sua forma de dizer o que 

disse e como disse, claro que muito já se escreveu e falou sobre o tema, mas cada 

autor tem sua forma de dizer e, assim se constituir como tal, no caso desta canção, 

que não é de autoria de Luiz Gonzaga, ele foi o intérprete que lhe tornou conhecida 

nacionalmente, foi sua interpretação que sobrepujou a autoria da composição, foram 

seus outros dizeres de outras canções de sua autoria que outorgou a imponência 

atribuída à musica, sua voz, seus gestos, comportamentos, suas indumentárias e 

demais formas discursivas que possibilitou-o a exercer a Função-Autor neste discurso, 

já que, como diz Foucault (2006, p. 37) em sua obra A ordem do Discurso, “[...] 

ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou se não 

for, de início, qualificado para fazê-lo”;  e diz mais,  o ritual da ordem do discurso “[...] 

define a qualificação [...]; define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias [...]  

que devem acompanhar o discurso”. (id, 2006, p. 39) 

A Causalidade, mais um dos mecanismos de análise foucaulteanos é o reflexo 

das condições em que vivem os sujeitos, a nordestinidade é constituída e constitutiva 

por causas que são peculiares à Região Nordeste: o extremo grau de pobreza, a fome, 

a falta de água entre outros fatores, fazem com que os discursos produzidos sejam 

na sua heterogeneidade marcada, um construto de autoria. 

A Regularidade e a Dependência, outros dois mecanismos de análise 

foucaulteana, estão intrinsecamente relacionados posto que a Dependência é uma 

dependência da Regularidade, ou seja, os discursos dependem de uma regularidade 

que os regularizam – rejam – em uma ordem, no caso da temática da seca, nota-se 

que a regularidade de dizeres advém da dependência que se estabelece entre as 

condições de produção e os lugares ocupados pelos sujeitos nestas condições, se a 
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seca é algo perene, com enchentes espaças, haverá intra e inter discursos 

figurativizados correlatamente.    

O mecanismo de Transformação ocorrerá, no caso deste autor, como já 

dissemos, com a mudança que faz da fazenda Caiçara, povoado do Araripe a 12 km 

de Exu, até chegar ao Rio de Janeiro onde começa sua carreira profissional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

LUIZ GONZAGA – O REI DO BAIÃO 

 

 

 

 

 

 

“Eu criei tanta coisa que, hoje, sabendo de todos os sanfoneiros parados que tem por aí, eu 

devo deixar o meu lugar. Porque não sou mais sanfoneiro nem cantor, porque sou simplesmente Luiz 
Gonzaga, um velho com gogó bom. Não ganho dinheiro mais como sanfoneiro, ganho como Luiz 

Gonzaga”. 

 (GONZAGA, 1996)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“[...] eu acredito que o forró não vá morrer. O baião 

não morreu, o forró, feito é do baião... Então, eu acredito que 
essa música vai pra frente. Porque o Nordeste dá isso, 

oferecendo sua graça.” 

(Luiz Gonzaga, 1988)  
 

 

Desenvolvemos um olhar pesquisador sobre a obra de Luiz Gonzaga, na 

tentativa de ‘decifrar’ nas linhas, entrelinhas e silenciamentos do seu fazer discursivo 

marcas de nordestinidade. E para alcançarmos nosso objetivo, ou seja, revelar essas 

marcas de nordestinidade no autor Luiz Gonzaga lançamos mão dos pressupostos 

teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, sobretudo dentro dos postulados 

de Foucault, Pêcheux, Bakhtin, Eni Orlandi e Rosário Gregolin. Utilizamos também o 

olhar de Hall e Bauman sobre questões relevantes à identidade.  

Gonzaga é uma artista que evidencia a cultura nordestina, que traz as 

expressões do sujeito do sertão no seu discurso, isto é, nas suas letras, na sanfona, 

na sua musicalidade, nas temáticas dos seus versos, é verdadeiramente um 

apaixonado pelo Nordeste brasileiro.  Assim, o seu discurso é uma ação que evidencia 

posições, determinando uns sentidos e excluindo outros. Foi o que vimos nos 

discursos de Gonzaga. E para chegarmos a ele (discurso), ao seu sentido, tivemos 

que ir além da palavra, da estrutura da língua, fora da linearidade da frase. Foi 

necessário buscar suas pistas a partir da formação discursiva, social e ideológica onde 

esse discurso se inscreveu. Nele, as palavras não apresentavam um sentido único, 

elas mudavam de sentido, dependentemente do lugar social que o sujeito-autor 

Gonzaga falava (na família, na escola, na igreja, etc.). Mudando-se o lugar de onde 

esse sujeito falava e as condições de produção deste dito, consequentemente 

ocorriam transformações nos efeitos de sentido no enunciado e, como defende 

Fernandes (2005), a produção desses discursos acontece na história através da 

linguagem onde se materializa a ideologia. Conforme ressalta, ainda esse autor (id, 

2005, p. 22), “Analisar o discurso implica interpretar os sujeitos falando, tendo a 

produção de sentidos como parte integrante de suas atividades sociais. A ideologia 
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materializa-se no discurso que, por sua vez, é materializado pela linguagem em forma 

de texto”.  

Como vimos, todo discurso traz em si, memórias, já ditos e dizeres outros, para 

(re)significar sentidos. Para buscar os efeitos de sentido arquivados pela memória, o 

rei do baião utiliza uma estratégia discursiva em que materializa e apresenta o povo, 

a cultura e a ideologia do Nordeste brasileiro, não só ao seu país, mas também a 

outros países através da linguagem peculiar; das vestes (gibão, chapéu de couro, 

lenço no pescoço – veste do homem; vestido de chita, laço no cabelo e maquiagem 

marcada – veste feminina) da lida com a boiada; do sol que é muito forte, clima típico 

da região; as festas com forró e baião. Sempre preservando e valorizando em sua 

obra a cultura regional.  

Pensamos a importância da obra do sujeito-autor Luiz Gonzaga, não só no 

cenário artístico musical onde já usufrui de reconhecimento, mas em trazer para o 

meio acadêmico, este fazer musical de um sujeito social que fala de um lugar 

ideologicamente marcado pelo “já dito”, dentro de uma determinada formação 

discursiva que se renova e (re)significa no “dizer” dos seus versos, bem como nas 

imagens das capas de seus discos (colocadas em anexo) que expressam os traços 

de um sujeito nordestino.  E como afirma Gregolin (2001. p. 22), “O poder da imagem 

é o de possibilitar o retorno de temas e figuras do passado, colocá-los insistentemente 

na atualidade, provocar sua emergência na memória presente”.  

E foi assim que, ao analisarmos as canções ASA BRANCA (Luiz Gonzaga / 

Humberto Teixeira, 1947); A TRISTE PARTIDA (Patativa do Assaré, 1964); ABC DO 

SERTÃO (Luiz Gonzaga / Zé Dantas, 1953); O XOTE DAS MENINAS (Luiz Gonzaga 

/ Zé Dantas, 1953); PARAÍBA (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira, 1949); OLHA PRO 

CÉU (Composição: Luiz Gonzaga / José Fernandes, 1951) e SÚPLICA CEARENSE 

(Waldeck Artur de Macedo e Nelinho, 1979 – Intérprete: Luiz Gonzaga), pudemos 

perceber, através de um resgate histórico social da vida de Gonzaga - que mostra um 

indivíduo que desde criança se encantou pela sanfona e naturalmente tornou-se um 

artista representativo da cultura do Nordeste - um sujeito, como preconiza a AD, 

engajado em seu tempo, em sua história e em seu espaço, um indivíduo que tem e 

faz parte de uma memória social. Um autor nordestino que em sua obra mostra um 

homem “matuto”, forte e apaixonado por sua terra natal, que canta e encanta 

lamentos, dores e alegrias elementos que fazem parte de sua historicidade, vivências 
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e do lugar de onde vem, elementos fundadores das marcas de sua identidade 

nordestina.  

O valor de sua obra é singular, as melodias; os instrumentos (sanfona, 

zabumba e triângulo) que representam o forró e o baião como ritmos que encantam 

não só os nordestinos; e o jeito único de cantar, de interpretar, numa voz por onde 

passam tantas outras vozes identitárias do homem nordestino, da poesia do sertão.  

O nosso estudo não vai exaurir o assunto, possivelmente instigar novos 

olhares, novas leituras sobre o artista e sua obra. Depois de lançado este olhar sobre 

Luiz Gonzaga, sua história, produção artística com seus parceiros musicais, vimos 

que as marcas de nordestinidade desse sujeito autor e intérprete, analisada na sua 

discursivização apresentada no capítulo IV, termos atingido nossos objetivos bem 

como ter contribuído com mais um olhar sobre a obra do rei do baião. 
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ANEXOS 

 

Relações de discos de LUIZ GONZAGA gravados em 78 RPM. 

 1941  

TÍTULO  

 

RITMO  

 

AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

 

A Viagem do Genésio   
Genésio Arruda - Primeira Gravação 

de Luiz Gonzaga no Acordeon 
 

Véspera de São João  mazurca 
Luiz Gonzaga - Francisco Reis 

(Instrumental) 
 

Numa serenata  valsa Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Saudades de São João Del 

Rei  
valsa Simão Jandi “Turquinho” (Instrumental)  

Vira e mexe  chamego Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Nós queremos uma valsa  valsa 
Antônio Nássara - Eratóstenes Frazão 

(Instrumental) 
 

Arrancando caroá  choro 
Antônio Nássara - Eratóstenes Frazão 

(Instrumental) 
 

Farolito  valsa Agustin Lara (Instrumental)  

Segura a polca  polca 
Henrique Xavier Pinheiro 

(Instrumental) 
 

 

 

1942 

    

TÍTULO  RITMO  AUTORIA/INTERPRETAÇÃO   

Saudades de Ouro Preto  valsa 
D. P. - adap. Luiz gonzaga 

(Instrumental) 
 

Pé de serra  chamego Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Saudade  valsa Carlos Dias Carneiro (Instrumental)  

Apitando na curva  polca Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Sanfonando  chorinho Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Verônica  valsa Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Calangotango  picadinho Adap. Luiz gonzaga (Instrumental)  

Minha Guanabara  valsa Francisco Reis (Instrumental)  

Saudades de Areal  valsa Mário Magalhães (Instrumental)  

Pisa de mansinho  chamego Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Seu Januário  chamego Luiz Gonzaga (Instrumental)  
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Sant'ana  mazurca Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Aquele chorinho  choro Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Lígia  valsa Luiz Gonzaga (Instrumental)  

 

 

1943 

    

TÍTULO  RITMO  AUTORIA/INTERPRETAÇÃO   

Apanhei -te cavaquinho  choro Ernesto Nazareth (Instrumental)  

Ivone  valsa 
Henrique Xavier Pinheiro 

(Instrumental) 
 

Manolita  valsa Leo Daniderff (Instrumental)  

O chamego da Guiomar  chamego Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Araponga  choro Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Meu passado  valsa 
Luiz Gonzaga - Valdemar Gomes 

(Instrumental) 
 

Destino  valsa 
Carneiro Filho - Vasco Gomes 

(Instrumental) 
 

Galo garnizé  choro c/Luiz Gonzaga (Instrumental)  

 

 

1944  

    

TÍTULO  RITMO  AUTORIA/INTERPRETAÇÃO   

Subindo ao céu  valsa Aristides M. Borges (Instrumental)  

Fuga da áfrica  polca Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Recordações de alguém  choro Bisoga (Instrumental)  

Pingo namorando  choro Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Escorregando  choro Ernesto Nazareth (Instrumental)  

Madrilena  valsa Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Luar do Nordeste  valsa Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Bilu bilu  choro Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Xodó  choro Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Caprichos do destino  valsa Odete Duprat Fiuza (Instrumental)  

Fazendo intriga  chamego Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Vanda  valsa Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Catimbô  chamego 
Carneiro Filho - Vasco Gomes 

(Instrumental) 
 



113 

Despedida  valsa Luís Bittencourt (Instrumental)  

 

 

1945 
 
TÍTULO  

 

RITMO  

 

AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

 

Passeando em Paris  valsa Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Aperreado  chamego Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Provocando as cordas  choro Miranda Pinto “Coruja” (Instrumental)  

Última inspiração  valsa Peterpan (Instrumental)  

Dança mariquinha  mazurca Luiz Gonzaga - Miguel Lima  

Impertinente  polca Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Na hora H  choro Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Mara  valsa Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Penerô xerém  chamego Luiz Gonzaga - Miguel Lima  

Sanfona dourada  valsa Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Bolo mimoso  choro Tito Ramos (Instrumental)  

Dança do macaco  quadrilha Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Queixumes  valsa 
Noel Rosa - Henrique Brito 

(Instrumental) 
 

Zinha  polca Carneiro Filho (Instrumental)  

Caxangá  choro Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Cortando pano  mazurca 
Luiz Gonzaga - Miguel Lima - J. 

Portela 
 

 

 

1946  
 

TÍTULO  

 

RITMO  

 

AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

 

Festa napolitana  
marcha 

tarantela 
Sereno  

Ovo azul  marcha Miguel Lima - Pedro Paraguaçu  

Perpétua  
Valsa e 

marcha 
Popular - Luiz Gonzaga - Miguel Lima  

Marieta  valsa Luiz Gonzaga (Instrumental)  

De Juazeiro a Pirapora  polca Luiz Gonzaga (Instrumental)  

É prá rir ou não é  choro Luiz Gonzaga - Carlos Barroso  

Devolve / Não quero saber  valsas Mário Lago (Instrumental)  

Ô de casa  chorinho Luiz Gonzaga - Mário Rossi  
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Chamego das Cabrochas  chamego Miguel Lima - Luiz Gonzaga  

Não bate nele  mazurca Zé Fechado - Lourenço Pereira  

Calango da lacraia  calango Luiz Gonzaga - J. Portela  

Pão duro  marcha Assis Valente - Luiz Gonzaga  

Sabido  choro Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Saudades de Matão  valsa Jorge Galati (Instrumental)  

Brejeiro  choro Ernesto Nazareth (Instrumental)  

Toca uma polquinha  polca Luiz Gonzaga  

Feijão cum côve  embolada Luiz Gonzaga - J. Portela  

Eu vou cortando  marcha 
Luiz Gonzaga - J. Portela - Miguel 

Lima 
 

Caí no frevo  marcha Luiz Gonzaga  

 

 

1947  
 

TÍTULO  

 

RITMO  

 

AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

 

No meu pé de serra  chote Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira  

Pagode russo  polca Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Vou prá roça  marchinha Luiz Gonzaga - Zé Ferreira  

Asa branca  toada Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira  

Vou prá roça  marchinha Luiz Gonzaga - Zé Ferreira  

Asa branca  toada Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira  

Balanço do calango  calango Luiz Gonzaga - J. Portela  

Coração de mulher  valsa 
José Eugênio da Silva “Zezinho” 

(Instrumental) 
 

Todo homem quer  
marcha 

frevo 
Peterpan - José Batista  

Tenho onde morar  samba Luiz Gonzaga - Dario de Souza  

 

 

 

1948 

TÍTULO  

 

RITMO  

 

 

AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

 

Quer ir mais eu  
marcha 

frevo 
Luiz Gonzaga - Miguel Lima  



115 

Pau de sebo  marcha 
Valdemar de Abreu “Dunga” - Luiz 

Gonzaga 
 

Moda da mula preta  moda Raul Torres  

Firim firim firim  polca Alcebíades Nogueira - Luiz Gonzaga  

 

 

1949 
 

TÍTULO  

 

RITMO  

 

AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

 

Lorota boa  polca Humberto Teixeira - Luiz Gonzaga  

Mangaratiba  chote Humberto Teixeira - Luiz Gonzaga  

Juazeiro  baião Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira  

Baião  baião Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira  

Seridó  seridó Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira  

Légua tirana  
valsa 

toada 
Humberto Teixeira - Luiz Gonzaga  

 

 

1950  
 

TÍTULO  

 

RITMO  

 

AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

 

Vou mudar de couro  batucada Humberto Teixeira - Luiz Gonzaga  

Gato angorá  marcha baião Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira  

Vira e mexe  chamego Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Que nem jiló baião Humberto Teixeira - Luiz Gonzaga   

Vem morena  baião Zedantas - Luiz Gonzaga  

Quase maluco  chamego Luiz Gonzaga - Victor simon  

A dança da moda  baião Luiz Gonzaga - Zedantas  

Respeita Januário  Baião Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira  

Dezessete légua e meia  baião Humberto Teixeira - Carlos Barroso  

Forró de Mané Vito  - Zedantas - Luiz Gonzaga  

Assum preto  toada Humberto Teixeira - Luiz Gonzaga  

Cintura fina  chote Zedantas - Luiz Gonzaga  

Chofer de praça  mazurca Evaldo Rui - Fernando Lobo  

No Ceará não tem disso 

não  
baião Guio de Morais  

Xanduzinha  baião Humberto Teixeira - Luiz Gonzaga  

A volta da asa branca  toada Zedantas - Luiz Gonzaga  
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Macapá  baião Humberto Teixeira - Luiz Gonzaga  

Boiadeiro  toada Klécius Caldas - Armando Cavalcânti  

Adeus Rio de Janeiro  chote Zedantas - Luiz Gonzaga  

Rei Bantu  maracatu Luiz Gonzaga - Zedantas  

 

1951  
 

TÍTULO  

 

RITMO  

 

AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

 

O torrado  coco Luiz Gonzaga - Zedantas  

Estrada de Canindé  toada baião Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira  

Mariá  coco baião Zedantas - Luiz Gonzaga  

Amanhã eu vou  valsa Beduíno - Luiz Gonzaga  

Propriá  baião Guio de Morais - Luiz Gonzaga  

Olha pro céu  
marcha 

joanina 
José fernandes - Luiz Gonzaga  

Tô sobrando  polquinha Luiz Gonzaga - Hervê Cordovil  

Moreninha, moreninha  toada Hervê Cordovil - Luiz Gonzaga  

Madame baião  baião Luiz Gonzaga - David Nasser  

Conversa de barbeiro  rancheira David Nasser - Luiz Gonzaga  

Sabiá  baião Luiz Gonzaga - Zedantas  

Baião da Penha  baião Guio de Morais - David Nasser  

 

 

1952  

 

TÍTULO  RITMO  AUTORIA/INTERPRETAÇÃO   

Cigarro de paia  baião Klécius Caldas - Armando Cavalcânti  

Baião na garoa  baião Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Asa branca  baião Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira  

Paraíba  baião Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira  

São João do carneirinho  baião Luiz Gonzaga - Guio de Morais  

Imbalança  baião Zedantas - Luiz Gonzaga  

São João na roça  marcha junina Zedantas - Luiz Gonzaga  

Juca  valsa Lupicínio Rodrigues  

Catamilho na festa  chorinho Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Pau de arara  maracatu Luiz Gonzaga - Guio de Morais  

Respeita Januário  baião Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira  

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/LUIZ GONZAGA - Bai%C3%A3o na Garoa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/JANU%C3%81RIO - Pronde Tu Vai Lui.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/JANU%C3%81RIO - O Balaio de Veremundo.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/JANU%C3%81RIO - Calango do Irineu.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/LUIZ GONZAGA - Bai%C3%A3o na Garoa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/JANU%C3%81RIO - Pronde Tu Vai Lui.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/JANU%C3%81RIO - O Balaio de Veremundo.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/JANU%C3%81RIO - Calango do Irineu.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/LUIZ GONZAGA - Bai%C3%A3o na Garoa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/JANU%C3%81RIO - Pronde Tu Vai Lui.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/JANU%C3%81RIO - O Balaio de Veremundo.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/JANU%C3%81RIO - Calango do Irineu.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/LUIZ GONZAGA - Bai%C3%A3o na Garoa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/JANU%C3%81RIO - Pronde Tu Vai Lui.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/JANU%C3%81RIO - O Balaio de Veremundo.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/JANU%C3%81RIO - Calango do Irineu.jpg
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Légua tirana  valsa toada Humberto Teixeira - Luiz Gonzaga  

Acauã  toada Zedantas  

Adeus Pernambuco  toada Hervê Cordovil  

Baião na garoa  baião Luiz Gonzaga - Hervê Cordovil  

Piauí  toada baião Sílvio Moacir de Araújo  

Marabaixo  canção Julião Tomaz Ramos  

Jardim da saudade  valsa Lupicínio Rodrigues  

Vamos xaxear  xaxado Luiz Gonzaga - Geraldo Nascimento  

Xaxado  xaxado Luiz Gonzaga - Hervê Cordovil  

Beata Mocinha  valsa romeira Manoel Araújo - Zé Renato  

 

 

1953 

 

TÍTULO  RITMO  AUTORIA/INTERPRETAÇÃO   

Moreninha tentação  baião Moacir de Araújo - Luiz Gonzaga  

Saudade de Pernambuco  baião Sebastião Rosendo - Salvador Miceli  

O xote das meninas  chote Zedantas - Luiz Gonzaga  

Treze de dezembro  choro Zedantas - Luiz Gonzaga (Instrumental)  

São João chegou  baião Marisa Pinto Coelho - Luiz Gonzaga  

O casamento de Rosa  rancheira Zedantas - Luiz Gonzaga  

A letra “I”  baião Zedantas - Luiz Gonzaga  

Algodão  baião Zedantas - Luiz Gonzaga  

A b c do sertão  baião Zedantas - Luiz Gonzaga  

Vozes da seca  toada baião Zedantas - Luiz Gonzaga  

Paraxaxá  xaxado Luiz Gonzaga - Sílvio Moacir de Araújo  

A vida do viajante  toada Luiz Gonzaga - Hervê Cordovil  

 

 

1954 
 

TÍTULO  

 

RITMO  

 

AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

 

Feira do gado  aboio Luiz Gonzaga - Zedantas  

Velho novo Exu  baião Luiz Gonzaga - Sílvio Moacir de Araújo  

Olha a pisada  baião xaxado Zedantas - Luiz Gonzaga  

Vô casá já  baião Zedantas - Luiz Gonzaga  
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Noites brasileiras  baião Zedantas - Luiz Gonzaga  

Lascando o cano  polca Zedantas - Luiz Gonzaga  

Cana só de Pernambuco  chamego Luiz Gonzaga - Victor simon  

Relógio baião  baião Sérgio Falcão - José Roy  

A canção do carteiro  canção Mauro Pires - Messias Garcia  

Velho pescador  baião Luiz Gonzaga - Hervê Cordovil  

Cartão de Natal  toada 
Zedantas - Luiz Gonzaga ( Com Isis de 

Oliveira) 
 

Minha Fulô  baião Luiz Gonzaga - Zedantas  

 

 

1955  

 

TÍTULO  RITMO  AUTORIA/INTERPRETAÇÃO   

Baião granfino  baião Marcos Valentim - Luiz Gonzaga  

Só Vale quem tem  baião Zedantas - Luiz Gonzaga  

Paulo Afonso  baião Luiz Gonzaga - Zedantas  

Padroeira do Brasil  bumbá Luiz Gonzaga - Raimundo Granjeiro Amorim  

Café  baião coco Zedantas - Luiz Gonzaga  

Cabra da peste  baião Luiz Gonzaga - Zedantas  

Baião dos namorados  baião Sílvio Moacir de Araújo  

Ai amor  baião Zedantas - Luiz Gonzaga  

Forró do Zé Tatu  rojão Zé Ramos - Jorge de Castro  

Riacho do navio  chote Zedantas - Luiz Gonzaga  

 

 

1956 

 

TÍTULO  RITMO  AUTORIA/INTERPRETAÇÃO   

Buraco de tatu  chote Jadir Ambrósio - Jair Silva  

Açucena cheirosa  toada Celso Garcia - Rômulo Paes  

Mané e Zabé  baião Zedantas - Luiz Gonzaga (Com Marinês)  

Lenda de São João  - Zedantas - Luiz Gonzaga  

O chêro da Carolina  chote Amorim roxo - Zé Gonzaga  

Aboio apaixonado  aboio Luiz Gonzaga  

Derramaro o gai  coco Luiz Gonzaga - Zedantas  

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/LUIZ GONZAGA - Bai%C3%A3o Dos Namorados.jpg


119 

Vassouras  chote Luiz Gonzaga - David Nasser  

Tacacá  baião Luiz Gonzaga - Lourival Passos  

Chorão  baião Luiz Gonzaga (Instrumental)  

Braia dengosa  maracatu Luiz Gonzaga - Zedantas  

Tesouro e meio  baião Luiz Gonzaga  

 

 

1957  
 

TÍTULO  

 

RITMO  

 

AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

 

Siri jogando bola  coco Luiz Gonzaga - Zedantas  

Saudade da boa terra  baião Maruim  

A feira de Caruaru  baião folclore - Onildo Almeida  

Capital do agreste - 

Caruaru  
baião Onildo Almeida - Nelson Barbalho  

Passo da rancheira  rancheira Luiz Gonzaga - Zedantas  

São João antigo  baião Luiz Gonzaga - Zedantas  

Polca fogueteira  polca Luiz Gonzaga (Com severino Januário)  

Quarqué dia  toada Jairo Aguiar - Heron Domingues  

Malhada dos bois  baião Luiz Gonzaga - Amâncio Cardoso  

Linda Brejeira  valsa Rui Morais e Silva - Joaquim Lima  

Meu Pajeú  toada Luiz Gonzaga - Raimundo Granjeiro  

O delegado no coco  coco Zedantas  

Comício do mato  baião coco Joaquim Augusto - Nelson Barbalho  

 

 

1958 
 

TÍTULO  

 

RITMO  

 

AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

 

Forró no escuro  forró Luiz Gonzaga  

Moça de feira  chote Armando Nunes - J. Portela  

Que modelo são os seu  xaxado Luiz Gonzaga  

Festa no céu  arrastapé Zeca do Pandeiro - Edgard Nunes  

Moda da mula preta  baião Raul Torres  

Xote das moças  chote Nelson Barbalho - Joaquim Augusto  

Chorei chorão  chorão Luiz Gonzaga - Lourival Passos  
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Balance eu  toada Luiz Gonzaga - Nestor de Holanda  

Sertão sofredor  baião Nelson barbalho - Joaquim Augusto  

Gibão de couro  baião Luiz Gonzaga  

 

 

1959 

 

TÍTULO  RITMO  AUTORIA/INTERPRETAÇÃO   

Calango da lacraia  calango Luiz Gonzaga - J. Portela  

Marcha da Petrobrás  marcha Nelson barbalho - L. Gonzaga - J. Augusto  

Fogueira de São João  marcha Luiz Gonzaga - Carmelina  

Casamento atrapaiado  baião Valter Levita - Renato Araújo  

Dia dos pais  baião Luiz Gonzaga - Francisco Anísio  

Estrela de Ouro  baião Antônio barros - José Batista  

Sertanejo do Norte  maracatu João Vale - Ari Monteiro  

Xote do véio  chote Nelson barbalho - Joaquim Augusto  
 

 

    

1960 

 

TÍTULO RITMO AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

Amor de minha vida  guarânia Raul Sampaio - Benil Santos  

Meu padrim  baião F. Marcelino  

São João no arraiá  
marcha 

junina 
Zedantas  

Testamento de caboclo  
toada 

baião 
René Bittencourt - Raul Sampaio  

Vida de vaqueiro  chote Luiz Gonzaga  

Maceió  toada Lourival Passos  

 

 

1961 

 

TÍTULO RITMO AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

Na cabana do rei  baião 
Jaime Florence “Meira” - Catulo 

de Paula 
 

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/78_rotacoes/imagens/LUIZ GONZAGA - S%C3%A3o Jo%C3%A3o no Arrai%C3%A1.jpg
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Alvorada de paz  marcha Luiz Gonzaga - Lourival Passos  

Faz força Zé  marchinha Rosil Cavalcânti  

Pisa no pilão  baião Zedantas  

 

 

 1962  

 

TÍTULO RITMO AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

Ô véio macho  chote Rosil Cavalcânti  

Pássaro carão  baião José Marcolino - Luiz Gonzaga  

Sanfoneiro Zé Tatu  forró Onildo Almeida  

Baldrama macia  rasqueado Arlindo Pinto  

Matuto aperreado  baião 
José Marcolino Alves “J. M. Alves” 

- Luiz Gonzaga 
 

De Teresina a São Luís  chote João Vale - Helena Gonzaga  

 

 

1963  

 

TÍTULO RITMO AUTORIA/INTERPRETAÇÃO  

Pedido a São João  baião José Marcolino  

A morte do vaqueiro  toada Nelson Barbalho  

Liforme instravagante  - Raimundo Granjeiro  

Dêsse jeito, sim  chote José Jatahy - Luiz Gonzaga  
 

 

Essas relações de discos gravados em 78 RPM estão disponíveis em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=3
6&Itemid=51>  
 
<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=3
7&Itemid=52>  

 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=3
8&Itemid=53>) Acessado em: 02. Jun. 2012) 
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GALERIA DE ÁLBUNS: DISCOGRAFIA COMPLETA 

Aqui, estão disponíveis todos os LP’s a partir 1961 até 1989. Incluímos também, alguns 

compactos com músicas que não foram lançadas nos discos. 

 

XAMÊGO - 1958 - RCA Victor 

      

1. Xamêgo (Luiz Gonzaga/ Miguel Lima) 
2. Dança Mariquinha (Luiz Gonzaga/ Miguel Lima 
3. Quer Ir Mais Eu? (Luiz Gonzaga/ Miguel Lima 
4. Três e Trezentos (Miguel Lima/ Gerson Filho) 
5. Galo Garnizé (A. Almeida/ Luiz Gonzaga/ Miguel Lima) 
6. Dezessete e Setecentos (Luiz Gonzaga/ Miguel Lima) 
7. Cortando o Pano (Luiz Gonzaga/ Miguel Lima/ J. Portela) 
8. O Xamego da Guiomar (Luiz Gonzaga/ Miguel Lima) 
9. Perpétua (Luiz Gonzaga/ Miguel Lima) 
10. Bamboleado (Luiz Gonzaga/ Miguel Lima) 
11. O Torrado da Lili (Luiz Gonzaga/ Miguel Lima) 
12. Penerô Xerém (Luiz Gonzaga/ Miguel Lima) 
 

(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=54> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

LUIZ "LUA" GONZAGA – 1961 

 

1. Capitão Jagunço, baião (Paulo Dantas/Barbosa Lessa) 
2. Baldrama Macia, rasqueado (Arlindo Pinto/Anacleto Rosas) 
3. Creuza Morena, valsa (Lourival Passos/Luiz Gonzaga) 
4. Dedo Mindinho, baião (Luiz Gonzaga) 
5. Amor que Não Chora, toada (Erasmo Silva) 
6. O Tocador Quer Beber, xote (Carlos Diniz/Luiz Gonzaga) 
7. Na Cabana do Rei, baião (Jaime Florence/Catulo de Paula) 
8. Aroeira, xote (Barbosa Lessa) 
9. Rosinha, baião (Nelson Barbosa/Joaquim Augusto) 
10. Corridinho Canindé, baião (Luiz Gonzaga/Lourival Passos) 
11. Só Se Rindo, xote (Alvarenga/Rancinho) 
12. Alvorada da Paz, marcha (Luiz Gonzaga/Lourival Passos 
 

http://www.reidobaiao.com.br/luiz-lua-gonzaga
http://www.reidobaiao.com.br/luiz-lua-gonzaga
http://www.reidobaiao.com.br/luiz-lua-gonzaga
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1958_XAMEGO/XAMEGOCapa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1961_LUA/1961 ''LUA'' capa.jpg
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(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=55> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

Ô VÉIO MACHO – 1962 

 

1. O Véio Macho, xote (Rosil Cavalcanti) 
2. Balança a Rede, baião (Zé Dantas) 
3. Sertão de Aço, xote (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
4. Serrote Agudo, toada-baião (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
5. De Teresina a São Luiz, xote (João do Vale/Helena Gonzaga 
6. Pássaro Caraó, baião (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
7. Sanfoneiro Zé Tatu, forró (Onildo de Almeida) 
8. Matuto Aperriado, baião (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
9. Forró de Zé Antão, xote (Zé Dantas) 
10. A Dança de Nicodemos, xote (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
11. No Piancó, xote (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
12. Adeus Iracema, toada (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
 

(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=56> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 

SÃO JOÃO NA ROÇA – 1962 

 

1. São João na Roça, marcha junina (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
2. Fogueira de São João, marcha junina (Luiz Gonzaga/Carmelina) 
3. Festa no Céu, arrasta pé (Zeca do Pandeiro/Edgard Nunes) 
4. Olha pro Céu, marcha junina (José Fernandes/Luiz Gonzaga) 
5. Noites Brasileiras, baião (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
6. São João Antigo, baião (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
7. São João no Arraiá, marcha junina (Zé Dantas) 
8. O Passo da Rancheira, rancheira (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
9. Dança da Moda, baião (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) 
10. Lenda de São João, baião (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
11. Mané Zabé, baião (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
12. São João do Carneirinho, baião (Luiz Gonzaga/Guio de Morais) 
 

http://www.reidobaiao.com.br/o-veio-macho
http://www.reidobaiao.com.br/sao-joao-na-roca
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1962_O_VEIO_MACHO/1962 %C3%94 V%C3%89IO MACHO - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1962_SAO_JOAO_NA_ROCA/1962 S%C3%83O JO%C3%83O NA RO%C3%87A - Capa.jpg
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(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=58> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

PISA NO PILÃO (FESTA DO MILHO) – 1963 

 

1. A Festa do Milho, baião (Rosil Cavalcanti) 
2. Pedido a São João, baião (José Marcolino) 
3. Desse Jeito Sim, xote (José Jataí/Luiz Gonzaga) 
4. A Morte do Vaqueiro, toada (Nelson Barbalho/Luiz Gonzaga) 
5. Liforme Instravagante, folclore (Raimundo Grangeiro) 
6. Pronde Tu Vai, Baião, baião (João Vale/Sebastião Rodrigues)  
7. Pisa no Pilão, baião (Zé Dantas) 
8. Amigo Velho, xote (Rosil Cavalcanti) 
9. Eu Vou Pro Crato, xote (José Jataí/Luiz Gonzaga) 
10. Cabloco Nordestino, baião (José Marcolino) 
11. Casamento Improvisado, xote (Rui de Morais e Silva) 
12. Faz Força Zé, marcinha (Rosil Cavalcanti) 
 

(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=57> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 

A TRISTE PARTIDA – 1964 

 

1. A Triste Partida, toada (Patativa do Assaré) 
2. Toque de Rancho, baião (Luiz Gonzaga/J. Ferreira) 
3. Cacimba Nova, toada (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
4. Marimbondo, forró (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
5. Maria Sertaneja, toada (Júlio Ricardo/O. de Oliveira) 
6. Numa Sala De Reboco, xote (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
7. Viva o Arigó, xote (Geraldo Nunes) 
8. Cantiga do Vem-Vem, baião (José Marcolino) 
9. Cocotá, xote (Luiz Guimarães/Helena Gonzaga 
10. Forró de Zé do Baile, forró (Severino Ramos) 
11. Lembrança da Primavera, valsa (Gonzaga Júnior) 
 

(Disponível em: 

http://www.reidobaiao.com.br/pisa-no-pilao
http://www.reidobaiao.com.br/pisa-no-pilao
http://www.reidobaiao.com.br/pisa-no-pilao
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1963_PISA_NO_PILAO/1963 PISA NO PIL%C3%83O (Festa do Milho) - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1964_A_TRISTE_PARTIDA/1964 A TRISTE PARTIDA - Capa.jpg
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 < http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=59> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

SANFONA DO POVO – 1964 

 

1. Sanfona do Povo, xote (Luiz Guimarães/Luiz Gonzaga) 
2. O Baião Vai, baião (Elias Soares/S. Rodrigues) 
3. Aquilo Sim que Era Vida, valsa (Luiz Gonzaga/J. Portella) 
4. Não Foi Surpresa, baião (João do Vale/João Silva) 
5. Rainha do Mundo, toada (Ary Monteiro/Júlio Ricardo) 
6. Documento Matuto, baião (Paulo Patrício) 
7. Fogo do Paraná, baião (João do Vale/Helena Gonzaga) 
8. Nordeste Sangrento, toada (Elias Soares) 
9. Nega Zefa, xaxado (Severino Ramos/Noel Silva) 
10. Fole Gemedor, xote (Luiz Gonzaga) 
11. Padre Sertanejo, valsa (Pantaleão/Helena Gonzaga) 
12. A Carta, valsa (Iza Franco) 
 

(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=60> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

QUADRILHAS E MARCHINHAS JUNINAS – 1965 

 

1. Fim de Festa, polca (Zito Borborema) 
2. Polca Fogueteira, polca (Luiz Gonzaga) 
3. Lascando o Cano, polquinha (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) 
4. Pagode Russo, polca (Luiz Gonzaga) 
5. Fogueira de São João, polquinha (Luiz Gonzaga/Carmelina) 
6. Olha pro Céu, marcha junina (José Fernandes/Luiz Gonzaga) 
7. São João na Roça, marcha junina (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
8. Fogo sem Fusil, polquinha (Luiz Gonzaga/José Marcolino) 
9. Quero Chá, polquinha (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
10. Matuto de Opinião, marchinha (Luiz Gonzaga/Gonzaga Jr.) 
11. Boi Bumbá, motivo popular (Luiz Gonzaga/Gonzaga Jr.) 
12. O Maior Tocador, marchinha (Luiz Guimarães) 
13. Piriri, marcha junina (João Silva/Albuquerque) 
 

(Disponível em: 

http://www.reidobaiao.com.br/sanfona-do-povo
http://www.reidobaiao.com.br/quadrilhas-e-marchinhas-juninas
http://www.reidobaiao.com.br/quadrilhas-e-marchinhas-juninas
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1964_SANFONA_DO_POVO/1964 SANFONA DO POVO - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1965_QUADRILHAS_E_MARCHINHAS_JUNINAS/1965 - Quadrilhas e Marchinhas Juninas%C2%A0 - Capa%C2%A0.jpg
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 < http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=61> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

ÓIA EU AQUI DE NOVO – 1967 

 

 
 
1. Óia eu aqui de novo (Antonio Barros Silva) 
2. Tu que Mingabela (Luiz Gonzaga) 
3. Xeêm (José Clementino/Luiz Gonzaga) 
4. Crepúsculo Sertanejo (João Silva/Rangel) 
5. Contrastes de Várzea Alegre (José Clementino/Luiz Gonzaga) 
6. Hora do Adeus (Onildo de Almeida/Luiz Queiroga) 
7. Garota Todeschini (João Silva/Luiz Gonzaga) 
8. Xote dos Cabeludos (José Clementino/Luiz Gonzaga) 
9. Do Lado que Relampea (Luiz Guimarães) 
10. A Sorte é Cega (Luiz Guimarães) 
11. Forró de Pedro Chaves (Luiz Gonzaga) 
12. Ou Casa ou Morre (Elias Soares) 
 

(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=62> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

O SANFONEIRO DO POVO DE DEUS – 1967 

 

1. Beata Mocinha (Manezinho Araújo/José Renato) 
2. O Jumento É Nosso Irmão (Luiz Gonzaga/José Clementino) 
3. Ave Maria Sertaneja (Júlio Ricardo/O. de Oliveira) 
4. Meu Pajeú (Luiz Gonzaga/Raimundo Grangeiro) 
5.Baião da Penha (David Nasser/Guio de Morais) 
6. Viva o Rei (José Amância/Zé Gonzaga) 
7. Louvação a João XXIII (Nartan Macedo/Monsenhor Mourão) 
8. Rainha do Mundo (Ary Monteiro/Júlio Ricardo) 
9. Padroeira do Brasil (Luiz Gonzaga/Raimundo Grangeiro) 
10. Padre Sertanejo (Pantaleão/Helena Gonzaga) 
11. Bença Mãe (Bob Nelson) 
12. Boiadeiro (Klécius Caldas/Armando Cavalcanti) 
 

(Disponível em: 

http://www.reidobaiao.com.br/oia-eu-aqui-de-novo
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1967_1_OIA_EU_AQUI_DE_NOVO/1967 1 %C3%93IA EU AQUI DE NOVO - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1967_2_O_SANFONEIRO_DO_POVO_DE_DEUS/O SANFONEIRO DO POVO DE DEUS - Capa.jpg
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< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=63> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

CANAÃ - 1968 

 

1. Canaã (Humberto Teixeira) 
2. Pobreza por Pobreza (Luiz Gonzaga Jr.) 
3. Festa (Luiz Gonzaga Jr.) 
4. Nordeste pra Frente (Luiz Queiroga/Luiz Gonzaga) 
5. Valha Deus, Senhor São Bento (Antônio Almeida) 
6. Erva Rasteira (Luiz Gonzaga Jr.) 
7. Diz que Vai Virar (Luiz Gonzaga Jr.) 
8. Baião Polinário (Humberto Teixeira) 
9. Saudades de Helena (Antônio Barros Silva) 
10. Tic-Tac, Tic-Tac (Antônio Almeida) 
11. Canto Sem Protesto (Luiz Queiroga/Luiz Gonzaga) 
12. Chico Valente (Rildo Hora) 
 

(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=64> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

SÃO JOÃO DO ARARIPE – 1968 

 

1. Madruceu o Milho (João Silva/Sebastião Rodrigues) 
2. Vitória de Santo Antão (Elias Soares/Pilombeta) 
3. Mazurca (Luiz Gonzaga/Raimundo Grangeiro) 
4. A Cheia de 24 (Severino Ramos) 
5. De Juazeiro pro Crato (Luiz Gonzaga/Julinho) 
6. O Andarilho (Dalton Voegeler/Orlando Silveira) 
7. Lenha Verde (João Silva/Luiz Gonzaga) 
8. Coco Xeêm (Severino Ramos/Jacy Santos) 
9. Manduquinha (Luiz Guimarães) 
10. Meu Araripe (João Silva/Luiz Gonzaga) 
11. Rosa do Mearim (Luiz Guimarães) 
12. Anita do Cipó (Jacy Santos/Severino Ramos) 
 

(Disponível em: 

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1968_2_CANAA/CANA%C3%83 - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1968_1_SAO_JOAO_DO_ARARIPE/S%C3%83O JO%C3%83O DO ARARIPE - Capa.jpg
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< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=65> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

COMPACTO – 1968 

 
 

1. Orélia (Humberto Teixeira) 
2. Pra Não Dizer que não falei das Flores (Geraldo Vandré 
3. Sou do Banco (José Clementino/Heldelito Parente) 
4. Respeita Januário (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
 

“Esse compacto foi lançado em 1980. Publicamos neste ano, porque a música "Pra Não Dizer que não 

falei das Flores" foi lançada em 1968 e gostaríamos de fazer esse registro.” 

 

(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=66> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

SERTÃO – 1970 

 

1. Já Vou Mãe (Dominguinhos/Anastácia) 
2. Garimpeiro Sonhador (Mário Rossi/Chico Xavier) 
3. Xote de Saoite (Onildo de Almeida) 
4. Cantei (Hugo Gosta) 
5. A Noite É de São João (Antônio Barros Silva) 
6. O Festão (Rildo Hora) 
7. Sertão Setenta (José Clementino) 
8. Motivação Nordestina (Rousseau/Carlos Cardoso) 
9. Frescobol (Rildo Hora/Helena Gonzaga) 
10. Boca de Forno (Tânia) 
11. Santo Antonio Nunca Casou (João Silva/Luiz Gonzaga) 
12. Raparam Tudo (Severino Ramos) 
 

(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=67> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

O CANTO JOVEM DE LUIZ GONZAGA – 1971 

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1968_Compacto/1980 - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1970_SERTAO_70/LUIZ GONZAGA - Sertao 70 Capa.jpg
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1. Chuculatera (Antônio Carlos/Jocafi) 
2. Procissão (Gilberto Gil) 
3. Morena (Luiz Gonzaga Jr.) 
4. Cirandeiro (Edu Lobo/Capinan) 
5. Caminho de Pedra (Vinícius de Morais) 
6. Asa Branca (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) 
7. Vida Ruim (Catulo de Paula) 
8. O Milagre (Nonato Buzar) 
9. No Dia que Eu Vim Me Embora (Caetano Veloso/Gilberto Gil) 
10.Fica Mal com Deus (Geraldo Vandré) 
11. O Cantador (Dori Caymmi Nelson Motta) 
12. Bicho Eu Vou Voltar (Humberto Teixeira) 
 

(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=68> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 
SÃO JOÃO QUENTE – 1971 

 
 
1. Fuga da África (Luiz Gonzaga) 
2. De Juazeiro a Pirapora (Luiz Gonzaga) 
3. São João do Arraiá (Zé Dantas) 
4. O Xote das Meninas (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
5. Macapá (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) 
6. Impertinente (Luiz Gonzaga) 
7. Vira e Mexe (Luiz Gonzaga) 
8. O Coreto da Pracinha (Altamilho Carrilho/Risério Valente) 
9. Ovo de Codorna (Severino Ramos) 
10.Dia de São João (Rildo Hora) 
11. Coronel Pedro do Norte (Nelson Valença) 
12. O Urubu É um Triste (Nelson Valença) 
(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=69> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

AQUILO BOM – 1972 

http://www.reidobaiao.com.br/o-canto-jovem-de-luiz-gonzaga
http://www.reidobaiao.com.br/sao-joao-quente
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1971_O_CANTO_JOVEM_DE_LUIZ_GONZAGA/O CANTO JOVEM DE LUIZ GONZAGA - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1971_SAO_JOAO_QUENTE/S%C3%83O JO%C3%83O QUENTE - Capa.jpg
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1. Aquilo Bom (Severino Ramos/Luiz Gonzaga) 
2. Bandeira Dois (Fred Falcão/Arnaldo Medeiros) 
3. Pra Frente Goiás (Prof. Zeferino) 
4. Se Não Fosse Este Meu Fole (Luiz Gonzaga/Severino Ramos) 
5. Vaqueiro Véio (João Silva/J.B. de Aquino) 
6. Meu Pequeno Cachoeiro (Raul Sampaio) 
7. From United States of Piauí (Luiz Gonzaga Jr.) 
8. Forró do Zé Buchudo (Severino Ramos/Helena Gonzaga) 
9. Meu Chevrolet (Roberto Martins) 
10. Ana Rosa (Humberto Teixeira) 
11. Corrida de Mourão (Pedro Bandeira) 
12. (Marilu) 3x4 (Humberto Teixeira/Maria Terezinha) 
 

(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=70> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 
LUIZ GONZAGA – 1973 
 

 
 
1. O Fole Roncou (Nelson Valença/Luiz Gonzaga) 
2. Fogo Pagou (Rivaldo Serrano de Andrade) 
3. O Bom Improvisador (Nelson Valença/Luiz Gonzaga) 
4. Só Xote (Onildo de Almeida) 
5. Cidadão de Caruaru (Janduhy Finizola/Onildo de Almeida) 
6. Indiferente (Severino Ramos/Luiz Guimarães) 
7. A Nova Jerusalém (Janduhy Finizola) 
8. Baião de São Sebastião (Humberto Teixeira) 
9. Cantarino (Nelson Valença/Luiz Gonzaga) 
10. Facilita (Luiz Ramalho) 
11. Juvina (Nelson Valença/Luiz Gonzaga) 
12. Mulher de Hoje (Nelson Valença/Luiz Gonzaga) 
 

(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=71> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

DAQUELE JEITO – 1974 
 

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1972_AQUILO_BOM/AQUILO BOM - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1973_LUIZ_GONZAGA/1973 - Capa.jpg
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1. Frei Damião (Janduhy Finizola) 
2. Tei Tei Arraiá (Onildo de Almeida) 
3. Retrato de Um Forró (Luiz Ramalho/Luiz Gonzaga) 
4. Fole Danado (Nelson Valença) 
5. O Vovô do Baião (João Silva/Severino Ramos) 
6. Daquele Jeito (Luiz Ramalho/Luiz Gonzaga) 
7. Cavalo Crioulo (Janduhy Finizola/Luiz Gonzaga) 
8. Sangue Nordestino (Luiz Guimarães) 
9. A Mulher de Meu Patrão (Nelson Valença) 
10.Choromingo (Luiz Gonzaga) 
11. Bom?...Pra Uns... (Onildo de Almeida/Juarez Santiago) 
12. É Sem Querer (Onildo de Almeida/Luiz Gonzaga) 
 

(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=71> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

CAPIM NOVO – 1976 

 

1. Capim Novo (Luiz Gonzaga/José Clementino) 
2. Carapeba (Luiz Bandeira/Julinho) 
3. Sanfona Sentida (Dominguinhos)/Anastácia) 
4. Mané Gambá (Luiz Gonzaga/Jorge de Altinho) 
5. Saudade Dói (Humberto Teixeira) 
6. Bandinha de Fé (Hildelito Parente) 
7. Fulô da Maravilha (Luiz Bandeira) 
8. Quero Ver (O. Matias) 
9. São João nas Capitá (Luiz Ramalho/Luiz Gonzaga) 
10. Nos Cafundó de Bodocó (Jurandy da Feira) 
11. Roendo Unha (Luiz Ramalho/Luiz Gonzaga) 
12. Apologia do Jumento (Luiz Gonzaga/José Clementino) 
 

(Disponível em: 

 < http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=74> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

LUIZ GONZAGA & CARMÉLIA ALVES – 1977 
 

http://www.reidobaiao.com.br/daquele-jeito
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1974_DAQUELE_JEITO/LUIZ GONZAGA - Daquele Jeito (Capa ).jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1976_CAPIM_NOVO/CAPIM NOVO - Capa.jpg
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1. Reis do Baião (Luiz Gonzaga/Luiz Bandeira) 
2. Trepa no Coqueiro (Ary Kerner) 
3. Que Nem Jiló (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
4. Boiadeiro (Klécius Caldas/Armando Cavalcanti) 
5. Vozes da Seca (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
6. Lorota Boa (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
7. Asa Branca (Luiz Gonzaga/Humberto Texeira) 
8. A Volta da Asa Branca (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) 
9. Légua Tirana (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
10. Sabiá Lá na Gaiola (Hervê Cordovil/Mário Vieira) 
11. Cabeça Inchada (Hervê Cordovil) 
12. Forró de Mané Vito (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) 
 

(Disponível em: 

 < http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=75> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 

CHÁ CUTUBA – 1977 

 

1. Chá Cutuba (Humberto Teixeira) 
2. Baião de Dois (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
3. Onde Tu Tá Neném (Luiz Bandeira)  
4. Jesus Sertanejo (Janduhy Finizola)  
5. A Morte do Meu Avô (Nelson Valença)  
6. Menestrel do Sol (Humberto Teixeira)  
7. Chapéu de Couro e Gratidão (Luiz Gonzaga/Aguinaldo Batista) 
8. Forró Fungado (Dominguinhos/Anastácia)  
9. São Francisco de Canindé (Julinho/Luiz Bandeira)  
10. Cabocleando (Eduardo Casado)  
11. Não é Só a Paraiba que Tem Zé (Julinho/Luiz Bandeira)  
12. Tambaú (Severino Ramos/Silvino Lopes)  
13. Karolina com K (Luiz Gonzaga)  
 

(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=76> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

DENGO MAIOR – 1978 

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1977_1_LUIZ_GONZAGA_E_CARMELIA_ALVES/LUIZ GONZAGA & CARM%C3%89LIA ALVES - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1977_CHA_CUTUBA/CHA_CUTUBA_Capa.jpg
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1. Alegria de Pé de Serra (Dominguinhos/Anastácia) 
2. Engenho Massangana (Capiba) 
3. Serena do Mar (Sivuca/Glorinha Gadelha) 
4. Salmo dos Aflitos (Humbeto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
5. Umbuzeiro da Saudade (Luiz Gonzaga/João Silva) 
6. Serrote Agudo (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
7. Viola de Penedo (Luiz Bandeira) 
8. Nunca Mais Eu Vi Esperança (Sivuca/Glorinha Gadelha) 
9. Onde o Nordeste Garoa (Onildo de Almeida) 
10. Dengo Maior (Humberto Teixeira/Julinho) 
11. Qui Ri Qui Qui (Luiz Gonzaga/Audízio Brizeno) 
12. Pai Nosso (Janduhy Finizola) 
 

(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=77> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

EU E MEU PAI – 1979 

 

1. Orélia (Humberto Teixeira) 
2. O Mangangá (Luiz Ramalho) 
3. Súplica Cearense (Gordurinha/Nelinho) 
4. A Vida do Viajante (Luiz Gonzaga/Hervê Cordovil) 
5. Acordo às Quatro (Marcondes Costa) 
6. Respeita Januário (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
7. Romance Matuto (Luiz Bandeira) 
8. Sorriso Cativante (Dominguinhos/Anastácia) 
9. Manoelito Cidadão (Luiz Gonzaga/Helena Gonzaga) 
10. Sou do Banco (José Clementino/Heldelito Parente) 
11. O Caçador (Janduhy Finizola) 
12. Rio Brígida (Luiz Gonzaga/Luiz Gonzaga Jr.) 
13. Alvorada Nordestina (Orlando Silveira/Dalton Vogeler) 
14. Adeus a Januário (João Silva/Pedro Maranguape) 
 

(Disponível em: 

 < http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=78> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

QUADRILHAS E MARCHINHAS vol.2 – 1979 

http://www.reidobaiao.com.br/dengo-maior
http://www.reidobaiao.com.br/dengo-maior
http://www.reidobaiao.com.br/dengo-maior
http://www.reidobaiao.com.br/dengo-maior
http://www.reidobaiao.com.br/eu-e-meu-pai
http://www.reidobaiao.com.br/eu-e-meu-pai
http://www.reidobaiao.com.br/eu-e-meu-pai
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1978_DENGO_MAIOR/LUIZ GONZAGA - Dengo Maior Capa Frontal.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1979_EU_E_MEU_PAI/LUIZ GONZAGA - Eu e Meu Pai (Capa%C2%A0).jpg
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Pot-pourri instrumental de 24 músicas do repertório de Luiz Gonzaga, soladas pelo sanfoneiro: 

1. Boiadeiro (Klécius Caldas/Armando Cavalcanti) 
Assum Preto (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
Carapeba (Luiz Bandeira/Julinho) 
Tei Tei Arraiá (Onildo de Almeida) 
Choromingo (Luiz Gonzaga) 
Vem Morena (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
O Maior Tocador (Luiz Guimarães) 
Faz Força Zé (Rosil Cavalcanti) 
Sanfona do Povo (Luiz Guimarães/Helena Gonzaga) 
Légua Tirana (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
2. Sanfoneiro Zé Tatu (Onildo de Almeida) 
Forró no Escuro (Luiz Gonzaga) 
3. Fulô da Maravilha (Luiz Bandeira) 
Aperreado (Luiz Gonzaga) 
4. Penero Xerém (Luiz Gonzaga/Miguel Lima) 
Imbalança (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) 
5. Maribondo (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
Maria (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) 
6. Calango da Lacraia (Luiz Gonzaga/J. Portela) 
Dezessete e Setecentos (Luiz Gonzafa/Miguel Lima) 
7. Pé de Serra (Luiz Gonzaga) 
O Torrado (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) 
 

(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=79> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

O HOMEM DA TERRA – 1980 

 

1. Mamulengo (Luiz Bandeira) 
2. O Homem da Terra (Walter Santos/Tereza Souza) 
3. A Triste Partida (Patativa do Assaré) 
4. Siri Jogando Bola (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) 
5. Estrada de Canindé (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) 
6. Lá Vai Pitomba (Luiz Gonzaga/Onildo de Almeida) 
7. O Mote (Luiz Bandeira) 
8. Canana (Venâncio/Aparício Nascimento) 
9. O Adeus da Asa Branca (Dalton Vogeler) 
10. Cego Aderaldo (João Silva/P.Maranguape) 
11. Tropeiros de Borborema (Rosil Cavalcanti) 

http://www.reidobaiao.com.br/o-homem-da-terra
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1979_QUADRILHAS_E_MARCHINHAS_JUNINAS_VOL_2/QUADRILHAS E MARCHINHAS JUNINAS VOL.2 - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1980_O_HOMEM_DA_TERRA/LUIZ GONZAGA - O Homem da Terra (Capa ).jpg
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(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=80> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

OBRIGADO, JOÃO PAULO 1980 - C0MPACTO 

      

1. Obrigado João Paulo 
2. Louvação a João XXIII 
 

(Disponível em: 

< http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=81> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

A FESTA – 1981 

      

1. Luar do Sertão (Catulo da Paixão Cearense) 
2. Lampião Falou (Venâncio/Aparício Nascimento) 
3. Depois da Derradeira (Dominguinhos/Fausto Nilo) 
4. Paraíba (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
5. A Ligeira (Guio de Morais/Haroldo Barbosa) 
6. Ranchinho da Praia (Francisco Elion) 
7. Não Vendo Não Troco (Luiz Gonzaga/Luiz Gonzaga Jr.) 
8. Portador do Amor (Luiz Bandeira/Julinho) 
9. O Resto a Gente Ajeita (Luiz Gonzaga/Dalton Vogeler) 
10. Os Bacamarteiros (Janduhy Finizola/Luiz Gonzaga) 
11. Pesqueira Centenária (Nelson Valença) 
12. Cacimba Nova (José Marcolino) 
 

(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=82> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

GONZAGÃO E GONZAGUINHA, A VIDA DO VIAJANTE – 1981 

http://www.reidobaiao.com.br/a-festa
http://www.reidobaiao.com.br/a-festa
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1980_OBRIGADO_JOAO_PAULO_COMPACTO/OBRIGADO JO%C3%83O PAULO - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1980_OBRIGADO_JOAO_PAULO_COMPACTO/OBRIGADO JO%C3%83O PAULO - Capa Traseira.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1981_A_FESTA/A FESTA - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1981_A_FESTA/A FESTA - Capa Traseira.jpg


136 

 

1. Sangrando (Gonzaga Jr.) 
2. Amanhã ou Depois (Gonzaga Jr.) 
3. Achados e Perdidos (Gonzaga Jr.) 
4. Pequena Memória para um Tempo Sem Memória (Gonzaga Jr.) 
5. Começaria Tudo Outra Vez (Gonzaga Jr.) 
6. O Jumento é Nosso Irmão (Luiz Gonzaga/José Clementino) 
7. Acauã (Zé Dantas) 
8. Assum Preto (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
9. A Morte do Vaqueiro (Luiz Gonzaga/Nelson Barbalho) 
10. Discanço em Casa, Moro no Mundo (J. Morais/A. Plassarollo/Gonzaga Jr.) 
11. Boiadeiro (Klécius Caldas/A. Cavalcanti) 
12. Vozes da Seca (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
13. Pau de Arara (Guio de Morais/Luiz Gonzaga) 
14. Baião de São Sebastião (Humberto Teixeira) 
15. Baião (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
16. Karolina com K (Luiz Gonzaga) 
17. Derramaro o Gai (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
18. Légua Tirana (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) 
19. Baião da Garoa (Luiz Gonzaga/Hervê Cordovil) 

Disco 2  

20. Juazeiro (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) 
21. No Meu Pé de Serra (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) 
22. Estrada de Canindé (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) 
23. Riacho do Navio (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
24. Da Vida (Gonzaga Jr.) 
25. Estradas (Gonzaga Jr.) 
26. Diga Lá,Coração (Gonzaga Jr.) 
27. Espere por Mim, Morena (Gonzaga Jr.) 
28. Grito de Alerta (Gonzaga Jr.) 
29. Da Maior Liberdade (Do Meu Jeito) (Gonzaga Jr.) 
30. Com a Perna no Mundo (Gonzaga Jr.) 
31. Agalope (Gonzaga Jr.) 
32. Não Dá Mais pra Segurar (Explode Coração) (Gonzaga Jr.) 
33. Respeita Januário (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
34. Estrela de Ouro (Antônio Barros Silva/José Batista) 
35. Hora do Adeus (Onildo de Almeida/Luiz Gonzaga) 
36. A Vida do Viajante (Luiz Gonzaga/Hervê Cordovil) 
 

(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=83> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 

ETERNO CANTADOR – 1982 

 

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1981_VIDA_DE_VIAJANTE/Capa 1981.jpg
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1. Prece Por Novo Exu (Luiz Gonzaga Jr.) 
2. Dança do Capilé (Rildo Hora/Humberto Teixeira) 
3. Maria Cangaceira (Téo Azevedo) 
4. Tristeza do Jeca (Argelino Oliveira) 
5. Alma do Sertão (Renato Murce) 
6. Farinhada (Zé Dantas) 
7. Eterno Cantador (Alemão/Elizo Augusto) 
8. Frutos da Terra (Jurandy da Feira) 
9. Razão do Meu Querer (Julinho/Anastácia) 
10. A Volta da Asa Branca (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) 
11. Acácia Amarela (Luiz Gonzaga/Orlando de Silveira) 
 

(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=84> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 

70 ANOS DE SANFONA E SIMPATIA – 1983 

 
1. Sequei os Olhos (Luiz Gonzaga/João Silva) 
2. Plano Piloto, com participação de Alceu Valença (Carlos Fernando/Alceu Valença) 
3. Canto do Povo (Jurandy da Feira) 
4. Casa de Caboclo (Hekel Tavares/Luiz Peixoto) 
5. Cidadão Sertanejo (Luiz Gonzaga/João Silva) 
6. A Peleja do Gonzagão x Téo Azevedo, com participação de Téo Azevedo (Téo Azevedo) 
7. O Papa e o Jegue (Otacílio Batista/Luiz Gonzaga) 
8. Lampião Era Besta Não (Solange Veras/Luiz Gonzaga) 
9. Saudade do Velho (Orlando Silveira/Beatriz Dutra) 
10. Projeto Asa Branca (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
11. Xengo (Rildo Hora/Humberto Teixeira) 
12. Tamborete de Forró (Artúlio Reis) 
13. Forró de Ouricuri (Luiz Gonzaga/João Silva) 
 

(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=85> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 
DANADO DE BOM – 1984 

 

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1982_ETERNO_CANTADOR/ETERNO CANTADOR - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1982_ETERNO_CANTADOR/ETERNO CANTADOR - Capa Traseira.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1983_70_ANOS_DE_SANFONA_E_SIMPATIA/70 ANOS DE SANFONA E SIMPATIA - Capa.jpg
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1. Pagode Russo (Luiz Gonzaga/João Silva) 
2. Respeita Januário (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) 
3. Riacho do Navio (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) 
4. Forró no Escuro (Luiz Gonzaga) 
5. Danado de Bom (Luiz Gonzaga/João Silva) 
6. Pense n'Eu (Gonzaga Jr.) 
7. Nessa Estrada da Vida (Valdi Geraldo/Aparecido José) 
8. Regresso do Rei (Luiz Gonzaga/Onildo de Almeida) 
9. Sanfoninha Choradeira, com participação de Elba Ramalho (Luiz Gonzaga/João Silva)  
10. Casamento de Rosa (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
11. Aproveita Gente (Onildo de Almeida) 
12. São João sem Futrica (João Silva/Zé Mocó) 
13. Terra, Vida e Esperança (Jurandy da Feira) 
14. Adeus Iracema (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
15. Lula Meu Filho (Luiz Gonzaga/Aguinaldo Batista) 
 

(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=86> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 

LUIZ GONZAGA & FAGNER – 1984 
 

 
1. Sangue Nordestino (Luiz Gonzaga/João Silva) 
2. Seu Januário (Luiz Guimarães) 
3. São João na Roça (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
4. Olha pro Céu (José Fernandes/Luiz Gonzaga) 
5. Baião (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) 
6. Algodão (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
7. No Ceará Não Tem Disso Não (Guio de Morais) 
8. O Cheiro da Carolina (Amorim Roxo/Zé Gonzaga) 
9. Cintura Fina (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
10. O Xote das Meninas (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
11. Acauã (Zé Dantas) 
12. Corrida de Morão (Pedro Bandeira) 
13. Súplica Cearense (Gordurinha/Nelinho) 
14. Cigarro de Paia (Klécius Caldas/A. Cavalcanti) 
15. Boiadeiro (Klécius Caldas/A. Cavalcanti) 
16. Vaca Estrela e Boi Fubá (Patativa do Assaré) 
17. Feira do Gado (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
 

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1984_DANADO_DE_BOM/DANADO DE BOM - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1984_LUIZ_GONZAGA_E_FAGNER/LUIZ GONZAGA & FAGNER - Capa.jpg
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(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=87> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 
SANFONEIRO MACHO – 1985 
 

 
 
1. Deixa a Tanga Voar (Luiz Gonzaga/João Silva) 
2. Forró n° 1 (Cecéu) 
3. A Puxada (Luiz Gonzaga/João Silva) 
4. Sanfoneiro Macho (Luiz Gonzaga/Onildo de Almeida) 
5. Flor de Lírio (Luiz Gonzaga/João Silva) 
6. Eu e Minha Branca (Gonzaguinha e Gonzagão) 
7. Maria Baiana (João Silva/Zé Mocó) 
8. Que Nem Jiló (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) 
9. Morena Bela (Luiz Gonzaga/João Silva) 
10. Forró do Bom (Luiz Gonzaga/João Silva) 
11. Tá Bom Demais (Luiz Gonzaga/Onildo de Almeida) 
12. A Mulher do Sanfoneiro (Luiz Gonzaga/João Silva) 
13. Amei à Toa (João Silva/Joquinha Gonzaga) 
 

(Disponível em: 

http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=88) 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 
FORRÓ DE CABO A RABO – 1986 

 
1. Forró de Cabo a Rabo (Luiz Gonzaga/João Silva 
2. Forró da Miadeira (Antônio Barros Silva) 
3. Açucena Cheirosa (Rômulo Paes/Celso Garcia) 
4. Passo Fome mas Não Deixo (João Silva/Zé Mocó) 
5. Boca de Caieira (Zé Marcolino/Zé Mocó) 
6. Rodovia Asa Branca (Luiz Gonzaga/João Silva) 
7. Xote Machucador (Dominguinhos/João Silva) 
8. Viva Meu Padim, com participação de Benito di Paula (Luiz Gonzaga/João Silva)  
9. Engabelando (Ceceu/Bella Maria) 
10. Forronerão - Jardim da Saudade, com participação de Renato Borghetti (Renato Borghetti/L. 

Rodrigues) 
11. Queimando Lenha (Onildo de Almeida) 
12. Quadrilha Chorona, com participação de Chico Anysio (Luiz Gonzaga/Maranguape) 
13. Eu e Meu Fole (Zé Marcolino) 
 

http://www.reidobaiao.com.br/sanfoneiro-macho
http://www.reidobaiao.com.br/forro-de-cabo-a-rabo
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1985_SANFONEIRO_MACHO/SANFONEIRO MACHO - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1986_FORRO_DE_CABO_A_RABO/FORR%C3%93 DE CABO A RABO - Capa.jpg
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(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=89>) 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 

DE FIA PAVI – 1987 
 

 
 
1. De Fia Pavi (João Silva/Oseinha) 
2. Zé Budega (Ceceu) 
3. Nem Se Despediu de Mim (Luiz Gonzaga/João Silva) 
4. De Olho no Candeeiro (João Silva/Zé Marcolino) 
5. Quero Ver Correr Moleque (Luiz Guimarães) 
6. Forró no Interior (Furum Firim) (João Silva/Oseinha) 
7. Eu Me Enrabicho (João Silva/Pollyana) 
8. Doutor do Baião (Luiz Gonzaga/João Silva) 
9. Forró de Zé Antão (Zé Dantas) 
10. Festa de Santo Antonio (Alcymar Monteiro/João Paulo Jr.) 
11. Mariana, com participação de Gonzaguinha (Gonzaguinha/Gonzagão) 
12. Toca Pai (Luiz Gonzaga/João Silva) 
13. Pobre do Sanfoneiro (Luiz Gonzaga/João Silva) 
 

(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=90>) 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 
GONZAGÃO & FAGNER 2 – 1988 
 

 
 
 
1. ABC do Sertão (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
2. Xamego (Luiz Gonzaga/Miguel Lima) 
3. Vem Morena (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
4. Derramaro o Gai (Luiz Gonzaga/Zé Dantas/Luiz Gonzaga) 
5. Pobre do Sanfoneiro (Luiz Gonzaga) 
6. Noite Brasileiras (Luiz Gonzaga/Zé Dantas Part. Especial Gonzaguinha) 
7. Estrada de Canindé (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) 
8. Juazeiro (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) 
9. Vozes da Seca (Zé Dantas/Luiz Gonzaga 
10. Amanhã Eu Vou (Beduíno) 
 

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1987_DE_FIA_PAVI/DE FI%C3%81 PAVI - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1988_2_GONZAGAO_E_FAGNER_2/GONZAG%C3%83O & FAGNER 2 - Capa.jpg
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(Disponível em: 

http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=91) 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 
AÍ TEM GONZAGÃO – 1988 
 

 
 
1. Bom pra Eu (Jorge de Altinho) 
2. Aí Tem (João Silva/Zé Mocó) 
3. Taqui pá Tu, com participação de Geraldo Azevedo (João Silva/Luiz Gonzaga) 
4. No Canto do Salão (Nando Cordel) 
5. Pra que Mais Mulher (João Silva/Luiz Gonzaga) 
6. Moela e Coração (Ceceu/Zé Mocó) 
7. Fruta Madura (João Silva/Luiz Gonzaga) 
8. Outro Amanhã Será (Luiz Gonzaga/João Silva) 
9. Vamos Ajuntar os Troços, com participação de Carmélia Alves (Antônio Barros Silva) 
10. Forró Gostoso (João Silva/Luiz Gonzaga) 
11. Cajueiro Velho (Ceceu) 
12. Recado do Velho (Luiz Gonzaga/João Silva) 
 

(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=92> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 

 
 
 
 
VOU TE MATAR DE CHEIRO – 1989 
 

 
 
1. Vou Te Matar de Cheiro (Luiz Gonzaga/João Silva) 
2. Um pra Mim, Um pra Tu, com participação de João Silva (Luiz Gonzaga/João Silva) 
3. Vê se Ligas pra Mim (João Silva/Luiz Gonzaga) 
4. Acoverde Meu, com participação de João Silva (João Silva/Luiz Gonzaga) 
5. Coração Molim (Ceceu) 
6. Baião Agrário (Ceceu/Maranguape) 
7. Xote Ecológico (Aguinaldo Batista/Luiz Gonzaga) 
8. Ladrão de Bode, com participação de João Silva (Rui Morais e Silva) 
9. Pedaço de Alagoas (Edu Maia) 
10. Na Lagoa do Amor (Ceceu) 
11. Já Era Tempo (Luiz Gonzaga/João Silva) 

http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1988_AI_TEM_GONZAGAO/A%C3%8D TEM GONZAG%C3%83O - Capa.jpg
http://www.luizluagonzaga.com.br/discografia/1989_VOU_TE_MATAR_DE_CHEIRO/1989Voutematardecheiro.jpg
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12. Faça Isso Não (João Silva/Geraldo Nunes) 
 

(Disponível em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=93> 

Acessado em 02. Jun. 2012) 

 


