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RESUMO 

 

PORTELA, F. M. D. Mil léguas a oeste da Carantonha: vozes sertânicas na quadrada das 

águas perdidas. 2015. ___f. Dissertação (Mestrado em Letras: Cultura, Educação e 

Linguagens. – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2015. 

 

 

A partir da análise das canções do disco Na Quadrada das Águas Perdidas (1979) é possível 

identificar artifícios linguísticos e estéticos empregados na construção dos personagens 

sertanejos inseridos em um cenário emblemático. O cenário tem como locus geográfico o 

interior baiano, no qual são ambientados os feitos e as histórias dos personagens que narram, 

contam, cantam, criam e recriam o seu lugar de origem, dentro de um código típico do 

sertanejo, com seus símbolos e mitos peculiares. A dissertação destaca, através da análise da 

voz poética, o processo de construção e os elementos fundamentais do sertanejo elomariano 

nas cantigas que compõem o disco. 

 

Palavras-chave: Sertão; Voz poética; Sertanejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

PORTELA, F. M. D. Mil léguas a oeste da Carantonha: vozes sertânicas na quadrada das 

águas perdidas. 2015. ___f. Dissertação (Mestrado em Letras: Cultura, Educação e 

Linguagens – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2015. 

 

From the analysis of the songs on the album "Na Quadrada das Aguas Perdidas" can be 

identified the linguistic and aesthetic devices used in the construction of inlander characters 

inserted in an emblematic scene. The scenery covers, as your geographical locus, the 

backlands of the Province of Bahia, where are located the deeds and stories of characters who 

relate, count, sing, create and recreate their place of origin, in a typical backcountry code, 

with their symbols and peculiar myths. The dissertation highlights, from the analysis of the 

poetic voice, the process of construction and the key elements of the backland’s man 

imagined by Elomar Figueira Mello in the songs that constitute the album. 

 

Keywords: Poetic voice; Backlands; Country person. 
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INTRODUÇÃO 

 

Gravado em dezembro de 1978 e lançado no ano seguinte, o disco Na Quadrada das 

Águas Perdidas ocupa uma posição central na produção poético-musical de Elomar Figueira 

Mello. Na Quadrada... é o terceiro registro em disco da obra elomariana. O primeiro foi um 

compacto, sem título, de 1968, no qual o nome do artista é grafado como Elomar Figueira de 

Mello. Essa mesma grafia aparece no primeiro disco gravado em forma de LP, de 1972 – Das 

Barrancas do Rio Gavião. Composto por doze canções, foi gravado em 1972, mas lançado 

apenas em 1973, com texto de apresentação de Vinicius de Moraes. 

No texto de Vinicius de Moraes foram postas em destaque algumas das características 

da produção de Elomar que seriam, mais tarde, ressaltadas por críticos e pesquisadores 

acadêmicos. Foi enfatizado, em primeiro lugar, o vínculo inseparável entre Elomar e o sertão: 

mais do que um compositor, um homem da música, Elomar seria um ser que somente 

encontraria meios de sobrevivência e sentidos de vivência quando integrado às paisagens 

catingueiras: 

 
A mim me parece um disparate que exista “mar” em seu nome, porque um 

nada tem a ver com o outro. No dia em que “o sertão virar mar”, como na 

cantiga, minha impressão é que Elomar vai juntar seus bodes, de que tem 

uma grande criação em sua fazenda [...], em plena caatinga baiana, e os irá 

tangendo até encontrar novas terras áridas, onde sobrevivam apenas os 

bichos e as plantas que, como ele, não precisam de umidade para viver.
1
 

 

Impressionado com a profusão de imagens que, nas letras de Elomar, remetiam a 

representações do mundo medieval – como os castelos, reis, príncipes e princesas– Vinicius 

atribuiu ao compositor o título de “príncipe da caatinga”.
2
 Inaugurou, dessa forma, uma 

tradição que acabou por se tornar uma espécie de chave para a interpretação da obra 

                                                           
1
 A imagem de Elomar parece se constituir em contraponto absoluto àquela do próprio Vinicius de Moraes, 

também músico/poeta, mas indissoluvelmente associado à paisagem urbana, ao “mar” que não consegue 

enxergar em Elomar. Essa assimetria entre os dois personagens – o descritor e o descrito – fica evidente ao final 

do texto de apresentação do disco, quando Vinicius narra um episódio no qual teria expressado a Elomar um 

vago desejo de conhecer as paisagens catingueiras: “quando lhe manifestei desejo de passar uns dias em sua 

companhia e de sua família [...] para descobrir, em sua companhia e ao som do excelente violão que toca, essas 

estrelas recônditas que já não se consegue mais ver nos nossos céus poluídos, Elomar me disse: ‘– Pode vir 

quando quiser. Deixe só eu ajeitar a casa, que não está boa, e afastar um pouco dali minhas cascavéis e minhas 

tarântulas...’”. Vinicius de Moraes nunca visitou a caatinga do sudoeste da Bahia, mas seu texto serviu como 

uma espécie de guia de interpretação e de recepção, aos membros da cultura urbana, da obra de Elomar.  
2
 Imagens inspiradas na tradição medieval podem ser encontradas, por exemplo, nos versos de Acalanto: “Certa 

vez ouvi contar / que muito longe daqui / bem pra lá do São Francisco, / ainda pra lá / Em um castelo 

encantado/morava um triste rei/e uma linda princesinha / sempre a sonhar/ Ela sempre demorava / na janela do 

castelo/todo dia à tardinha, a sonhar / Bem pra lá do seu castelo / muito além, ainda mais belo / havia outro 

reinado, / de um outro rei” 
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elomariana: a junção entre uma tradição musical e poética de origem medieval e outra 

solidamente enraizada nas terras do sertão nordestino:  

 
Suas canções são uma sábia mistura do romanceiro medieval, tal como era 

praticado pelos reis-cavalheiros e menestréis errantes e que culminou na 

época de Elizabeth, da Inglaterra; e do cancioneiro do Nordeste, com suas 

toadas em terças plangentes e suas canções de cordel, que trazem logo à 

mente os brancos e planos caminhos desolados do sertão, no fim extremo 

dos quais reponta de repente um cego cantador com os olhos comidos de 

glaucoma e guiado por um menino.
 
 

 

Na Quadrada das Águas Perdidas, lançado seis anos após o primeiro LP, vem 

reafirmar a singularidade da produção cultural do compositor/cantador sertanês,
3
 que, desde 

então, se faz nomear como Elomar Figueira Mello. Na Quadrada... é um álbum duplo, 

composto por vinte canções do próprio compositor. Como no disco anterior, predomina a voz 

e o violão de Elomar, mas o novo trabalho contempla participações especiais de artistas que 

cultivavam a convivência com o compositor, como Dércio Marques (voz e violão), Carlos 

Pita (voz), Xangai (voz) e Elena Rodrigues (flauta). 

A página oficial de divulgação da obra do compositor na internet (batizada como 

“Porteira Oficial de Elomar”) contabiliza, na produção elomariana, além de óperas, antífonas, 

peças para violão etc, um cancioneiro composto por 80 (oitenta) peças e destaca que “uma 

pequena parte” permanece, até os dias de hoje, inédita.
4
 Portanto, com suas vinte faixas, Na 

Quadrada... concentra mais de um quarto de todo o cancioneiro produzido e gravado.  

Nos anos que se seguiram ao lançamento de Na Quadrada.., Elomar retomou o 

repertório dos discos já gravados, aprofundando o diálogo com a música erudita e com a 

música instrumental brasileira, como, por exemplo, na gravação de Parcelada Malunga, em 

1980, com Arthur Moreira Lima.
5
 Além disso, com o próprio Arthur Moreira Lima, Paulo 

                                                           
3
 Elomar evita o uso do adjetivo “sertanejo”, por considerá-lo associado a uma visão construída pela cidade em 

referência ao sertão. Para o compositor, o que a mídia denomina “sertanejo”, no sentido de “originário do 

sertão”, nada mais é do que um “habitante urbano de estilo cowboy com indumentária texana” e a assim chamada 

“música sertaneja” seria apenas um produto “difundido pela indústria cultural” alicerçada numa visão estereotipa 

do sertão (cf. RIBEIRO, 2014, p. 194). Elomar prefere os termos “sertanez” ou “sertanês” (presente, por 

exemplo no título de seu disco de 1988, gravado com Turíbio Santos, Xangai e Elomar: Concerto Sertanez) ou, 

então, “sertânico” (conforme o disco Árias Sertânicas, de 1992). Daí o adjetivo adotado no subtítulo desta 

presente dissertação: “Vozes sertânicas na Quadrada das Águas Perdidas”. 
4
 www.elomar.com.br. 

5
 Das dez canções deste disco, três (Violeiro, Cantiga de Amigo, Cantada) já haviam sido gravadas em Das 

Barrancas do Rio Gavião e cinco (Curvas do Rio, Chula no Terreiro, Estrela Maga dos Ciganos, Clariô, 

Puluxias) em Na Quadrada das Águas Perdidas. Das duas restantes, uma, Louvação, era, na verdade, parte da 

peça Das Violas da Morte (que iria compor a ópera Auto da Catingueira, lançada em 1984); a outra era, 

efetivamente, uma canção inédita, Peão na Amarração, mais tarde, em 1983, regravada no disco Cartas 

Catingueiras. 
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Moura e Heraldo do Monte, gravou o ConSertão, de 1982.
6
 Em 1981, lançou a sinfonia 

Fantasia Leiga para um Rio Seco. O registro de canções inéditas foi retomado apenas em 

1983, com Cartas Catingueiras. 

Das vinte canções de Na Quadrada das Águas Perdidas, sete faziam parte de projetos 

musicais mais amplos: A Pergunta, Tirana e Puluxias são canções retiradas do auto O 

Tropeiro Gonsalin; Parcelada, Clariô, Bespa e Dassanta compunham a ópera Auto da 

Catingueira (que teria registro completo em disco em 1984). O Tropeiro Gonsalin é focado 

nas atividades do personagem título, em suas andanças pelas trilhas que ligavam os sertões ao 

Recôncavo da Bahia. Já o Auto da Catingueira é uma ópera de inspiração trágica, centrada na 

narrativa da vida de Dassanta, jovem sertaneja de excepcional beleza e que, justamente por 

essa singular característica, emanava encanto e prenunciava a morte: 

 
Conta as pessoas mais velha 

qui Dassanta era bunita que mitia medo 

tinha nos olho a febre perdedêra 

qui matava mais qui cobra de lajêdo 

os pé piqueno e os cabelos cumprido 

embaixo do vestido um bando de segredo 

[...] 

Mais o pió qui era qui sua buniteza 

virô u’a besta fera naquelas redondêza 

in todas brincadêra adonde ela chegava 

as mulé dançadêra assombrada ficava 

já pois dela nas fêra os cantadô dizia 

qui a dô e as aligria na sombra dela andava 

e adonde ela tivesse a véa da foice istava. 

 

 

As outras treze canções podem ser caracterizadas como “autônomas”, pois não foram 

compostas como partes de projetos músico-poéticos mais amplos. Contudo, a “autonomia” de 

tais canções é apenas aparente. Em conversa mantida com o compositor,
7
 o mesmo indicou 

que todo o disco Na Quadrada das Águas Perdidas deveria ser apreendido tomando-se como 

referências as obras do pintor renascentista holandês Hieronymus Bosch,
8
 em especial o 

tríptico O Juízo Final. 

                                                           
6
 Este disco traz músicas de Elomar e também de Luís Gonzaga, Villa-Lobos, Codó e Francisco Mignone. Das 

seis músicas de Elomar que integram o disco, uma (Na Estrada das Areias de Ouro) já havia sido gravada em 

Das Barrancas... e três (Estrela Maga dos Ciganos, Noite de Santo Reis, Campo Branco) em Na Quadrada...; 

uma era parte da sinfonia gravada no ano anterior (Incelença Prá Terra que o Sol Matou, tema de Fantasia 

Leiga para um Rio Seco) e uma era canção inédita (Trabalhadores da Destoca). 
7
 Conversa realizada em 17 de julho de 2014, na Fazenda Casa dos Carneiros, povoado de Gameleira, distrito do 

Pradoso, Vitória da Conquista-BA. 
8
 Hieronymus Bosh é, na verdade, um pseudônimo; o nome verdadeiro do pintor era Jeroen (que também pode 

ser grafado como Jheronimus) van Aken. Há controvérsias quanto ao verdadeiro autor d’O Juízo Final: para 
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 As três tábuas que compõem o tríptico de Bosh retratam três cenas distintas, 

compostas por tantas outras cenas: No primeiro postigo (à esquerda do olhar do observador) 

imagens relacionadas ao “pecado original” remetem à criação de Eva, à tomada do fruto 

proibido e à expulsão do Paraíso. A tábua central traz, no alto da tela, dominando a cena como 

um juiz, Jesus, acompanhado da Virgem, de santos e de alguns poucos eleitos. Todo o 

restante da tela é dominado por homens e mulheres nus entregues aos mais variados 

tormentos – queimados, empalados, pendurados por ganchos, torturados em estranhos 

maquinários – indicando que viviam em pecado e, agora, se encontram expostos à 

condenação. O postigo da direita, que retrata o inferno, prolonga o tema da tábua central, com 

a exibição de variadas cenas que retratam a eternidade de sofrimentos dos que viveram no 

erro e no vício.
9
 

Elomar, evidentemente, não via os homens do sertão como seres depravados a serem, 

no futuro, submetidos aos suplícios reservados aos pecadores. Pelo contrário, em suas 

conversas, o compositor sempre ressaltou o sertão como território alheio à decadência da 

cidade, referida, algumas vezes, como a raiz e origem de todos os males da humanidade. A 

abordagem sugerida pelo autor para a análise das canções de Na Quadrada das Águas 

Perdidas indica que as cantigas devem ser vistas como imagens específicas que, juntas, 

formam uma cena maior – como em cada uma das tábuas do tríptico. Em conjunto, elas 

compõem um quadro amplo: o Sertão. Entretanto, o indicativo do quadro como chave para a 

compreensão do disco é uma formulação de natureza exclusivamente estética, já que não há 

coincidência de temas entre o tríptico e o disco em análise.  O tema abordado por Bosch não 

se encontra presente nas canções de Na Quadrada das Águas Perdidas. Longe de assemelhar-

se aos condenados das imagens de Bosh, o sertanejo elomariano, a despeito das vicissitudes e 

tragicidade de sua vida, é ressaltado como um ser sempre fiel a Deus. 

                                                                                                                                                                                     
alguns pesquisadores, o tríptico teria sido executado por um de seus discípulos ou continuadores a partir de um 

desenho original do mestre. 
9
 Elomar costuma salientar sua relação com as artes plásticas. Seus discos, em geral, apresentam, nas capas e nos 

encartes, trabalhos produzidos por artistas como Orlando Celino (Na Quadrada das Águas Perdidas e Árias 

Sertânicas) e Juraci Dórea (Fantasia Leiga para um Rio Seco), dentre outros. Elomar, na verdade, gosta de 

enfatizar sua formação e seu conhecimento da tradição clássica – que para ele, envolve a música erudita, a 

tradição literária de origem greco-latina e das línguas europeias modernas, e também as artes plásticas – e, assim 

se posicionar num campo oposto ao da “cultura de massa”. Em uma entrevista concedida a Simone Guerreiro, 

Elomar enfatizou: “tenho tradição clássica. Fui à Bienal para ver Van Gogh” e, em seguida complementou: “eu 

tenho formação europeia, ibérica. Eu fui formado lendo os grandes portugueses, franceses, alemães. Eu vim ao 

mundo para marchar contra a multidão” (In GUERREIRO, 2008, p. 3). A relação com os clássicos serve também 

para Elomar ressaltar suas concepções estético/artísticas avessas às tendências da contemporaneidade; em seu 

site oficial, o artista e sua música são descritos da seguinte forma: “não só sua obra, como também sua própria 

pessoa, não é outra coisa senão antagônicos dissidentes irrecuperáveis de sua contemporaneidade tendo em vista 

sua formação estritamente clássica e regionalista” (www.elomar.com.br). 
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Algumas das canções do disco mostram o catingueiro envolvido com as lides da terra 

e da criação de animais (Arrumação); outras retratam momentos de festa e de sociabilidade 

(Função, Noite de Santo Reis). Algumas músicas tratam de personagens típicos do sertão, 

como o tropeiro e o cantador, que não se encontram fixos à terra, mas que perambulam, 

errantes pelos caminhos do sertão. Outras músicas focam o sertanejo que se vê obrigado a 

retirar, a buscar, em outras terras, o necessário à sobrevivência (Curvas do Rio, A Pergunta). 

Já a canção Canto de Guerreiro Mongoió retrata os senhores do sertão, os descendentes 

daqueles que, ao derrotarem os índios nativos, se tornaram senhores de terras, de gado e de 

gente. O resultado final desta composição múltipla, assim como em Bosch, é maior do que a 

simples soma de suas partes. O sertão de Elomar não é apenas um território, um espaço 

geográfico, habitado por homens e tipos sociais específicos. Este cenário envolve uma 

dimensão polifônica, pela qual diferentes vozes assumem identidades – “locais de fala” – 

alicerçadas em componentes territoriais, temporais, sociais e míticos. Neste sentido, o sertão 

elomariano é – e não é – o Sertão da Ressaca; é um “sertão de fora”, mas também um “sertão 

de dentro”, um “sertão profundo”; um sertão do presente, mas também um sertão do passado 

e, mesmo, um sertão atemporal. Ele tanto remete para a região da Tromba, de São Joaquim e 

para o rio Gavião, como também aponta para espaços mágicos, situados um tempo e em um 

espaço inapreensíveis, na quadrada das águas perdidas. 

O objetivo da dissertação é, a partir da análise das canções do disco Na Quadrada das 

Águas Perdidas (1979) do compositor baiano Elomar Figueira Mello, identificar os elementos 

empregados pelo compositor para construir uma representação
10

 do sertão que tanto se apoia 

como refuta outras elaborações discursivas que, mediante o emprego de diversas linguagens 

(literárias, musicais, cinematográficas), construíram diferentes modelos de apreensão deste 

espaço histórico, social, cultural e geográfico. 

As canções de Elomar envolvem narrativas nas quais são ambientados os feitos e as 

histórias dos personagens que narram, contam, cantam, criam e recriam o lugar de origem, 

manifestando elementos que compõem uma identidade cultural específica do catingueiro e, ao 

mesmo tempo, indicando posicionamentos estéticos e valorativos que se configuram como 

atributos específicos de sua música. A dissertação, portanto, tem por objetivo destacar os 

elementos que compõem o sertanejo elomariano nas cantigas que englobam o disco.  

                                                           
10

 Utilizamos o termo representação no sentido proposto por Roger Chartier (2002), de conjunto de imagens e 

discursos utilizados para apreender e transmitir dados da realidade social. Sobre o conceito, ver também a 

coleção de textos de Chartier organizada por João Cezar de Castro Rocha (CHARTIER, 2011). 
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É, sobretudo, na perspectiva da voz, conceito central na obra do pesquisador e 

medievalista Paul Zumthor, que se fundamenta a presente dissertação no tocante à construção 

da representação elomariana do sertão. Parafraseando o que escreveu Willie Bolle a respeito 

de Guimarães Rosa, pode-se dizer que Elomar não se limita a compor/cantar sobre os homens 

e mulheres do sertão, “mas faz com que as pessoas do povo sejam elas mesmas donas das 

palavras, assim como ele [o compositor/cantador], que mergulha em suas falas” (cf. BOLE, 

2004, p. 44).
11

 Elomar não se apresenta como o dono de um discurso específico sobre o 

sertão, mas confere aos seus personagens o dom da palavra, para que, por meio destas vozes, 

se possa conhecer a fala e o universo mental das pessoas do sertão. Recorrendo, ainda uma 

vez, a Willi Bolle, em seus comentários a Grande sertão: veredas, pode-se dizer que Elomar 

“considera os sertanejos não como objetos, mas como sujeitos da invenção, isto é, como 

narradores de sua própria história” (BOLE, 2004, p. 413. Itálico no original). A perspectiva da 

voz poética, presente nas canções do disco, leva ao estabelecimento de imagens igualmente 

poéticas, de suma importância para a abordagem, caracterização e discussão do tema que 

orienta a presente dissertação.  

Dentre os elementos que orientam a elaboração artística e linguístico/estéticos 

empregados por Elomar para construir uma distinta representação do sertão – e que serão 

abordados nessa dissertação – pode-se antecipar e elencar, de forma sintética, alguns: 

 

1. O sertão sob uma perspectiva religiosa e sagrada. A faixa 1 do disco Na 

Quadrada das Águas Perdidas, intitulada A meu Deus um canto novo, é enunciada 

sob a forma de um hino em homenagem ao “Deus senhor de todos nós”, cujos 

versos finais ressaltam a música elomariana como uma oferenda apresentada ao 

Senhor: “vô prossiguino istrada afora / rumo à istrêla canora / e ao Senhor das 

Searas a Jeus eu lôvo / levam os quatro ventos / ao meu Deus um canto novo”. Em 

contraposição a algumas correntes que, ao tratar do sertão nordestino, colocaram 

ênfase no que foi descrito como “religiosidade rústica” dos sertanejos, que seria a 

raiz de movimentos fanáticos e messiânicos,
12

 Elomar apresenta sua obra como 

                                                           
11

 Sobre Guimarães Rosa e as vozes que este atribui a seus personagens, diz, ainda, Bole (2004, p. 394): 

“diferentemente de Euclides [da Cunha], Guimarães Rosa não propõe nenhuma teoria do povo, mas apresenta 

uma viva multidão, diferenciada em bandos, grupos e pequenos ajuntamentos de gente, que por sua vez se 

subdividem em inúmeros personagens individuais, cada um deles com um perfil, um nome e geralmente também 

com uma fala”. 
12

 Basta lembrar o clássico de Euclides da Cunha, Os sertões, focado na figura de Antônio Conselheiro, e o filme 

de Glauber Rocha, Deus e o diabo na terra do sol, no qual, em uma de suas primeiras cenas, aparece o beato 

Sebastião, a pregar o dia em que o sertão irá virar mar. 
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fundamentada em uma tradição religiosa rigorosa e erudita, a reverberar tradições 

musicais clássicas.
13

  

2. O pressuposto de um “sertão clássico” ou “sertão ideal”. Elomar se assume como 

artista e como pessoa em conflito com seu tempo, como um “antagônico dissidente 

irrecuperável de sua contemporaneidade”. Em um depoimento, o compositor diz: 

 

A Casa dos Carneiros, no início, é a fuga da urbi, do meio urbano, 

justamente para me distanciar daquilo que conturba a minha criação: a 

modernidade, o avanço técnico-científico que é sempre contraponteante à 

minha obra. Eu costumo dizer que saltei numa estação errada. Quando eu 

puxei a corda, o maquinista do trem falou: “– É, rapaz, puxou tarde!” (In 

ROSSONI, 2012, p. 216). 

 

Elomar, portanto, divisa, em algum tempo passado, a existência de um sertão ideal, 

época de justiça, de dignidade, de nobreza e de coragem, de autenticidade e de 

beleza, que ele contrapõe ao mundo presente, de decadência e de dissimulação. Em 

Elomar, este sertão clássico é intuído tanto a partir de fontes literárias que remetem 

a tempos pretéritos de reis e princesas, como também de reminiscências de sua 

infância, no São Joaquim, quando conviveu com antigos cantadores e tropeiros 

num mundo de suçuaranas, vaqueiros e funções. 

3. O pertencimento a um sertão histórico-social específico, o Sertão da Ressaca, ou 

“o sertão de fora”. A matéria prima imediata disponível para a elaboração da 

representação elomariana do sertão é a integração do compositor a território e uma 

sociedade específicos: a da região do Sertão da Ressaca, no entorno do município 

de Vitória da Conquista. O cenário no qual Elomar aloca personagens e vozes 

sertanejas remete a topônimos do sudoeste da Bahia: a serra da Tromba, o São 

Joaquim, o rio Gavião... etc. Além do mais, o músico é descendente das famílias 

tradicionais que forneceram os homens de terra, de poder e de letras da região e 

que se mostram presentes no sertão elomariano. Este sertão histórico-social, em 

Elomar, é elemento profundamente imbricado com o anterior, pois a percepção do 

Sertão da Ressaca tende a ser efetivada ora sob o prisma do “sertão clássico”, ora 

pelo seu oposto, o do sertão corrompido, contaminado pelos elementos que 

marcam os modos de vida da contemporaneidade (as deslocações populacionais, as 

                                                           
13

 O texto de apresentação da música, no encarte do disco, destaca: “A meu Deus um canto novo surgiu na quadra 

das águas em 1977. Muitos, através dos tempos, ofertaram a Deus, e temos como exemplo Bach, Mendelssohn, 

Haydn e outros. Porque, segundo o poeta, não fazer cânticos a Deus, hoje? O Rei David em sua poética pediu: 

Louvai a Deus sempre com um canto novo”. 
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novas formas de entretenimento, as tecnologias de comunicação etc). Como indica 

Alessandra Bonazza (2006, p. 103): 

 

Importante lembrar que a riqueza existente nas obras elomarianas não é 

expressa somente por criações sintático-lingüísticas, que funcionam como 

uma ferramenta na criação de expressões poéticas, mas também por 

carregarem, subjacentes, conteúdos sócio-histórico-culturais amplos, 

fazendo de Elomar um artista singular, representante de sua região e 

partícipe do “universo literário nacional”. 

  

Estes elementos, ou perspectivas de abordagem, orientam Elomar em seu fazer 

poético-musical que, por sua vez, segue distintas estratégias discursivas ou artifícios 

linguísticos estéticos, como: a) um mergulho na dimensão linguística do universo sertanejo, 

em que impera a fusão de elementos oriundos de um suposto “dialeto catingueiro” com temas, 

imagens e expressões que remetem ao mundo medieval e criam uma linguagem própria.; b) a 

construção de um painel polifônico, ancorado em diferentes personagens, para retratar o 

sertão e;
14

 c) a superposição de vozes diferenciadas não apenas no aspecto de enunciadores de 

falas, mas das temporalidades dos “locais de fala”, de forma que o sertão elomariano termine 

habitado por vozes do presente, do passado e, também, de temporalidade indefinida.
15

 

A síntese das perspectivas de abordagem e dos artifícios linguístico/estéticos adotados 

por Elomar resulta na proposição de um “sertão profundo”, um sertão descoberto ao mesmo 

tempo que inventado, fruto do labor artístico. Reverberando a fórmula de Guimarães Rosa, 

pela qual “o sertão é dentro da gente”, Elomar transcende as referências geográficas e 

históricas externas para propor, a partir do sertão, um espaço interior, simbólico. Assim, por 

exemplo, em Campo Branco (faixa 7 de Na Quadrada das Águas Perdidas), o poeta trata 

tanto da aridez da caatinga como de seu próprio eu poético (“Campo branco minhas penas que 

pena
16

 secou / todo o bem qui nois tinha era a chuva era o amor / num tem nada não nois dois 

vai penano assim / campo lindo ai qui tempo ruim / tu sem chuva e a tristeza em mim”) e, na 

canção que dá título ao disco, os personagens se preparam para uma longa viagem sertão 

                                                           
14

 Nos termos de Darcília Simões (2006, p. 25), “a partir do levantamento do vocabulário das letras do 

cancioneiro elomariano, é possível demonstrar as preferências temáticas do autor, documentar a atualização de 

formas regionais, de formas eruditas, de formas arcaicas preservadas e integradas no uso regional. Ao lado disso, 

apontar, pelas vias da associação semântica, um perfil dos tipos humanos representados pelos personagens que 

povoam a obra do trovador baiano”. 
15

 Para Igor Rossoni (2012, p. 212), “o que Elomar denomina como sertão clássico não se confunde com o que 

gera como sertão profundo [...]. Assim, o que Elomar assume como espacialidade clássica vincula-se ao 

denominado espaço sensível, portanto exterior. Já o que nomina por sertão profundo é de natureza diversa. Isto 

é, não se consagra à história e sim à criação artística” (itálicos no original). 
16

 Note se que as expressões em sequência remetem, primeiramente, a um sertão de fora (“campo branco”, a 

caatinga), depois, ao trabalho de elaboração/criação poética (“minhas penas”) e culminam com a alusão ao 

sentimento de tristeza, ao mundo interior, ao “sertão de dentro” do poeta (“que pena”). 
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adentro, mil léguas depois da Serra da Carantonha, para acompanhar uma misteriosa e 

“arriscosa função”, de uma “beleza isquicida”, na companhia de Reis e mãe-Senhora, jornada 

impossível de se materializar no mundo físico, mas que retrata uma jornada poética em 

direção ao sertão profundo. 

A primeira parte da dissertação tem por objetivo elucidar os diversos sentidos do 

sertão, desde os tempos coloniais, até a sua consolidação na literatura nacional, passando 

pelos clássicos de Euclides da Cunha e João Guimarães Rosa, e deve culminar com a reflexão 

sobre a utilização do termo na obra de Elomar. A princípio, é possível visualizar três acepções 

de sertão na produção elomariana: o sertão geográfico, o sertão clássico e, por fim, o sertão 

profundo. Para fins de análise teórica, busca-se como texto balizador a tese de doutorado de 

Simone Guerreiro, que tem por título Tramas do Sagrado (2007), na qual a autora discute a 

natureza do texto de Elomar, considerando os aspectos poético e musical de sua obra: 

 

Elomar é um cancionista e um operista que não só dialoga com a literatura, 

mas por ela transita com liberdade e fluidez. Suas canções e árias possuem 

densidade na construção da linguagem [...] desde o início, Elomar se destaca 

como compositor que manipula com propriedade o jogo da linguagem 

músico-poética, o qual se configura no casamento da poesia densa e acordes 

complexos que antecipam a vertente sinfônica cuja forma musical apurada 

consolida-se posteriormente (GUERREIRO, 2007, p. 19). 

 

 

A segunda parte da dissertação, orientada por uma leitura da canção Canto de 

Guerreiro Mongoió, busca esmiuçar as ligações de Elomar com o Sertão da Ressaca, 

destacando suas tradições familiares e suas percepções do processo de formação da ordem 

catingueira a partir da expulsão dos antigos ocupantes do território – os índios mongoiós. O 

capítulo também se arrisca em tratar de possíveis vínculos entre a construção do sertão 

elomariano e a representação do sertão feita, poucos anos antes da estreia de Elomar como 

músico, por um outro artista natural de Vitória da Conquista e que compartilhava com o 

compositor laços próximos de parentesco: Glauber Rocha. 

A terceira parte da dissertação tem como foco o canto de abertura do disco, A Meu 

Deus Um Canto Novo, apreendido enquanto ato de anunciação da voz frente ao ser divino, 

fonte de inspiração e auxílio. Inspirado nos clássicos da literatura greco-latina, a canção, ao 

tempo em que efetiva a abertura da “quadrada”, busca permissão para a anunciação do que se 

segue. A análise da voz poética, nesta como em outras canções do disco, está pautada na 

proposição teórica do medievalista Paul Zumthor, especificamente em dois textos, A Letra e A 

Voz (ZUMTHOR, 1993) e Introdução à Poesia Oral (ZUMTHOR, 2010). O autor destaca as 
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articulações entre voz e linguagem no processo de construção do discurso e, em especial, na 

construção poética destinada ao canto: 

 

O simbolismo primordial integrado ao exercício fônico se manifesta 

eminentemente no emprego da linguagem, e é aí que se enraíza toda poesia 

[...] uma voz sem linguagem (o grito, a vocalização) não é bastante 

diferenciada para “fazer passar” a complexidade das forças de desejo que a 

anima: e a mesma impotência afeta, de outro modo, a linguagem sem voz 

que é a escrita. Nossas vozes assim exigem ao mesmo tempo a linguagem e 

desfrutam, a esse respeito, de uma liberdade de uso quase perfeita, pois ela 

culmina no canto (ZUMTHOR, 2010, p. 8). 

 

A quarta parte da dissertação dedica-se à categorização e à análise das diversas vozes 

que se fazem anunciar ao longo das vinte canções que formam o disco. A voz do poeta, a voz 

do cantador, a voz do catingueiro e a voz do tropeiro se projetam em um sertão que se afirma 

como espaço privilegiado dos ritos de sociabilidade, no qual são construídos códigos 

particulares de comportamento. É a partir de vozes específicas de cada um dos personagens 

que são produzidas as imagens poéticas que afloram nas canções.  

Para ilustrar o significado de imagem, observa-se o que diz Octavio Paz, no livro O 

Arco e A Lira, sobre a voz do poeta: 

 
As imagens do poeta têm sentido em diversos níveis. Em primeiro lugar, 

possuem autenticidade: o poeta as viu ou ouviu, são uma expressão genuína 

de sua visão e experiência do mundo [...] Em segundo lugar, essas imagens 

constituem uma realidade objetiva, válida em si mesma: são obras (PAZ, 

2012, p. 113). 

 

A imagem é, nessa perspectiva, um modo de personificar a realidade de sua produção 

em dois níveis, a da experiência do autor que emprega os elementos que ele adquiriu na sua 

experiência e a produção das imagens que são efetuadas na produção objetiva da obra. Para 

Paz, portanto, a imagem produz diversas significações que são evocadas ou produzidas por 

meio da imaginação. Assim, a imagem nada mais é do que produto imaginário. Toda imagem, 

segundo Paz, aproxima ou une realidades opostas, indiferentes ou distanciadas. A imagem, 

portanto, recria o ser. A poesia, desta forma, suscita e evidencia a produção de imagens 

poéticas, imagens estas que estão no campo do verossímil: 

 

Toda imagem aproxima ou acopla realidades opostas, indiferentes ou 

afastadas entre si. Isto é, submete a unidade à pluralidade do real [...] a 

realidade poética da imagem não pode aspirar à verdade. O poema não diz o 

que é, mas o que poderia ser. Seu reino não é o do ser, mas o do “impossível 

verossímil” de Aristóteles (PAZ, 2012, p. 104-105). 
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 No caso do disco Na Quadrada das Águas Perdidas, a imagem é produzida por meio 

do som da voz que canta, das palavras que são pronunciadas e entoadas. As imagens são 

concretizadas, portanto, na produção da constituição dos quadros que efetuam a imagem do 

sertão. Na verdade, os quadros menores (as canções) estabelecem e efetuam a junção de 

elementos típicos do Sertão da Ressaca com outros, de inspiração religiosa ou literária (que 

compõem o “sertão clássico”). A partir dessas produções, as imagens são efetivadas e os 

quadros são pintados no processo de instauração do fazer poético. É na linguagem que este 

fazer se estabelece e que a produção imagética se efetua. 

A linguagem é o meio pelo qual a imagem é construída nos versos de um poema. 

Bráulio Tavares, no livro Contando Histórias em Versos, discute a presença dos parâmetros 

da linguagem poética na poesia produzida para o cantar. A poesia, com sonoridade e imagens, 

estimula os sentidos e suscita a construção de outras imagens.  

 

A poesia procura usar a sonoridade das palavras e o ritmo das frases para 

criar a impressão de música; procura sugerir imagens através das palavras 

que estimulem indiretamente os nossos cinco sentidos [...] Criam imagens 

não apenas visuais, mas capazes de estimular indiretamente os nossos 

sentidos. Palavras que não apenas nos dão a impressão de estarmos vendo 

algo, mas também de estarmos ouvindo ruídos, sentindo o cheiro das coisas, 

ou sentindo o sabor do que ele descreve (TAVARES, 2005, p. 20). 

 

Ainda no tocante à relação entre poesia e experiência poética, importante destacar as 

reflexões, novamente, de Octavio Paz no texto O Arco e A Lira, no qual o autor esmiúça os 

distintos aspectos do fazer poético: 

 

A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de 

mudar o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza; exercício 

espiritual, é um método de libertação interior. A poesia revela este mundo; 

cria outro. Pão dos escolhidos; alimento maldito. Isola; une. Convite à 

viagem, retorno à terra natal. Inspiração, respiração, exercício muscular [...] 

Como não reconhecer em cada uma dessas fórmulas o poeta que a justifica e 

que, ao encarná-la, lhe dá vida? Expressões de uma coisa vivenciada e 

padecida, não temos outra saída senão aderir a elas – condenados a trocar a 

primeira pela segunda e esta pela seguinte (PAZ, 2012, p. 21). 

 

Na compreensão de Paz, a poesia é forma típica de manifestação humana. Esta 

assertiva remete à reflexão sobre a natureza e a especificidade da produção poética e sobre a 

maneira como tal produção se articula, por exemplo, para a composição de um disco. 

Elomar é um homem da atualidade cuja poética está aparentemente amparada na tradição. É 

na relação com o passado que se deve procurar a chave para a compreensão da linguagem e 

dos valores que se encontram associados à imagem de um sertão mítico. 
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A quinta e última parte da dissertação tem por objetivo analisar a canção que dá 

título ao disco. Na Quadrada das Águas Perdidas canta o sertão profundo, o sertão de 

dentro, um sertão imaginário que agrega personagens de tempos distintos: donzelas, reis, 

rainhas, senhoras, cavaleiros. Na voz lírica do poeta, que enuncia o cantar de um sertão 

mítico, situado em um tempo indefinido, encontra-se a chave para a elucidação das diversas 

vozes que, nas demais canções, evocam a produção de imagens poéticas situadas no tempo 

de anunciação. 
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1 OS SENTIDOS DE SERTÃO E A PERSPECTIVA ELOMARIANA 

 

1.1  Do sertão histórico ao sertão literário 

 

A temática do sertão esteve e está presente em estudos e análises em diversas áreas. A 

importância advém de tempos pretéritos, nos quais teve origem a denominação e foram 

criados sentidos para ela. No Brasil, desde a época colonial, a palavra foi utilizada para 

designar qualquer localidade afastada do litoral e comportava considerações de caráter 

geográfico, mas também características econômicas, demográficas e culturais. Estas acepções, 

de algum modo, se mantêm até os nossos dias, como se pode apreender dos significados 

atribuídos à palavra pelo dicionário Houaiss:  

 
1 região agreste, afastada dos núcleos urbanos e das terras cultivadas; 2 

terreno coberto de mato, afastado do litoral; 3 a terra e a povoação do 

interior; o interior do país; 3.1 B toda região pouco povoada do interior, em 

especial, a zona mais seca que a caatinga, ligada ao ciclo do gado e onde 

permanecem tradições e costumes antigos.
17

  

 

 A imagem corrente de sertão como lugar afastado da cidade e pouco habitado, o 

coloca em oposição ao litoral e ao urbano. Por vezes, a palavra agrega, também, 

considerações de natureza climática. Uma etimologia discutível indica que os lugares 

designados como sertão eram, na origem, abrangidos pelo vocábulo “desertão”, utilizado para 

designar os espaços de clima quente e seco. Assim, na acepção atual, o sertão concretiza-se 

nas imagens construídas sobre territórios afastados do litoral e do universo citadino, 

compreendidos como espaços civilizacionais e, portanto, superiores, como destaca Antonio 

Moraes (2002, p. 363): 

 

Para existir o sertão é necessária a existência de lugares que não sejam 

englobados nessa denominação, que apresentem condições que exprimam o 

oposto do qualificado por tal noção. Daí ela sempre se apresentar numa 

formulação dualista, como parte de uma realidade vista como cindida e dual, 

na qual a condição sertaneja ocupa a posição negativa ou subordinada.  

 

A origem dessa dicotomia remonta ao século XIV, em Portugal, entre os habitantes de 

Lisboa, que empregavam as palavras “sertão” ou “certão” para se referirem às áreas situadas 

no interior do país, afastadas da capital. Nas terras recém-conquistadas da América, a partir do 

século XV, sertão serve para nomear as terras interioranas, desconhecidas, como afirma 

Janaina Amado (1995, p. 3): “A partir do século XV, usaram-na também para nomear espaços 

                                                           
17 http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=sert%25C3%25A3o. Acesso em 10 de outubro de 2014. 

http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=sert%25C3%25A3o


24 
 

vastos, interiores, situados dentro das possessões recém-conquistadas ou contíguos a elas, 

sobre os quais pouco ou nada sabiam”.  

O sertão é, pois, tudo aquilo que se encontra à margem do espaço de dominação e que, 

por suas características físicas e climatológicas, constitui-se em obstáculo à obra 

civilizacional. Como destaca Antonio Filho (2011, p. 87),  

 

mesmo admitindo que a palavra “sertão” apresenta uma origem 

multivariada, o seu significado converge para um só sentido. O locus cujo 

sentido é o interior das terras ou do continente, pode ou não vir implicitado à 

ideia de aridez ou de área despovoada  

 

É, pois, ao mesmo tempo, como espaço geográfico com características físicas mais ou 

menos definidas, como espaço “não habitado” e como avesso da civilização (associada ao 

litoral como limite da ação colonizadora) que a palavra sertão se incorpora ao vocabulário da 

América Portuguesa: 

 

Desde os primeiros anos da Colônia, acentuando-se com o passar do tempo, 

“litoral” e “sertão” representaram categorias ao mesmo tempo opostas e 

complementares. Opostas, porque uma expressava o reverso da outra: litoral 

(ou “costa”, palavra mais usada no século XVI) referia-se não somente à 

existência física da faixa de terra junto ao mar, mas também a um espaço 

conhecido, delimitado, colonizado ou em processo de colonização, habitado 

por outros povos (índios, negros), mas dominado pelos brancos, um espaço 

da cristandade, da cultura e da civilização [...] Ambas foram categorias 

complementares porque, como em um jogo de espelhos, uma foi sendo 

construída em função da outra, refletindo a outra de forma invertida, a tal 

ponto que, sem seu principal referente (litoral, costa), “sertão” esvaziava-se 

de sentido, tomando-se ininteligível, e vice-versa (AMADO, 1995, p. 4). 

 

Sobre a presença da expressão na historiografia sobre o Brasil, destaca Janaina Amado 

(1995, p. 1-2): 

 

“Sertão” é uma das categorias mais recorrentes no pensamento social 

brasileiro, especialmente no conjunto de nossa historiografia. Está presente 

desde o século XVI, nos relatos dos curiosos, cronistas e viajantes que 

visitaram o país e o descreveram, assim como, a partir do século XVII, 

aparece nas primeiras tentativas de elaboração de uma história do Brasil, 

como a realizada por frei Vicente de Salvador. No período compreendido 

entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX, mais 

precisamente entre 1870 e 1940, “sertão” chegou a constituir categoria 

absolutamente essencial (mesmo quando rejeitada) em todas as construções 

historiográficas que tinham como tema básico a nação brasileira.  

 

Após o século XIX, no processo de afirmação da nacionalidade, o pensamento social 

brasileiro se esforça por dar conta do espaço geográfico e cultural compreendido pela noção 

de sertão. Segundo, ainda, Janaína Amado (1995, p. 4),  
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de forma simplificada, pode-se afirmar, portanto, que, às vésperas da 

independência, “sertão” ou “certão”, usada tanto no singular quanto no 

plural, constituía no Brasil noção difundida, carregada de significados. De 

modo geral, denotava “terras sem fé, lei ou rei”, áreas extensas afastadas do 

litoral, de natureza ainda indomada, habitadas por índios “selvagens” e 

animais bravios, sobre as quais as autoridades portuguesas, leigas ou 

religiosas, detinham pouca informação e controle insuficiente.  

 

Desta forma, a palavra “sertão”, inicialmente utilizada pelos colonizadores para 

reportar aos lugares interiores da colônia, pouco habitados, desconhecidos, perigosos, 

afastados da civilização, acabou sendo apropriada pela historiografia como um conceito 

carregado de sentidos: 

 

“Sertão”, já se viu, designava não apenas os espaços interiores da Colônia, 

mas também aqueles espaços desconhecidos, inacessíveis, isolados, 

perigosos, dominados pela natureza bruta, e habitados por bárbaros, hereges, 

infiéis, onde não haviam chegado as benesses da religião, da civilização e da 

cultura (AMADO, 1995, p. 4). 

 

Oposto ao “litoral”, mas como um complemento necessário a ele, o sertão ganha 

novos significados quando penetra o campo da literatura. As abordagens literárias sobre 

sertão, a princípio dominadas pelo pensamento determinista e positivista do século XIX, 

oscilam entre as considerações sobre os problemas sociais e os condicionantes naturais para o 

atraso civilizacional que caracterizam esse espaço geográfico.  

É importante ressaltar, também, o contributo do pensamento humanista que reverbera 

ainda no século XIX. Na poesia romântica, com Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Castro 

Alves; na prosa romântica, consolidada em O Sertanejo (1875), de José de Alencar; e mesmo 

na produção realista de Franklin Távora, Coelho Neto e Afonso Arinos, o sertão se insinua 

como temática privilegiada para a literatura brasileira. 

Na passagem para o século XX, a publicação dos Os Sertões, de Euclides da Cunha, 

em 1902, traz ao debate todo um conjunto de informações sobre a terra e o homem dos sertões 

do Brasil. Em um conjunto de escritos de natureza jornalística – sem fins, a priori, literários – 

Euclides da Cunha dá notoriedade a uma série de eventos ocorridos no sertão do nordeste 

brasileiro, que ficaram consignados ao fenômeno histórico conhecido como Guerra de 

Canudos. Nos primeiros relatos, o autor procura analisar os fatos que levaram à constituição 

da localidade e descrever, minuciosamente, o tipo sertanejo. Associado ao pensamento 

determinista e positivista, Euclides da Cunha vê no sertanejo um ser “desgracioso”, 

“desengonçado”, “torto”, fruto do meio em que foi produzido: 
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Perfeita tradução moral dos agentes físicos da sua terra, o sertanejo do norte 

teve uma árdua aprendizagem de reveses. Afez-se, cedo, a encontrá-los, de 

chofre, e a reagir, de pronto. [...] Reflete, nestas aparências que se 

contrabatem, a própria natureza que o rodeia – passiva ante o jogo dos 

elementos e passando, sem transição sensível, de uma estação à outra, da 

maior exuberância à penúria dos desertos incendidos, sob o reverberar dos 

esteios abrasantes. É inconstante como ela. É natural que o seja. Viver é 

adaptar-se. Ela talhou-o à sua imagem: bárbaro, impetuoso, abrupto 

(CUNHA, 1982, p. 96). 

 

 O sertanejo é tratado como fruto da própria terra. Reflete as agruras da natureza do 

sertão, frente à qual busca adaptação e meios de sobrevivência. Cunha pauta-se na relação do 

ambiente com o sertanejo que ali se observa e, assim, o coloca como determinado pela região 

na qual está inserido, buscando a afirmativa determinista da formação do sertanejo.
18

 Em 

Elomar, o sertanejo reflete – ecoando, de certa forma, a percepção euclidiana – a configuração 

singular do sertão, que sente, respira, vive o sertão. Mas, ao contrário da percepção 

elomariana, em Euclides da Cunha o sertão é território de uma cultura a ser definitivamente 

vencida, que, por retardatária, deve ser superada – ou, no máximo, tolerada como pitoresca. 

Para Euclides da Cunha, a natureza é o elemento que funda o sertanejo e esse ser, tão 

peculiar e intrigante, não pode ser desprezado na consideração sobre os tipos constitutivos da 

nação. Sobre o modo de composição de Euclides da Cunha, destaca Rocha (2013, p. 25): 

 

Seu formato final, buscando aliar a observação e análise sócio-histórica aos 

moldes cientificistas da narrativa em voga no século XIX, somadas às 

opiniões formadas do autor sobre a política republicana e o determinismo 

racial como características precípuas para o progresso da nação 

independente, apresenta, então, um tipo social peculiar do Brasil, o sertanejo, 

em comparação com o das outras regiões do país, como o gaúcho dos 

pampas, por exemplo, e com tipos sociais de qualquer lugar do mundo. 

 

Refletindo os pressupostos cientificistas dominantes, Os Sertões se organiza em uma 

estrutura tripartida, por meio da qual o autor procura contemplar e hierarquizar os três 

elementos que iriam contribuir para a constituição do universo sertanejo: a terra, o homem e a 

luta.  

 Na primeira parte do livro, intitulada A Terra, Euclides da Cunha faz uma descrição 

detalhada da localidade, trazendo informações e reflexões sobre a fauna, a flora, a geologia e 

outros elementos que considera preponderantes para afirmar a determinação do local sobre o 

processo de formação dos indivíduos. Na parte destinada ao homem, descreve os aspectos 

                                                           
18

 “[Euclides da Cunha] permanece preso a formas da historiografia tradicional [...] ou a padrões datados de 

pensamento, como o determinismo positivista, os preconceitos raciais e a etnografia dos vencedores, marcada 

por um discurso autoral, em que o intelectual se considera o representante do progresso perante uma população 

depauperada, qualificada por ele inapelavelmente de ‘retardatária’” (BOLE, 2004, p. 34. Itálico no original). 



27 
 

fundamentais do ser sertanejo, buscando associá-los sempre aos condicionantes do local onde 

vive. Baseado nos escritos de Taine, Euclides da Cunha se propõe a fazer um estudo 

etnológico e conclui que a peculiaridade do ser sertanejo consiste no processo de mestiçagem, 

decorrente da necessidade de adaptação ao meio. Na terceira e última parte do livro, A Luta, 

se dedica a descrever os embates entre as tropas governamentais e os insurgentes de Canudos 

e a refletir sobre os motivos que impulsionaram uns e outros. Acreditava, como era comum 

naquela época, que os revoltosos de Canudos se levantaram contra a república que estava se 

iniciando porque acalentavam o desejo de retorno da Monarquia. Entretanto, dotado de um 

excepcional espírito crítico, observava que as ofensivas militares não propunham estabelecer 

os ideais republicanos nos quais ele próprio acreditava. Destaca Rocha (2013, p. 32): 

 
Era o pêndulo do observador que pendia, ora para a racionalidade da sua 

convicção de progressista e republicano, o qual defendia a correção dos 

costumes e a modernização da cultura, ora para a ética de observador fiel e 

imparcial que não podia deixar de denunciar os crimes nacionais e os abusos 

irrefletidos de militares patriotas que pareciam desconhecer o real objetivo 

dos lemas “ordem e progresso”.  

 

Sob o impacto dos acontecimentos, dos embates, parece surgir um Euclides da Cunha 

diferente do que havia iniciado a obra.  

Posteriormente, a geração de trinta
19

 do modernismo brasileiro, sem descurar da 

perspectiva imposta pela descrição do espaço geográfico, assume a postura de uma 

contundente crítica social, como ocorre em O Quinze (1930), de Rachel de Queiroz, e Vidas 

Secas (1938), de Graciliano Ramos. Sobre a singularidade e relevância da geração de 1930 

para a projeção do sertão como tema literário, destaca Igor Rossoni (2008, p. 1):  

 

Pode-se dizer que, de modo geral, para esses autores aspectos da terra, da cor 

local, das reverberações geográficas e socioculturais nortearam a tônica de 

criação de um dado universo por eles estereotipado, ou seja, construíram 

representações do sertão como lugar marcado por intempéries climáticas e 

pelo descaso governamental. Desse modo, a produção de 30, privilegiando 

aspectos físicos do espaço, produz discursos calcados em denúncias, 

protestos e, por vezes, irônica crítica social.  

 

                                                           
19

 Costuma-se denominar como “Romance de 30”, “Romance do Nordeste”, ou simplesmente “Neorrealismo”, a 

produção ficcional brasileira de inspiração realista, mormente nordestina, produzida a partir de 1928, ano de 

publicação de A bagaceira, de José Américo de Almeida, que inaugura o referido ciclo. Em função do 

predomínio da temática rural, generalizou-se também o conceito de romance regionalista para indicar os relatos 

da época. As características comuns aos romances de 30 são a verossimilhança, o retrato direto da realidade em 

seus elementos históricos e sociais, a linearidade narrativa, a tipificação social (indivíduos que representam 

classes sociais) e a construção ficcional de um mundo que deve dar a ideia de abrangência e totalidade. 

Características muito semelhantes às do Realismo convencional, com o acréscimo do regionalismo e das 

conquistas modernistas de introspecção e liberdade linguística (ênfase nos dialetos nacionais). 
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 Sobre a literatura de Graciliano Ramos e a importância na formação das gerações 

posteriores de escritores do sertão, argumenta Rossoni (2008, p. 1-2): 

 

Nela, parece residir, mais prontamente, a matriz da passagem do tema ao 

motivo do sertão, como sugere – no caso aqui pretendido – ser o elaborado 

por Elomar, Rosa e Barros. Graciliano – embora ainda arraigado aos liames 

da terra, da seca, da retirância – direciona o discurso para captar 

reverberações do meio social, no interior dos personagens; fato este que 

sugere deslocar a perspectiva do acontecimento estético, concebendo um 

produto literário que não toma como elemento fulcral o exterior [lugar 

geográfico]; e sim, o interior [o sujeito] [...] Ou seja, a linguagem graciliana, 

um passo adiante dos contemporâneos de 30, aponta para exercitação de 

princípio de modernidade ao tender a ultrapassar os limites do estereótipo 

regional e adentrar nos ilimites do espírito universal que habita em cada 

indivíduo.  

 

Sobretudo coube à geração de trinta reverberar a temática do sertão como objeto de 

construção literária e propagar a ideia de que os povos do sertão deveriam ser contabilizados 

no processo de construção da identidade brasileira. Do mesmo modo, deve-se considerar a 

produção de Grande Sertão: veredas (1956), de João Guimarães Rosa, embora, ao destacar 

novos aspectos do modo de vida sertanejo, o escritor tenha contribuído para um 

redimensionamento do conceito de sertão, agora compreendido como um espaço simbólico-

social e filosófico, tanto quanto um espaço geográfico. 

Evidencia-se em Rosa um sertão de sentidos mais profundos, como se percebe na fala 

do narrador de Grande Sertão: veredas: 

 

Em termos, gostava que se morasse aqui, ou perto, era uma ajuda. Aqui não 

se tem convívio que instruir. Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o 

pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é 

muito perigoso... (ROSA, 1994, p. 28). 

 

A priori associado ao sertão das Minas Gerais, o sertão de Rosa ultrapassa, entretanto, 

os seus limites, foge da alçada física do espaço, da localidade, da geografia sertaneja, 

diferentemente do que se percebe em Euclides da Cunha. Embora diferenças locais sejam 

assinaladas no romance, não se trata exatamente de localidades geográficas encontradas nos 

mapas. O sertão de Rosa não é um espaço geográfico. É uma região que está para além do 

lugar. Está no pensamento, nos símbolos e na própria linguagem dos que nele vivem. O 

espaço é construído pela linguagem, que funda um sertão que desconhece fronteiras físicas. O 

sertão está além da palavra, pois ali são criados novos sentidos, os termos são reelaborados, 

reconstruídos, dando origem a outros. Para Rosa, a constituição do sertão está e emerge no 

próprio ser.  
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Deste modo, com Euclides da Cunha e, depois, com Guimarães Rosa, o termo sertão, 

em acepções geográfica, simbólica e filosófica, ganha força no cenário da literatura brasileira. 

Ambos os autores contribuíram para assentar o sentido de sertão no pensamento social 

brasileiro, tornando-o elemento de discussão e debate. O sertão, nesse sentido, é elemento 

importante para a construção da identidade nacional. Os fenômenos que têm por palco o 

espaço sertanejo impõem-se como objeto de estudo para os que se debruçam sobre o processo 

histórico de constituição do Brasil. E mais, o sertão ganha força, vigor e repercussão também 

nas representações literárias e musicais, como em outras formas de expressão cultural.  

 

1.2  Os elementos constitutivos do sertão de Elomar 

 

Ao lado da literatura, a música é um dos campos privilegiados de expressão do 

universo sertanejo. Por intermédio de compositores e intérpretes, como Luiz Gonzaga, o 

sertão ganhou força e repercussão no cenário musical brasileiro do século XX e tornou-se o 

elemento norteador das composições – das cantigas e óperas, mas também dos autos – 

elomarianas. Nas representações de sertão, Elomar põe o foco sobre o fenômeno da seca e dá 

voz a personagens por ela diretamente afetados. Como destaca Simone Guerreiro (2007, p. 

85); “o sertão constitui o tema central das canções e a seca imagem recorrente, em confronto 

com as condições socioeconômicas e culturais do sertanejo, particularmente, o do Rio do 

Gavião.”. 

O sertão retratado na produção lítero-musical de Elomar se aproxima das imagens 

projetadas por Guimarães Rosa. É o sertão profundo, que domina sobre qualquer perspectiva 

geográfica.
20

 Em Elomar, o sertão do criador de bodes e cabras guarda verossimilhança com 

personagens reais do mundo contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, mantém relações 

dialógicas com um passado situado na Idade Média europeia.  

Para Bakhtin, toda interação verbal é de natureza dialógica e social e, no processo de 

produção e leitura de textos, os discursos, marcados ideologicamente, estão em interação com 

outros textos:   

 

                                                           
20

 Aplica-se a Elomar a relação que Guimarães Rosa estabelece com a geografia: “O narrador rosiano tem [...] 

uma relação ambivalente com a geografia: por um lado, apoia-se na topografia real, por outro lado, inventa o 

espaço de acordo com seu projeto ficcional [...]. Trata-se de uma representação do sertão que mistura elementos 

da cartografia convencional (rios, montanhas, cidades) com desenhos ilustrativos (vegetação, animais, homens, 

edifícios, objetos), figurações de seres fabulísticos (demônios, um monstro) e emblemas esotéricos” (BOLE, 

2004, p. 59). 



30 
 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 

formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-

se compreender a palavra “diálogo” num sentido mais amplo, isto é, não 

apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, 

mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja (BAKHTIN, 1997, p. 

123). 

 

Elomar, por meio da produção literária e musical, sustenta relações dialógicas entre o 

catingueiro do Sertão da Ressaca – de linguagem peculiar – e um passado, com cenários e 

enredos medievais. Reis e princesas ganham corpo em suas canções. Vivem, constituem-se e 

se reformulam no universo sertânico. Elomar procura estabelecer relações entre tradições 

sertânicas e cultura ibérica, como propõe Simone Guerreiro (2008, p. 5-6): 

 
O sertão, na obra de Elomar, é construído a partir da apropriação de uma 

tradição ibérica. Em diálogo com elementos medievais dessa tradição, o 

sertão, preservado na paisagem cultural, torna-se espaço ideal para a 

recuperação de valores arcaicos, servindo de contraponto para a exposição 

dos signos da contemporaneidade no espaço da arte sertaneja. 

 

O sertão é o elemento norteador das posições e ações dos seus personagens, é o palco 

enunciativo das narrativas. O sertão é um grande campo teatral de onde são subtraídos os 

principais elementos constitutivos do cantar, da poesia, das histórias épicas e trágicas nas 

quais se envolvem os personagens. Como destaca Igor Rossoni, na obra de Elomar: 

 
organiza-se na vida da própria estrutura cultural do sertão e é dela que lhe 

extrai o conteúdo poético, reinventando a si e aos contemporâneos como 

personagens míticos, ou seja: universaliza – através da dimensão trágica – 

eventos cotidianos do fazer sertanejo (ROSSONI, 2008, p. 4). 

 

 É possível, pois, apreender a existência de níveis de sertão em Elomar, isto é, o sertão 

elomariano estaria enraizado em duas perspectivas: o sertão estático e o sertão dinâmico. Este 

representaria a geografia do sertão com seus códigos, elementos de constituição (a topografia, 

a fauna, a flora, as formas de luta e os códigos comportamentais) e do qual passaria por 

transformação por conta dos elementos que vêm de fora (pessoas que regressam, a 

modernidade etc). Aquele abarcaria dois sertões: o sertão clássico e o sertão profundo. O 

clássico é o sertão que nunca existiu, como destaca Rossoni: 

 

O que Elomar denomina como sertão clássico não se confunde com o que gera 

como sertão profundo. Isto é, o sertão clássico provém da crença de que, 

historicamente, houve um lugar físico, geográfico onde as relações de seres e 

coisas estabeleciam-se por cordialidade, respeito e consideração. E mais, pela 

certeza de que o elemento capaz de promover tais afinidades e comunhão 

manifesta-se pelo uso e pela consagração da linguagem ali gerida. (ROSSONI, 

2012, p.212) 
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A suposta existência do sertão clássico está enraizada na perspectiva de trazer para as 

canções os elementos de cordialidade e os mecanismos típicos do medievo encontrados na 

linguagem. Tal sertão não se mistura com o chamado sertão profundo. O sertão profundo seria 

a tentativa de solução do embate entre o sertão da geografia com o sertão clássico. Em outras 

palavras, o sertão profundo só acontece em uma condição, na equação estética, na arte, na 

produção lítero-musical de Elomar, isto é, “Já o que nomina por sertão profundo é de natureza 

diversa. Isto é, não se consagra à história e sim à criação artística” (ROSSONI, 2012, p.212). 

Nas canções que constituem o objeto dessa dissertação, o sertão encontra-se 

configurado, em última instância, em três imagens, isto é, na constituição do sertão 

geográfico, o sertão clássico e a solução estética para o embate dos dois primeiros, o sertão 

profundo. Trata-se de uma perspectiva, e não de uma solução para o sertão elomariano que 

tem por propósito compreender, descrever e discutir o processo de construção do sertanejo, ou 

melhor, do catingueiro que ali se encontra.  

Aspectos importantes do imaginário medieval, como cavaleiros, donzelas, reis e 

rainhas, são acoplados a fragmentos da realidade sertânica. A narrativa de façanhas do povo 

do sertão pode tomar a forma de cantigas sobre sagas de reis e rainhas ou mesmo de cânticos 

de louvação à glória de Deus. Por outro lado, ao inserir traços da linguagem oral em 

composições operísticas e canções, Elomar procura afirmar princípios de verossimilhança 

com a realidade do sertão, ao tempo em que recompõe os traços culturais da região. Em outras 

palavras, por um lado se evidencia o estabelecimento do dialeto catingueiro e por outro, a 

elaboração erudita musical. Afirma Rossoni: 

 
Se por um lado, o escritor coevo Elomar opta por instaurar um discurso verbal que 

evidencia e reflete o universo de implicações de origem e realidade calcadas no 

cotidiano do sertanejo – “sertanês”, para falar com o autor – distanciando-se assim 

de um modo de escritura intelectualizada, culta, regida pela norma padrão; por 

outro, deixa-se conduzir por uma musicalidade de ordem erudita, amplamente 

elaborada, para revisitar exercícios melódicos da tradição [...] (ROSSONI, 2012, p. 

210). 

 

Na abordagem do sertão de Elomar, tem-se a perspectiva de descrição de elementos do 

medievo que, supostamente, estariam enraizados no imaginário do interior do Nordeste 

brasileiro. Mas Elomar reinventa o medievo em suas canções e sobre essas imagens do 

medievo constrói ou reconstrói um sertão outro, com formulações próprias. O sertão 

profundo, no qual acontecem as façanhas dos personagens, representa a efetividade, na arte, 

da junção dos elementos do sertão geográfico com os do sertão clássico, onde podem ser 
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encontrados os elementos do medievo. É nesse sertão que se abriga o lugar insólito dos 

acontecimentos mágicos e fantásticos: 

 
As metáforas do exílio conciliam tempos e lugares díspares e abrigam o 

mágico e o fantástico. Não há limites ou balizas que demarquem fronteiras 

ou destino final, construindo outras dimensões que adentram o sertão 

profundo e ultrapassam, até mesmo, a insólita “quadrada das águas perdidas” 

(GUERREIRO, 2007, p. 253-254). 

 

A quadrada das águas perdidas representa esse lugar distante, insólito, local de refúgio 

e de liberdade, onde as façanhas e os acontecimentos se concretizam. Neste lugar reinventado 

pelo poeta, o catingueiro é o ser errante, que perpassa a caatinga retratando-a ou a 

reconfigurando.  O catingueiro em Elomar carrega elementos bem peculiares que tornam esse 

sertão único, mas não podem ser definidos a partir dos caracteres intrínsecos à caatinga do 

sudoeste baiano, no leito do Rio do Gavião, palco da maior parte das ações dos seus 

personagens. Além disso, o catingueiro elomariano não se resume a um ser que apenas lida 

com a terra, mas, efetivamente, é transformado e reinventado por ela. Outrossim, para a sua 

configuração contribuem outros elementos, apropriados de outras leituras realizadas pelo 

autor e, em especial, de suas leituras sobre o mundo medieval. Feitos, façanhas, histórias e 

elementos próprios às imagens do sertão clássico são fundamentais para a singularidade do 

sertão elomariano e, obviamente, para a construção do próprio catingueiro. 

Complementarmente, a sonoridade dos instrumentos, associados às construções poéticas, 

contribuem para consolidar as imagens de um suposto passado medieval preservado e 

possibilitam a reinvenção de um sertão totalmente singular. O passado medievo, componente 

deste sertão profundo, é, entretanto, ressignificado e atualizado na poética elomariana, como 

destaca Guerreiro (2007, p. 190): 

 
Comumente, a poética de Elomar é associada ao medievo – tanto do ponto 

de vista da construção literária e melódica como temática – [...] Entretanto, o 

artista [...] não se limita à estética do colonizador e, sobretudo, parte do 

material de cultura concernente à sua experiência contemporânea, 

sincrônica, porque se encontra enraizado na aldeia, o Rio do Gavião. Assim, 

os elementos medievais presentes nos textos são estilizados e fragmentados.  

 

É a partir das experiências vividas nas terras do Rio do Gavião e da conivência com os 

códigos típicos do Sertão da Ressaca que Elomar constrói a sua poética do sertão, ainda que a 

ela estejam agregados elementos apropriados das representações do medievo. Pelo olhar 

elomariano, as imagens e discursos sobre o mundo medieval são trazidos para atualidade: 
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O olhar do artista que seleciona imagens do sertão medieval e arcaico, 

trazendo-as para a atualidade, está preocupado em valorizar a ética 

cavalheiresca e, ainda, a estética literária e musical de expressão popular. 

Com isso, afirma uma identidade constituída pela diferença, num tempo em 

que as marcas identitárias locais são diluídas pela lógica globalizante 

(GUERREIRO, 2007, p. 191). 

 

A apropriação de imagens do medievo é pautada pela perspectiva de valorização da 

ética sertaneja, mediante a aproximação com a estética literária e poético-musical da Europa 

medieval. Em especial, a literatura de cavalaria serve para forjar esta identidade. O sertão 

profundo de Elomar – rememorado, criado e reinventado – funda, pois, o sertão superficial 

(geográfico), que com aquele se encontra imbricado, unido, e do qual é indissociável.  

As produções constitutivas da poética sertaneja em Elomar englobam, entretanto, 

vários outros elementos composicionais. O primeiro e talvez o mais importante é o território 

do Rio do Gavião, sua geografia, seus personagens, suas histórias. O próprio rio destaca-se 

como ponto central e projeta-se como fonte de vida, felicidade e bonança. Sobre o Rio do 

Gavião, afirma Guerreiro (2007, p. 214-215): 

 

Simboliza o cosmos e imprime sentido ao caos do sertão; traz a fertilidade, 

mantém a organização social, estabiliza laços afetivos e inspira vida e beleza 

à aridez da caatinga. A falta da água, em tempos de prolongada seca, gera a 

retirada, a desintegração social e familiar, a morte, a ruína e, 

conseqüentemente, o empobrecimento do vínculo do homem com a terra 

natal [...] configura-se, em torno do rio, uma poética do enraizamento que se 

realiza como canto da trágica condição humana, da errância e do desejo de 

sentido, de abrigo e de fundamento.  

 

Na canção Curvas do Rio, projeta-se a imagem do errante sertanejo, que, destituído 

das condições mínimas de sobrevivência, retira-se do lugar de morada. O rio representa o 

constante fluir, o vaguear. É o fio condutor, por meio do qual o migrante acha os caminhos de 

São Paulo ou do Triângulo Mineiro, e que, no sentido inverso, aponta o trajeto de retorno. As 

curvas do rio direcionam este ser errante “Nocença ai sôdade viu / pai volta pras curva do 

rio”: o clamor é da filha para que o pai retorne, para que regresse à terra e às raízes.  

A voz reverbera o canto do catingueiro, resistente como o umbuzeiro, que, às margens 

do rio, acumula água/força para resistir às agruras da seca:  

 

Sô imbuzêro das bêra do rio 

conforma num chora mulé 

eu volto se assim Deus quis é. 

Num dêxa o rancho vazio 

eu volto prás curva do rio. 
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Na caatinga reside todo o sentido da vida e a Deus cabe a decisão sobre o destino final 

daquele que se retira. A esperança do retorno é afirmada no findar dos versos, quando o 

personagem afirma a certeza da volta. 

O rio, fonte de toda bonança nos tempos das chuvas, é também testemunha ocular das 

coisas que ocorrem no sertão. Ele faz a ligação entre o sertão geográfico e o sertão profundo, 

mítico, simbólico:  

 

Assim como faz com o Rio do Gavião, lugar simbólico, simultaneamente, 

pátria e exílio, terra natal e refúgio. Desse modo, os lugares que constituem o 

universo cotidiano do artista são transpostos para uma geografia inventada 

que se concretiza na instância poética (GUERREIRO, 2007, p.105-106). 

 

Em Curvas do Rio, a construção sonora reporta a um lamento profundo de um ser que 

não deseja se retirar, mas que é impelido a isso. A seca, a fome e o sol escaldante que 

ambientam a história do retirante ganham expressão na sonoridade única da voz do cantador e 

nos versos, compostos em linguagem dialetal. Sobre o significado do uso do dialeto por 

Elomar, defende Guerreiro (2007, p. 54): 

 

O compositor, ao empregar o dialeto catingueiro, visa a construir, a partir da 

consciência dramática da linguagem, uma poética enraizada no sertão para 

projetar a utopia de uma sociedade mais coesa, que valoriza os próprios 

símbolos culturais [...] Elomar, com esse procedimento, atesta uma 

linguagem não despojada e nem simplista [...] mas detentora de intenso 

potencial simbólico e filosófico.  

 

Por meio da linguagem, o compositor põe em prática o propósito de expor e valorizar 

símbolos culturais inerentes ao seu lugar de origem, utilizando-se, porém, dos recursos 

ofertados pelos padrões técnicos da composição musical erudita. Mais do que isso, ele dá 

vazão a uma erudição própria do sertão, mediante a fusão entre a linguagem sertânica e certos 

valores que acredita oriundos de um fundo patrimonial de cultura da Idade Média.  

A abordagem de certos temas e padrões narrativos reforça a autoimagem do 

compositor como trovador errante, menestrel dedicado a cantar estórias de um povo e de um 

tempo compreendido como o instante último da Idade Média. Como destaca Igor Rossoni 

(2008, p. 5), 

 
o universo criativo de Elomar Figueira Mello acompanha e se repercute a 

partir da poética da transformação do “sertão clássico” – de valores 

submersos no tempo e idealizados na memória – em “sertão da 

descompostura”/“sertão de fora”/da atualidade que gera no autor a carência 

de recuperar a razão dos valores perdidos. Para tanto, engendra as lides 

criativas do sertão-profundo a partir do dialeto local, que transfigura em 

espécie de língua própria. 
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A produção poético-musical do sertão elomariano está amparada não nas imagens do 

sertão geográfico, mas em um modo de expressão linguística que ele entende imbricada ao 

sertão profundo. Conforme Rossoni (2008, p. 2), 

 
a natureza espacial de interesse no discurso lítero-musical de Elomar 

Figueira Mello, não é aquela situada – geograficamente – no sudoeste da 

Bahia, nas cercanias do Sertão da Ressaca, e sim, a do sertão-profundo, 

intuído pelo exercitar de linguagem específica, de onde princípios de 

fraternidade espiritual desdobram-se, elevando o sujeito à possibilidade de 

libertação.  

 

O sertão profundo pressupõe a fusão dos elementos dialetais do falar catingueiro com 

temas e valores associados à Idade Média europeia, tudo isso norteado pela perspectiva 

religiosa: 

 
O fato se materializa a partir da junção de falares dialetais [daqui] com 

tematizações envoltas por espírito ventureiro de cavaleiros e donzelas 

enredadas por musicalidade medieva [de lá]. Para além, acresce-se ainda de 

profunda e soberana eloquência capaz de conectar o exato instante da criação 

com a voz divina que sobre a obra repercute [...] (ROSSONI, 2008, p. 3) 

 

Simone Guerreiro destaca, ainda, o absoluto controle sobre a linguagem clássica, em 

complemento ao uso da linguagem dialetal, como um dos fatores constitutivos da poética de 

Elomar:  

 

Predomina nos textos de Elomar a variante linguística da caatinga, de caráter 

arcaizante, porque a música parte de sua aldeia, o Rio do Gavião. Nas 

composições, revela preocupação em registrar a paisagem local, bem como 

sua gente e seus valores. No entanto, a língua clássica vernacular e o estilo 

formal também são empregados [...] e muitas vezes aparecem em 

contraponto com o dialeto na mesma canção (GUERREIRO, 2007, p. 55). 

 

O sertão em Elomar é, pois, do ponto de vista linguístico, uma categoria híbrida, dada 

a multiplicidade de línguas e dialetos sobre os quais transita o poeta: 

 

A consciência do uso da linguagem é, então, consciência dramatúrgica. É 

importante observar a capacidade de poliglossia do compositor: na própria 

língua, transita do dialeto sertanejo ao dos pampas, do português culto ao 

arcaico, medieval, manipulando com facilidade também as línguas 

estrangeiras. Apreende-se ainda que o emprego do dialeto da caatinga 

objetiva afirmar valores respectivos à tradição ocidental e judaico-cristã, em 

crítica à cultura moderna e globalizada. Isto representa uma visão talvez 

idílica de um mundo não dominado pela tecnologia, mas que não é puro, 

constituindo-se no hibridismo (GUERREIRO, 2007, p. 58).  

 

 Mikhail Bakhtin conceitua hibridização linguística e discursiva: “é a mistura de duas 

linguagens sociais no interior de um único enunciado, é o reencontro na arena deste enunciado 
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de duas consciências linguísticas, separadas por uma época, por uma diferença social (ou por 

ambas) das línguas” (BAKHTIN, 2010, p. 156).  

Os elementos constitutivos do sertão elomariano resultam, também, da dialogia com 

um universo simbólico compreendido como o medievo. Na canção que dá nome ao disco, Na 

Quadrada das Águas Perdidas, o compositor narra os acontecimentos que têm lugar durante 

uma função, em um lugar longínquo: “Da carantonha mili légua a caminhá [...] Reis, Mãe-

Sioras / Beleza isquicida”. Na imagem ficcional encontram-se personagens pertencentes a 

tempos díspares. Elementos do passado medieval encontram-se presentes em um sertão cujas 

marcas linguísticas impedem a associação a um único tempo. Afirma Guerreiro,  

 

O vocabulário utilizado pelo compositor (cancioneiro, menestrel, cantiga de 

amigo etc) é um modo de filiar as composições a determinado tempo, 

arcaico e clássico. Embora retome formas do passado – especialmente no 

que tange à construção da linguagem –, o poeta as renova, imprimindo 

caráter original às composições. Desse modo, o retorno ao passado não 

caracteriza mero saudosismo e, sim, recurso teórico e estilístico, inovando 

tanto o texto verbal quanto o musical (GUERREIRO, 2007, p. 43). 

 

No texto e na melodia, o medievo é recriado. O retorno ao passado é um recurso 

retórico e estilístico usado pelo compositor ao reinventar o sertão. Sertão este que além de ser 

reinventado pela apropriação de elementos típicos do medievo, também encontra-se 

reconstruído pelo dialeto catingueiro, isto é, se apropria do linguajar dessa região para então 

construir um sertão singular; mas isso não significa que este sertão está apenas no 

regionalismo, antes ele está além. Assim, mais do que cantar a sua região, Elomar difere dos 

poetas do seu tempo por compreender que o exílio está para além das dimensões geográficas. 

O retiro necessário encontra-se na linguagem e na construção de poética e do sertão: 

 
Distingo Elomar não pelo fato de sua arte ser “regionalista”, ou melhor, 

alicerçada numa terra natal, cuja fonte é o dialeto, no qual reside a dinâmica, 

a vitalidade e a renovação da língua. O destaque deve-se, sobretudo, pela 

poesia intuitiva, lírica, épica, trágica, expressão de um homem profundo e 

contraditório, de uma terra – o sertão – áspera, bela e cruel de uma gente 

singular e de uma linguagem com especificidades e atavismos. Um poeta 

que vive e canta o tema do desterro na própria terra [...] e sempre procura 

outros exílios, para que o canto não deixe de jorrar poesia. Não se entende o 

desterro apenas como privação da terra natal, mas como exílio do poeta no 

contexto da contemporaneidade, ao qual se submete o músico marginal. Por 

fim, um exilado da própria linguagem, pensada como “morada do ser” 

(GUERREIRO, 2007, p. 75-76). 

 

O sertão criado pelo trovador é simbólico, múltiplo e universal. Encontra-se próximo 

do sertão de Guimarães Rosa, que, em Grande sertão: veredas, aprofunda a perspectiva 
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espaço-geográfica, mas remete a uma perspectiva universal e simbólica. Referindo-se a 

Elomar, Guerreiro argumenta:  

 
Olhar artístico, que apreende o mundo esteticamente, confere beleza ao 

sertão, vendo no sofrimento a intensidade emocional motivadora da poesia. 

A realidade amarga, violenta e cruel do sertão é transposta para outro plano, 

através da inventiva da linguagem poética. Isto é, o poeta recria o sertão 

transferindo-o do circunstancial para o universal (GUERREIRO, 2007, p. 88). 

 

No sertão elomariano, vaqueiros, menestréis, cavaleiros, reis e rainhas são evocados, 

aventuras situadas em tempo insólito e lugar idealizado. A este lugar, Elomar denomina 

Estado do Sertão.
21

 Embora com dimensões geográficas definidas, esse espaço é uma criação 

do artista, fundamentado em uma geografia ficcional e encantada, como observa Simone 

Guerreiro (2007, p. 214): 

 
[Elomar] idealiza o Estado do Sertão como espaço independente do estado 

da Bahia [...] o artista constrói uma geografia distinta, particular, inventada, 

e, simultaneamente, encantada, onde abriga a cultura do sertão não 

representada pela baianidade oficial. O que é denominado de geografia 

inventada refere-se ao mapeamento cultural, histórico e lingüístico que o 

compositor faz do Estado do Sertão, sobretudo, da região sudoeste da Bahia, 

norte de Minas Gerais e, por extensão remota, a faixa interiorana de todos os 

estados do Nordeste, ou seja, o semi-árido. Estes locais são circunscritos 

numa realidade concreta, no entanto, é traçada uma geografia ficcional, 

literária, com dimensões, no mais das vezes, fantásticas.  

 

Na busca de construção de um sertão épico e trágico, Elomar não apenas reinventa o 

sertão, mas também rememora um passado idealizado. Os acontecimentos e as imagens que 

aparecem nas cantigas são produtos de uma memória seletiva.  

 
O compositor recria imagens provenientes não apenas da leitura da tradição 

literária brasileira, mas também da vivência cotidiana no sertão. Constrói 

uma poética em que a caatinga, o campo branco, é o espaço cênico [...] 

Ambos, Elomar e Euclides da Cunha, configuram um sertão onde o épico e o 

trágico dominam a cena, porque, no entendimento daquele, a trajetória do 

sertanejo não é cômica nem burlesca; é, pelo contrário épica e trágica 

(GUERREIRO, 2007, p. 233). 

 

Outro elemento marcante da poética elomariana é a religiosidade. Na cantiga Campo 

Branco, composta em primeira pessoa, o poeta anuncia: “Peço a Deus a meu Deus / grande 

                                                           
21

 Definição efetuada por Elomar Figueira Mello em entrevista dada a Paulo Chagas, para o Jornal da Tarde, 

sem data: “Existe uma coisa que é o Estado do Sertão, que é enorme, um dos maiores estados do mundo. 

Obviamente que há especificidades regionais dentro desse Estado do Sertão, mas há mais semelhanças que 

dessemelhanças. A realidade que o sertanejo vive não tem paralelo em nenhum outro lugar do mundo. Só o 

deserto se parece com o sertão, eles são primos. Dentro dessa realidade o que se vê é um povo corajoso, que luta 

com as maiores adversidades e não desanima, não abandona a luta” (In GUERREIRO, 2008, p. 6). 
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Deus de Abrãao / pra arrancá as pena do meu coração”. Abraão, pai da nação judaica, o 

primeiro dos patriarcas, aquele que se retira de Ur, na Mesopotâmia, em busca da terra 

prometida, é evocado para socorrer o catingueiro atingido pela falta de chuvas. O catingueiro, 

como Abraão, também se retira, em busca de melhores dias, mas mantém-se fiel a Deus. Na 

opinião de Simone Guerreiro, Elomar, na voz do personagem que anuncia o canto, 

 

refere-se a Deus [...] para depois chamar um Deus pessoal, “meu Deus” 

(relativo à intimidade de um indivíduo, a um fragmento, a um foco de visão). 

Finalmente, especifica quem é esse Deus: o “grande Deus de Abraão” (este 

recebe o adjetivo “grande” porque abrange a coletividade, a comunidade 

judaica) [...] Clamar pelo nome de Deus para que retire do coração e da terra 

o padecimento é uma imagem hiperbólica e ritualística dramatizada em voz 

poética e profética (GUERREIRO, 2007, p. 87).  

 

Ainda nos versos de Campo Branco, o homem do sertão clama a Deus para retirar-lhe 

a tristeza do coração e demonstra extrema fidelidade ao ser divino, do qual tudo provém: 

“Todo bem é de Deus qui vem / Quem tem bem lôva a Deus seu bem / Quem não tem pede a 

Deus qui vem”. Todo aquele que foi agraciado, louve-O; aquele que ainda não obteve a graça, 

clame-O, pois Ele concederá. A chuva, fonte de vida, fertilidade e abundância, é a grande 

concessão divina.  

A religiosidade, que se constitui em um traço marcante na obra de Elomar, tem por 

base a religiosidade dos povos sertânicos, na opinião de Guerreiro, uma construção sincrética 

e plural: 

 

[Elomar] afirma, simultaneamente, a importância do pensador crítico, da 

intuição e da fé, opondo-se ao materialismo e ceticismo da academia. Pelo 

fato de sua música recriar a própria terra, principalmente as gentes do lugar, 

apresenta uma religiosidade sincrética e plural. Porque é imprescindível, e o 

artista sabe disso, pôr símbolos culturais em diálogo, interagir com o sagrado 

e as religiões (GUERREIRO, 2007, p. 67).  

 

Em entrevista a Simone Guerreiro, Elomar afirma a presença continuada da voz de 

Deus como inspiração e orientação para a construção poética:  

 

Eu componho meu trabalho segundo a égide não de uma dupla deística 

[Dionísio/Apolo]. É sob a égide de um uno trio: o pai Deus, o Filho e o 

Espírito Santo. Eu componho segundo a inspiração que vem de Cristo, 

segundo a permissão de Jeová e segundo a guarda e a orientação do Espírito 

Santo (GUERREIRO, 2007, p. 304). 
 

A crença em um Deus único, aquele que tudo rege, que fundamenta a construção dos 

seus personagens é, pois, um traço marcante do próprio compositor. Ela possibilita, também, a 

ligação, intuída por Elomar, entre o sertão e o mundo medieval. 
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Na canção Noite de Santos Reis, Elomar funde as tradições europeias das festas de 

louvação ao menino Deus com a tradição dos ternos de reis, comum em diversas regiões do 

Brasil, em especial no Nordeste. A folia de reis representa, para o sertanejo, uma atualização 

da crença na salvação e no retorno do messias. Argumenta Guerreiro (2007, p. 90-91): 

 
Noite de Santos Reis também é uma canção epifânica, poesia pensante 

inspirada nos festejos de Reis, conhecidos por ternos-de-reis ou folias-de-

reis [...] tradição herdada dos antigos autos hieráticos da Igreja medieval, 

cujas dramatizações giravam em torno do nascimento de Cristo [...] e das 

festas da Natividade dos rituais pagãos [...] a cena mítica da visita dos três 

Reis Magos ao menino Jesus, cuja vinda representa o anúncio da salvação 

para a humanidade, é atualizada pelo canto [...] Os cantadores de reis, na 

ação de visitar, levam as boas novas: o nascimento de Jesus.  

 

Noite de Santos Reis rememora, assim, o nascimento d’Aquele que é apresentado 

como o libertador e simboliza, para o homem da caatinga, a expectativa de algo superior, de 

uma vida melhor e da libertação. A canção compreende duas partes, que denotam dois 

momentos importantes do rito associado ao terno-de-reis. A Entrada reproduz o instante em 

que o grupo de reiseiros pede licença para adentrar a casa e anunciar os Santos Reis “Meu 

patrão minha senhora / Cum licença de miceis / Nóis cheguemo aqui agora / Viemo nunciá os 

Santos Reis”. 

Na segunda parte, nomeada Louvação, são reproduzidos em canto as narrativas da 

peregrinação de José e Maria e a chegada dos três reis magos após o nascimento do menino 

Deus:  

 

São José Virge Maria 

vai um jumentin também 

pirigrinano os três 

nas estradas de Belém 

 

Oi lá vai os três Reis Mago 

visitano na capela 

visitano na lapinha 

o Minimo qui nascia. 

 

Elomar faz coroar as duas primeiras partes com a evocação de um cântico de Aleluia, 

associado à narrativa da merecida deferência de todos os seres viventes em relação ao menino 

que acabara de nascer – “Na palha o boi parou de remoer / o carneiro na eira mugiu / o burro 

levantou quando Jesus nasceu. / E os pastores na guarda deram Glória a Deus” – e aos 

milagres que teriam se efetuado por ocasião do nascimento – “O cego viu, o côxo caminhou / 

o mudo de nascença falou / quando Jesus andou aqui / Jesus o Bom Pastor da casa de David”.  
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A execução das duas primeiras partes do canto é marcada pelo recurso à repetição dos 

versos, como ocorre nas tradicionais cantorias de reis. Já a última parte, que resulta de uma 

intervenção do poeta, institui um novo padrão melódico, próprio ao compositor e respaldado 

em padrões técnicos da música erudita.  

 O componente religioso é, também, o elemento definidor da canção A Meu Deus Um 

Canto Novo, na qual o poeta relata um retorno às origens paradisíacas (a quadra perdida), 

guiado pela mão de Deus (Elmana). Na interpretação de Simone Guerreiro (2007, p. 105), 

 

 

 

Elmana, nome inventado, em A meu Deus um canto novo, é um misto de 

mulher e santa, cujo “El” pode aludir ao Deus da tradição judaica (El, Éloah, 

Élohim), e remete a uma potência numinosa. Pelas mãos de Elmana, o poeta 

visita a “quadra perdida”, lugar utópico que atravessa o sertão histórico [...], 

isto é, na região paradisíaca e sagrada do sertão profundo. Em A meu Deus 

um canto novo, a “quadra perdida” refere-se também à origem do mundo. 

 

Na canção, a renovação da fé é, ainda, afirmada mediante a inserção de um 

personagem – um aleijado, um tipo social comum nas paragens sertanejas, a viver da esmola e 

da caridade dos próximos:  

 

Topei in certa altura da jornada 

com um qui nem tinha pernas para andar 

[...] 

voltano o olhar para os céus 

recomendou-me ao Deus 

Senhor de todos nós 

Rogando nada me faltar.  

 

A presença deste personagem, pela humildade, privações e fé, faz ressaltar os valores 

pregados pelo Deus invocado e louvado na canção – o amor, a fé e a caridade:  

 

comoveu-me em grande compaixão 

[...] 

resfriando o amor a fé e a caridade 

vejo o semelhante entrar em confusão. 

 

Tão importantes quanto a perspectiva religiosa, fio condutor da poética elomariana, o 

sertão comporta valores e códigos de comportamento peculiares que, traduzidos em 

linguagem dialetal, só fazem sentido para os que efetivamente vivenciam a realidade retratada 

por Elomar. É o que se depreende, por exemplo, da análise da cantiga Arrumação, que mostra 

a junção de três elementos (a chegada da chuva e a colheita do alho roxo, o ataque da 

suçuarana e a passagem dos ciganos) que podem modificar a vida do catingueiro. A 
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“arrumação” refere-se ao conjunto de atitudes que devem ser tomadas pelos indivíduos que 

habitam o sertão quando se anuncia a chegada das chuvas:  

 

Josefina sai cá fora e vem vê 

olha os forro ramiado vai chuvê 

vai trimina riduzi toda criação 

das banda de lá do ri gavião 

chiquera prá cá já roncou o trovão. 

 

Futuca a tuia, pega o catadô 

vamos plantá o feijão no pó. 

 

Mãe Purdença inda num coieu o ai 

o ai roxo dessa lavôra tardã 

diligença pega os panicum balai 

vai com tua irimã, vai num pulo só 

vai coiê o ai, ai da tua vó. 

 

O catingueiro espreita os sinais da natureza – o forro ramiado (o céu repleto de 

nuvens), o ronco do trovão – para dar início aos procedimentos requeridos pelo novo tempo, o 

tempo de chuva: é preciso chiqueirar os animais, semear o feijão catador, colher o alho etc.  

Arrumação remete, ainda, para dois fenômenos típicos do sertão do Rio do Gavião: a 

passagem da suçuarana, durante a lua nova, e a chegada dos ciganos, ambos trazendo 

inevitáveis prejuízos para os moradores. Totalmente integrados ao cenário do sertão, o felino 

e os ciganos também exigem dos povos da região uma preparação permanente: 

 
Lua nova sussarana vai passá 

Sêda branca, na passada ela levô.  

Ponta d’unha, lua fina risca no céu  

a onça prisunha, a cara de réu  

o pai do chiquêro a gata comeu 

 

[...] 

 

Os cigano já subiro bêra ri 

é só danos todo ano nunca vi. 

Paciença já num guento a pirsiguição 

já sô um caco véi neste meu sertão 

tudo que juntei foi só pra ladrão. 

 

Os ciganos, errantes como os povos sertânicos, estão representados em outras canções 

de Elomar a exemplo de A Meu Deus Um Canto Novo e Estrela Maga dos Ciganos. Na 

primeira, o autor, amparado em tradição corrente no sertão, afirma que os ciganos teriam 

vindo de um reino no centro da terra, onde viviam felizes, mas do qual foram expulsos e 

condenados a vaguear em grande viagem. Na segunda, o compositor reproduz histórias 

contadas pelos próprios ciganos que percorriam as curvas do Rio do Gavião, fugindo das 
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tiranias e injustiças, em busca de refúgio, justiça e de felicidade. Os ciganos deixarão de ser 

errantes nessa terra quando, finalmente, a “estrela maga”, onde habita o conhecimento, 

aparecer. Dessa esperança, de superação de um mundo marcado por senhorio e servidão, se 

alimentam também os povos do sertão, como conta o narrador:  

 

Só tô isperano é a promessa dos ciganos 

que na terra inda êsse ano 

vai divagarin posar 

u’a istrêla maga 

n'ua aparição estranha 

da Serra da Carantonha 

 

É o prenúncio de um mundo de justiça e felicidade, que fará superar as labutas e 

agruras do mundo real. 

Entre os elementos que podem, ainda, ser mencionados como fatores constitutivos do 

sertão elomariano, estão os usurários como o “velho Brolino”, figura típica da região do Rio 

do Gavião. O velho representa os aproveitadores, que amedrontam os habitantes da terra, 

acossados pela seca, que se preparam para migrar em busca de novas perspectivas, como 

depõe o narrador na canção Curvas do Rio: 

 

num me resta mais creto 

prá um furnicimento 

só eu caino 

nas mãos do véi Brolino 

mêrmo a deis pur cento 

É duro môço 

ritirá prum trecho alei 

c’ua pele no osso e as alma 

nos bolso de véi. 

  

O sertão singular da poética elomariana agrega valores típicos do Sertão da Ressaca, 

porém a profundidade da representação está na inventiva. A partir do físico, do superficial, 

Elomar cria um sertão profundo, mítico, um sertão universalizante. As curvas do rio não 

representam, apenas, a possibilidade de regresso do catingueiro ao lugar de origem. Elas 

simbolizam, também, o mergulhar na profundidade do outro sertão. O rio é testemunha das 

façanhas ocorridas no Sertão da Ressaca, mas simboliza, do mesmo modo, as origens e a 

profundidade do catingueiro, localizado em um sertão mítico, profundo, mágico, onde reis, 

rainhas, menestréis se misturam e se coadunam com senhores, vaqueiros e violeiros. Trata-se 

de um sertão totalmente singular, com valores éticos e morais pautados a partir de épocas 

distintas, que se associam no limiar da produção poético-musical. Tudo isso é produzido pela 

e através da linguagem, pois a linguagem é criadora, é por ela que os poetas inventam, 
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inclusive fazendo diálogo com o passado. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que, nas 

produções de Elomar, o sertão geográfico dialoga com o sertão clássico, que traz elementos 

do medievo, de modo a constituir o sertão profundo. 
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2. ELOMAR E O SERTÃO DA RESSACA 

 

2.1. Fundadores da ordem no Sertão da Ressaca 

 

No ano de 2003, o artista plástico Orlando Celino – autor da pintura, um acrílico sobre 

tela, que ilustra a capa do disco Na quadrada das águas perdidas – recebeu uma encomenda 

da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista para produzir um quadro que retratasse João 

Gonçalves da Costa, o bandeirante que chegou ao Sertão da Ressaca em meados do século 

XVIII e – após conduzir uma série de combates contra os índios que habitavam a região e 

liderar o processo de ocupação da terra e organização de uma economia baseada na pecuária – 

esteve à frente, com seus descendentes, do Arraial de Conquista em suas primeiras décadas.
22

 

Não existe qualquer fonte imagética que tenha registrado os traços de João Gonçalves 

da Costa e, por isso, Orlando Celino propôs a Elomar Figueira Mello que este servisse de 

modelo para a produção do quadro encomendado. A proposta teve uma dupla origem: em 

primeiro lugar, as afinidades estéticas entre ambos os artistas – Elomar e Orlando Celino 

foram parceiros em diferentes projetos artísticos – e, em segundo lugar, o fato de Elomar ser 

descendente do próprio João Gonçalves da Costa.
23

 

João Gonçalves recebeu autorização régia para adentrar nas terras então denominadas 

como “Sertão da Ressaca” em meados do século XVIII, território que compreendia a região 

limitada, ao norte pelo rio das Contas, ao sul pelo rio Pardo, a oeste pelo rio Gavião e a leste 

pela vegetação da “Mata de Cipó”, que se avizinha das matas atlânticas do litoral de Ilhéus. O 

território era então ocupado por diferentes populações indígenas, como os Pataxó, mais ao sul 

e mais próximos à região da mata de cipó, e os Botocudos, ao sul, mas em sentido oeste, 

seguindo as margem do rio Pardo. Mas a maior, em termos populacionais, nação indígena – e 

que ocupava o centro do território – era a dos Mongoiós, do grupo Kamacãs. 

A conquista e ocupação do território envolveu, então, conflitos e negociações com 

estes grupos indígenas, em especial com os mongoiós. A memória em torno dos eventos deste 

                                                           
22

 Este quadro se encontra, hoje, em exposição permanente no Memorial Régis Pacheco, espaço cultural 

construído, mediante parceria entre a prefeitura local e o Ministério da Cultura, no casarão que abrigou a 

residência do ex-governador, na antiga Praça das Borboletas, hoje Praça Tancredo Neves, Vitória da Conquista. 
23

 Elomar é neto, por parte de pai (Ernesto dos Santos Melo), de Odília dos Santos Melo (casada com João 

Correia Dantas de Melo) que, por sua vez, era neta, por parte de pai (Joaquim Correia de Melo), de Joana Maria 

de Oliveira (casada com Victal Correia de Melo), que era neta, por parte de pai (João de Oliveira Freitas), de 

Faustina Gonçalves da Costa (casada com o português Manoel de Oliveira Freitas) que, era, por fim, filha de 

João Gonçalves da Costa. A lista dos descendentes de João Gonçalves da Costa, organizada por geração, 

encontra-se disponível no site Taberna da História, coordenado pelo historiador Luís Carlos Fernandes 

(www.tabernadahistoriavc.com.br). 
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período, construída, primeiramente, entre os descendentes imediatos de João Gonçalves e, 

mais tarde, a partir do final do século XIX, fixada nos textos de cronistas e escritores, indica a 

presença ativa do bandeirante em três momentos principais:  

 

1. O confronto direto entre as forças de João Gonçalves contra os índios da principal 

aldeia mongoió da região, na Serra de Santa Inês (região que, após o confronto, 

passou a ser chamada, pelos vencedores, como “Batalha”, denominação que 

prevalece até hoje), no qual os invasores teriam obtido a vitória contra os índios, 

mais numerosos, após uma promessa feita pelo bandeirante a Nossa Senhora das 

Vitórias. 

 

2. O episódio do “banquete da morte” quando, alguns anos após a vitória na 

“Batalha”, os conquistadores, incomodados com a resiliência dos indígenas – que 

por vezes atacavam os brancos e seus familiares quando estes, sós ou em pequeno 

número, adentravam nas trilhas ou nos caminhos de acesso à água – recorreram a 

um subterfúgio para esmagar a resistência dos mongoiós: sob a liderança de João 

Gonçalves, convidaram vários índios (com os quais mantinham relações de 

hostilidade, mas também de acordos e alianças) para uma festa que deveria ocorrer 

perto do local onde se ergueria a Igreja de Nossa Senhora das Vitórias, na descida 

do rio Verruga. Durante a festa, os conquistadores trataram de embriagar os índios 

– e, segundo algumas versões do episódio, de envenenar a bebida servida aos 

mongoiós (cf. OLIVEIRA, 2012, p. 30) – e de cortar as cordas de seus arcos; com 

os índios bêbados/envenenados e desprovidos de armas, promoveu-se um 

massacre, que redundou em dezenas de mortos. 

 

3. Os movimentos de organização econômica e política da ocupação, quando, depois 

de receber autorização para se apossar das terras do Sertão da Ressaca, João 

Gonçalves adotou medidas no sentido de organizar fazendas dedicadas à criação 

de gado, de abrir rotas que ligassem o Sertão da Ressaca à comarca de Ilhéus e à 

região do Alto Rio das Contas – e daí, até a região de Valença e do Recôncavo – e 

assegurar a segurança destas rotas, intercedendo junto a diferentes autoridades para 
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que se organizassem reduções (aldeamentos ou postos indígenas) que afastassem o 

perigo de ataques de índios bravios.
24

 

 

No Sertão da Ressaca, João Gonçalves organizou seu núcleo familiar, inicialmente, a 

partir de casamentos com membros de famílias de portugueses radicados na região. Ele 

próprio se casou com Josefa da Costa, filha de um rico fazendeiro do Alto do Rio das Contas, 

Mathias João da Costa, originário de Travassos do Rio Mourilhe, arcebispado de Braga. Com 

Josefa, João Gonçalves da Costa teve oito filhos, uma das quais, Faustina, casou-se com o 

português Manoel de Oliveira Freitas com quem teve três filhos. Quando morreu, em 1819, 

como aproximadamente cem anos de idade, João Gonçalves da Costa e seus descendentes 

diretos eram proprietários de ao menos 21 grandes fazendas, distribuídas em territórios hoje 

pertencentes aos municípios de Manoel Vitorino, Boa Nova, Poções, Barra do Choça, 

Caatiba, Boa Nova, Belo Campo, Encruzilhada, Tremedal, Cândido Sales, Itambé e Vitória da 

Conquista. 

A família se ampliou rapidamente; somente de uma de suas netas, Thereza de Oliveira 

Freitas, Faustina teve 16 netos; dentre estes netos estava Ana Tereza Fernandes de Oliveira, 

que gerou 14 bisnetos de Faustina. Em pouco tempo, deste tronco familiar originário do 

casamento de João Gonçalves e Josefa originou-se uma extensa e poderosa parentela, que, 

unidos pelos ancestrais comuns, apresentavam sobrenomes distintos: “é por demais sabido” – 

escreveu, em 1911, no jornal local A Palavra, um dos membros desta parentela – “que as 

famílias Santos Silva, Fernandes de Oliveira Ferraz, Oliveira Freitas, Correia de Melo,
25

 

Andrade, Moreira, Mendes Gusmão e outras mais, sendo aliadas pelo parentesco, constituem 

uma só e numerosa família, cuja preponderância política entre nós é incontestável” (apud 

MEDEIROS, 2009, p. 117). Como comentou a historiadora Isnara Pereira Ivo: 

 

Da conquista e reocupação, resultaram a posse e o controle dos órgãos 

públicos por essas famílias, que eram representadas no legislativo, no 

executivo local, na justiça, enfim, em todas as instâncias de gerência da 

administração pública local. Durante todo o século XIX, foram personagens 
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 Sobre o processo de ocupação do Sertão da Ressaca pelas forças comandadas por João Gonçalves da Costa, 

ver a dissertação de mestrado de Renata Ferreira de Oliveira, Índios paneleiros no Planalto da Conquista: do 

massacre e o (quase) extermínio aos dias atuais (OLIVEIRA, 2012). Ver, também, os capítulos iniciais dos 

livros de Maria Aparecida Silva de Sousa (2001) e Isnara Pereira Ivo (2004). 
25

 O primeiro “Melo” a se integrar a esta parentela foi Victal Correia Melo, trisavô de Elomar, que se casou com 

uma neta de Faustina Gonçalves da Costa, Joana Maria de Oliveira. Um dos filhos de Victal Correia Melo e 

Joana Oliveira foi Joaquim Correia de Melo – bisavô de Elomar – que se tornou o primeiro intendente (cargo 

equivalente, na primeira constituição republicana, de 1891, ao atual “prefeito”) da cidade de Conquista, com 

mandato de 1892 a 1895. 
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sempre presentes na vida política, social e econômica da vila (IVO, 2004, p. 

22). 

 

Desde que ocupavam os postos de destaque na vida social, política e econômica da 

região, era natural que, ao longo do tempo, surgissem rivalidades – por vezes, sangrentas – 

entre os membros destas famílias, na verdade, “conflitos entre parentes que se altercaram em 

contendas violentas, envolvendo homens públicos que instrumentalizaram, em seu proveito, 

as instâncias da administração local” (IVO, 2004, p. 22). Um destes conflitos eclodiu no final 

da segunda década do século XX e ficou conhecido como a “guerra dos Meletes e Peduros” e 

envolveu vários membros das famílias Melo e Gusmão, parentes diretos dos pais de Elomar, 

como Zeferino e Ascendino Correia Melo, Plácido Mendes Gusmão, Justino Gusmão, 

Cornélio da Silva Gusmão e Laudicéia Gusmão. Entre as vítimas deste conflito estava Manoel 

Fernandes de Oliveira, conhecido como “Maneca Grosso”, que morreu em fevereiro de 1919, 

alguns dias depois de ser violentamente espancado em uma emboscada armada por seus 

parentes/adversários.
26

 

Maneca Grosso era bisneto de Faustina Gonçalves (portanto, trineto de João 

Gonçalves da Costa) e, no início do século XX, compunha – junto com figuras como Euclides 

Dantas Barbosa – um novo perfil dos herdeiros do lendário fundador: era, além de membro 

das famílias dominantes na região, um homem de letras. Estes homens de letras, notoriamente 

poetas e cronistas, escreviam principalmente em jornais locais – como A Palavra e O 

Conquistense – e também em periódicos de Salvador, como o Jornal de Notícias. Nestes 

escritos, alguns temas eram recorrentes, como o canto de louvor das rústicas belezas do Sertão 

da Ressaca, o reconhecimento do brio e da valentia dos antigos ocupantes da região (os índios 

mongoiós), a coragem e o espírito empreendedor do colonizador (simbolizado na figura de 

João Gonçalves da Costa), a dívida moral dos seus descendentes (que deveriam se mostrar à 

altura de seus antepassados e zelar pela riqueza e tranquilidade de Conquista) e, ainda, um 

certo sentimento de desconfiança com relação aos “forasteiros”, aos indivíduos – e mesmo 

famílias inteiras – que vinham se estabelecer no território em períodos recentes. 

Em um de seus poemas, intitulado Do cimo do Morro da Tromba, Maneca Grosso – 

como se instalado em um dos pontos mais altos do Sertão da Ressaca (o Morro da Tromba) – 

descreve a inigualável beleza da região: 
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 Um dos principais adversários de Maneca Grosso era seu cunhado, Manoel Emiliano Moreira de Andrade, 

casado com sua irmã Maria Dulcina Dantas Moreira. No mesmo episódio em que foi espancado, foi morto um 

amigo de Maneca Grosso que o acompanhava: Cirilo Rodrigues. 
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Não há no mundo, na terra, 

igual a esta, outra vista! 

Na falda d’aquela serra 

está engastada a Conquista. 

No solo em que há século e meio 

divagavam em recreio, 

o índio, a onça e o tapir, 

onde ora a letra e a ventura 

vão galopando em procura 

do sorridente porvir!
27

 

 

 Neste cenário idílico, o poeta identifica os personagens que a habitavam antes da 

chegada do colonizador – o índio, a onça e o tapir – que nele viviam sem preocupações e sem 

ambições. Sintomaticamente, ao tratar da chegada do colonizador, o poeta não menciona a 

violência, os combates, as mortes, mas os benefícios da “civilização” – a letra e a ventura – 

que acenam para um sorridente porvir. Em outro momento, o poema trata de identificar a 

origem, a gênese deste cenário idílico e, assim, reverenciar o Senhor que o construiu: 

 

A vista é bela, é opima 

e mil encantos encerra! 

O olhar se perde por cima, 

de redondeza da terra! 

Passa a brisa, e com lhaneza 

pergunta: – D’essa beleza 

qual foi o grande pintor? 

E da coroa do monte 

o cantor erguendo a fronte 

responde – foi o Senhor! 

 

 Ao final do poema, o escritor discorre sobre seu ofício – o de captar o belo no cenário 

do sertão – e admite sua incapacidade em cantar de forma apropriada as belezas da região, 

mas imediatamente se desculpa: não é apenas o cantor que é pobre em recursos estilísticos, 

mas é a região que é dotada de uma beleza que confundiria até as Musas, as deusas do 

versejar: 

 

Perguntas tu o que digo, 

e quem sou eu e o que faço? 

Eu sou um pobre mendigo 

que pede esmola ao Parnasso! 

Não ouves?... Toco uma lira 

que fracamente suspira, 

em vez de acordes soltar! 

Não sabes? – sou esmoleiro, 
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 Poema publicado no jornal A Palavra em janeiro de 1918 (in OLIVEIRA, 2012, p. 202-204). 
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mas desse mundo altaneiro 

quis ser poeta e trovar! 

 

A vista é tal d’esta parte 

que não fica bem cantada 

por minha lira sem arte, 

mesquinhamente talhada! 

Encantada natureza, 

é tão distinta a beleza 

da vista d’este lugar, 

que a mais eloquente musa 

versejaria confusa, 

se aqui viesse cantar. 
 

O tema da conquista, da fé e da civilização, sobre os índios – extremamente forte na 

memória dos descendentes de João Gonçalves da Costa – reapareceu com força nos jornais da 

cidade em 1955, ocasião em que sugiram movimentos que propunham a mudança no nome do 

município que, desde 1943, era designado como Vitória da Conquista.
28

 Na ocasião, o escritor 

Bruno Bacelar de Oliveira compôs um poema intitulado “Batalha”, reafirmando a memória 

dos eventos relacionados ao grande conflito entre as forças de João Gonçalves e a maior 

aldeia dos mongoiós nas terras do Sertão da Ressaca. 

 

Batalha, aqui se recorda, 

da grande serra, da borda, 

os audazes Mongoiós. 

Recorda-se heróis gigantes, 

conquistadores possantes, 

nossos valentes avós. 

(apud OLIVEIRA, 2012, p. 92) 

 

 Os conquistadores, os que construíram a ordem do sertão, são então retratados como 

heróis, gigantes, possantes e valentes, que conseguiram, graças a tais virtudes, vencer os 

“audazes” mongoiós. Ao fim, o poema assinala a vitória do João Gonçalves, vitória da glória 

e vitória da fé: 

 

Com avalancha incontida, 

em avançada renhida, 

toda a mata estremeceu. 

Gonçalves planta garboso, 

na terra o marco ditoso 

que tanta glória lhe deu. 

 

                                                           
28

 Até 1891 o atual município de Vitória da Conquista se denominava Imperial Vila da Vitória, quando passou, 

então, a ser designado como “Conquista”, denominação que perdurou até 1943. 
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A batalha foi vencida 

e na tarde adormecida 

um sinal apareceu: 

a cruz marcando a capela 

na colônia verde e bela 

onde Conquista nasceu! 

(apud OLIVEIRA, 2012, p. 94) 

 

O poema de Bacelar de Oliveira trata, ainda, da organização do arraial, da edificação 

dos primeiros lares, após a vitória sobre os mongoiós: 

 

Os índios foram vencidos 

e para longe foragidos, 

não tentaram mais voltar. 

Os colonos sossegados 

trabalhando descuidados 

o arraial vão levantar. 

 

Os valentes lutadores 

atento aos seus labores 

querem um lar construir, 

e labutam incessantes 

sacrificando os instantes 

certos que vão conseguir. 

(apud OLIVEIRA, 2012, p. 94) 

 

 Estes homens de letras, como Maneca Grosso e Bruno Bacelar, assumiram, de certa 

forma, como afirma Renata Oliveira, “o papel de guardiães da memória do passado 

conquistense”: 

 

Esses eram homens que nasceram ou se integraram às famílias tradicionais à 

frente do poder e da administração local. Homens cujas posses não eram 

somente terras, mas também as letras. Foram eles que elegeram aquilo que 

faria parte da memória dominante, que deveria ser escrito e lido sobre o 

passado conquistense, em detrimento daquilo que deveria ser esquecido ou 

“confinado” ao campo da oralidade (OLIVEIRA, 2012, p. 114).   

 

 A mesma autora, em sua pesquisa, coletou várias matérias publicadas nos jornais das 

primeiras décadas do século XX, em que o tom dos escritos era a obrigação moral dos 

descendentes em não “desmerecer” a fama de seu antecessor, o “fidalgo português, que 

correndo mil riscos, a conquistou [a terra do Sertão da Ressaca] dos índios, há cento e tantos 

anos” (apud OLIVEIRA, 2012, p. 90). Este tipo de discurso serviu, muitas vezes, para 

legitimar a perpetuação do poder político nas mãos das famílias da elite conquistense: 

“invocar a figura de João Gonçalves da Costa significou a legitimação do poder nas mãos dos 
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descendentes” (OLIVEIRA, 2012, p. 111). E, em consequência, tal discurso cobria de 

desconfiança a chegada de novas famílias que, em Conquista, exibiam ambições políticas e 

econômicas. Segundo matérias então publicadas, ao se permitir que outros – os de fora – 

ocupassem postos de poder, “as tradições da família conquistense seriam ‘menosprezadas, 

atiradas ao pelourinho da decadência moral’”. Portanto, permitir tal “usurpação”, entregar as 

terras do sertão aos de fora, tornaria o conquistense da época “indigno, desmerecedor dos 

galardões de seus intrépidos antepassados” (OLIVEIRA, 2012, p. 112).  

 Elomar Figueira Mello, nascido em 1937, herdeiro de várias gerações de homens de 

poder e que se orgulhavam de terem conquistado, dos índios, as terras do sertão, não deixou 

de refletir, em sua obra, sobre estas tradições familiares. Em uma de suas canções, Canto de 

Guerreiro Mongoió – faixa 14 de Na quadrada das águas perdidas – compôs uma gesta de 

seus antepassados, fundadores da ordem sertaneza e, ao mesmo tempo, um canto de nostalgia 

face à constatação do declínio desta ordem. É um canto em que se superpõem diversas vozes 

do passado – dos índios submetidos e dos inauguradores da ordem – e do presente: 

 

Uiúre iquê uatapí apecatú piaçaciara 

unheên uaá uicú arauaquí ára uiúre Ianêiara. 

Depois, depois de muitos anos 

voltei ao meu antigo lar 

desilusões qui disinganos 

não tive onde repousar. 

Cortaram o tronco da palmeira 

tribuna de um velho sabiá 

e o antigo tronco da Oliveira 

jogado num canto pra lá. 

Qui ingratidão pra lá. 

Adeus vô imbora pra Tromba 

lá onde Maneca chorô. 

de lá vô ino pru Ramalho 

pru vale verde do Yuyú. 

Um dia bem criança eu era 

ouvi de um velho cantador 

sentado na Praça da Bandeira 

que vela a tumba dos heróis. 

Falou do tempo da conquista 

da terra pelo invasor 

qui em inumanas investidas 

venceram os índios mongoiós 

valentes mongoiós. 

Falou de antigos cavaleiros 

primeiros a fazer um lar 

no vale do Gibóia no Outeiro 

Filicia, Coati, Tamanduá. 

Pergunto então cadê teus filhos 

os homens de opinião. 
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Não dói-te vê-los no exílio 

errantes em alheio chão 

Nos termos da Virgem imaculada 

não vejo mais crianças ao luar. 

Por estas me bato em retirada 

vô ino cantar em outro lugar 

cantá pra não chorar. 

Adeus vô imbora pra sombra 

do vale do Ri Gavião 

no peito levarei teu nome 

tua imagem nesta canção. 

Por fim já farto de tuas manhas 

teus filtros tua ingratidão 

te deixo entregue a mãos estranhas 

meus filhos não vão te amar não. 

E assim como a água deixa a fonte 

também te deixo pra não mais. 

Do exílio talvez inda te cante 

das flores a noiva entre os lençoes 

dos brancos cafezais. 

Adeus, adeus meu pé-de-serra 

querido berço onde nasci 

se um dia te fizerem guerra 

teu filho vem morrer por ti.
29

 

 

 Os dois primeiros versos da canção apresentam palavras indígenas, remetendo aos 

primeiros habitantes do Sertão da Ressaca. O poeta, depois de um período de ausência, 

retorna à sua terra, ao seu sertão, mas não reconhece seu território e sua gente (“desilusões qui 

disinganos / não tive onde repousar”), não mais enxerga a força das antigas famílias: dos 

Palmeira, dos Oliveira...
30

 

 Desiludido, então, o poeta decide voltar para a Tromba – o morro a partir do qual 

Maneca Grosso contemplava o Sertão da Ressaca. E a referência ao poeta espancado no 

contexto do conflito Meletes vs. Peduros se completa no verso seguinte: “lá onde Maneca 

choro”. E assim como Maneca contemplava as várias localidades da região, Elomar cita os 

topônimos da região: Ramalho, vale do Yuyú e, mais adiante, vale do Giboia, Filicia, Coati, 

Tamanduá. As referências à conquista inicial, de João Gonçalves da Costa, são apresentadas 

como que ouvidas por um “velho cantador”, um guardião da memória oral que, na Praça da 

                                                           
29

 O encarte do disco faz a seguinte apresentação da música: “é um canto nostálgico a Vitória da Conquista, e 

reflete o processo de saída dos conquistenses, avós estrangulados pelos ‘invasores’ que vem de outros estados e 

cidades. As famílias tradicionais (Oliveiras, Melos, Gusmões etc.) se desagregam; e quem desenvolve a cidade é 

o elemento de fora, que a impulsiona, com novos investimentos e atividades. A canção tem um forte conteúdo 

social: a do exílio em sua própria terra, fenômeno que de certa maneira se manifesta em muitos lugares e é uma 

constante em nosso tempo”. 
30

 Darcília Simões não vê em “tronco da Oliveira” alusão à família tradicional de Conquista, mas sim uma 

referência religiosa: “Oliveira: está grafada com maiúscula pelo sentido alegórico que contém em menção à 

planta que primava no local em que Jesus meditava {o Monte das Oliveiras]” (SIMÕES, 2006, p. 92). 
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Bandeira (local onde a prefeitura fez erigir, em 1940, um monumento em homenagem aos 

“bandeirantes”, os conquistadores do sertão – daí o verso: “que vela a tumba dos heróis”), 

cantava “o tempo da conquista / da terra pelo invasor / qui em inumanas investidas / venceram 

os índios mongoiós / valentes mongoiós”.  

Os conquistadores assumem ares de combatentes nobres e medievais, “antigos 

cavaleiros”, que após a vitória, assim como cantava já o poeta Bacelar de Oliveira, logo 

ergueram os primeiros lares (“primeiros a fazer um lar / no vale do Giboia no Outeiro / 

Filicia, Coati, Tamanduá”). Mas, onde estão agora os filhos destes antigos cavaleiros? – “no 

exílio / errantes em alheio chão”. Sem reconhecer sua terra, o poeta “bate em retirada”, se 

exila em seu próprio território (“do exílio talvez inda te cante”): “Adeus vô imbora pra 

sombra / do vale do Ri Gavião / no peito levarei teu nome / tua imagem nesta canção”.  

A cidade fica agora sob o controle de gente estranha, os homens de fora – “te deixo 

entregue a mãos estranhas / meus filhos não vão te amar não” – e então se revela o sentido do 

título da canção, Canto de Guerreiro Mongoió: tal qual os mongoiós viram desaparecer o seu 

mundo, tomado pelo invasor, assim vê o poeta o seu sertão: invadido, desfigurado, 

estrangeirado. Mas em sua retirada, o poeta reafirma a lealdade ao seu sertão (“se um dia te 

fizeram guerra / teu filho vem morrer por ti”), tal como os indígenas de outrora, que morreram 

por suas terras. O herdeiro do antigo conquistador se descobre como um novo mongoió. 

No quadro que, afinal, Orlando Celino produziu para retratar João Gonçalves da 

Costa, Elomar se exibe em outro tempo. Ele apresenta a pele escurecida, pois, embora João 

Gonçalves fosse português, nascido no século XVIII (provavelmente na segunda década) na 

cidade de Chaves, há indicativos de que fosse negro.
31

 Elomar/João Gonçalves exibe 

indumentária e armas típicas dos sertanistas do período colonial: chapéu, espingarda, facão e 

espada. Ao fundo, vê-se a imagem da igreja erguida em homenagem a Nossa Senhora das 

Vitórias após a vitória sobre os indígenas e, ainda, as primeiras casas que foram edificadas em 

seu entorno. É bem provável que, para Elomar, poder representar um desbravador do sertão de 

séculos passados tenha sido uma forma de atualizar sua utopia de reafirmação de um sertão 

perdido. 

 

                                                           
31

 A patente que concedeu a João Gonçalves o posto de capitão-mor o caracteriza como “preto forro” (cf. 

SOUSA, 2001, p. 68).  
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“Capitão-Mor João Gonçalves da Costa”, quadro de Orlando Celino com as feições de Elomar Figueira Melo. 

Memorial Régis Pacheco, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

 

 

2.2. Do Sertão da Ressaca para outros sertões: Elomar e Glauber Rocha 

 

Em 1964 – quatro anos antes do primeiro registro em disco das músicas de Elomar –, 

outro artista originário de Vitória da Conquista, apenas dois anos mais jovem que o 

compositor, havia, através do cinema, lançado uma obra inovadora que também adotava como 
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tema central o sertão e que teria grande repercussão nacional e internacional: Deus o Diabo na 

Terra do Sol.
32

  

Glauber de Andrade Rocha era da família Gusmão – da qual também fazia parte a mãe 

de Elomar, Eurides Gusmão Ferreira Melo – e, portanto, também herdeiro da parentela que se 

identificava como fundadora da cidade de Conquista: assim como Elomar, Glauber Rocha era 

descendente de Faustina Gonçalves da Costa, filha de João Gonçalves.
33 

À primeira vista, o contraste entre o sertão de Glauber e o de Elomar faz destacar as 

diferenças entre ambos, já que a narrativa de Deus e o Diabo na Terra do Sol privilegia 

personagens praticamente ausentes do sertão de Elomar: o fazendeiro rico, símbolo e origem 

das injustiças sociais do sertão, que submete com truculência os meeiros e vaqueiros a ele 

dependentes; o líder religioso messiânico que acena a seus seguidores com um futuro de 

pastos verdejantes e de aconchego junto a um bom pastor e que, para assegurar o surgimento 

deste novo tempo, dedica-se a rituais que envolvem sacrifícios de crianças; o homem de 

armas, Antonio das Mortes, jagunço que aluga seu rifle aos homens de poder – da igreja ou do 

mundo civil – que se mostram dispostos a pagar seu preço; o cangaceiro que, em ambiente 

marcado pela violência e crueldade, responde com mais violência e crueldade acrescidas de 

manifestações de inconformismo, anunciando a intenção de “desarrumar o arrumado” e, tal 

como o beato, fazer com que “o sertão vire mar e o mar vire sertão”. Mesmo o vaqueiro, um 

dos personagens privilegiados por Elomar, é retratado de forma radicalmente diferente no 

filme de Glauber Rocha, a errar por entre estes diferentes personagens – coronéis, beatos, 

jagunços e cangaceiros – e terminar, afinal, correndo para lugar nenhum, até que o mar vire 

sertão e o sertão se transforme em mar. 

Porém, apesar destes contrastes, é possível notar algumas – e relevantes – afinidades 

entre o cinema de Glauber Rocha e a música de Elomar. Uma delas é o consciente projeto de 

construir uma representação estética sobre o sertão pautada pela recusa dos estereótipos 

culturais então dominantes. Deus e o diabo... representou uma guinada frente aos padrões 

                                                           
32

 Além de se tornar, no Brasil, um marco do movimento “Cinema Novo”, Deus e o Diabo na Terra do Sol 

trilhou um percurso de reconhecimento de crítica e público em vários países: foi indicado para a Palma de Ouro 

do Festival de Cannes (França), eleito melhor filme do Festival de Cinema Livre da Itália, vencedor do grande 

prêmio da crítica do Festival Internacional de Acapulco (México) e ganhador do prêmio de melhor filme ibero-

americano do Festival de Mar del Plata (Argentina), dentre outras premiações recebidas 
33

 A mãe de Glauber Rocha, Lúcia Mendes de Andrade (que adotou o nome de Lúcia Rocha após casamento 

com o engenheiro e comerciante Adamastor Bráulio da Rocha) era neta, por parte de mãe (Marcelina Gusmão 

Mendes Andrade), de Luiza Ferraz de Oliveira (casada com Plácido Gusmão Mendes) que, por sua vez, era neta, 

por parte de mãe (Ana Tereza Freitas de Oliveira), de Thereza de Oliveira Freitas (casada com seu primo, o 

português Fernandes de Oliveira), que era filha de Faustina Gonçalves da Costa (consulte-se o já citado site 

Taberna da História, coordenado pelo historiador Luís Carlos Fernandes (www.taberadahistoriavc.com.br). Mas, 

além de Faustina, Elomar e Glauber Rocha tiveram outros antecessores comuns, como Plácido da Silva Gusmão, 

do qual seriam descendentes tanto a mãe de Elomar (Eurides Gusmão) como a de Glauber Rocha. 



56 
 

narrativos do cinema brasileiro que, ao tratar do sertão e do cangaço, adotou como modelo o 

filme “O cangaceiro” (1953), de Lima Barreto, película que, por sua dependência com a 

abordagem que marcou o gênero western na produção cinematográfica norte-americana, foi 

considerada pelo crítico de cinema Salvyano Cavalcanti de Paiva como paradigma do filme 

nordestern, ou seja, como modelo de tratamento fílmico do sertão brasileiro nos moldes das 

produções que retrataram a conquista do oeste americano.
34

 Frente a esta conjuntura, Glauber 

pautou-se pela construção de uma narrativa cinematográfica nova, assentada na identidade 

brasileira e avessa aos modismos da indústria cultural, conforme declarou em artigos e 

entrevistas:  

 

Nós não queremos Eisenstein, Rossellini, Bergman, Fellini, Ford, ninguém. 

Nosso cinema é novo não por causa da nossa idade [...] nosso cinema é novo 

porque o homem brasileiro é novo e a problemática do Brasil é nova e nossa 

luz é nova e por isto nossos filmes nascem diferentes dos cinemas da Europa 

[...].  

Queremos fazer filmes anti-industriais; queremos fazer filmes de autor, 

quando o cineasta passa a ser compreendido com os grandes problemas de 

seu tempo; queremos filmes de combate na hora de combate e filmes para 

construir um patrimônio cultural (ROCHA apud OLIVEIRA; PAVÃO, 

2011, p. 195) 
 

Outra característica dos modos de representação do sertão em Glauber Rocha que 

remete a aspectos da obra elomariana diz respeito ao próprio tratamento que o cineasta 

confere às músicas que servem tanto para emoldurar sua narrativa, como também para 

conduzi-la. A trilha sonora de Deus e o Diabo na Terra do Sol é marcada por uma mescla de 

música erudita e referências às tradições musicais do interior nordestino que têm como 

emblema a figura do cantador errante. Por um lado, a abertura, diversas cenas no interior da 

narrativa e a sequência final do filme têm como trilha sonora diferentes peças de Heitor Villa 

Lobos.
35

 Por outro, o filme apresenta características metalinguísticas, como se fosse uma 

história inserida numa outra história narrada por um cantador nordestino cego. Assim como, 

em Elomar, na música Bespa (faixa 16 de Na Quadrada das Águas Perdidas) um cantador se 

apresenta e pede licença para narrar a história de Dassanta (“Sinhores dono da casa / o 

                                                           
34

 Sobre as características do filme western que teriam sido incorporadas pela cinematografia brasileira, ao adotar 

como tema o sertão nordestino, assim se pronuncia Salatiel Ribeiro Gomes: “Em ambas as cinematografias, 

americana e brasileira (western e nordestern), vão coincidir as mesmas categorias cognitivas que lhes 

coordenam, tais como os pares barbárie/civilização, mocinho/bandido, vítima/meio, que também persistem em 

boa parte da bibliografia que analisa a gênese do fenômeno do cangaço” (GOMES, 2010, p. 114). 
35

 Podemos citar trechos das Bachianas brasileiras nº 2, na abertura do filme, do Magnificat alleluia (em cenas 

em que está presente o personagem de Sebastião, líder religioso, e na que retrata os mortos da seita após o ataque 

de Antonio das Mortes), das Bachianas nº 4 (cenas de conversão de Manoel – em beato e em cangaceiro), das 

Bachianas nº 5 (cena do beijo entre Corisco e Rosa) e do Chorus 10 (na cena final do filme) (cf. PEREIRA, 

2008a, p. 67). 
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cantado pede licença / prá puchá a viola rasa / aqui na vossa presença / prás coisa que eu vô 

cantano / assunta imploro atenção / iantes porém eu peço / a Nosso Sinhor a bênção”), o filme 

de Glauber apresenta, logo no seu início, a voz de um cantador que anuncia o tema a ser 

narrado – a história do vaqueiro Manoel e sua mulher, Rosa:  

 

Manoel e Rosa  

vivia no sertão  

trabalhando a terra  

com as própria mão.  

Até que um dia  

pelo sim e pelo não  

entrô na vida deles  

o Santo Sebastião.  

Trazia a bondade nos olhos  

Jesus Cristo no coração 

 

 Nos créditos iniciais do filme, os versos cantados por este narrador são apresentados 

sob o título de “Romance” (“romance na voz e violão de Sérgio Ricardo, letras de Glauber 

Rocha”), numa clara alusão aos romances que constituíam parte essencial do repertório dos 

cantadores nordestinos nos séculos XIX e XX
36

. As canções que compunham este “romance” 

foram, posteriormente (mais precisamente, em 1966, dois anos antes do primeiro disco de 

Elomar), gravadas em LP lançado pela gravadora Forma que veio a receber o prêmio de 

melhor trilha para cinema pela Comissão Estadual de Cinema de São Paulo (cf. CARRASCO, 

2007, p. 8). Este disco, composto de treze canções, trazia, em seu encarte, um texto do próprio 

Glauber Rocha, precedido pelas informações: “Deus e o Diabo na Terra do Sol: cancioneiro 

do Nordeste composto e interpretado por Sérgio Ricardo e letras de Glauber Rocha”. No 

texto, Glauber apresentava desta forma a figura do cantador nordestino: 

 

Quem anda pelo sertão conhece bem um cantador – velho e cego (que cego 

vê a verdade no escuro e assim canta o sofrimento das coisas), bota os dedos 

no violão e dispara nas feiras, levando de feira em feira e do passado para o 

futuro a legenda sertaneja; estória e tribunal de Lampião, vida, moralidade e 

crítica. Na voz de um cantador está o “não” e o “sim” – e foi através dos 

cantadores que achei as veredas de Deus e o Diabo nas terras de Cororobó e 

Canudos.
37

 

                                                           
36

 De acordo com Márcia Carvalho: “As canções do filme, então, possuem a função de narrar a estória, através 

de seu texto poético verbal cantado, ou do ‘romance na voz e no violão’ de Sérgio Ricardo, com letras do próprio 

diretor, tal como assinado nos créditos do filme. Trata-se de um desdobramento musical já anunciado pela toada: 

‘vou contar uma estória de verdade e imaginação’, e esses versos são de fato de um bordão existente, com o qual 

os cantadores nordestinos começam ainda hoje suas cantorias” (CARVALHO, 2011, p. 57). 
37

 O texto integral de Glauber Rocha para o encarte do disco com a trilha sonora de Deus e o Diabo na Terra do 

Sol está disponível em vários sites da internet dedicados à cultura e ao cinema do Brasil. Ver, por exemplo, 

http://culturabrasilis.com.br/trilha-de-deus-e-o-diabo-e-personagem-marcante/#. 
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 No texto, Glauber também tratou de sua relação de autoria frente a um “romance” ao 

qual atribuía, também, origem anônima e popular: 

 

Sou mau cantador – sem ritmo e sem memória, fiquei por tempos a ruminar 

e reinventar a essência das coisas que tinha ouvido – e um enorme romance 

em versos nasceu, impuro e rude, narrando o filme. Acabando o trabalho, 

pronta a montagem, restavam imagens neutras, mortas, que necessitavam da 

música para viver: eram imagens do romanceiro transcrito. Todo o episódio 

de “Corisco”, por exemplo, nasceu das cantigas que ouvi cantar em vários 

lugares diferentes e, dispensada a música, perderia um significado maior. 
 

E, encerrando o texto, Glauber discorreu sobre as relações entre o seu cinema e a 

música, destacando como ambas as linguagens deveriam ter um único compromisso, o de 

tentar compreender a alma brasileira: 

 

Acho que o cinema brasileiro tem, nas origens de sua linguagem, um grande 

compromisso com a música – o nosso triste povo canta alegre, uma terrível 

alegria de tristeza. O samba de morro e a bossa nova, o romanceiro do 

Nordeste e o samba de roda da Bahia, cantiga de pescador e Villa-Lobos – 

tudo vive desta tristeza larga, deste balanço e avanço que vem do coração 

antes da razão.  

[...] É assim que nossa música no cinema funcionará sempre como a 

explicação profunda da alma brasileira. 
 

 Neste sentido, tanto a música de Elomar como o cinema de seu conterrâneo e 

contemporâneo Glauber Rocha são marcados pela profunda imersão destes mestres da estética 

na cultura nordestina. Compare-se, a título de comprovação, a avaliação de Darcília Simões a 

respeito da língua e do estilo de Elomar com a descrição – feita por sua mãe, Lúcia Rocha – 

das motivações originais do cinema de Glauber: 

 

Elomar, consciente de sua proposta artística, apropria-se do material 

linguístico disponível no Português do Brasil e, ao lado do recolho de 

amostras de falas de brasileiros representantes dos mais esquecidos rincões, 

renova a língua com construções neológicas, em que aproveita até material 

pertencente às línguas aborígines que teimam em sobreviver no território 

brasileiro, a despeito de ações modernizantes comprometedoras de nossa 

cultura (SIMÕES, 2006, p. 19). 

 

Bem criança ainda, com dez, doze anos, o meu marido, o pai dele [de 

Glauber], Adamastor Rocha, construía estradas pelo Nordeste, lá pelo lado 

de Caetité, de Brumado, e ele [Glauber] pedia o pai para levá-lo junto, que 

ele queria passear, mas na verdade ele queria pesquisar o povo do Nordeste, 

aquele povo que a gente vê ali em “Deus e o diabo”, porque Glauber foi uma 

pessoa que filmou o povo.
38

 

                                                           
38

 Transcrição de depoimento de Lúcia Rocha para o DVD “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (apud 

CARRASCO, 2007, p. 4). 
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Na análise de Pedro Paulo Gomes Pereira, na medida em que elabora sua narrativa 

sobre o sertão nordestino mediante a recolha e reelaboração de falas e experiências obtidas 

junto a homens e mulheres de diferentes localidades do interior da Bahia, Glauber Rocha foi 

capaz de trazer para o cinema uma “forma diferenciada de se relacionar com a herança 

ocidental e nova maneira de falar sobre o sertão” (PEREIRA, 2008b, p. 18). Ao compor um 

protagonista – o vaqueiro Manoel – que, ao longo da película, se relaciona com seus entes 

familiares (a esposa, Rosa, e a mãe, assassinada logo no início do filme, em vingança à morte 

do fazendeiro/coronel) e assume diferentes papeis sociais/culturais (ora vaqueiro, ora 

penitente e seguidor de um movimento messiânico, ora membro de um grupo cangaceiro), 

Glauber Rocha “constrói e reconstrói diferentes identidades a cada novo ‘lugar de fala’ de seu 

narrador”, procedimento estilístico que também pode ser identificado em Guimarães Rosa e 

no sertão cantado por Elomar. Para Gomes Pereira, trata-se de “se aproximar do sertão por 

dentro”, rechaçando a postura – típica de Euclides da Cunha, em Os sertões, e de Lima 

Barreto, em O cangaceiro – que consagra uma distância que, por sua vez, no próprio ato de 

descrever o sertão e o sertanejo, os identifica como o Outro, o separado do “Eu civilizado”, 

objetos a serem estudados e domesticados. 

 

O movimento de evitar uma linguagem demasiadamente colada à tradição do 

cinema ocidental se deve, em grande parte, à busca de Glauber de se 

distanciar de uma perspectiva que tematizava o outro sertanejo sempre sob o 

prisma da cidade, ou seja, sempre por um olhar civilizado e civilizador 

exercido sobre um outro ignoto. Esse movimento de trazer o outro sem 

domesticá-lo em moldes pré-concebidos por um olhar externo também 

proporciona desestabilização na linguagem [...] e permite se aproximar do 

sertão por dentro (PEREIRA, 2008b, p. 19-20. Destaque do original). 

 
 Assim, tal qual o sertão de Elomar, o de Glauber Rocha já se afirma como intertextual 

e polifônico, território em que se emaranham e se superpõem vozes distintas, que supõem 

espaços sociais e temporalidades igualmente distintas, num procedimento estilístico que visa 

evitar a redução etnocêntrica que vê no sertão o arcaico, o difícil, o pobre, o não civilizado. 

Neste sentido, as palavras de Gomes Pereira para resumir o sertão de Glauber Rocha bem 

poderiam ser empregadas para tratar da música de Elomar:  

 

“[Deus e o diabo] por meio de diversos procedimentos narrativos [a 

utilização de músicas, do cordel, de vozes populares] conduz à polifonia, que 

descentraliza a narração. Há [em Deus e o diabo...] a exploração intensiva da 

diversidade de vozes e da variedade de tipos de discurso [...]. O sertão de 

Glauber é o local de conflito de temporalidades diversas, superpostas, sítio 

do confronto de cultura (PEREIRA, 2008b, p. 21; 27). 
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Identificadas tais aproximações entre o sertão de Glauber Rocha e o de Elomar, ainda 

assim é curioso reparar, como faz Rita Pereira, a aproximação que Elomar procura construir 

entre uma de suas obras mais recentes – o romance Sertanílias – e o cinema, não o cinema 

genérico, mas um “cinema novo” e “genuinamente brasileiro”:  

 
Contra o que julga ser um padrão mundial – o “cinema enlatado, chato, feio, 

mesmício, porrista, posudo e despótico” [Sertanílias, p. 11] – Elomar 

anuncia Sertanílias como exemplo de sua proposta de um cinema novo, 

genuinamente brasileiro, um cinema para contar histórias, histórias 

edificantes de desbravadores, guerreiros e resistentes, e assentado sobre 

novas fórmulas de produção e tratamento de imagens (PEREIRA, 2012, p. 

554).
39 

 

 

                                                           
39

 O romance de Elomar assume, com frequência, a forma de uma coleção de anotações para um roteiro de 

cinema: “ATENÇÃO: ao desapiar do cavalo ou antes até, e antes do rosto de Sertano, o cavaleiro começa a ser 

definido em traços, a câmara evita filmar-lhe de frente. No nível inferior, apanha-o do peito para baixo. Não só 

nesta como em todas as outras situações de cenas, o rosto de Sertano jamais será mostrado em definição. Sempre 

será filmado de costas, de perfil, ao longe; sempre, no máximo, do queixo para baixo; quando de perfil ou de 

frente mais próximo, na chamada ‘hora mágica’, de madrugada ou ao anoitecer” (MELLO, 2008, p. 17-18. Caixa 

alta no original).  
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3. NA QUADRADA DAS ÁGUAS PERDIDAS: PROÊMIO 

 

O disco Na Quadrada das Águas Perdidas é composto por vinte canções. Cada uma 

comporta imagens e discursos que, vistos em conjunto, apresentam, em perspectiva, uma 

pintura da “quadrada” à qual se refere o autor. As canções propagam tradições locais e 

problematizam as relações do catingueiro com o ambiente de origem; ao mesmo tempo, 

constituem a representação poética de um sertão que ultrapassa os limites do regional e 

resultam em uma proposta universal, calcada sobre temas e objetos que dizem respeito a toda 

a humanidade. 

A Meu Deus Um Canto Novo, canção de abertura do disco, apresenta alguns elementos 

fundamentais à compreensão do sertão elomariano e tem por função angariar a permissão para 

apresentação das faixas seguintes. Essa permissão para a produção e a divulgação da 

mensagem, Elomar busca encontrar em Deus. Para o autor, a inspiração poética é um dom 

divino e o artista, o mediador privilegiado entre o ser divino e os homens. Simone Guerreiro 

afirma: 

 

O compositor refere-se à inspiração poética como um dom divino, um sopro 

mágico de Deus. Para ele, o artista é o mediador entre Deus e o homem, com 

a missão de alertar para os valores cristãos de bondade, justiça e virtude, sem 

a pretensão, contudo, de ser profeta (GUERREIRO, 2007, p. 60). 

 

 

Na Grécia antiga, os poetas procuravam, antes de expor o tema de suas composições, a 

permissão e o auxílio das musas inspiradoras. Invocar a inspiração de seres sobrenaturais 

significava reconhecer a grandiosidade da tarefa e os limites do poeta para executá-la: 

 

A invocação à musa exprime de maneira dramática a grandiosidade do tema 

a ser cantado, conferindo à composição da obra o caráter de uma tarefa 

sobre-humana [...]. Para uma celebração poética digna dos fatos referidos na 

proposição [...] é preciso contar com a inspiração divina e tornar-se um servo 

da musa, a fim de ser agraciado pelo favor que só ela pode conceder. Ao ser 

invocada a divindade, prenuncia-se performativamente uma transformação 

significativa: a figura do poeta que se eleva à do vate (THAMOS, 2007, p. 1). 

 

 

Elomar se entende como uma espécie de vate ou um profeta inspirado pelo ser 

superior. Compara-se a Homero que, inspirado pelas musas, compõe a Ilíada e a Odisseia, e a 
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Luiz Vaz de Camões que, seguindo a tradição greco-romana, estrutura o seu poema épico em 

quatro partes: proposição, invocação, dedicatória e narração.
40

 

Na canção intitulada A Meus Deus Um Canto Novo, Elomar tem por referência, 

também, as tradições da épica greco-latina: compreende a proposição, a invocação e a 

narração. Em uma narrativa evocada por um ser errante, destina-se a exaltar os “heróis” do 

universo sertânico, com a permissão do Deus supremo, que invoca como fonte de inspiração e 

a quem dedica a composição. Situada na primeira faixa do disco, A meu Deus um canto novo 

pretende, portanto, angariar o auxílio e a inspiração divina para todo o conjunto da obra. 

O cantador errante anuncia nos primeiros versos da cantiga: “Bem de longe na grande 

viagem / sobrecarregado para a descansar / Emergi de paragens ciganas”. Segue-se o encontro 

com um aleijado que entoa cantos de gratidão e louvor. Elomar faz reproduzir, por meio dos 

personagens, um clima religioso que, na sua compreensão, seria típico do sertão. A principal 

referência textual, da qual se apropria e transpõe para a linguagem sertânica, é a Bíblia. Afina-

se, assim, com a tradição dos violeiros e cantadores que, na ânsia de exibir conhecimento e 

erudição, citam passagens do” livro sagrado” que se encontram alojadas na memória:  

 

Um dos textos ao qual os cantadores recorrem – muitos deles, inclusive 

Elomar, são capazes de reproduzir longos trechos de memória – é a Bíblia. 

Citar passagens revela sabedoria e erudição, no desafio entre cantadores. O 

Violeiro parece considerar o mundo insignificante, vazio, ilusório e efêmero, 

em oposição à terra paradisíaca, prometida ao homem para toda eternidade 

(GUERREIRO, 2007, p. 47). 

 

Da Bíblia, Elomar retira a referência a um lugar perfeito, longe das agruras do 

presente, e reporta-se às dificuldades de anunciação da palavra divina. A ação do velho 

pregador, “fadigado e farto de clamar às pedras”, encontra correspondência no evangelho de 

Lucas, capítulo 19, verso 40, quando o messias conclama os apóstolos a pregar, ainda que 

para as pedras, a palavra de Deus.  O personagem elomariano diz-se imbuído da tarefa de 

“ensinar justiça ao mundo pecador” e distribui bênçãos aos homens do sertão, como declama 

o narrador: “Recomendou-me ao Deus / Senhor de todos nós / rogando nada me faltar”. 

                                                           
40

 Em Os Lusíadas, à apresentação do assunto e dos heróis segue-se a invocação às ninfas para que lhe seja 

concedida a permissão de discorrer sobre o tema escolhido: “E vós, Tágides minhas, pois criado / Tendes em 

mim um novo engenho ardente / Se sempre em verso humilde celebrado / Foi de mim vosso rio alegremente / 

Dai-me agora um som alto e sublimado / Um estilo grandíloco e corrente / Por que de vossas águas Febo ordene 

/ Que não tenham enveja às de Hipocrene”. O poeta pede auxílio às ninfas do Tejo (Tágides) e a obra, dedicada 

ao rei D. Sebastião, tem como tema a viagem do navegador Vasco da Gama. O poema está afinado com os 

cânones gregos e latinos de estruturação da narrativa épica. Compreende três partes distintas: a 

proposição, invocação, narração, e agrega, ainda, uma dedicatória, não prevista nos modelos de composição da 

poesia épica. 
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Os versos da canção retratam o cansaço do pregador diante de um mundo injusto, 

marcado pelo pecado e pela injustiça: “Fadigado e farto de clamar às pedras/de propor justiça 

ao mundo pecador”. Já o refrão reporta ao passado distante, situado no princípio (“pispei”) de 

tudo, e a uma quadra perdida, para onde caminha o crente: 

 

Oh lua nova quem me dera 

eu me encontrar com ela 

no pispei de tudo 

na quadra perdida 

na manhã da estrada 

e começar tudo de novo.  

 

À espera de um novo tempo, o sertanejo elomariano, inspirado pela força divina, entoa 

cânticos de louvor, nos quais são exaltados o amor, a fé e a caridade: “Resfriando o amor a fé 

e a caridade / vejo o semelhante entrar em confusão”. A inspiração vem do livro 1 Coríntios, 

capítulo 13, verso 13: “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém 

o maior destes é o amor”.  

Na última parte da canção, o cantador faz referência ao filho de Deus: 

 

Boas novas de plena alegria 

passaram dois dias da Ressurreição 

Refulgida uma beleza estranha  

que emergiu da entranha 

das plagas azuis 

num esplendor de glória  

avistaram u'a grande luz.  

 

 

A ressurreição é evocada como símbolo da libertação da humanidade. A presença de 

Cristo, advindo de uma região celestial, efetiva a glória do ressurgir para a vida. O cantador 

continua a viagem “rumo à estrela canora”, fazendo a louvação:  

 

E ao Senhor das Searas 

a Jesus eu lôvo  

levam os quatro ventos 

ao meu Deus um canto novo.  

 

 

A cantiga se conclui, pois, com a oferta a Deus de um cântico novo, em conformidade 

com o disposto no livro de Salmos, no capítulo 96, verso 1: “Cantai ao Senhor um cântico 

novo, cantai ao Senhor, todas as terras”. Com a execução do canto, efetiva-se a louvação. 

Cristo, o senhor das searas, cuja mensagem precisa ser levada para todos os lugares, é o único 

digno de louvor. A expressão quatro ventos remete aos quatro pontos cardeais e a seara é o 
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espaço sobre o qual deve-se efetivar a propagação do evangelho, conforme Mateus, capítulo 

9, verso 37: “E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os 

trabalhadores são poucos”.  

A Bíblia, portanto, entendida como palavra de Deus, é a matéria prima sobre a qual 

Elomar constrói as suas cantigas. A Meu Deus Um Canto Novo efetiva o cantar ao ser divino:  

 

O artista confere forma sensível às ideias religiosas, transmutando-as em 

imagens, pois uma das suas funções é apontar o outro lado das coisas, o 

maravilhoso cotidiano, que não é irreal, mas é a extraordinária realidade do 

mundo. Por isso, é seduzido pelas potências míticas, extraindo delas não 

apenas o caráter religioso que encerram, mas, principalmente, a fabulação 

poética transfiguradora do mundo cotidiano (GUERREIRO, 2007, p. 148). 

 

   

 A cantiga serve como um canal com o ser divino, por meio do qual o poeta pede 

permissão para que a produção do disco seja efetivada. Pela voz do cantador errante, pede-se 

auxílio e inspiração para que se efetive um canto de adoração. Inspirados nos textos bíblicos, 

que eles fazem reverberar, os versos da canção de abertura concretizam a singularidade da 

produção poético musical que lhe segue. Enfim, A Meu Deus Um Canto Novo aponta para a 

quadra perdida, aquela que é estabelecida somente no sertão simbólico, no sertão mítico, no 

sertão profundo. 
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4.  VOZES SERTÂNICAS NO SERTÃO ELOMARIANO 

 

4.1. A voz do poeta 

 

Na composição tripartida do sertão elomariano encontram-se os elementos 

fundamentais para a construção do tipo sertanejo. No disco Na Quadrada das Águas 

Perdidas, cada faixa é um quadro no processo de composição de um cenário singular. 

Pretende-se individualizar, em cada cantiga, a voz que emana das letras e dos arranjos. Para 

Paul Zumthor. “a voz ultrapassa a palavra”, e realiza-se através da linguagem que, por outro 

lado, é impensável sem a voz” (ZUMTHOR, 2010, p. 11). Conclui o autor: “A voz não traz a 

linguagem: a linguagem nela transita, sem deixar traço” (ZUMTHOR, 2010, p. 11).  

Na perspectiva proposta por Zumthor, não há equivalência direta entre voz e oralidade, 

uma vez que a voz transpõe o sentido linguístico do ato de comunicar-se por meio da fala e 

transpõe o corpo que a evocou. A abordagem de uma canção em um disco deve contemplar, 

por um lado, a junção das várias linguagens que contribuem para a sua configuração como a 

letra, a voz que canta, os arranjos e a execução musicais. Por outro lado, os alicerces para a 

compreensão e o estudo da voz estão acoplados na história do homem: “O fenômeno da voz 

humana, dimensão do texto poético, é determinada ao mesmo tempo no plano físico, psíquico 

e socio-cultural” (ZUMTHOR, 1993, p. 18).  

A voz encontra-se imbricada na presença da ação, em um dado contexto. A esta ação 

Zumthor chama performance. “A performance é ação complexa pela qual a mensagem poética 

é simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida. Locutor, destinatário, e 

circunstâncias” (ZUMTHOR, 2000, p. 33). Enfim, a análise da voz pressupõe, também, a 

presença do interlocutor: “voz implica ouvido. Mas há dois ouvidos, simultâneos, uma vez 

que dois pares de ouvidos estão em presença um do outro, o daquele que fala e o do ouvinte” 

(ZUMTHOR, 2000, p. 86-87).  

Nas canções que compõem o disco em análise, várias vozes estão presentes: a voz do 

cantador, a voz do tropeiro, a voz do catingueiro e, por fim, a voz do poeta. Essas vozes 

distintas se configuram a partir da perspectiva do sertão tripartido – o sertão geográfico, o 

sertão clássico, onde se encontra o suposto passado medieval, e o sertão profundo. Este 

último, que se instaura no momento de produção artística, se apresenta como a tentativa de 

solucionar o embate dos outros dois sertões. A partir dessas distintas e combinadas 

concepções do sertão, a voz poética produz uma imagem igualmente poética e singular. 

A análise da voz do poeta pressupõe o questionamento sobre o papel de autoria, sobre 

como o autor se configura de acordo com a própria produção e de como ele se coloca diante 
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da obra produzida. Embora as experiências inerentes ao indivíduo Elomar não devam ser 

desprezadas na abordagem do fenômeno autoral, são as suas vivências enquanto poeta e 

compositor que interessam. A partir dos elementos artísticos inerentes à obra, pretende-se 

desvendar os padrões discursivos que nela predominam, considerando-se não apenas o que 

seria próprio à inventividade do autor, mas também as distintas formas de linguagem que 

contribuem para a sua conformação. Como destaca Roland Barthes, no processo de criação da 

obra, não é o autor que fala, mas sim a linguagem: 

 

A explicação da obra é sempre buscada do lado de quem a produziu, como 

se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre 

afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, a entregar a sua 

"confidência" [...]. É a linguagem que fala, não o autor; escrever é, através 

de uma impessoalidade prévia [...] atingir esse ponto onde só a linguagem 

age (BARTHES, 1984, p. 50). 

 

 

No instante em que o indivíduo se apropria da linguagem, ele mantém relação 

dialógica com algo que já foi estabelecido O autor, sujeito sócio-histórico, não existe fora da 

linguagem e não antecede a ela. Em resumo, é a escrita que faz o autor e não o contrário.  

De forma ainda mais contundente, Foucault propõe a morte do autor no processo de 

escrita: 

 
A relação da escrita com a morte manifesta-se no apagamento dos caracteres 

individuais do sujeito que escreve; por intermédio de todo o emaranhado que 

estabelece entre ele próprio e o que escreve, ele retira a todos os signos a sua 

individualidade particular; a marca do escritor não é mais do que a 

singularidade da sua ausência (FOUCAULT, 2002, p. 36). 

 

Segundo Foucault, o autor se afasta ao máximo do que escreve, procurando “apagar” 

características individuais do resultado dessa produção. Por esse viés, a voz que canta não é, 

necessariamente, a voz de Elomar. É preciso distinguir as diferentes vozes que emanam da 

narrativa.  

A função autor, ainda na perspectiva foucaultiana, remete ao modo de existência, de 

circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior da sociedade. O que torna um 

indivíduo um autor é o fato de, através de seu nome, se caracterizar e delimitar os textos que 

lhes são conferidos, permitindo diferenciar os vários “eus” que os sujeitos ocupam na obra. 

Foucault salienta, entretanto, que a existência do autor não se apaga por completo. Duas 

noções resguardam a sua sobrevivência: a ideia de escrita e a ideia de obra. Ademias, impõe-

se identificar e solucionar as lacunas abertas pelo desaparecimento do autor. 
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Não basta repetir a afirmação oca de que o autor desapareceu [...]. É 

preciso localizar o espaço deixado vazio pelo desaparecimento do 

autor, seguir de perto a repartição das lacunas e das fissuras e 

perscrutar as funções livres que esse desaparecimento deixou 

descoberto (FOUCAULT, 2002, p. 41). 

 

Tais reflexões permitem balizar o posicionamento de autoria no mundo 

contemporâneo, no qual o sujeito encontra-se fragmentado diante das múltiplas possibilidades 

ofertadas ao ser.  

Quando um autor escreve e procura interagir – pois é esta a função da linguagem – já 

se dialoga, de antemão, com um gênero de texto, já codificado e modificado por indivíduos 

até se cristalizar socialmente. Escrever é trazer para o texto a experiência e a memória, 

mescladas com componentes sociais como ditados, enunciados estáveis, marcas de diálogo 

com pares. Em suma, nada é neutro. A subjetividade não é eliminada, mas a fragmentação do 

sujeito anula qualquer subjetivismo cego. O autor, com sua criatividade, impulsiona a cadeia 

enunciativa fazendo surgir algo “novo”.  

Nesse sentido, a voz que emana das canções e que se faz enunciar por meio do poeta-

compositor não é a voz do indivíduo Elomar. Por vezes, é a voz do poeta que compõe e canta 

os versos. Essa voz se faz presente em algumas canções do disco – Deserança, O Rapto de 

Juana do Tarugo, Cantoria Pastoral, Função e Canto do Guerreiro Mongoió. Pensar na voz 

do poeta é pensar o autor como testemunha ocular de feitos e do processo de produção 

poética. O poeta é um agente importante, não apenas porque se faz presente na produção, mas, 

principalmente, porque participa dessa produção.  

Em Deserança, por exemplo, é o lamento de um poeta, deserdado, em memória de um 

amor situado em um passado idealizado: “Já nem me lembro quantas cantigas / quantas 

tiranas amiga / na viola padeci”. Cantada em linguagem culta e acompanhada pelo toque da 

viola, a cantiga remete a um suposto passado medieval, onde trovadores cantavam cantigas de 

amor
41

 para amadas inalcançáveis. A voz do poeta se constrói a partir da perspectiva das 

                                                           
41

 Na cantiga de amor o cavalheiro dirige-se à mulher amada, uma figura idealizada, distante. O poeta, na 

posição de fiel vassalo, se põe a serviço de sua senhora, dama da corte, tornando esse amor um objeto distante e 

impossível. Nunca consegue conquistá-la, pois pertencem a diferentes níveis sociais. Neste tipo de cantiga, 

originária de Provença, no sul de França, o eu-lírico é masculino. Sua amada é chamada de senhor (as palavras 

terminadas em or como senhor ou pastor, em galego-português não tinham feminino). Canta as qualidades de 

seu amor, a “minha senhor”, a quem ele trata como superior revelando sua condição hierárquica. Ele canta a dor 

de amar e está sempre acometido da "coita", palavra frequente nas cantigas de amor que significa "sofrimento 

por amor". É à sua amada que se submete e "presta serviço", por isso espera benefício (referido como o bem nas 

trovas). Essa relação amorosa vertical é chamada "vassalagem amorosa", pois reproduz as relações dos vassalos 

com os seus senhores feudais.  
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trovas cavalheirescas; mais precisamente, a voz se coloca enquanto um trovador.
42

 No mundo 

medieval, o trovador era um indivíduo culto, de origem nobre, criador dos próprios textos.  

Ao cantar o amor que não se alcança, marcado pelo toque de viola, Elomar assume a 

perspectiva do sertão tripartido, que comporta o sertão clássico erudito, mas nele não se 

esgota. Duas outras canções presentes no disco visam, do mesmo modo, recuperar elementos 

próprios ao medievo: Cantoria pastoral e O Rapto de Juana do Tarugo.  

Na primeira, as formas idealizadas do mundo medieval (aspectos da religiosidade e a 

exaltação da “Madona senhora do amor”), ganham expressão por meio da linguagem dialetal 

sertaneja e de um novo personagem, típico do universo catingueiro – o pastor: 

 

E o espaço adonde istás 

Sinhora das istrêlas 

Fura o céu num instante 

E vem-me à janela 

Qui teu pastor amante 

Não morre sem vê-la 

 

 Ao se apresentar como pastor, o poeta reinventa a tradição. Na produção estética, o 

sertão que serve de cenário à saga amorosa do poeta é o sertão profundo, o lugar onde o sertão 

de fora (cristalizado no linguajar típico do catingueiro) se une com o sertão clássico 

(representado pela idealização do amor medieval). O local inalcançável, onde a senhora se 

encontra, realiza-se apenas no discurso daquele que canta, ou seja, na voz do poeta. A 

idealização marca a perspectiva poética de um cantar profundo e, por consequência, a 

concepção da singularidade do sertão elomariano 

Como na tradição dos trovadores medievais, a mulher, de tão bela, assemelha-se a um 

ser quase divino e, a corroborar suas impressões, o poeta importa o testemunho dos 

pastores/cantadores: 

 
Ouvi na viola de pastores 

Lerdos cantadores qui dos altos céus 

Isperam o pão que mata a fome 

E chamam as intrêlas por estranhos nomes 

Qui nos Camim de São Tiago 

Lá pelos istremos reina uma donzela 

Inumana e bela na instrêla amarela 

Dos magos de Belém 

  

                                                           
42

 Na lírica medieval, o travador era o artista de origem nobre do sul da França que, geralmente acompanhado de 

instrumentos musicais, como o alaúde ou a cistre, compunha e entoava cantigas. Neste sentido, a expressão 

“trovador errante”. 
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Elementos apropriados das representações do mundo medieval podem ser encontrados, 

também, na cantiga O Rapto de Juana do Tarugo. Além de evocar imagens idealizadas do 

amor e da mulher amada, a cantiga recupera os valores e atitudes que, na literatura do 

medievo, seriam próprios ao herói e ao cavaleiro: 

 

[venho] por campos de justas honrando este amor 

me expondo à sanha sanguinária de côrtes cruéis 

Infrentei vilões no Algouço e em Senhores de Biscaia 

fidalgos corpos de armas brunhidas 

Não temo escorpiões cruéis carrascos vosso pai 

enfreado à porta do castelo 

tenho meu murzelo ligeiro e alazão 

que em lidas sangrentas bateu mil mouros infiéis 

 

 

 O cenário não é o sertão geográfico do catingueiro. Na inventiva do poeta, temas do 

sertão clássico são recuperados e, enraizados na memória, tornam-se fundamentais à 

construção do sertão elomariano, o sertão profundo, situado entre o lugar geográfico e as 

representações do sertão clássico.  

Elementos oriundos do sertão clássico podem ser encontrados, ainda, na composição 

intitulada Função, por meio da qual o compositor retrata os festejos típicos do clico junino. 

Em um cenário próprio ao mundo do catingueiro e em uma linguagem própria do homem da 

caatinga, o poeta canta as tradições ambientadas no Nordeste brasileiro, desde o período 

colonial 

 

Trais as viola siguro na mão 

pega a manduréba atiça os tição 

carrega pru terrêro os banco e as cadêra 

e chama as minina prá rodá o baião 

Nós dois sentado junto da foguera 

vamo fazê a nossa brincadera e cantá 

 

 

O cantador anuncia que vai cantar o “moirão”, mostrando-se, assim, um cantador 

experiente e pronto para o embate na viola, enquanto ao outro sugere tocar a “lijêra”, forma 

mais simples de composição: “você canta lijêra, canto moirão”. O tema da cantiga é a saudade 

dos tempos de criança, de um tempo bom que ficou no passado: 

 

Tem um bichin rueno o meu coração 

quano eu era minino a vida era manêra 

não pensava na vida junto da foguêra 

brincano com os irmão a noite intêra 

sem me dá qui esse tempo bom haverá de passá 

e a saudade me pegá essa fera 
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Quem pensá qui esse bicho é da cidade 

s’ingana a saudade nasceu cá no sertão 

 

 

Brincando com o termo saudade, as vozes do poeta e do cantador se alternam e se 

confundem, ambos ancorados na lembrança das origens. Guardadas no peito, essas 

lembranças são revividas no toque da viola, na alegria e na descontração do festejo. Mas, ao 

findar da canção, a imagem que fica é a da saudade de um tempo que não volta. 

A saudade é também o tema principal da canção Canto do Guerreiro Mongoió. A voz 

que canta evoca imagens do tempo da chegada dos “invasores”, aqueles que vieram de fora e 

se estabeleceram no sertão da ressaca e, mais precisamente, na cidade Vitória da Conquista. O 

poeta lembra cenários e personagens, elementos singulares e importantes, que fizeram parte 

da sua história.  “Cortaram o tronco da palmeira / tribuna de um velho sabiá”: o verso faz 

menção à figura simbólica e sábia do Padre Luiz Palmeira. Já no verso “E o antigo tronco da 

Oliveira / jogado num canto pra lá”, alude às famílias tradicionais da região, como os 

Oliveiras, que perderam importância frente aos que vieram de fora. O poeta lamenta a ruptura 

com as tradições locais – “Não vejo mais crianças ao luar” – e afirma-se um exilado em seu 

próprio lugar:   

 

Depois, depois de muitos anos 

voltei ao meu antigo lar 

Desilusões qui disinganos 

não tive onde repousar 

 

 

O poeta aprofunda a abordagem passadista ao colocar na voz de um cantador as 

referências aos índios mongoiós, primeiros habitantes do lugar: 

 

Falou do tempo da conquista 

da terra pelo invasor 

qui em inumanas investidas 

venceram os índios mongoiós 

valentes mongoiós 

 

 

O poeta retoma a palavra para questionar onde estão os filhos da terra, todos hoje 

exilados como ele:  

 

Pergunto então cadê teus filhos  

os homens de opinião. 

Não dói-te vê-los no exílio 

errantes em alheio chão? 
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Desiludido, anuncia uma nova retirada, para as beiras do Rio do Gavião, levando 

consigo as lembranças de seu berço: 

 

Adeus vô embora prá sombra 

do vale do Rio Gavião 

no peito levarei teu nome 

tua imagem nesta canção 

[...] 

E assim como a água deixa a fonte 

também te deixo prá não mais 

do exílio talvez inda te cante 

das flores a noiva entre os lençóes 

dos brancos cafezais 

 

 

O poeta deixa a terra onde nasceu, da mesma forma que a água, fonte rica de 

nutrientes e símbolo de vitalidade, deixa sua nascente, sua origem, e percorre outros 

ambientes. O poeta se retira para cantar, desde o exílio, lá nas bandas do Rio do Gavião, a 

terra das flores e os cafezais brancos, símbolos da cidade. Mas anuncia o retorno à terra, se 

dele ela necessitar: “Se um dia te fizerem guerra / Teu filho vem morrer por ti”. 

As três primeiras canções, até aqui analisadas, recuperam imagens e discursos sobre o 

medievo (idealização da mulher e do amor e exaltação dos valores cavalheirescos). São 

construídas, pois, a partir das representações do sertão clássico, enraizado no passado 

medieval. Já Função, é uma canção de transição, ancorada no cenário da caatinga, e Canto do 

Guerreiro Mongoió aponta para as origens do poeta – a localidade, os primeiros habitantes, as 

famílias que ali se consolidaram, os invasores – e enuncia os seus sentimentos, exilado em sua 

própria terra. A quarta e quinta faixas apontam para o sertão de fora, o sertão geográfico, o 

sertão dinâmico, acossado por mudanças externas. Recupera-se, nessas canções, os elementos 

que contribuíram para a conformação da voz do poeta que, mesmo exilado, não esquece das 

suas origens. O elemento de fora é a causa do exílio, na sua própria terra, e o amor por aquela 

sempre será motivo para a luta. 

Pensar a voz do poeta é refletir sobre o processo de constituição de um sertão singular, 

onde acontecem os feitos e as façanhas dos personagens. Para a composição das imagens 

desse sertão, o autor se apropria de elementos extraídos das suas lembranças individuais, mas 

também das leituras sobre um sertão clássico, que ele elege como modelo para a construção 

dos valores e definição de comportamentos ideais. 
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4.2. A voz do cantador 

 

O cantador é, na poética elomariana, o ser errante que atravessa as terras do sertão 

cantando e contando histórias, reinventando-as. Ele põe em destaque elementos bem 

peculiares às regiões sertânicas, mas, também, elementos recuperados de um passado que 

ultrapassa os limites espaciais e temporais do sertão geográfico.  No disco Na Quadrada das 

Águas Perdidas, as canções Dassanta, Bespa, Clariô, Noite de Santos Reis, Parcelada e 

Chula no Terreiro colocam em evidência a voz do cantador. 

Câmara Cascudo destaca as analogias entre o cantador do sertão e os cantadores de 

outros tempos e lugares: 

 

Quem é o cantador? É o descendente do Aedo da Grécia, do rapsodo 

ambulante dos Helenos, do Glee-man anglo-saxão, dos Moganis e metris 

árabes, do velálica da Índia, das runoias da Finlândia, dos bardos 

armoricanos, dos escaldos da Escandinávia, dos menestréis, trovadores, 

mestres-cantadores da Idade Média. Canta ele, como há séculos, a história da 

região e a gesta rude do homem (CASCUDO, 2005, p. 128). 

 

 

 Nas canções de Elomar corrobora-se essa imagem do cantador como o ser errante, 

herdeiro de antigas tradições, que perpassa o sertão cantando histórias enraizadas na memória, 

mas reinventadas no seu próprio cantar. O cantador ostenta um ar de superioridade porque é 

detentor das letras: sabe cantá-las, gravadas que estão em sua memória, mas muitos deles não 

as conhecem por meio da escrita. Assim como os aedos
43

, menestréis
44

 e rapsodos
45

 de 

outrora, os cantadores do sertão são considerados célebres personalidades, celebridade que 

emana da sua nobre arte: 

 

Curiosa é a figura do cantador. Tem ele todo orgulho do seu estado. Sabe 

que é uma marca de superioridade ambiental, um sinal de elevação, de 

supremacia, de predomínio. Paupérrimo, andrajoso, semifaminto, errante, 

ostenta, num diapasão de consciente prestígio, os valores da inteligência 

inculta e brava mas senhora de si, reverenciada e dominadora (CASCUDO, 

2005, p. 129-130). 

 

 Nas canções de Elomar, a voz do cantador evoca temas e valores do sertão em uma 

perspectiva passadista que exalta as tradições e a saudade do passado situado em um tempo 

ideal.  Em Chula no Terreiro, o cantador, de volta de uma jornada de São Paulo, indaga sobre 

aqueles que, juntamente com ele, faziam entoadas nas noites do sertão: “Mais cadê meus 

                                                           
43

 Poeta grego da época primitiva, que cantava ou recitava com acompanhamento da lira. 
44

 Na Idade Média, artista que, a serviço da corte ou autonomamente, trabalhava recitando ou cantando poemas 

em versos, normalmente esse artista não os compunha, apenas os declamava. 
45

 Poeta popular, ou cantor, que ia de cidade em cidade recitando poemas épicos. 
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cumpanhêro / qui cantava aqui mais eu, cadê / na calçada no terrêro, cadê?”. O saudosismo 

ganha corpo na voz e no toque da viola. As respostas ganham forma na voz de outro cantador: 

“Caíro na lapa do mundo, cadê / lapa do mundão de Deus, cadê”. Do primeiro, diz que 

procurou guarida em São Paulo, deixando para trás aquilo que é seu, ou seja, sua terra, seu 

lugar, sua parentela, seus amigos: “Mais tinha um que dexô o qui era seu / Pra i corrê o trecho 

no chão de Son Palo”. Foi para um lugar estranho e por lá morreu, “num certo dia num fim da 

labuta”, no final do expediente. “Foi cuano foi atravessano a rua / parou iscupiu no chão pois 

se espantô cum a lua”. Ali teve o seu fim: “Ficô dibaxo das roda dos carro”, enquanto sua 

mulher, lá no sertão, sentiu uma forte comoção, olhando para a lua – “Naquela hora na porta 

do rancho / ela tamem viu a lua pur trais dos garrancho e no céu” – e viu o seu amado 

adentrando as portas do céu: “Valei-me Sinhô Deus meu apois eu vi Remundo / nas porta do 

céu, ai sôdade”. Para Elomar, o catingueiro, mesmo distante de sua pátria (o sertão), guarda 

em si uma pureza singular; portanto, ao morrer, só poderia ir para o céu. A cantiga, muito 

mais do que um relato, é uma reflexão sobre o destino dos homens ali retratados. 

A voz do cantador faz da sua cantiga um lamento, mesmo quando se refere ao outro 

que via a vida como uma grande festa: 

 

Mais tinha um qui só pidia qui a vida fôsse 

u’a função noite e dia que a vida fosse 

regada cum galinha vin queijo e doce 

sonhano a vida assim arriscô mermo sem posse 

 

 

Deste outro, diz que, arriscando-se em um dos “redemoinhos” da existência, perdeu a 

vida: “Levou-lhe um ridimúin e a festa se acabou-se, ai sôdade”. Era este o “Fulô das aligria”, 

um exímio cantador e companheiro sem igual. A alegria era sua marca e por onde passava 

dissipava a tristeza: “Dizia évem Folô das aligria / covêro da tristeza e das dori maguada”. De 

sua viola exalava uma alegria sem igual: “Pegava a viola e riscava u’a tuada / ispantava a 

tristeza, ispaiava a zuada, ai”. Sua ruína foi enamorar-se de uma mulher já comprometida: “Se 

paxonô pr’u’a moça num dia de fêra / norano qui a mucama já era cumpanhêra”. Em reação, o 

marido, “calô cúa punhalada a ave cantadêra”.  

O último companheiro que merece a atenção do cantador é o “vaquêro Antenôro / cum 

seu burro trechêro e seu gibão de côro”. Deste, diz que cantava sem viola – “Cantano sem 

viola alegrava a gente” – mas que ficou enlouquecido por perder uma boiada na travessia do 

Rio do Gavião: “O resultado da bramura foi que o ri levô / os vaquêro os dono os burro e os 
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boi, ai sôdade”. “Antenôro” foi visto na serra da Carantonha, a serra mágica, da qual acredita-

se ser encantada: 

 

Na Carantonha, na serra incantada 

pelas hora medonha vaga u’a boiada 

o trem siguini um vaquêro canôro 

a tuada e o rompante jura é de Antenôro 

 

 

As referências ao personagem como um “vaquêro canôro” apontam para a sua 

particularidade, marcado pelas lides do gado e pelo cantar. A canção se encerra com o aboio 

do cantador, a tanger sua boiada: “Ah, na, Ah, na, ê boi / Ê ê boi lá ê boi ê boi lá”, que põe em 

destaque uma das formas de expressão oral dos personagens sertânicos. 

Chula no Terreiro, emblemática e bela na sua composição e execução, exalta um tipo 

de cantoria de origem portuguesa – a “chula”
46

 – e o associa a um espaço típico das casas do 

sertão onde aconteciam as entoadas. No terreiro, o cantador faz a entoada, a demonstrar 

imensa saudade por aqueles que se foram e a mostrar de que forma aqueles se perderam. O 

sertão geográfico está representado pelo local da cantoria (o terreiro) e pelas imagens que 

produz dos cenários sertânicos. O sertão clássico é recuperado na referência à “chula”, 

tradição portuguesa perpetuada no Brasil desde o período colonial. No fim, a cantiga alerta 

para os perigos da decisão de “correr trecho”, do destino que aguarda cada cantador afastado 

do seu lugar e de suas origens.  

A voz do cantador predomina, também, em Parcelada. O título é uma corruptela de 

“parcela”. A canção foi composta, originalmente, como parte da ópera Auto da Catingueira 

(1983). Na cena intitulada “Das violas da morte” um cantador sugere a outro que, juntos, 

entoem uma parcela, muito difundida entre os cantadores do sertão.  

O desafio poético tem origem entre os gregos, perpassa a Idade Média e torna-se 

prática corriqueira no interior do Nordeste. Câmara Cascudo descreve:  

 

Dois cantadores juntos podem cantar a noite inteira sem que se duelem. 

Cantam romances, xácaras dispersas, descrições da natureza, quadros da 

existência sertaneja, episódios de lutas do sertão, a luta de cangaceiros com a 

polícia, sátiras, etc. [...]. Quando não querem mais cantar, vencidos ou 

acanhados pela presença dum grande cantador famoso, “embocam” os 

instrumentos [...]. Embocar a viola durante a cantoria é confessar-se vencido. 

                                                           
46

 É uma dança popular e género musical de Portugal de andamento ligeiro e de ritmo bastante marcado por um 

tambor conhecido por zabumba, por triângulo e chocalhos, originário do Alto Douro. O canto é acompanhado 

por rabecas, violas, sanfonas e percussão. A chula foi importante influência para o surgimento da grande maioria 

dos ritmos nordestinos e da Chula (Rio Grande do Sul) no Brasil.  
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Se a cantoria acaba com uma briga, pela virulência dos apodos, ganhará 

moralmente aquele que cantou o último verso, sinal que seu antagonista não 

pôde responder e recorreu às “vias de fato”. Perde aquele que não cantar 

logo após seu adversário ter terminado o rojão, o baião antigo, um breve 

repinicado de viola. [...]. E a duração do embate? Depende da ciência dos 

combatentes. Cantam algumas horas pelo correr de uma noite. Noutras 

ocasiões, sabendo da fama dos cantadores, o ambiente predispõe e o embate, 

espaçado para o breve-alimento ou dormida rápida, leva dias e dias, 

tomando-se a maior parte da jornada em ouvir o debate (CASCUDO, 2005, 

p. 174-175). 

 

 

Em Parcelada, um dos personagens recusa-se a cantar parcela, alegando que esse tipo 

de canto já havia levado muitos cantadores à loucura ou à morte: 

 

Eu sô cantado de côco 

eu num canto parcela 

parcela é feiticêra 

eu côrro as léguas dela 

 

E explica, narrando um caso:  

 

Conheci um cantadô 

distimido e valente 

qui mangava dos amô 

e zombava a fé dos crente 

Mais um dia ele topô 

nos batente d’ua jinela 

com o bicho do amô 

mucama pomba e donzela 

E o cantadô aos pôco 

foi se paxonano pruela 

té qui um dia ficô loco 

de tanto cantá parcela 

e hoje vêve pela istrada 

rismungano qui a culpada 

foi a mucuma da jinela 

 

 

 Os dois cantadores de Elomar vivem o desafio poético utilizando-se do mote,
47

 da 

glosa
48

 e do vilancico,
49

 formas poéticas que remetem a diferentes momentos históricos.  São, 

portanto, elementos na composição do sertão clássico e exibem a erudição do compositor.  

                                                           
47

 É o verso ou conjunto de versos que é utilizado como desafio poético, para criação de uma 

composição poética como a glosa ou o vilancico. O mote repete-se e faz parte da composição que lhe responde. 
48

 É uma forma de poema utilizada pelos poetas do Nordeste do Brasil, principalmente os cantadores, em forma 

de uma ou mais décimas (estrofe de 10 versos) que respondem a um desafio, expresso em forma de mote. 
49

 Era uma forma poética comum na Península Ibérica, na época da Renascença. Os vilancetes podiam também 

ser adaptados para música. 
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 A canção Clariô, que, no Auto da Catingueira, anuncia e conclui o momento da 

cantoria, no disco Na Quadrada das Águas Perdidas faz replicar a voz do cantador que narra, 

do início ao fim, os festejos no sertão: 

 

Purriba do lagêdo o luá chegô 

já cá na cabicêra a função pispiô 

amiã cedo a lua já entrô 

eu vô passa a noite intêra 

cantano clariô 

 

 

A cantiga permite visualizar os elementos que compõem a festança, com a sanfona pé 

de bode e a audiência sentada sobre os catres e as marquesas: 

 

As baronêza já abriu as fulô 

nos catre e nas marquêza 

as figura sentô 

a pé de bode abriu e cantô 

nas baxa e nas vereda seu canto raio 

 

 

A natureza se prepara, juntamente com as pessoas, para o início da função. O cantador 

se faz presente no entoar da letra e no tocar da viola e, juntamente com os outros tocadores, 

traz a felicidade para essa terra tão singular.  

 Também Bespa é enunciada a partir da voz do cantador. Da mesma forma que as duas 

anteriormente analisadas, coloca em foco as particularidades do sertão geográfico, mas 

consolidam a prática de uso de formas clássicas por parte do compositor. A canção também 

faz parte do Auto da Catingueira. “Bespa”, no linguajar catingueiro, significa véspera e serve 

como prelúdio dos acontecimentos. Trata-se de uma fórmula usual na literatura clássica 

portuguesa, encontrada, por exemplo, em Os Lusíadas (1572) do poeta Luís Vaz de 

Camões.
50

 Na ópera de Elomar, a “bespa” representa a introdução, o introito, o prefácio que 

marca a apresentação dos cantadores: 

 

Sinhores dono da casa 

o cantadô pede licença 

prá puchá a viola rasa 

aqui na vossa presença 

 

 

                                                           
50

 A bespa pode ser encontrada, sob outras denominações, numa fase da poética e da literatura renascentista 

ibérica. Nos Lusíadas, por exemplo, Camões faz uma bespa no canto introdutório, ao pedir que os deuses o 

orientem nas laudas dos seus versos. 
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Enquanto Camões faz uma “bespa”, na introdução a Os Lusíadas (1572), para pedir 

que os deuses o orientem na elaboração dos versos, em Na quadrada das águas perdidas 

Elomar a utiliza para demonstrar respeito e pedir permissão ao dono da casa para que a 

efetivação da cantoria possa ser concretizada. Mais do que isso, a apresenta como um pedido 

a Deus para que este o inspire: 

 

Prás coisa qui vô cantano 

assunta imploro atenção 

iantes porém eu peço 

a nosso Sinhor a benção 

Pois sem Ele a idéa é mensa pru cantá 

e prú tocá é pensa a mão 

prá todos qui istão me ôvino 

istendo a invocação 

Sinhô me seja valido 

inquanto eu tive cantano 

prá qui no tempo currido 

cumprido tenha a missão. 

 

 

Assim, antes de começar a cantoria, o cantador reporta ao ser divino, a quem pede 

inspiração para o cantar e o tocar e procura enfatizar, para todos que estão ouvindo, que a 

invocação é essencial.  

Ao concluir o canto, o personagem ressalta que as histórias por ele contadas remontam 

a um tempo pretérito, para além da experiência individual. A voz do cantador aqui envolve 

um elemento importante da tópica enunciativa da produção poética, a perpetuação da tradição 

oral:  

 

Foi lá nas banda do brejo 

muito bem longe daqui 

qui essas coisa se deu 

num tempo qui num vivi 

nas terra qui meu avô 

herdô de meu bisavô e pai seu. 

Dindinha contô cuan’ meu avô morreu 

minha avó contô cuan’ meu avô morreu 

e hoje eu canto para os filhos meus 

e eles amanhã pra os filhinhos seus... 

 

É por meio da transmissão oral que as histórias continuam sendo contadas e 

recontadas. É por meio da memória que elas continuam circulando. Mas, ao mesmo tempo em 

que destaca a perpetuação da tradição por meio da oralidade, a canção está registrada por 

meio da escrita. Alheio a esse debate, o autor emprega a sua inventividade para fazer ressaltar 

a ideia de que o cantador é um reprodutor de memórias coletivas, que emprega sua voz para 
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repercutir tradições orais. Interessa afirmar a força da tradição, que se perpetua ao longo do 

tempo, como as gestas homéricas. A canção exalta a figura do cantador que, percorrendo o 

sertão, adentra os vários lugares para contar e cantar histórias, a exemplo dos aedos, que 

percorriam a Grécia, narrando fatos e feitos. Como os gregos, os cantadores dos sertões 

recorrem às repetições, que facilitam o processo de memorização, para transmitir as histórias. 

Também os trovadores medievais, os menestréis e rapsodos faziam uso de repetições no 

intuito de perpetuar tradições. Mas a repetição, o redizer das histórias, não elimina o processo 

de criação. Captadas pelos ouvidos atentos, apreendidas e recontadas, as histórias se 

perpetuam e se renovam. 

Mais uma canção retirada do Auto da Catingueira seve para exemplificar a presença 

da voz do cantador.  Trata-se de Dassanta, cantiga dedicada a descrever a personagem central 

do auto, a “Fulô roxa do Panela”, uma pastora de beleza sem igual. A fama de Dassanta era 

cantada em todos os lugares e sua beleza e mistério eram, por vezes, motivo de disputas e 

morte.  

 
Mais o pió qui era qui sua buniteza 

virô u’a besta fera naquelas redondeza 

in toda brincadera adonde ela chegava 

as mulé dançadera assombrada ficava 

já pois dela nas fêra os cantadô dizia 

qui as dô e as aligria na sombra dela andava 

e adonde ela tivesse a véa da foice istava 

a véa da foice istava. 

 

 

A personagem já havia sido referenciada no canto Bespa como a filha de um 

cantador.
51

 A boniteza da pastora causava espanto “Dassanta era bunita / qui inté fazia horrô” 

e prenunciava a morte (a “véa da foice”): “No sertão prú via dela / muito sangue derramô”. 

Acompanhando Dassanta, a “véa da foice”, açodava as rivalidades, atiçava os embates entre 

cantadores, como se fossem cavaleiros em campos de batalha: “iantes dela chegava na frente 

as aligria / dispois só se uvia era o trincá dos ferro”. E realizava-se a triste sina.  

 Ao final do relato, a voz do cantador, remetendo à memória dos antigos, descreve a 

morte e transformação da bela Dassanta: 

 

Conta os antigos quela 

dispois da morte virô 

                                                           
51

 “Nos tempo desse sinhô / Dindinha contô pra mim / viveu Dassanta a fulô / filha de um tal cantadô / Anjos 

Alvo Sinhorin / [...] / Dele o qui pude apurá / foi o relato d’um vaquêro / [...] / qui era cumpanhero seu / no 

Campo do Sete Istrelo / [...] / Séro distimido e ordêro / num gostava de zuada / [...] / Manso passô a vida intêra / 

mais morreu sem temê nada”. 
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pásso das asa marela 

jaçanã pomba fulô 

[...] 

Dispois da morte virô 

pásso japiaçoca assu... 

 

 

Da tradição oral, à qual se filia, o cantador constrói a imagem poética daquela que 

possuía uma beleza sem comparação. Dassanta se transforma num pássaro de asas amarelas – 

o amarelo das cores da caatinga ou o amarelo da cor da morte.  

 Noite de Santos Reis fecha o bloco de cantigas enunciadas a partir da voz do cantador. 

Mas, diferentemente das outras, a canção destaca um outro tipo de cantador, também comum 

no sertão elomariano: o cantador de terno de reis. Ao contrário do cantador errante, que 

perpassa sozinho o sertão, cantando feitos, façanhas e histórias, este outro tipo habita a terra 

em contato permanente com a sua comunidade e, no período associado à visitação dos reis 

magos (entre o dia vinte e quatro de dezembro a seis de janeiro), sai de casa em casa fazendo 

a louvação a Deus, fazendo menção ao nascimento do menino Jesus. A tradição, que se 

difunde desde a Idade Média, foi trazida para o Brasil pelos portugueses nos tempos da 

colonização. O terno-de-reis, ou reisado, simboliza a visita dos três reis magos que num 

momento de profunda reflexão reconhecem que o libertador nasceu. A folia de reis 

demonstra, por parte do catingueiro, o respeito pelo ser divino e a crença na salvação. E 

reforça a expectativa de tempos melhores, que haverão de vir com o renascer d’Aquele que 

tudo pode: Deus. 

Cantada na primeira pessoa do plural, a canção é estruturada em duas partes: A 

Entrada e A Louvação, que remetem a dois momentos importantes da folia.  No primeiro 

momento, fica patente o tratamento respeitoso dos cantadores para com os donos da casa, aos 

quais pedem licença para adentrar e fazer o seu canto: “Meu patrão minha senhora / cum 

licença de meceis / nóis cheguemo aqui agora / viemo nunciá o Santo Reis”. A segunda parte 

mostra a peregrinação de José e Maria e a visita dos Reis Magos, após o nascimento do 

menino Jesus: 

 

São Jose Virge Maria 

vai um jumentin também 

pirigrinamo os três 

nas istrada de Belém 

[....] 

Oi lá vai os Três Rei mago 

visitano na lapinha 

o Minino qui nascia 
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A essas duas partes, Elomar acresce um cântico de aleluia – no qual o compositor 

abandona o linguajar dialetal e retoma a norma culta – e relata o comportamento dos animais 

e dos pastores em reverência ao Menino Deus:  

 

Na palha o boi parou de remoer 

o carneiro na eira mugiu 

o burro levantou quando Jesus nasceu 

e os pastores na guarda deram Glória a Deus. 

 

A canção se encerra com os mistérios associados à passagem de Jesus pela terra:  

 

O cego viu o côxo caminhou 

o mudo de nascença falou 

quando Jesus andou aqui 

Jesus o Bom Pastor da cada de David 

 

 

 Nas duas primeiras partes da cantiga, predomina o recurso à repetição, assim como 

ocorre durante a passagem dos ternos-de-reis. Já a última parte, distinta da fórmula tradicional 

do reisado, a composição evidencia a presença do autor, os elementos próprios à sua formação 

e as suas escolhas. Em conjunto, a cantiga põe em destaque o universo religioso no qual estão 

inseridos os personagens do sertão elomariano. O cantador, enraizado nas terras do sertão, 

apresenta-se em um momento específico, cantando e entoando louvores em gratidão ao ser 

divino. Distingue-se, de algum modo, do cantador errante, que peregrina pelo sertão, mas 

também contribui para a construção das imagens e discursos sobre o espaço e sobre as pessoas 

que nele habitam. 

 

 

4.3. Outras vozes do sertão elomariano: o tropeiro e o catingueiro.  

 

A palavra tropeiro advém de “tropa” e, no universo sertânico, diz respeito aos homens 

que transportavam gado e mercadoria pelo interior da terra, desde o período colonial. 

Presentes em todas as regiões do país, no Nordeste os tropeiros começaram a atuar ainda no 

período da economia canavieira e tiveram um papel fundamental para a ocupação das regiões 

interioranas, onde contribuíram para o estabelecimento de vilas e cidades.
52

  

                                                           
52

 Sobre o papel econômico dos tropeiros na Bahia dos séculos XIX e XX, cf. a dissertação de mestrado de 

Jurema Mascarenhas Paes, em especial o último capítulo (“O tropeiro através da poesia e prosa”), com destaque 

para o subcapítulo dedicado ao estudo do tropeiro e do tropeirismo a partir do Auto do Tropeiro Gonsalin, de 

Elomar (PAES, 2001, p. 100-110). 
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 Nas cantigas elomarianas presentes em Na quadrada das águas perdidas, o tropeiro 

ocupa posição central em três canções: Puluxia, Tirana e A Pergunta, todas elas retiradas do 

auto O tropeiro Gonsalim. Na primeira, a voz do tropeiro fala de sua vida errante, de seu 

estado, sua solidão e seus sonhos: “Cuano saí lá de casa / Deixei os campo in fulô”. Puxando 

sua mula, segue o seu caminho, pois não há tempo a perder nesta vida difícil que Deus 

permitiu que acontecesse: “Anda mula ruana, que a vida tirana foi dexada pur Deus”. A labuta 

e as agruras da “vida tirana” ele remete aos tempos edênicos, “dêrna de Adão”. Na sua 

compreensão, elas têm explicação no pecado original, que tornou a vida mais difícil e trouxe o 

sofrimento para a vida do homem. 

 O tropeiro relata um sonho: chegar ao reino de Portugal, aqui assimilado a uma praça: 

“A tropa na boca da praça / Do Rêno de Portugal”. Nessa inventiva, a construção se dá a 

partir da perspectiva do sertão clássico. Portugal é o lugar imaginário que, na poética 

elomariana, ganha efetividade e confunde-se com o sertão de fora, o sertão geográfico, a praça 

da feira da pequena cidade. Unidos, os dois sertões (geográfico e clássico), contribuem para a 

produção estética da poética elomariana: o sertão profundo.  

Também a cantiga Tirana fala da vida difícil do tropeiro, que, em passagem pelo 

sertão, na sua solidão, busca realizar seus sonhos. Já Puluxia põe em destaque uma 

característica do tropeiro: o seu constante falar. O falar contribui para apagar os sofrimentos 

advindos da solidão. Acostumado a organizar as tropas, o tropeiro dirige-se à mula, para 

marcar o tempo do seu cotidiano: “Eh mula ruana pisa no chão / Depressa correno qui a noite 

já vem”. Ele conduz “a tropa incantada do patrão-sinhô” com a ajuda de um menino e conta 

história de outros tropeiros famosos como “João Imburana” e seu irmão, Gonsalin: “Gonsalin 

era um tropêro / qui passô a vida andano”. Relata que Gonsalin perdeu o pai na seca da 

década de noventa do século dezenove “dêrna qui perdeu seu pai / na fome do noventinha”.  

Em suma, ao longo do seu percurso, o tropeiro conta histórias e lamenta os novos 

tempos, que, com novas pessoas e novas tecnologias, subvertem a dinâmica do sertão de fora, 

o sertão geográfico, e comprometem a sua própria existência, “pusentado apois a tropa”. 

Frente à invasão do asfalto, conclui que a tropa “hoje é ridicularia” e lamenta a ausência do 

companheiro: “Cadê João Imburana qui nunca mais vem / qui nunca mais vem / qui nunca 

mais vem...”.  

As viagens dos tropeiros pelas regiões sertânicas é tema também da canção intitulada 

A Pergunta. Gosalim e Quilimero encontram-se na estrada e o primeiro pede notícias da 

caatinga: 
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Ô Quilimero assunta meu irirmão 

iantes mermo que nóis dois saudemo 

eu te prigunto naquele refrão 

qui na fartura nóis sempre cantemo 

na catinga tá chuveno? 

Ribeirão istão incheno? 

 

Quilimero responde com o relato das grandes dificuldades que afetam a caatinga, 

atingida pela seca: 

 

Só a terra que você dexô 

quinda tá lá num ritirou-se não. 

Uns ritirou-se in pirigrinação 

os ôtro os mais velho mais cabiçudo 

voltaro pru qui era pru pó do chão 

adipois de cumê tudo 

cumêr’ precata surrão 

cumêr’ coro de rabudo 

cumêr’ cururu rodão 

 

 

Quilimero descreve o sofrimento da terra, na beira do Rio do Gavião: uns fugindo da 

seca, outros ficando e morrendo depois de comer sandálias (“precata”), ratazanas (“rabudo”) e 

mesmo sapos (“cururu rodão”),
53

 animal ao qual se atribui o poder de prever a chegada da 

chuva. Sem água, não há mais nada, tudo se acabou. A caatinga sofre, juntamente com sua 

gente. Gonsalin, vindo de Nazaré, traz a farinha de tropeiro que seu pai pediu, mas ouve do 

outro tropeiro o relato do sofrimento daquilo que lhe pertence: sua terra, seu sertão, sua 

origem. Os últimos versos pronunciados por Gosalim questionam: “Será qui Deus do céu aqui 

na terra / de nosso povo intonce se isqueceu”? 

Em Elomar, o tropeiro guarda certa afinidade com a figura do cantador, afinal ambos 

são personagens do sertão e, ao mesmo tempo, homens de errância, que não se prendem à 

terra, mas antes são conhecedores dos caminhos e das veredas dos territórios do interior. Um 

exemplo desta similaridade é o personagem Chico das Chagas, tropeiro e cantador que se 

envolve na cantoria mortal, com o “Cantador do Nordeste”, do Auto da Catingueira, ópera 

que tem quatro canções gravadas no disco Na Quadrada das Águas Perdidas (Parcelada, 

justamente um trecho da peleja musical, Clariô, Bespa e Dassanta). 

Chico das Chagas era um tropeiro que fixou-se à terra quando conheceu Dassanta, a 

mulher catingueira que “era bunita qui mitia medo”. O tropeiro chegou à região de Dassanta 

trazendo uma viola na mão e a bela catingueira “prêle se paxonô”: 

                                                           
53

 Como indica o glossário organizado por Darcília Simões, “há [...] uma gradação no padecer, que vai de coisas 

dificílimas de comer: as alpercatas e o surrão [saco de couro]; até coisa incomível, por venenosa: cururu rodão” 

(SIMÕES, 2006, p. 125). 
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                          Dassanta junto dos pai 

prêle foi se paxonano 

pois o turuna pachola 

qui tinha pauta cum Cão 

mais pió qui ũa pistola 

qui tingui febre ispanhola 

chegô cũa viola na mão 

uns conta quêles casô 

ôtros qui se imbrechô 

ôtros qui se ajuntô 

já ôtros qui num casô não.
54

 

 

 André-Kees Shouten, ao também notar este parentesco entre o cantador e as figuras do 

vaqueiro
55

 e do tropeiro, recorreu a Câmara Cascudo para identificar os liames que unem tais 

personagens: 

 

Como aponta Câmara Cascudo (1937), a cantoria nunca ofereceu 

rendimentos regulares aos cantadores, obrigando-os a ter outra ocupação 

para garantir sua sobrevivência. Segundo o autor [Cascudo], a ocupação de 

vaqueiro – e, em menor grau, também a de tropeiro – seria a mais afinada 

com o ofício de cantador pois, vagando pelo sertão, passando por vilas, 

feiras, pousos e rancharias, podia assim aprender a arte da cantoria em seus 

momentos de descanso quando, ao cair da tarde, se engajava em alguma 

função, como executante ou mesmo na audiência. Os versos, histórias e 

gêneros musicais aprendidos ali serão então “ruminados” ao longo do 

caminho e, no ritmo que caminha a boiada embalada pelos aboios, gravados 

nas profundezas de seu psiquismo, para serem acionados em alguma futura 

função, arranjados livremente pelo cantador, combinando-se com seus 

próprios versos (SHOUTEN, 2005, p. 12).
56

 

 

 Se o tropeiro elomariano é afim do cantador em função de suas andanças, ao ritmo dos 

animais, pelas profundezas do sertão, então ele é também próximo de outra figura, a do 

                                                           
54

 Auto da Catingueira, Canto 2: Dos labutos. Os “comentários críticos e elucidativos” sobre as canções do Auto 

da Catingueira, apresentados no encarte do disco e redigidos por Ernani Maurílio, trazem um comentário sobre o 

uso do termo “turuna pachola”, aplicado a Chico das Chagas, que, embora digam respeito à atividade do 

tropeiro, também seria facilmente apropriado à figura do cantador: “a expressão ‘turuna pachola’ foi tirada do 

dia-a-dia da oralidade catingueira; ela é utilizada para definir um tipo sócio-cultural meio vagabundo, meio 

aciganado, destemido, folgazão. Aqui, expressa e define o tropeiro em si, que, como marinheiro, faz de cada 

rancharia o porto de seus inúmeros amores”. 
55

 Sobre o parentesco entre o cantador e o vaqueiro, ressalte-se o personagem “Antenoro”, o “vaquêro canôro”, 

de Chula no terreiro: “E mais cadê aquele vaquêro Antenoro / cum seu burro trechêro e seu gibão de côro / esse 

era um cantado dos bem adeferente / cantano sem viola alegrava a gente”. 
56

 Shouten remete à edição de 1937 do livro Vaqueiros e cantadores. No prefácio daquela edição (reproduzido 

na de 2005), ao tratar do desaparecimento do sertão dos cantadores, Cascudo evita a distinção, enfatizada por 

Shouten, entre vaqueiros e tropeiros, preferindo falar, genericamente, em “comboieiros”, termo aplicável tanto 

para uns como para outros: “O caminhão matou o ‘comboio’, lento, tranquilo, trazendo fardos, dirigido pela 

‘madrinha’, tangido pelas cantigas dos comboieiros. O encanto dos ‘arranchos’ nas oiticicas, as ‘dormidas’ nos 

alpendres, a carne assada na fogueira, a água da ‘borracha’, as histórias de assombração, de dinheiro enterrado, 

de cantadores famosos, perderam sua melhor moldura [...]. O caminhão, mastigando dezenas de léguas por hora, 

criou outro tipo, o ‘chauffeur de caminhão’, batedor do sertão, enamorado, infixo, irregular. Não há muito tempo 

para ouvir cantador nem o baião da viola” (CASCUDO, 2005, p. 12). 
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vaqueiro, e esta proximidade auxilia a entender o conteúdo efetivado pelas vozes dos 

tropeiros em Na Quadrada das Águas Perdidas. O tropeiro da canção Tirana vive imerso em 

um imaginário povoado de imagens que remetem a tempos e mundos de nobreza, de realeza, 

de cavalaria e de guerreiros (“istrada rial”; “istoras de guerrêros / de cavalêros ligêros / do 

Rêno de Portugal”). Este mesmo imaginário de cavalarias e realezas envolve um personagem 

emblemático de Elomar – ausente das canções de Na Quadrada... –, o vaqueiro Sertano, 

protagonista do romance Sertanílias. Sertano é um vaqueiro errante, um vaqueiro/guerreiro, 

moldado por Elomar com as virtudes típicas de um cavaleiro medieval: “por seus discursos e 

ações, o protagonista de Sertanílias é herdeiro direto dos cavaleiros medievais, cujas virtudes 

foram projetadas pela tradição dos romances e novelas dos séculos finais da Idade Média” 

(PEREIRA, 2012, p. 554). 

 Uma pista para explicar esta aproximação entre vaqueiros – e, ao menos no caso de 

Elomar, tropeiros – e figuras oriundas do imaginário das novelas de cavalaria foi fornecida 

por Walnice Nogueira Galvão, em seu estudo clássico sobre Grande sertão: veredas, de 

Guimarães Rosa (GALVÃO, 1972), e retomada por Sônia Ramalho de Farias em sua pesquisa 

sobre as representações do sertão em José Lins do Rego e Ariano Suassuna (FARIAS, 2006). 

Walnice Galvão destacou os atributos de liberdade (no sentido de liberação dos trabalhos da 

terra) e posição social relacionados à posse e uso do cavalo, elemento essencial da 

“civilização do couro”: 

 

As lides da pecuária extensiva, tal como foi e é praticada no sertão, 

desobrigam o trabalhador da labuta no cabo da enxada, de sol a sol, 

cotidianamente. De um lado, a perambulação que ela implica dá, no mínimo, 

um simulacro físico da liberdade; de outro, e não menos importante, é um 

ofício em que se anda a acavalo, e isto, por si só, é sinal de posição desde a 

Ibéria [...]. É assaz conhecido em nossa tradição o sinal de qualificação 

social que a posse do cavalo confere, implícita não só em sua propriedade, 

mas também, por contiguidade, em seu mero uso (GALVÃO, 1972, p. 32-

33). 

 

 Neste sentido, argumenta Sônia Farias, a utilização do cavalo nas lides do gado fez 

associar, à figura do vaqueiro, os traços do cavaleiro – liberdade, posição social, nobreza, 

acesso a cortes e princesas –, “dando continuidade, desta forma, ao mito cavaleiresco ou 

cavalariano”. Ainda segunda a autora: 

 

Reatualizando os valores culturais da cavalaria primitiva ibérica através da 

influência das novelas de cavalaria no imaginário popular do sertão – não 

apenas no nordestino, mas nas demais regiões dos sertões brasileiros – o 
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cavalo ressurge, nesse contexto, como símbolo de status e qualificação 

social. Ao mesmo tempo enobrece o seu montador e é, por ele, enobrecido 

(FARIAS, 2006). 

 

A figura do tropeiro, portanto, presta-se perfeitamente para ilustrar as estratégias 

elomarianas de composição de seu sertão, pautadas por uma construção polifônica, que dá 

vida a diferentes personagens e superpõem diferentes temporalidades. Afinal, o tropeiro, 

embora ainda viva no sertão elomariano (como o comprova um personagem como Chico das 

Chagas, do Auto da Catingueira) é um personagem de um tempo e de um mundo pretéritos – 

um mundo que, nos dizeres de Câmara Cascudo, foi vencido pelo asfalto, pelo chauffeur de 

caminhão e pelos postos de combustível. E esta voz do passado, que Elomar revive para 

compor seu universo temático, dedica-se a reviver tempos ainda mais remotos, tempos de 

cavaleiros e de realezas. O sertão de Elomar é, pois, uma superposição de vozes, de espaços e 

de temporalidades.
57

 

Destaquem-se, agora, quatro canções que põem em evidência a voz do catingueiro em 

Elomar: Arrumação, Campo Branco, Estrela Maga dos Ciganos e Curvas do Rio.  

 Em Arrumação, a voz do catingueiro fala de elementos que compõem a vida do 

catingueiro ligado à terra: a vinda da chuva, a colheita do feijão e o plantio do alho roxo. A 

primeira estrofe, seguida do refrão, destaca as ações que devem ser realizadas logo que a 

presença das nuvens no céu (o forro ramiado) aponta para a brevidade das águas: 

 

Josefina sai cá fora e vem vê 

olha os fôrro ramiado vai chuvê 

vai trimina riduzi toda a criação 

das bandas de lá do ri Gavião 

chiquêra pra cá já roncou trovão. 

Futuca a tuia, pega o catadô 

vamo plantá o feijão no pó 

Mãe Prurdença inda num culheu o ai 

o ai rôxo dessa lavora tardã 

Com a chegada das águas, é indispensável semear o feijão catador e colher o alho, ou 

seja, fazer a arrumação para o novo tempo que há de chegar junto com a chuva. 

                                                           
57

 O tropeiro Quilimero (Climério), além de personagem do Auto do tropeiro Gonsalin e, em particular, no disco 

Na Quadrada das águas perdidas, da canção A pergunta, é também um dos personagens do Sertão da Ressaca 

que, no encarte do disco, prestam “depoimentos” a respeito da obra de Elomar. De acordo com a apresentação do 

disco feita por Ernani Maurilio, “Quilimero foi tropeiro no rio Gavião, morto há 4 anos aproximadamente” 

(Ernani escreve em março de 1979). O depoimento atribuído a Quilimero reforça a identificação do tropeiro com 

um tempo pretérito, pois este sertanejo enxerga grandeza na obra de Elomar pelo fato deste apresentar, às gentes 

do Sul – àqueles que não conhecem ou não chegaram a conhecer o sertão – a beleza das “coisas velhas e 

esquecidas”: “O dotori canta u’as tiraninha muito descente. Se algum dia o sinhori carrê o trecho pra cantá 

nessas radia do suli vai sê u’a coisa muito bom pru mode que o sinhô só canta as coisa vea isquicida”. Em um 

de seus estudos, Simone Guerreiro qualificou a figura de Quilimero como “resquício de um sertão arcaico, 

clássico, com o qual Elomar conviveu na infância, em São Joaquim” (GUERREIRO, 2008, p. 5)  
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 A segunda estrofe anuncia a passagem da suçuarana, felino típico da região do Rio do 

Gavião, onça comedora de bodes, que traz grandes prejuízos para os homens do sertão: 

 

Lua nova sussarana vai passa 

Sêda branca, na passada ela levô 

ponta d’unha, lua fina risca no céu 

a onça prisunha, a cara de réu 

o pai do chiquêro a gata comeu 

 

 Com uma linguagem própria aos homens do sertão, Elomar transforma em poesia 

imagens simples como a do bode reprodutor, o seda branca, atacado pela onça na última lua 

nova – que por seu risco que deixa no céu, assemelha-se à ponta de uma unha cortada. Uns e 

outros, bodes e “suçaranas”, são elementos típicos do sertão, mas Elomar os apreende e re-

significa, dando-lhes uma dimensão poética que torna singular a sua obra. Construída a partir 

da produção poética, destaca Octavio Paz, “a imagem não é meio; sustentada em si mesma, 

ela é seu próprio sentido. Acaba nela e começa nela. O sentido do poema é o poema em si. As 

imagens são irredutíveis a qualquer explicação ou interpretação” (PAZ, 2012, p.116).  

As imagens não se explicam, elas se encontram justamente no momento de produção 

da arte poética. Em outras palavras, o poema suscita, por meio das palavras, a criação de 

imagens, mas, como apontado pelo poeta mexicano, as imagens estão muito além de uma 

mera explicação ou interpretação. Elas surgem no momento de produção poética e estimulam 

a sua recriação. Essa assertiva é importante para explicar como, nas canções, as constituições 

imagéticas são produzidas e fundamentam o sertão em Elomar. As metáforas servem para 

relacionar imagens e significados e despertar os sentidos do leitor diante da produção poética. 

 A última parte da cantiga mostra o processo da “arrumação” diante da passagem dos 

ciganos: “Os cigano já subiro bêra ri / É só danos, todo ano nunca vi”.  Esta associação entre 

os ciganos e a onça suçuarana – em função de sua potencialidade em provocar “danos” ao 

catingueiro – é ampliada num verso de Estrela Maga dos Ciganos; ali o cigano está associado 

não apenas à onça, mas também à seca e à rapina: “se sussarana, sêca, rapina e ciganos / num 

pará de fazê danos ...”. 

 Em Arrumação, a voz do catingueiro transmite os seus ensinamentos para os mais 

novos, alertando para o necessário preparo para a vinda das chuvas, bem como para a 

passagem da suçuarana e dos ciganos. 

 Os ciganos estão em outra canção que compõe o disco em análise: Estrela Maga dos 

Ciganos. Aqui a voz que canta reproduz as histórias contadas pelos próprios ciganos, que 

percorreram as curvas do Rio do Gavião, e menciona a esperança, por eles alimentada, de 
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encontrar um lugar de refúgio, longe das tiranias e das injustiças do mundo atual. A justiça e a 

felicidade por eles almejada encerrariam a sua peregrinação. Eles deixarão de ser errantes 

nessa terra quando, finalmente, aparecer na Carantonha a “estrela maga”, a estrela maior, 

onde habita o conhecimento:  

 

Só tô isperano é a promessa dos ciganos 

qui na terra inda esse ano 

vai divagarin pôsar 

u’a istrêla maga 

n’ua aparição estranha 

da Serra da Carantonha 

 

 

 A voz que canta reporta a esse lugar, onde, superadas as labutas e agruras do mundo 

cotidiano, a justiça e a felicidade reinarão.  

 A tradição cigana é evidenciada, ainda, na canção A Meu Deus Um Canto Novo. O 

narrador assinala: “Emergi de paragens ciganas”. Refere-se à existência de um reino no centro 

da terra, onde, outrora os ciganos viviam felizes, antes de ser expulsos e condenados a 

vaguear pela terra. Advindos “bem de longe, na grande viagem”, um dia chegariam ao ponto 

final da jornada e parariam, definitivamente, sua peregrinação. Os ciganos são elementos 

importantes na composição do sertão de Elomar, pelo fato de, efetivamente, fazerem parte do 

cenário e difundirem entre os habitantes do lugar as suas próprias tradições. Em A Meu Deus 

Um Canto Novo e em Estrela maga dos ciganos, os ciganos são referenciados na voz do 

catingueiro.  

É também a voz do catingueiro que expõe, na cantiga Curvas do Rio, o processo de 

retirada do catingueiro da sua terra. Destituído de todos os recursos necessários à 

sobrevivência, o narrador conta que precisa se retirar do seu lugar, da sua morada para, assim, 

tentar sobreviver em São Paulo ou no Triângulo Mineiro. 

 

Tá um aperto 

mais qui tempão de Deus 

no sertão catinguêro 

vô dá um fora 

só dano um pulo agora 

in Son Palo Triang’ Minêro. 

 

 

 O rio referido no título da canção aponta o trajeto de retorno à terra: “N”ocença ai 

sôdade viu / pai volta prás curva do rio”. O rio transmite a ideia do constante fluir, do 

vaguear, do existir perene, sem fim, mas também de ciclo, do ir e vir. É pelas curvas do rio 
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que o catingueiro pode retornar para seu lugar de origem. Elas o direcionam e marcam, 

simbolicamente, as suas raízes. Mas, se acaso ele volte, é já um ser totalmente diferente. 

O sertão em Elomar agrega códigos e valores típicos do Sertão da Ressaca, porém, a 

profundidade da representação está na inventiva do autor. Com bem expõe Simone Guerreiro: 

“A partir da geografia do sertão, o compositor acena para o caminho que conduz às origens” 

(GUERREIRO, 2007, p. 255). É a partir do sertão físico, geográfico, e dos códigos existentes 

neste sertão que Elomar faz as suas leituras do sertão clássico, mítico. Esse processo de fusão 

só pode ser compreendido no momento de produção da arte, na ação que leva à constituição 

do sertão profundo. Nessa perspectiva, as curvas não representam somente o regresso do 

catingueiro ao seu lugar de origem. Elas simbolizam, também, para o poeta, o mergulhar na 

profundidade desse sertão e do sentido de ser sertanês. O rio é o elo das façanhas e feitos, 

representa a vida, as origens e a profundidade do ser catingueiro, que com ele se funde:  

 

Me ispera, assunta viu 

sô imbuzêro das bêra do rio 

conforma num chora mulé 

eu volto se assim Deus quisé 

Num dêxa o rancho vazio 

eu volto prás curva do rio. 

 

 

O catingueiro se compara ao “imbuzêro” (umbuzeiro), árvore típica da caatinga, que 

tem como característica a resistência e que aloja, na sua raiz, água suficiente para suportar as 

fortes secas. Como a árvore, o catingueiro é o símbolo da resistência e da vida neste cenário 

sertânico. O canto se conclui com a manifestação, na voz do catingueiro, da esperança de que 

o Deus eterno irá fazê-lo retornar, se for da vontade d’Ele.  

A esperança no regresso é alimentada pela crença de que o ser divino pode modificar a 

sorte de todos aqueles que erram pelo mundo e permite a volta para as curvas do rio. O rio 

Gavião, o rio da bonança nos tempos das chuvas é uma testemunha ocular dos 

acontecimentos. Localizado no sertão de fora, na geografia, na fauna, nos fenômenos 

associados à seca que impossibilitam a permanência do catingueiro. Porém, reporta para 

tempos outros, para o sertão clássico, mítico, simbólico. Na canção Curvas do Rio, o toque da 

viola e os instrumentos de sopro reforçam a ideia de sofrimento ao qual está sujeito o 

catingueiro. A construção sonora reporta a um lamento profundo de um ser que jamais 

desejou a retirada, mas que a ele foi impelido pela seca, pela forme, pelo sol escaldante.
58

  

                                                           
58

 A capa do disco Na Quadrada das Águas Perdidas apresenta um quadro, do artista Orlando Celino, “inspirado 

diretamente na impressão que o pintor teve ao ouvir a canção ‘Curvas do Rio’”. A análise da imagem à luz da 
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Finalmente, na canção Campo Branco, talvez a mais poética de todo disco, traz a voz 

do catingueiro construída de forma extremamente singular. A cantiga inicia-se como um canto 

de lamentação do homem diante da vegetação que morre.  

 

Campo branco minhas penas que pena secou 

todo o bem qui nois tinha era a chuva era o amor 

num tem nada não nois dois vai penano assim 

campo lindo ai qui tempo ruim 

tu sem chuva e a tristeza em mim 

 

O Sertão da Ressaca, no Sudoeste baiano, é o cenário que demarca os elementos de 

composição. Mas Elomar, o dono da voz poética, demarca, com a viola e com instrumentos de 

sopro, as influências sonoras por ele associadas a um tempo passado, situado no medievo 

europeu. Destaca Zumthor (1993, p. 139), 

 

a voz poética assume a função coesiva e estabilizante sem a qual o grupo 

social não poderia sobreviver. Paradoxo: graças ao vagar de seus intérpretes 

– no espaço, no tempo, na consciência de si –, a voz poética está presente em 

toda a parte, conhecida de cada um, integrada nos discursos comuns, e é para 

eles referência permanente e segura. Ela lhes confere figuradamente alguma 

extratemporalidade: através dela, permanecem e se justificam. 

 

 

 A voz “cantada” remete a um passado medieval, continuamente apropriado e 

reinventado por Elomar e que ele pretende traduzir em arranjos musicais. A expressão 

“campo branco” aponta para o cenário peculiar da caatinga e pode ser lida como síntese da 

“poética da seca”.   

A utilização do termo “pena” remete a dois significados importantes: Primeiro, o poeta 

o utiliza no plural para designar o processo de escrita; em segundo lugar, tem o sentido de 

tristeza pela terra seca, sem vida, sem o verdejar da vegetação. O catingueiro vai “penano” 

junto com a caatinga, ou seja, sofre com ela. O tempo é ruim, pois o ambiente está sem chuva 

e perdura na voz que declara a tristeza por sua caatinga que está sofrendo:  

 

Peço a Deus a meu Deus grande Deus de Abrãao 

prá arrancar as pena do meu coração 

dessa terra sêca in ança e aflição. 

Todo bem é de Deus qui vem 

quem tem bem lôva a Deus seu bem 

quem não tem pede a Deus qui vem. 

 

                                                                                                                                                                                     
letra da canção é tema abordado por Lucas de Moura Arruda, em “As curvas do rio e a identidade sertaneja na 

canção de Elomar” (cf. ARRUDA, 2014). 
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A voz que canta afirma que todo o bem que existe emana de Deus e está delineado, 

marcado e alicerçado na própria caatinga. A chuva que faz florescer a terra, faz nascer nas 

pessoas a esperança de cultivar e prover o próprio sustento. Sobrevive, então, a esperança da 

vinda da chuva e o amor que une o ser encarnado nesta ambientação: 

 

Pela sombra do vale do ri Gavião 

os rebanhos esperam a trovoada chover. 

Num tem nada não tembém no meu coração 

vô ter relampo e trovão 

minh'alma vai florescer 

 

 

A voz remete à sombra do vale do Rio do Gavião e aos rebanhos que esperam os 

trovões e a chuva chegar. O catingueiro não reclama, mas aguarda, com esperança no coração, 

a trovoada. E então sua alma vai florescer, isto é, vai renascer juntamente com sua querida e 

amada caatinga. 

A evocação a Deus se manifesta com elementos sonoros que remetem à 

grandiosidade do ser divino e se conclui com a alusão a Abraão, pai da nação judaica, o 

primeiro dos patriarcas, símbolo de fidelidade a Deus. O catingueiro clama ao seu Deus para 

retirar “as pena”, a tristeza, do seu coração e que olhe por essa terra que clama, em ânsia e 

aflição, por uma chuva que não chega. Pois é d’Ele que tudo provém. Quem foi agraciado 

deve, pois, louvá-Lo e os que ainda não foram devem clamar, pois Ele concederá.  

A bonança que chega com as chuvas tem o poder de restaurar a profunda ligação entre 

o catingueiro e o seu lugar de origem. A caatinga, lugar de sobrevivência e vivência, está na 

origem, também, das constituições afetivas e sensitivas do catingueiro. Os fenômenos da 

vinda da chuva e do brotar da vegetação se fazem acompanhar do florescer da alma e da 

alegria do ser: 

 

Quando a amada a esperada trovoada chegá 

iantes da quadra as marrã vão tê 

sei qui inda vô vê marrã parí sem querer 

amanhã no amanhecer 

tardã mais sei qui vô ter 

meu dia inda vai nascer 

 

 

Do mesmo modo, o poeta põe o foco sobre um dos elementos importantes na 

composição do cenário catingueiro: as cabras. As marrãs, as cabras novas que vão parir ao 

amanhecer de um novo dia. Simbolicamente, o nascimento antecipado das cabras prefigura, 

contraditoriamente, o nascer tardio do dia da felicidade do ser, isto é, a descida da chuva que 
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tarda. A intenção é demonstrar como as diversas formas da natureza estão interligadas: a 

vinda da chuva, o brotar da vegetação, “as marrã” que dão cria, todo proceder se constitui de 

maneira integrada, estabelecendo códigos que inscrevem no catingueiro a esperança de dias 

melhores. A representação poética dos trovões e da anunciação dos relâmpagos marca o 

nascer precoce das “marrã”, que concretizam a esperança da vinda das águas. 

 

E esse tempo da vinda tá perto de vim 

sete casca aruêra cantaram prá mim 

tatarena vai rodá vai botá fulô 

marela de u’a veis só 

prá ela de u’a veis só 

 

 

Nessa estrofe, a voz que canta, como num momento de presságio ou de anunciação, 

evoca a palavra das árvores, a exemplo da aroeira, árvore típica da caatinga que “conta”, a 

partir da leitura dos sinais da natureza, a vinda da trovoada. Trata-se de um mundo 

esteticamente belo e poeticamente construído pela voz que canta. Assim como a aroeira, a 

“sete casca” (árvore comum no Sertão da Ressaca) participa da construção imagética. O 

número sete, elemento sempre presente na composição elomariana, na Bíblia está associado à 

ideia de perfeição. Enfim, da leitura da imagem da “tatarena”, outra planta típica da 

caatinga,
59

 o catingueiro tem a certeza da vinda da chuva. Suas flores amarelas são um sinal 

de proximidade das águas. O amarelo, além de apresentar a alegria pela chegada da chuva, 

também remete ao amarelo seco da caatinga. O poeta anseia que a planta brote com rapidez e 

que as suas flores venham concretizar o fim da secura da caatinga e de sua própria tristeza.  

A construção poética encontra-se associada a cadeias fônicas que apregoam as crenças 

e esperanças do homem da caatinga. Em Campo Branco cada elemento empregado, 

minuciosamente, em cada estrofe, presta-se à construção do ser catingueiro e a destacar a sua 

profunda imersão no cenário da caatinga. Os arranjos complexos nas violas e dos 

instrumentos de sopro que remontam a um suposto passado medieval juntam-se aos vários 

signos linguísticos, como “pena”, “Abraão”, “marrã” e “tatarena”, entre outros, no processo 

de constituição dos sentidos e dão fundamento à voz poética do catingueiro. 

Deste modo, as canções presentes no disco Na quadrada das águas perdidas podem 

ser divididas em blocos de vozes. Como quadros, cada uma das canções serve para remontar, 

reportar e criar as imagens de um sertão profundamente singular. As representações do sertão 

                                                           
59

 Darcília Simões propõe outra possibilidade de leitura para “tatarena”: corruptela de “tataranha”; “tataranha – 

pessoa acanhada, tímida” (SIMÕES, 2006, p. 86). Por esta leitura, o sentido do verso seria o de comparar a 

alegria trazida pela “chuva”, pela “renovação”, com a de uma pessoa “tataranha” que, eufórica, se prepara para 

“rodá” (dançar) e se adornar com uma flor amarela. 
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de fora, mediadas pela perspectiva de recuperação de elementos do autor, resultam em um 

cenário que só pode ser compreendido, vislumbrado e apreendido a partir da ideia de “sertão 

profundo”, pois é nesse sertão de dentro, resultado da ação de produção poética, que o sertão 

clássico se encontra com o sertão dinâmico, o sertão geográfico, histórico e social.  

A análise das canções serve para demonstrar quão complexo é o sertão em Elomar e 

quão singular são os elementos que o compõem. Os elementos agregadores e formadores 

desse sertão constroem e constituem as distintas vozes sertânicas que fundamentam e 

concretizam um quadro maior, o todo, o disco. Em última instância, o que se pode apreender é 

que o sertão elomariano é uma representação polifônica, uma grande sinfonia, composta por 

várias melodias que se desenvolvem independentemente, mas exibindo uma mesma 

tonalidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A QUADRADA DAS ÁGUAS PERDIDAS E O SERTÃO 

PROFUNDO EM ELOMAR 

 

Em Na Quadrada das Águas Perdidas encontram-se os elementos fundamentais para a 

compreensão da perspectiva tripartida do sertão elomariano e das vozes poéticas que 

elaboram imagens e discursos e contribuem para a conformação do ser sertânico. A canção 

que dá título ao disco serve como conexão entre as canções, pois aborda características típicas 

da geografia do sertão ao tempo em que engloba a perspectiva clássica, em especial os 

elementos próprios dos tempos medievos. A voz poética canta que, num lugar muito distante, 

“da Carantonha mili légua a caminhá / muito mais, inda mais, muito mais”, ou seja, muito 

além da Carantonha (a serra encantada que se constitui em elemento chave para a 

compreensão do sertão profundo em Elomar), acontecerá uma “arriscosa função” (festa). 

“Arriscosa”, pois ocorrerá em um lugar de difícil acesso, onde perigos podem surgir. Trata-se 

de um lugar ao qual é impossível chegar a cavalo, pois está muito distante e situada em um 

tempo insólito. Neste lugar, situado fora do tempo concreto e real, personagens de tempos 

distintos irão se encontrar: “Reis, mãe-Sioras”. O lugar onde ocorrerá a função misteriosa, a 

uma distância imensurável, possibilita o encontro de tempos que não poderiam acontecer na 

concretude do sertão geográfico. Mas também não se pode afirmar que este lugar, muito além 

da Carantonha, corresponde à formulação do sertão clássico, no qual predominam as 

representações do mundo medieval. Fundamentalmente, o encontro desses dois tempos só 

acontece na inventiva do autor, empenhado em construir o sertão profundo por meio das 

diversas linguagens que emprega.  

Na arte, na produção poética, na inventiva do autor, o sertão profundo se estabelece. É 

somente nesse sertão que podem ser encontradas reis e senhoras, advindos de tempos 

diferentes, de dois mundos que não se conjugam na perspectiva concreta e real. A quadrada 

das águas perdidas resume é, pois, a configuração do sertão profundo na produção poética de 

Elomar. Como destaca o próprio autor, em entrevista a Simone Guerreiro: 

 
Pra se entrar no sertão do Senhor Criador de Cavalos, passa-se pela 

Quadrada das Águas Perdidas, que é uma lagoa que tem lá no sertão do Rio 

do Gavião, uma lagoa misteriosa: ela enche num dia, noutro dia, ou três dias 

depois, a gente chega lá e não tem uma gota d’água e não tem um buraco 

visível pra onde teria ido aquela água. Então, os vaqueiros evitam ir campear 

em volta dessa lagoa misteriosa, de certo com medo de ser tragado, numa 

hora dessas, por esse buraco invisível. Já que existe a quadrada, eu falei: ela 

vai ser um dos portais do sertão (GUERREIRO, 2007, p. 288). 
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Elomar aponta para a perspectiva de que o sertão profundo se encontra na quadrada 

perdida, onde se efetiva a junção de elementos de tempos distintos. O Sertão da Ressaca é o 

ponto de início da inventiva que lhe possibilita criar um sertão outro, um sertão mítico, e 

construir as imagens do sertão profundo, nascido da percepção de que há um sertão de cá 

(geográfico) e o sertão de lá (clássico, medieval) que se unem na produção poética e artística 

do sertão de dentro. Em outras palavras, a quadrada perdida é o portal de entrada para o sertão 

profundo.  

A serra encantada da Carantonha é o lugar a partir do qual se aponta o locus do 

acontecimento, da “função”. Ela é, portanto, um marco no estabelecimento do sertão 

profundo. Ela agrega o sertão geográfico, aquele que abriga o dialeto do catingueiro, os 

códigos próprios à região do Rio do Gavião, mas também projeta o imaginário de um outro 

sertão, revivido na rememoração de um passado medieval, povoado por cavaleiros, damas e 

reis. Mas o encontro definitivo só se realiza muito além da serra, no contexto de uma função 

inalcançável. 

Na entoada da canção, o toque da viola lembra um cavalgar rápido, apressado, 

demonstrando a noção de distância e a ligeireza que se devem empregar, tanto homens, 

quanto animais, para se encontrarem naquela região tão distante: “Da Vaca Seca, Sete Varge 

inda p’ra lá”. 

A produção artística, portanto, não se dá apenas na construção da letra, mas também 

em toda a elaboração do processo melódico e harmonioso da canção (a letra e seus arranjos). 

As estrofes da cantiga vão sendo construídas a partir da perspectiva dos dois sertões. Em 

primeiro lugar, o sertão dinâmico (geográfico), com suas formas peculiares de vida, extraídas 

das experiências da região do Rio do Gavião: 

 

Ô Câindo chiquera as cabra mais cedo 

Aparta Lubião, esse bode malvado, 

travanca o chiquêro 

ti avia a cuidar. 

Alas qui as polda di Sheda rincharo ao luá 

na madrugada suadas de medo pr’á lá 

Runcas levando acesas candeia inlusão. 

 

 As cabras precisam ser apartadas (chiqueradas) mais cedo, pois a “função” vai ocorrer 

para além da Carantonha. O personagem incumbido dos cuidados com as cabras deve, ainda, 

apartar o “Lubião”, o bode bravo que “travanca o chiquêro”. Do mesmo modo deve se 

apressar a cuidar das éguas jovens (poldas) que relinchavam ao luar. Presume-se que o 

comportamento dos animais, na noite de lua cheia, estava a prenunciar alguns acontecimentos 
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fantásticos, pois, em seguida, a voz canta, de forma metafórica, que “na madrugada suadas”, 

ou seja, nas noites perturbadas, o medo se instala. O sertão é profícuo em histórias sobre seres 

sobrenaturais e que assustam o catingueiro. Essas histórias fantásticas estão enraizadas do 

cenário sertânico, são criadas e recriadas e transmitidas, oralmente, de geração em geração. 

 O último verso da estrofe, por exemplo, faz referência às “runcas”, expressão corrente 

na região para designar as senhoras festeiras. A denominação foi estabelecida com base em 

referências a uma senhora, conhecida como dona “Runquinha”, figura lendária do Rio do 

Gavião, que tinha como marca a alegria e a festança. A voz evoca a imagens de senhoras que 

trazem acesas suas candeias (lâmpada a óleo ou azeite) que iluminam, mas, ao mesmo tempo, 

provocam ilusões. O conjunto – éguas relinchando ao luar, senhoras carregando candeias – 

faz parte de construção de um cenário fantástico que se agrega às imagens do sertão profundo, 

onde se congregam tempos díspares e os procedimentos simples do cotidiano do catingueiro 

se unem às histórias míticas.  

  “Da carantonha mili légua a caminhá / Mil badaronha tem qui tê pr’á chega lá”, canta 

a voz poética. Ou seja, para se chegar ao local da “função” é preciso, além de muito caminhar, 

se armar de várias artimanhas, vários artifícios (badaronha). Os que ali conseguirem chegar 

poderão ver as pessoas e lugares que compõem a misteriosa função: 

 

Sete jinela sete sala um casarão 

Laço dos Môra 

Varge dos Trumento 

Velhos Domingos 

Casa dos Sarmentos 

Moças, sioras 

Mitriosa função 

 

Mais uma vez o número sete é evocado para caracterizar o lugar ideal, o lugar perfeito, 

o lugar do encontro das mais diferentes pessoas, onde o festejo se estabelece. É muito para 

além da Carantonha que este encontro vai ocorrer, pois é lá que o sertão profundo se formula. 

Inatingível concretamente, este sertão só pode ser estabelecido e vivenciado na produção 

poético-musical de Elomar e a voz que canta aponta para as particularidades, os elementos 

típicos e singulares do sertão elomariano. Esses elementos estão pautados ora pela fala 

coloquial do catingueiro ou pelo enumerar de suas práticas cotidianas, ora pela menção a 

personagens que seriam típicos do medievo. Afirma Rossoni: “O fato se materializa a partir 

da junção de falares dialetais [daqui] com tematizações envoltas, por espírito medieval [de 

lá]” (ROSSONI, 2012, p. 213).  



96 
 

O sertão profundo se realiza na produção artística, a qual une a geografia do sertão 

(expresso no linguajar e na descrição dos mecanismos de convivência do catingueiro) com o 

sertão clássico (revivido na referência a pessoas e cenários dos tempos medievais). 

 Ao final da canção, os elementos próprios ao sertão geográfico são novamente 

evocados: 

 

Dá pressa in Guilora a ingomá nossos terno 

albarda as jumenta com as capa de inverno 

cuida as ferramenta num dêxa ela vê 

si não, pode ela num anuí nois í 

 

 

Na ordem dada a Glória (Guilora) para engomar os ternos vislumbra-se a importância 

do evento: a assistência à função deve ser realizada usando-se o terno. Além disso, os animais 

(no caso, as jumentas) devem ser protegidos com a capa de inverno, pois a chuva pode 

acontecer. A referência às ferramentas, das quais Glória não pode tomar conhecimento, 

certamente dizem respeito às armas (facão e pistola). É, pois, assim, apossado de suas armas, 

revestido de sua armadura (seu terno especial) e montando no seu alazão (o jumento) que o 

cavaleiro percorre a caatinga até atingir, para além da Carantonha, o lugar inalcançável da 

“função”. A cantiga põe o foco na preparação – é fundamental deixar tudo pronto, tudo 

preparado, antes de ir ao festejo – e na própria “função”. Além de elencar os elementos 

pertinentes ao código de comportamento do catingueiro, o autor pretende, deste modo, 

demonstrar a presença do sertão geográfico, dinâmico, nas suas representações do sertão 

profundo. 

Nos últimos versos – “Onte pr’os norte de Mina o relampo raiô” – a voz do 

catingueiro informa que, do lado do norte de Minas Gerais, ou seja, na fronteira do sertão do 

Rio do Gavião, os relâmpagos anunciaram a chegada da chuva, o que reforça sua preocupação 

em revestir o jumento com a capa de chuva. E conclui com a previsão de “Mucadim a mãe-

do-ri as águas já tomô”. Em outras palavras, pode acontecer que, logo, o primeiro leito do rio 

(mãe-do-ri) estará inundado pelas águas. E apressa: “Anda muntemo o mondengo pr’a nois ir 

pr’a lá”.  Recupera-se, aqui, uma imagem do sertão clássico na referência ao Mondego, quinto 

maior rio de Portugal, difícil de atravessar nos tempos das chuvas. A voz poética alude ao 

Mondengo como se ele fosse comum no cenário catingueiro, e convida a “montar” esse rio 

para se chegar a “função”. Na verdade, o rio não existe na geografia do Sertão da Ressaca, se 

estabelecendo apenas no imaginário do catingueiro. A referência serve para demonstrar a 
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natureza do festejo misterioso, onde pessoas de épocas diferentes vão se encontrar, num 

tempo insólito, isto é, na junção dos dois tempos.  

A junção dos dois sertões só se concretiza muito além da Carantonha, só se efetiva na 

quadrada perdida, só se estabelece na elaboração artística e poética do sertão profundo, do 

sertão simbólico, do sertão mítico, do sertão elomariano. Neste sertão reside a singularidade 

de sua criação, pela linguagem, e contribui para a afirmação do seu próprio ser, o ser 

catingueiro. Nas palavras de Octavio Paz, “a poesia leva o homem para fora de si e, 

simultaneamente, o faz regressar ao seu ser original: volta-o para si. O homem é a sua 

imagem: ele mesmo e aquele outro [...]. A poesia é entrar no ser” (PAZ, 2012, p.119). O 

sertão elomariano está para além da geografia, está na inventiva do ser (o autor), está no 

simbólico, no mítico, no sertão profundo que é estabelecido pela linguagem. 
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