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Introdução

Onde estão os mestres da cantoria?

Era maio de 934, e Luís estava bem contrariado. Acabara de percorrer 
.307 quilômetros de estrada de terra no interior do Rio Grande do Norte 
– “837 de automóvel, 40 de auto de linha, 38 de trem, 30 de canoa, dois de 
rebocador e 360 de hidroavião” – para constatar que o sertão se esvaía. No-
tou que a região mais árida do estado atravessava processo de irrefreável 
mudança porque “a vida transformou-se: as rodovias levam facilmente as 
charangas dum pra outro povoado. … Encontrei jornais do Rio e de São 
Paulo por toda parte: o sertão descaracteriza-se. É natural que o cantador 
vá morrendo também.”

Integrante da comitiva do interventor federal Mário Câmara, Luís da 
Câmara Cascudo tinha 4 anos quando foi incumbido de registrar o que 
viu, ouviu e sentiu nas andanças pelo interior do seu estado. Acompanhado 
por técnicos em educação, agrônomos e especialistas em construção de 
açudes, o bacharel Cascudo andou 

a pé, de cadeirinha, de macaquinho, dentro d’água, na lama, nos massa-
pés, pulando cercas, saltando de pau em pau os roçados que a enchente 
circundara, correndo nos panascos, empurrando o auto, trabalhando de 
pá, carregando maletas, levando os companheiros no ombro, livrando os 
xique-xiques, galopando a cavalo, apostando velocidade nas retas areentas. 

Diz ter superado a fome, o frio das roupas molhadas, o cansaço das 
caminhadas e “a mania obsequiosa do sertanejo oferecer-nos galinha e ma-
carrão, em vez de carne de sol e coalhada”. O resultado da viagem resultou 
em dezoito crônicas publicadas originalmente no jornal potiguar A República 
e posteriormente editadas pela Imprensa Oficial no livro Viajando o sertão. 
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Macau, Açu, Caraúbas, Paraú, Apodi, Santa Cruz, Pau dos Ferros, 
Cerro Corá… Cidades, vilas e povoados receberam a visita da comitiva 
federal. Em boa parte dos lugares, Cascudo debateu o tema recorrente, o 

“cangaceirismo”. Se ouviu e concordou com as palavras de admiração a res-
peito do cangaceiro Jesuíno Brilhante (“gentil-homem, admirado e senho-
rial como um Robin Hood”), não dispensou o mesmo tipo de tratamento 
ao mais famoso deles, Virgulino Ferreira: “É malvado, ladrão, estuprador, 
incendiário, espalhando uma onda de perversidade inútil e de malvadeza 
congênita onde passa.” Mesmo assim, reconhece que Lampião reinava de 
forma incontestável na imaginação sertaneja, ainda mais depois de seu 
bando atacar Mossoró, em junho de 927, e os moradores responderem a 
bala: “Deixaram que Lampião entrasse no âmbito da segunda cidade do 
estado e tiroteasse dentro das ruas iluminadas a luz elétrica e povoadas 
de residências modernas.” Quando passou pela cidade, Cascudo recolheu 
relatos da luta encarniçada. Algumas testemunhas do combate mostraram 
ao visitante o local exato onde os cangaceiros foram avistados, cantando 
um tema popular:

Olê, mulher rendeira,
Olê, mulher rendá
Tu me ensina a fazer renda,
Eu te ensino a namorar.

Ao caracterizar os cangaceiros, o historiador lembra que as armas 
estão presentes com naturalidade no cotidiano do homem sertanejo por 
conta “da facilidade de ação pessoal, em vez de justiça”. Acredita que tudo 
começou entre os séculos XVII e XVIII, quando o sertão foi povoado por 

“gente fisicamente forte e etnicamente superior”, e os fazendeiros recor-
riam ao uso de armamentos, pela “necessidade da defesa imediata contra 
o índio implacável”.

Em outra crônica, Câmara Cascudo discorre sobre as diferenças entre 
o pensamento do sertanejo e o do morador do agreste e do litoral: “O ser-
tanejo é mais espontâneo que o agresteiro, viciado nas ironias da cidade 
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por um contato maior. A população do interior guarda, em volume maior, 
as virtudes da palavra oportuna.” O historiador vaticina:

Uma literatura do sertão deverá refletir fielmente a sintaxe local e, acima 
de tudo, a mentalidade ambiente que não é inteiramente a nossa. Verdade 
é que a rodovia assimilou o sertão a tal ponto que o está tornando sem 
fisionomia. Mas ainda teremos uns anos antes que a terra perca seus 
atributos típicos.

As observações de Cascudo sobre o sertanejo atribuem a capacidade 
de manutenção de “sensibilidade própria, indumento típico, vocabulário 
teimoso” ao isolamento provocado pela distância do litoral. Ele destaca o 
gosto dos moradores da região pelas anedotas e “pela pilhéria oportuna e 
justa [com] que o matuto expressa sua inteligência”. E também a verve de 
quem por lá vive, exemplificada na mistura de “imprevisto e comicidade” 
da resposta que guardou de um sertanejo, após este ouvir o motorista da 
comitiva dizer que tinha corpo fechado: “Pois seu doutor, nesta terra, de 
corpo fechado eu só conheço ovo…” 

Atento às peculiaridades do falar, Cascudo tenta encontrar na influência 
do tupi uma explicação para o fato de o sertanejo não flexionar o plural: 

“Sabemos o número apenas pelo determinativo: o boi, os boi; a vaca, as vaca. 
E no nheengatu não havia o plural.” Observa que, “como todo primitivo”, 
o matuto não ama a natureza em estado intocado: “Árvore por si só nada 
quer dizer. Só deparamos um sertanejo extasiado ante a natureza quando 
esta significa para ele a roçaria virente, a vazante florida, o milharal pen-
doando, o algodoal cheio de capulhos. A noção da beleza para ele é a utili-
dade, o rendimento imediato, pronto e apto a transformar-se em função.” 
E conclui: “Por isso, não há um só canto popular descrevendo paisagens.” 

Sem esconder o tom de lamento, Câmara Cascudo descreve o que 
notou sobre o cantar e o dançar na região: 

Onde estão as danças do sertão de outrora? A valsa varsoviana, a ma-
zurca, a polca em que a gente pulava que era um gosto, o xotes, abrindo 
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e fechando, como um leque. … Onde pairam estas danças que dancei? 
Agora é o fox, sincopado, arrítmico, disfônico, a marchinha pernam-
bucana escrita nos nervos elétricos dos moços, o choro carioca, lento, 
dengoso, remorado e sensual.

Prossegue na constatação pesarosa:

Para dançar dançam o que se dança no litoral. Valsas, polcas, xotes, qua-
drilhas, tangos, agora maxixes, fogs, rags e até rancheiras que adaptaram 
às corridinhas da saudosa polca pulada. Para a sociedade rica, abastada 
ou mediana, não há mais desdouro do que falar em sambas. Sambas não 
são as danças mas o próprio baile, a reunião festiva. Samba é de gentinha, 
dizem. A impressão geral da música sertaneja só se pode ter ouvindo 
cantadores. A improvisação nos bailes é diminuta, e as vitrolas acabaram 
matando, numa porcentagem séria, a facilidade criadora do sertanejo em 
temas musicais.

Câmara Cascudo qualifica os temas dos cantadores como “deliciosa-
mente simples”, e observa predominância da influência portuguesa nas 
rodas infantis. 

Mas o desenho simples não exclui a pureza, a sobriedade incrivelmente 
melódica, inesquecível e linda. Certas linhas são verdadeiras obras-pri-
mas de naturalidade, de doçura, ao mesmo tempo meiga e triste. Ne-
nhum traço tipicamente sertanejo em assunto musical é alegre. Tem 
um abrandamento, um trabalho preliminar de melancolia, para ficar ao 
gosto de todos. 

E aponta a exceção: “Vivas, arrebatadas, impulsivas, folionas, o sertão 
só conhece as rodas das crianças. Os brinquedos de roda, cirandas, são 
todos em tons maiores, estimuladores de movimento e de vida.” 

Na crônica que dedica à música regional, Câmara Cascudo emite uma 
certeza: “O sertão perdeu seus cantadores.” Atribui o fato às transforma-
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ções trazidas pelo progresso, preocupação que compartilhara com o colega 
Mário de Andrade durante visita do “erudito professor do Conservatório 
de São Paulo”. Tais mudanças fazem Cascudo pedir a atenção dos folclo-
ristas para o recolhimento, na literatura oral, “dessa riqueza que está se 
acabando”. Critica a “pobre superioridade” dos letrados diante do frescor 
dos versos sertanejos e constata: “O cancioneiro satírico, o cancioneiro 
heroico, o cancioneiro lírico do sertão ainda esperam seu codificador.”

Por fim, dispara uma saraivada de perguntas que refletem sua preocu-
pação quase exasperada com o progressivo desaparecimento de um modo 
de sentir e de se expressar:

E a música? O ritmo? A dança, com suas modificações, influências e me-
tamorfoses? … Onde anda a lembrança desses cantadores insolentes de 
inspiração e bêbados de alegria natural? Quais são os mestres da cantoria 
de agora? Nada mais resta dessa literatura oral, preciosa e milionária de 
curiosidade, senão os registros literatizados? Toda essa seiva borbulhante 
que perfumou dois séculos de vida livre e bárbara secou para sempre a 
nascente puríssima? 


