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DA MÚSICA REGIONAL COMO FONTE DE PESQUISA
DIALECTOLÓGICA: O PORTUGUÊS RURAL NA MÚSICA
DE ELOMAR
Geisa Borges da Costa

RESUMO: O presente trabalho objetiva apresentar aspectos
característicos da linguagem rural do sertão da Bahia, através das músicas
de Elomar Figueira de Melo, poeta e cantador dos costumes e do mundo
sertanejo. Utilizando uma “linguagem dialetal sertaneza”, Elomar retrata
em suas canções o universo sociocultural das comunidades rurais mais
afastadas da urbanização, trazendo à tona termos e expressões da nossa
língua importantes para a compreensão de fenômenos linguísticos
situados localmente que podem identificar determinadas áreas dialetais,
constituindo-se, portanto, em um aliado da pesquisa dialetológica.
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem rural. Música sertaneja. Dialetologia.
ABSTRACT: This paper aims to present aspects of language
characteristic of rural hinterland of Bahia, through the music of Elomar
Figueira de Melo, poet and singer of the customs and the world
backcountry. Using a "language dialect sertaneza" Elomar portrays in
his songs the sociocultural universe of rural communities further away
from urbanization, surfacing terms and expressions of our language
important to the understanding of linguistic phenomena situated locally
that can identify certain dialectal areas, constituting It is therefore an
ally in the search dialetológica.
KEYWORDS: Rural language. Country music. Dialectology.

1 A dialetologia e os falares rurais

Por ser uma instituição social, a língua reflete a diversidade dos grupos sociais que a
utilizam, sendo também uma realidade heterogênea, sujeita a variações ao longo do tempo,
podendo sofrer mudanças ou conservar traços e características de períodos históricos
pretéritos em razão tanto de influências de ordem interna à própria língua, ou seja, fatores
estruturais, quanto de influências externas ou sociais.
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Para Labov, a heterogeneidade é um aspecto inerente à natureza da língua, o que
garante seu pleno funcionamento e a ausência de variação é que seria disfuncional em uma
língua. Os fatores sociais que condicionam a maneira de falar do indivíduo são de três
espécies, segundo Dino Pretti (1997, p.40): geográficas ou diatópicas, fundamentadas na
oposição entre a linguagem utilizada pelas pessoas da zona urbana e as pessoas oriundas do
meio rural; sociocultural ou diastráticas, influenciadas por fatores ligados ao falante (idade,
sexo, raça, profissão, posição social, grau de escolaridade, classe econômica); contextuais
ou diafásicas (ligadas à situação comunicativa em que os falantes interagem, níveis de fala
formal ou coloquial).
Interessada em descortinar os traçados linguísticos do Brasil, a Dialectologia,
propõe-se a investigar os aspectos variáveis do sistema linguístico, principalmente os que
dizem respeito à variação geográfica, e bem antes das pesquisas sociolinguísticas, já se
preocupava em demonstrar que a língua é um sistema variável devido a fatores diastráticos,
diafásicos e diatópicos, assumindo que tais variações podem determinar a mudança da
língua.
Os estudos dialetológicos contemporâneos, portanto, consideram também as
variações

verticais,

ocorrendo

uma

inserção

dos

preceitos

metodológicos

da

sociolinguística nas pesquisas de cunho dialetal que passam a considerar dados de ordem
social em conjunto com a visão diatópica da língua. Assim é que os trabalhos
geolinguísticos começam a fazer o controle sistemático de algumas variáveis como
escolaridade, faixa etária e gênero do informante.
Entretanto, para Cardoso (2010, p.67), a geolinguística deve continuar a priorizar a
variação diatópica, sem a busca obcecante da quantificação, mas tomando-a de forma
exemplificativa e não exaustiva, de modo a complementar os próprios dados areais.
A língua apresenta variações relacionadas com fatores sociais, temporais e
geográficos. É nesse último tipo de variação que se concentram os estudos dialetológicos,
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que buscam descrever características próprias da linguagem utilizada em determinadas
regiões, com o propósito de identificar áreas dialetais mais ou menos coesas.
Devido à dimensão continental do Brasil e à distância de algumas comunidades dos
grandes centros urbanos, é possível observar marcas lingüística que, muitas vezes, são
específicas de determinada região geográfica e de determinada cultura. Sendo assim,
elementos lingüísticos e socioculturais se relacionam, evidenciando aspectos marcantes da
cultura de alguns grupos sociais, que precisam ser conhecidos, já que a língua é também a
identidade de um povo
Para Isquerdo (2001), os diferentes brasis que singularizam a realidade brasileira
refletem-se no uso da língua, permitindo o estabelecimento de áreas dialetais no falar
brasileiro.
A dialetologia surgiu no século XIX com a preocupação inicial de registrar e
descrever as variedades linguísticas regionais, tendo início, no Brasil, com a publicação de
O dialeto caipira de Amadeu Amaral, O linguajar carioca de Antenor Nascentes e A língua
do Nordeste de Mario Marroquim.
O falar rural constitui-se em uma rica fonte de estudo por possuir muitos traços
lingüísticos conservadores, que podem representar estágios anteriores da língua portuguesa.
A música regional tem se mostrado uma forte aliada para as pesquisas dialetológicas, à
medida que representa um grupo social pertencente a determinadas regiões do país,
normalmente pertencentes às camadas desfavorecidas da população, sem muito acesso à
urbanização e com uma tradição preponderantemente oral.
Amadeu Amaral fez um estudo pioneiro em 1920, sobre o dialeto falado pelos
moradores do interior de São Paulo, que ficou conhecido como o dialeto caipira. Em seu
trabalho, o autor elencou fatos lingüísticos nos níveis fonéticos, morfológicos, lexicais e
sintáticos caracterizados por ele como pertencentes ao falar caipira que também aparece na
música regional escolhida para esse trabalho.
Segundo Isquerdo (2001, p.91), o léxico regional pode fornecer dados que deixam
transparecer elementos significativos relacionados à história, ao sistema de vida, à visão de
mundo de um determinado grupo. Desse modo, no exame de um léxico regional analisa-se
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e caracteriza-se não apenas a língua, mas também o fato cultural que nela se deixa
transparecer.
Como produtos do processo de nomeação da realidade pelo homem na tarefa de
apreender, estruturar e apropriar-se do universo que o cerca, as palavras variam e adquirem
significados mais amplos ou restritos, dependendo do ambiente que descrevem: refletem
cultura, normas sociais, tradições, visões de mundo, experiências, tornando-se, desse modo,
testemunho da própria história de uma dada comunidade linguística numa determinada
época.
Nessa perspectiva, as composições de Elomar Figueira de Melo são tomadas como
objeto de análise linguística com o intuito de evidenciar ecos de uma cultura sertaneja
através da variação diatópica ou geográfica, o que permite também o conhecimento da
cultura que representa uma determinada região.

Para Dias (2003), a prosa de acento regional de Elomar resgata, recupera, recria da
maneira mais fiel possível a linguagem, a religiosidade, a mitologia do sertão.

2 Caráter conservador e inovador do léxico
Ao tratar da relação entre língua e cultura, Borba (2005, p.39) assume que a
linguagem configura-se como um dos aspectos que melhor reflete a cultura de uma
comunidade, e, sendo a língua um produto dessa cultura, ela funciona como elemento de
identificação social. Vista como um fato social, a relação entre língua, sociedade e cultura é
incontestável, já que as manifestações linguísticas presentes nas comunidades revelam a
forma como as pessoas concebem o mundo, suas crenças, seus valores. Para Câmara Junior
(1965, p.48):
A língua é uma representação do universo cultural em que o
homem se acha e, como representa esse universo, as suas
manifestações criam a comunicação entre os homens que
vivem num mesmo ambiente cultural. A língua se apresenta
como um microcosmo da cultura. Tudo o que esta possui se
expressa através da língua, mas a língua em si mesma é um
dado cultural. É fragmento da cultura de um grupo humano a
sua língua. A língua é essencialmente a representação de um
mundo extralinguístico em que os falantes se movem.
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Desse modo, há que se levar em conta a influência exercida pelo meio social e
cultural na realização linguística dos falantes. Assim, através da linguagem, é possível
conhecer a visão que os indivíduos possuem sobre a sociedade, sobre si mesmos, além de a
linguagem revelar aspectos da história de um povo e de uma língua, evidenciando marcas
geográficas, sociais, históricas e culturais de como uma determinada parcela da população,
em um determinado espaço geográfico e um certo momento compreende a realidade que a
circunda.
Segundo Isquerdo (2001), o universo lexical de determinados grupos sóciolinguístico-culturais pode incorporar itens lexicais representativos de diferentes momentos
da história da língua, já que por meio do léxico os indivíduos representam a realidade
vivenciada em determinado período histórico, num dado espaço geográfico e social,
tornando-se assim a expressão da própria história do homem, de seus costumes e suas
práticas religiosas, sociais e culturais.
O uso de obras literárias e musicais para estudos na área de linguagem tem sido
comum pelos estudiosos que pretendem analisar fenômenos como processos de criação
lexical, termos regionalistas, bem como conhecer a realidade linguística de uma dada
época, cultura ou região.
No âmbito da linguagem, esses estudos tem se revelado deveras importante para o
conhecimento de termos e expressões populares, típicas de determinados grupos ou espaços
geográficos, já que devido à liberdade característica do processo de criação artística,
musical e literária é possível apreender manifestações linguísticas com caráter conservador
ou mesmo uma inovação da linguagem.
O autor possibilita que se conheçam traços da cultura sertaneja através da
linguagem, já que utiliza expressões que reflete o modo de vida da população do campo,
retratando a sua luta pela sobrevivência, seus costumes, valores, o modo de agir, o
cotidiano de uma parcela significativa da sociedade brasileira.
O léxico utilizado nas canções revela um afastamento geográfico, temporal e
cultural dos grandes centros urbanos, fazendo-se conhecer mitos, lendas e a cultura do povo
do sertão nordestino que ainda mantém crenças nas visage e assombração.
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O estudo do léxico nas músicas de Elomar permite conhecer aspectos culturais
importantes do mundo rural, já que o autor explora a riqueza de um vocabulário
desconhecido por muitos, que remete e revela particularidades da vida sertaneja, além de,
através desse acervo lexical presente nas músicas, ser possível conhecer aspectos da língua
e termos que já estão em desuso e que fazem parte de um acervo linguístico que já não se
ouve nas cidades.
O léxico presente nas músicas de Elomar Figueira de Melo possibilita conhecer a
cultura, os valores, as tradições e a história de um povo, revelando características de uma
comunidade através da linguagem que mantém, muitas vezes, um caráter conservador e traz
marcas de estágios pretéritos da nossa língua.
Comprometido em difundir traços culturais do sertão da Bahia, com sua gente, seu
folclore e sua história, a obra de Elomar reflete aspectos lingüísticos de uma fala rural,
utilizada por pessoas sem escolaridade e sem acesso às grandes mídias e aos centros
urbanos, representantes de um Brasil rural constituindo-se, portanto, em uma rica fonte de
documentação lingüística, histórica e cultural.
O léxico, saber partilhado que se situa na consciência dos falantes de uma
comunidade lingüística, constitui-se como o acervo do saber partilhado de um grupo sóciolinguisticocultural.
O léxico configura-se como o caminho inicial para se ter acesso a um texto, uma
vez que esse nível da língua reflete os valores, as crenças, os hábitos e costumes da uma
comunidade, e também os avanços tecnológicos, as transformações sócio-econômicas e
políticas que acontecem numa sociedade.
Mário Vilela (1994, p. 6) em suas posições afirma:
“O léxico é a parte da língua que primeiramente configura
a realidade extralingüística e arquiva o saber lingüístico
de uma comunidade. Avanços e recuos civilizacionais,
descobertos e inventos, encontros entre povos e culturas,
mitos e crenças, afinal, quase tudo, antes de passar para a
língua e para a cultura dos povos, tem um nome e esse
nome faz parte do léxico. O léxico que é o repositório do
saber lingüístico e é ainda a janela através da qual um
povo vê o mundo. Um saber partilhado que apenas existe
na consciência dos falantes de uma comunidade”.
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Com base nisso, o léxico de uma língua mantém uma estreita relação com a história
cultural da comunidade. Portanto, o acervo lexical de uma comunidade lingüística, reflete o
seu modo de vida, como encara a realidade e a maneira como seus membros organizam o
mundo no qual vivem, bem como sistematizam os diferentes aspectos do conhecimento.

3 Análise dos dados
A linguagem utilizada no meio rural apresenta algumas características que podem
evidenciar marcas de estágios pretéritos da língua, pois traz em sua constituição fonéticofonológica, morfossintática e semântico-lexical fatos linguísticos presentes na história da
língua portuguesa.
A seguir, será analisada a letra da canção Curvas do rio que retrata a situação
dramática do sertanejo que, em meio à seca, precisa mudar-se para a cidade, a fim de
conseguir trabalho. O poeta e músico Elomar incorpora em suas letras uma linguagem
popular, conforme define o próprio autor “uma linguagem dialetal sertaneza”, para
descrever a cultura, a saudade e o drama de quem vive no sertão nordestino, longe das
grandes civilizações, passando por todo tipo de dificuldade. Nas suas composições, é
possível vislumbrar as lutas e amarguras do sertanejo, bem como conhecer termos típicos
da cultura rural. Em Curvas do rio, o autor traduz a realidade do homem do campo que,
muitas vezes, precisa deixar suas terras e sua gente, indo para lugares distantes, geralmente
centros urbanos, em busca de melhorias. Na música existe também a denúncia contra a
exploração de muitos fazendeiros e o início do desmatamento.
Apresentam-se, a seguir, algumas marcas linguísticas peculiares ao falar rural
presentes na canção de Elomar. Essas características fonéticas, lexicais e sintáticas próprias
do povo sertanejo que são retratadas na música contribuem para o conhecimento da língua e
da cultura do interior do país, revelando a variação diatópica e diastrática da nossa língua.
Nessa música, o eu poético é um agricultor que, por causa da seca em sua região, se
vê obrigado a abandonar sua terra e buscar trabalho em São Paulo ou no Triângulo Mineiro.
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O texto é constituído pela fala do agricultor no momento da sua despedida no qual ele
expõe as razões por que tem de partir para “um trecho alei”.
Curvas do Rio
1. Vô corrê trecho
2. Vô percurá ũ’a terra preu podê trabaiá
3. Pra vê se dexo/ê/
4. Essa minha pobre terra véia discansá
5. Foi na Monarca a primera dirrubada
6. Derna d’intão é sol é fogo é tai d’inxada
7. Me ispera, assunta bem
8. Inté a boca das água qui vem
9. Num chora conforme mulé
10. Eu volto se assim Deus quisé
11. Tá um aperto
12. Mais qui tempão de Deus no sertão catinguero
13. Vô dá um fora
14. Só dano um pulo agora in Son Palo Triang’ Minero
15. É duro moço esse mosquero na cũzĩa
16. A corda pura e a cuia sem um grão de farĩa
17. A bença Afiloteus
18. Te dexo/ê/ intregue nas guarda de Deus
19. Nocença ai sôdade viu
20. Pai volta pras curva do rio
21. Ah mais cê veja
22. Num me resta mais creto pra um furnicimento
23. Só eu caino
24. Nas mão do véi Brolino mermo a deis pur cento
25. É duro moço ritirá pro trecho alei
26. C’ua pele no osso e as alma nos bolso do véiMe ispera, assunta viu
27. Sô imbuzero das bera do rio/Conforma num chora mulé
28. Eu volto se assim Deus quisé
29. Num dexa/ê/ o rancho vazio
30. Eu volto pras curva do rio

Processos Fonéticos

a) Alteamanto das vogais átonas - Primera, dirrubada, ispera, inxada, intregue,
furnicimento
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Esse fenômeno também foi observado por Amaral em 1920 no dialeto rural de São
Paulo, onde era frequente a permuta do e pelo i, esse é um fenômeno que está presente não
só na fala do sertanejo, como também nas realizações lingüísticas de outros grupos sociais.
Estudos diacrônicos como os realizado por Mattos e Silva em 1989 também mostram que
esse fenômeno já é registrado em textos do período arcaico, revelando os mesmos contextos
favorecedores para a ocorrência do fenômeno. Esse também foi um dos aspectos mais
encontrados por Oliveira (2009) na escrita de africanos e afro-descendentes de Salvador no
século XIX. Para Noll, a conservação parcial da variação pretônica no PB reflete o estado
da língua até o século XVII, sendo essa variação comprovada na gramática de Fernão de
Oliveira e atestada também por Silva Neto (1952). Essa variação é descrita por Noll, como
uma tendência conservadora do PB.
b) Metátese – preu, percurá
Verifica-se que, nesse caso, ocorre uma metátese, pois o r altera seu lugar na sílaba, ao
invés de seguir a vogal, ele a antecede. Nascentes (1953), ao estudar a linguagem carioca,
aponta a metátese como um processo comum na fala da classe inculta. Mendonça (1935, p
116) atribui origem africana a este processo. Por outro lado, Williams (1975, p. 119) trata
tal processo como uma das evoluções da língua latina para o português e cita como
exemplos as formas geolho/joelho, sibilare/silvar, fenestram/ feestra/fresta, entre outras.
c) Monotongação – dexo, primera, bera, imbuzero, catinguero, vô
A monotongação não é um fenômeno recente na língua portuguesa. Para Vasconcelos
(1901, apud Bortoni-Ricardo, 2011), a redução do ditongo pode ter começado antes mesmo
do século XVIII, sendo condicionado pelo ambiente fonético subsequente. Segundo
Amaral, a redução de ei para e se dá pelo contato com a consoante seguinte ao ditongo.
Conforme aponta o autor, o ditongo ei “reduz-se a ê quando seguido de r, x ou
j”(AMARAL, 1920, p. 50).
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d) Despalatalização e Iotização – mulé, trabaiá, veia, alei
Segundo Aragão ( 1999 ), o fenômeno da despalatalização seguido ou não da iotização
é uma caso típico de economia da linguagem muito freqüente na linguagem popular
causado pela necessidade da facilidade da articulação. A despalatalização pode ser
analisada como um fenômeno de ordem social, regional ou individual.
Outra hipótese para a despalatalização e iotização do / _ / e do / _ / é a da influência do
português crioulo dos escravos ou do substrato indígena, como diz CÂMARA JR. (1979):
É igualmente possível que [ ...] se explique pelo português crioulo dos escravos negros ou
pelo substrato indígena...hipótese esta também levantada por outros estudiosos que vêem a
despalatalização e iotização como uma marca da fala dos índios e africanos que tinham
dificuldades de articular o / _ / e o / _ /, como frisa SILVA NETO (1977): ... No nosso caso
particular e histórico, observamos que os aloglotas (mouros, índios e negros) se
mostraram sempre incapazes de pronunciar o lh. Historicamente, pode-se também explicar
o fenômeno uma vez que na passagem do latim para o
Nesses trabalhos observa-se que a despalatalização e iotização estão sempre
relacionadas, além dos aspectos puramente fonéticos, de articulação defeituosa ou relaxada,
a fatores sociais e geográficos, sendo consideradas diastráticas, uma vez que se diz que
esses fenômenos ocorrem com falantes de pouca escolaridade, e diatópicas, já que ocorrem
em falantes da zona rural ou de regiões mais atrasadas.
Silva Neto (1976) aponta alguns casos da despalatalização, no português de Portugal,
por meio da fala dos crioulos portugueses de base africana, enquanto que em Cabo Verde
realizavam camim por caminho, vim por vinho. Já os de São Tomé empregavam pombim
por pombinho e os de Ilha do Príncipe falavam padrim por padrinho. Para o autor, essa não
deve ser uma explicação do fenômeno no Brasil, país que sofreu influencia açoriana.
Conforme apontou Aguilera (1999), a despalatalização presente nos falares rural e nos
das camadas mais populares apresenta algunas marcas do passado, pois traz, em suas
formas diversas, alguns traços da língua portuguesa em sua formação, os quais revelam
resquicios de outras línguas, como as línguas indígenas e africanas, principalmente.
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e) Desnasalização – bença
Em textos da literatura medieval é bastante comum o emprego da palavra hu a, sem o
m e com o sinal (~) til marcando a nasalidade. Silva Neto (1976) observa que na pronúncia
do povo do Nordeste também há casos da manutenção da forma antiga lu a, usada na
língua portuguesa no século XVI. Para Votre (1982), estamos diante de uma deriva
diacrónica, que tem apoio na evidencia histórica, a partir do século XIV e afeta
principalmente os nomes.
f) Síncope – creto
Em O dialeto caipira, Amadeu Amaral já registrara esse fato, enfatizando uma
tendência do falar rural em suprimir, nos vocábulos proparoxítonos a vogal da última sílaba
ou até mesmo a sílaba inteira, como no caso de crédito – creto, originando palavras
paroxítonas.
Esse fenômeno fonético é altamente estigmatizado, sendo característico de variedades
rurais ou rurbanas.
Quanto ao léxico documentado nas músicas de Elomar, é importante registrar o trabalho
desenvolvido por Darcília Simões (2006) intitulado Língua e estilo de Elomar, que
elaborou um glossário de um conjunto de e por meio dela enriquecer o repertório verbal das
letras das canções de Elomar, com vistas a tornar conhecida sua produção artística e por
meio dela enriquecer do falante nacional.
Na música Curvas do Rio, aspecto lexical interessante e que retrata o mundo e as
dificuldades do homem sertanejo são as expressões”tai d’inxada”, “assunta bem”, “inté a
boca das água que vem”, “ a corda pura e a cuia sem um grão de far~ia”. São formas que se
mostram estranhas para muitas pessoas do meio urbano. Prova disso, é o que retrata
Ferreira (2006) em sua dissertação de mestrado, em que o autor utiliza algumas músicas
para desenvolver atividades de interpretação de textos com alunos do ensino médio. Os
alunos tiveram grandes dificuldades para entender as expressões destacadas acima devido
ao desconhecimento da cultura sertaneja e rural.

Revista de Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Linguística e Literatura
Ano 08 - n.15 – 2º Semestre de 2012 - ISSN 1807-5193

4 Considerações finais
Estudar as manifestações linguísticas presentes nas canções de Elomar é conhecer as
práticas sociais, o modo de vida, a cultura, as crenças, as tradições, os valores do povo
sertanejo. Sendo assim, as músicas e a temática da obra elomariana revelam o patrimônio
cultural de uma dada comunidade, qual seja a do sertão baiano.
Considerando as condições sócio-culturais brasileiras, até o início do século XIX,
como a precariedade do sistema educacional, o pouco acesso de grande parte da população
às informações, o isolamento geográfico de algumas comunidades lingüísticas, a origem, já
que o Brasil, até a segunda metade do século XVIII, fora quase que essencialmente um país
rural. São fatores que podem ter contribuído para o caráter conservador do sistema
lingüístico brasileiro.
A obra elomariana traz uma imensa contribuição para o conhecimento lingüísticocultural do sertão baiano.
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