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INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa realizou-se um estudo da música asa branca cantada  por 

Luiz Gonzaga que fala desta ave do nordeste que em seu cotidiano retrata a vida do 

sertanejo nordestino. O rei do baião Luiz Gonzaga cantou de tudo que fala do 

sertão, cantou: os rios, as fauna, a flora, os bichos de tudo ele falou um pouco, mas 

é desta ave e da seca do sertão que esta pesquisa vem falar. 

Sabe-se que muito já se tem feito para sanar com a seca no sertão, vários 

projetos de Prefeituras, dos Governos de Estaduais e Federais, como também de 

iniciativas privadas já foram feitos, porém por que ainda a seca no sertão persiste 

com tanta pertinência? Isto será visto de forma mais clara no desenvolvimento do 

trabalho.   A pesquisa orienta-se por estudos feitos em livros que falam de secas 

mais também por relatos de pessoas do próprio sertão assim também pelas letras de 

musicas escritas por Luiz Gonzaga e seus parceiros. 

 

1 ASA BRANCA 

 

                   A música Asa Branca de autoria de Luis Gonzaga e Humberto Teixeira 

interpretada pelo próprio Luis Gonzaga é sem duvida   uma das melhores musicas 

de todos os tempos, regravada por vários cantores do Brasil e também ganhando 

varias versões no mundo. Esta letra nunca vai ser esquecida.  
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A música fala de um pássaro do sertão que luta para sobreviver em meio 

a tanta dificuldade na época da seca de todos os pássaros do sertão a asa branca é 

a ultima espécie a querer deixar o seu lugar de morada, ela fica sempre na 

esperança de que vai chover e por isso tenta resistir as dificuldades. O Nordeste é 

uma região onde predomina a presença de varias aves que tem o seu hábitat nesse 

espaço geográfico. 

Também faz parte do cotidiano sertanejo a criação de bois, cavalos, 

jumentos e outros animais. Alguns destes animais auxiliam o nordestino em seu 

trabalho rural, e em outras situações, garantem a sobrevivência da família. Alem da 

proteção divina como suplica para ocorrência de chuvas, o sertanejo recorre a outra 

experiência que permite constatar se haverá, ou não, a presença da chuva em 

determinado período. Trata-se da relação e associação com aves e animais que 

habitam a região. 

A vivencia e a sabedoria, próprias do sertanejo, identificam que a 

presença e o cantar de determinada ave representa um sinal que simboliza a 

ocorrência da chuva, ou da seca, em determinada circunstância.  A asa branca é 

uma dessas aves que através de seu cotidiano permite ao homem do sertão saber 

se o período de seca vai terminar ou continuar por mais tempo, na música citada  

acima (asa branca) o compositor diz “ inte mesmo asa branca bateu asas do sertão “ 

isso significando que a seca daquele ano é uma das mais fortes pois ate o pássaro 

que mais resiste a seca daquela região esta indo embora. 

Mas embora para onde? Para outras terras que lhe possa proporcionar a 

sobrevivência, terras distantes e desconhecidas, que muitas vezes aquela ave 

nunca a sobrevoou, mas que devido as circunstancias tem que de fato enfrentá-la. 

Para isto aquela ave tem que se adaptar ao seu novo habitat. tendo que comer 

outros tipos de sementes, conviver com outros tipos de aves e tantas outras coisas 

que ela vai ter que passar nesse seu novo lugar de morada. 

Isto tudo que acontece com esta pequena ave do sertão acontece 

também com aquele homem sertanejo nordestino que acostumado com a vida no 

sertão tem que deixar sua terra natal e procurar abrigo em outros lugares que jamais 

pensou pisar. E agora este “cabra macho do sertão” como diria o próprio Luis 

Gonzaga vai ter que conviver com um tipo de vida totalmente diferente do que ele 

vivia na sua “terrinha” que para muitos:  humilde e sem valor, mas para ele é sua 

terra amada, terra dos seus antepassados, terra do santo querido que suplica suas 



necessidades, terra que sonha criar seus filhos, com sua plantação de milho, feijão, 

macaxeira, etc. Mas que por causa da seca tão terrível ele tem que deixá-la e se 

aventurar por outras regiões que nunca sonhou estar. 

Porém a necessidade o obriga a isso, e ai aquele homem simples do 

sertão sai sem destino pelo o mundo a fora a procura de água, de pão, de uma nova 

maneira para sobreviver, pois aquela da sua terra não dar mais nada, chegou ao fim 

não tem mas esperança de ver o verde das plantações só ver a terra seca sem vida.  

                O sertanejo ama a sua terra mais do que tudo, seu modo de vida já esta 

enraizada naquele lugar em que nasceu e cresceu passou sua infância, sua 

adolescência e agora já adulto com mulher e filhos ele quer continuar ali, quer ver 

seus filhos crescerem no mesmo lugar que ele cresceu, mas está difícil a vida no 

sertão já não da pra aguentar tanto sofrimento, tanto padecer, tanta angustia e 

acima de tudo tanta fome, pois de do ele ate poderia suportar mas a danada da 

fome ninguém suporta. 

Então ele decide fazer o que não queria ir a outro lugar procurar ajuda na 

maioria das vezes os sertanejos nordestinos saem em de sua terra e vai para sul 

deste do Brasil especialmente para o Estado de São Paulo tem uma música do 

poeta Patativa do Assaré cantada por Luís Gonzaga de nome “A Triste Partida” que 

retrata muito bem a emigração desse homem do sertão para São Paulo. Mesmo 

antes dessa e tantas musicas serem escritas o povo do sertão vem sofrendo com a 

seca, mas poderíamos começar a falar de seca iniciando com a seca de 1877. Não 

que antes não tenha acontecido tal fenômeno. 

Mas é a seca de 1877  sempre uma das mais comentadas do século XIX 

e sem duvida, uma das mais serias que já ocorreu no Nordeste do Brasil, Esta seca 

dizimou milhares de nordestino  atingiu todos os estados do nordeste, trazendo fome 

e desgraças, Era possível ver o povo nas ruas mendigando um pouco de água ou 

um pedaço de pão, O interior ficou deserto e as capitais ficaram inchadas de tanta 

gente sem ter aonde ir todos procuravam ajuda nos grandes centros  lógico: não se 

tinha trabalho para todos, alguns conseguiam e outros ficavam a morrer de fome 

pelas ruas. Algumas frentes de trabalhos eram criadas no intuito de solucionar o 

problema, os homens eram postos a trabalhar em construções de estradas de 

açudes, de barragens e outros locais, mas o dinheiro que ganhavam com isso era 

muito pouco e não dava pra sustentar suas famílias. 



Esses paliativos não foram suficientes para resolver os problemas com a 

seca e a situação piorava a cada dia, como é possível perceber na citação abaixo. 

 
Foi tamanho êxodo dos sertanejos que alguns centros rurais, antes 
prósperos ficaram apenas com duas ou três casas habitadas. Fortaleza 
chegou a concentrar perto de cento e oitenta mil pessoas, quando sua 
população habitual era de vinte e cinco mil habitantes. No Aracati 
concentraram-se cem mil pessoas. Permaneciam os retirantes ao relento 
sob as arvores. As “bexigas” ceifaram vidas sem contar. Ocasiões houve 
que a capital do Ceará, num dia só, morreram cerca de mil pessoas. A 
média diária de óbitos foi de 495, no mês de outro de 1878.Guerra, (Analise 
retrospectiva,pg.59) 

                 

 Na citação acima é possível ter uma minúscula ideia do que ocorreu na 

seca de 1877 e 1878, Sem duvida alguma, foram dias terríveis de pranto e dor para 

homens tão forte, mas que diante da fome por causa da seca tornam-se frágeis. 

Mais tantas e outras secas ainda aconteceram no decorrer de toda a História... É no 

período que nasce o Rei do Baião, e durante toda a sua vida, é possível ver que a 

maldita seca, como diz o nordestino se faz presente, ele por sua vez, vai presenciar 

esses dias difíceis; vai tomalos como versos para  suas músicas. 

Luis Gonzaga assistiu a todo tipo de sofrimento que passa o sertanejo, 

pois ele próprio foi um deles. Em suas músicas que falam de aves é possível notar a 

comparação que é feita entre a vida das aves e a do sertanejo nordestino, Na 

música a qual esta sendo analisada (asa branca), é possível perceber a utilização de 

metáforas,  um dos principais recursos usados não apenas nessa, mas em varias 

músicam cantadas por Luis Gonzaga mais cabe agora analisar esta, asa branca, 

“segundo escritor José Farias dos Santos. 

A estrutura das estrofes dos versos 1° e 2° apresentam uma ordenação 

que segue um modelo de causa/ efeito, sempre relacionadas com e fenômeno da 

seca e os versos seguintes apontam o efeito a qual é submetido o sertanejo, a 

judiação, a perda do gado, a peregrinação à cidade e a ave que vai embora e, 

finalmente, o pior de todos os efeitos a fome”. Na seca de 1877 a 1879, é 

encontrado tudo isto que foi citado nos versos desta música que estamos tratando. 

Neste período que vai do ano 1877 a 1879, várias são as desgraças deixadas pela a 

seca.  

Na ocasião, o Brasil ainda estava no segundo reinado, ainda não 

tínhamos nestes pais uma república-não que isto fosse favorecer algo de bom no 

período de seca, pois é visto que tanto no período imperial como no republicano, a 



seca sempre foi tratada com pouquíssima importância pelos os nossos governantes. 

É sabido que em 1877, enquanto os pobres morriam de sede e fome no Nordeste, o 

imperador D. Pedro II estava de viajem por vários países da Europa e outros 

continentes, inclusive viajou ao Egito e Israel. 

Porém, ao retornar ao Brasil o imperador promove algumas festas para 

recardar fundos para os flagelados da seca. Daí surgiu a lenda de que o Imperador 

iria vender as joias da coroa e doá-las aos flagelados. Não se encontra nenhum 

amparo a esse respeito em nenhum documento da época e também se sabe que 

isso não era de conduta do monarca, sempre avesso a atos populistas.  Várias 

cidades do interior do Nordeste ficaram desertas quase sem habitantes; a fome era 

feroz, derrubava tudo e todos que vinham pela frente; o homem do sertão aguenta 

de tudo, mas a fome, essa, sim, o consome. Nada nem ninguém pode resistir a 

necessidade vital. Na citação abaixo é possível notar o quanto os jornais da época  

já alertava para uma grande seca no ano de 1877. 

 
No sertão baiano a seca já era intensa no segundo semestre de 1877. 
Segundo o Diário de Notícias, na região próxima a Monte Santo já não 
havia o que comer a não ser o miolo do xiquexique. Em novembro o jornal 
noticia que a seca estava ameaçando a Feira de Santana. No dia 14 
informa que em Maracás a seca era “igual à das províncias do norte”. No 
dia seguinte o mesmo jornal transcreveu uma longa carta vinda de Santo 
Amaro com a seguinte descrição detalhada: “os lavradores estão 
assustados por não saberem até onde irá à falta de chuvas, e receia uma 
seca que, como a do norte, nos trará um sem-número de miséria”. Faltavam 
diversos alimentos e os preços tinham duplicado em curto período. 
(Villa,2001,pag.56 e 57)  

                    

A vida para o Nordeste parecia ter chegado ao fim, só restava, então ir 

embora da sua terra. E foi o que aconteceu com muitos que partiram rumo à 

Amazônia, onde tinha trabalho nas seringueiras e porque também lá não se passava 

por seca alguma. Vários trens e navios partiram cheios de nordestinos,  que, além 

de sofrer com a seca, tinham que passar por humilhação ainda maior quando tinham 

que ver suas filhas de treze ou quatorze anos serem violentadas por comandantes 

de navios,  chefes e maquinistas de trem e outros mais: isso era demais para um 

homem simples do campo, mas acima de tudo tinha honra e respeito a todos com 

quem lidavam. Por isso cada vez o sofrimento só aumentava. 

O fato de sair pra algum lugar e encontrar um trabalho não queria dizer 

tanta coisa, pois o que aquele humilde sertanejo queria mesmo era estar na sua 

terra com sua família, plantando e colhendo o que lhe era merecido. Mas essa seca 



que se entende nos anos de 1877/1879, segundo o autor: Marco Antonio Villa deixou 

milhares de flagelados por onde passou.   

 
Uma das mais graves secas que atingiram todo o Nordeste. O Ceara, na 
época, com uma população de 800 mil habitantes foi intensamente atingido. 
Desses, 120 mil (15%) migraram para a Amazônia e 68 mil pessoas foram 
para outros Estados. A seca foi considerada devastadora: cerca de metade 
da população de Fortaleza pereceu, a economia foi arrasada, as doenças e 
a fome dizimaram até ao rebanho e ainda deixaram flagelados em vários 
Estados como:  150 mil no Piauí, 117 mil no Rio Grande do Norte, 400 na 
Paraíba e 200 mil em Pernambuco, 50 mil em Alagoas, 30 mil em Sergipe e 
500 mil na Bahia.( Villa, 2001 pag. 42.)   

                   

Na citação acima é possível notar a quantidade de flagelados que 

sofreram com a seca de 1877. As multidões de retirantes invadem cidades, 

ameaçam populações e saqueiam mercados, armazéns, lojas de alimentos e 

instituições públicas em busca da superação da fome. Essas ações são o resultado 

da desigualdade que impera nas áreas rurais, onde os latifúndios contrastam com a 

pequena propriedade familiar e a agricultura de subsistência. 

A ira dos camponeses volta-se contra aqueles que se mostram 

indiferentes à sua penúria e ainda desenvolvem práticas comerciais abomináveis 

num contexto de escassez e fome – o monopólio, a venda por atacado para outras 

localidades e o livre aumento de preços, entre outras. Durante o período da seca 

foram vários os prejuízos, e incalculáveis perdas que a província do Ceará e a 

região do Vale do Jaguaribe viveram. 

O período marcante de 1877-1879 traz a cena histórias degradantes de 

pessoas que migravam para as cidades litorâneas em busca de recursos, de água, 

alimentos e esperanças. A morte se encaixava diante das epidemias de doenças 

proliferando devido à falta de higiene, pois sem água nem para beber, não teria 

como cuidar da higiene. Nesse período os poucos rios que existiram secaram, as 

plantações queimaram ao sol; pois sem água, sem alimentos a dor da fome não 

tardou a aparecer e a morte reinou no seu mais terrível quadro impactante. 

A fome da população agravou-se de forma alastrante, onde plantas que 

antes serviam de alimentos para animais agora fazia parte da mesa da população 

sertaneja, isso quando existia. As plantações já haviam sucumbido à desnutrição 

devido à escassez das chuvas, onde nada se renovava apenas se degradava. As 

desgraças da seca não foram poucas, as atividades de destaque no Ceará, e 

principalmente no interior do vale estavam todas inexistentes, pois antes da seca 



toda atividade econômica girava em torno do gado e seus derivados e nesse período 

as atividades econômicas desenvolvidas no interior do Vale do Jaguaribe estavam 

deflagradas devido à estiagem. 

Ainda sob o impacto da seca, devido à morte do gado, das plantas, a 

única forma de obter dinheiro naquele cenário de misérias era a venda dos 

escravos, pois entre outras perdas, a seca poderia causar a morte de muitos cativos 

aumentando assim, o prejuízo dos proprietários do interior da província. Então 

vender os escravos para outras províncias que abrigavam grandes fazendas de café 

representava desse modo, uma boa saída para a crise tornada mais aguda pela 

seca. 

Assim, abalava a economia cearense à seca de 1877 a 1879, a vida rural 

passa a ser vista com outro mundo, um mundo deserto onde somente os esqueletos 

de plantas e animais podem ser vistos e lamentados. Então ficaram os cativos a 

mercê do destino que seus proprietários lhe dessem sendo o tráfico de escravos o 

único bem responsável pela movimentação de dinheiro, durante a grande estiagem 

de 1877 a 1879. Todos os Estados do Nordeste foram afetados pela a seca de 1877, 

porém o Estado mais afetado foi o do Ceará por isso quando se estuda o assunto 

que trata da seca de 1877 se encontra mais registros da época ligando ao Estado do 

Ceará. Mas fica a pergunta que já foi feita por muitos e que vai continuar sendo feita 

por vários anos “Até quando o sertanejo nordestino vai continuar morrendo por 

consequências da seca?” 

Segue abaixo a letra da musica Asa Branca de autoria de Luis Gonzaga e 

Humberto Teixeira:  

Asa Branca (Luis Gonzaga): 

  

 

Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

 

Que braseiro, que fornalha  

Nem um pé de plantação  

Por falta d'água perdi meu gado  

Morreu de sede meu alazão 

 

 

 



Até mesmo a asa branca  

Bateu asas do sertão  

Então eu disse adeus Rosinha  

Guarda contigo meu coração 

 

Quando o verde dos teus olhos  

Se espalhar na plantação  

Eu te asseguro não chores não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 

 

Hoje longe muitas léguas  

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Para eu voltar pro meu sertão 

 

Quando o verde dos seus olhos 

Se espalha na plantação 

Eu te asseguro 

Não Chores não, viu? 

Que eu voltarei, viu meu coração. 

 

 

 

CONCLUSAO 

 

                  É preciso de uma política seria no que se diz respeito ao drama das 

secas no Nordeste, mas será que os políticos do Brasil estão preocupados com o 

assunto? Parece claro que não. Infelizmente a resposta a ser dada é esta de que de 

fato não  houve qualquer interesse por parte dos governos do Brasil em acabar de 

vez com a seca que há muitos anos vem trazendo sofrimento, dor e morte ao povo 

Nordestino.  
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