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resumo 
 

Esta investigação tem por objetivo perceber os protagonismos associados à 
música raiz na região do Sul de Minas, estado brasileiro de Minas Gerais. 
Desenvolvido no âmbito da etnomusicologia, trata-se de um estudo 
etnográfico realizado entre os anos de 2009 e 2012 no município de 
Jacutinga, localizado no Vale do Sapucaí. 

Como música raiz entende-se nesse contexto um universo musical que 
engloba vários “ritmos”, “formas” ou “estilos”, como a moda-de-viola, o 
pagode-de-viola, a querumana, a guarânia, dentre outros, performado por 
uma dupla cantando em dueto com acompanhamento da viola caipira. O 
termo engloba os segmentos música caipira e música sertaneja no sentido 
em que, para os protagonistas, as classificações convergem.  

O conceito de paisagem cantada é adotado como principal ferramenta de 
análise uma vez que no romance – gênero cantado e central da música raiz - 
a poética-narrativa atua como testemunha da história de um universo 
associado ao modo de vida rural do centro-sudeste brasileiro. A memória é 
portanto entextualizada na moda – unidade mínima musical de análise – que 
ao ser performada evoca um catálogo de elementos identificadores de uma 
cartografia humana, territorial e sonora, associadas a um universo designado 
por caipira. O sentido de pertencimento e de identificação com este 
paradigma promove uma recontextualização destes elementos fazendo 
emergir novas paisagens e novas práticas onde eles são ressignificados, 
adquirindo, em alguns casos, o valor de marcos sonoros (ex: o carro-de-boi, 
o berrante e o monjolo). Paralelamente, o processo de materialização da 
música que conduziu à sua fixação em disco e ao aparente desaparecimento 
da situação de performance participativa, transformou a própria música raiz 
num marco sonoro através do qual a caipiridade é representada. 

 

 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

keywords Ethnomusicology, música raiz, Sul de Minas, caipiridade, sungscapes. 

abstract The aim of this research is to gain an understanding of the protagonisms 
associated with música raiz in Sul de Minas, a southern region of the 
Brazilian state, Minas Gerais. Developed within the field of ethnomusicology, 
this is an ethnographic study which was conducted between 2009 and 2012 
in the municipality of Jacutinga, located in Vale do Sapucaí. 
 
 
In this context, música raiz is perceived as a universe that encompasses 
many musical "rhythms", "forms" or "styles", such as the moda-de-viola, the 
pagoda-de-viola, the querumana and the guarânia, among others, performed 
by a dupla singing a duet with viola accompaniment. The term also 
incorporates segments of música caipira and música sertaneja in the sense 
that, for the protagonists, the classifications are convergent. 
 
The sungscape concept is adopted as the main tool of analysis, since in the 
romance – a sung musical genre, central to música raiz - the poetic-narrative 
acts as a witness to the history of the universe associated with the rural way 
of life in south-central Brazil. The memory is thus entextualized in the moda – 
a minimal musical unit of analysis – which when performed evokes a 
catalogue of identifying elements of human, territorial and sonic mapping 
associated with a universe called caipira. The sense of belonging and 
identification with this paradigm promotes a recontextualization of these 
elements, giving rise to new landscapes and new practices where they are 
reinterpreted, acquiring, in some cases, the value of soundmarks (ex. carro-
de-boi, the berrante and the monjolo). In parallel, the process of musical 
materialization that led to their attachment to disk and the apparent 
disappearance of participatory performance situations, turned the musica raiz 
itself into a soundmark through which caipiridade is represented. 
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Preâmbulo 

Sobre a dificuldade de adjetivar a música 

 

SAUDADE DA INFÂNCIA 
Ritmo: moda-de-viola  

 Compositor: Izaías de Melo 
Intérpretes: Pioneiro e Colega 

 

 

 
Transcrição 1: Saudade da infância. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir do fonograma 

incluído no CD “Cheque quente” da dupla Pioneiro e Colega, 2008. Composição: década de 1990. 
Anexo i:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 1. 

 

O texto desta moda-de-viola,1 reúne, a meu ver, um conjunto de características que de 

                                                
1 O conceito de moda-de-viola e outros a ele associados será devidamente analisado no capítulo 5. Tomando-
se em conta que pela natureza deste trabalho serão apresentados demasiado termos émicos, a fim de se 
evitar construir um texto de difícil leitura proponho introduzi-los em fonte itálico e, a partir de então, 
utilizar a mesma fonte gráfica adotada para a redação. 

III 
A comida no fogão-de-lenha com carinho mamãe preparava 
Carne fresca quase todo dia e o frango caipira também não fartava 
Leite puro de manhã cedinho meu pai tirava da vaca maiada 
Galinha sorta por todo terreiro, dois cão perdigueiro pra nossas caçada 
 

II 
Um cercado e um pasto formado, um curral embaixo de um galpão 
Tinha vaca leiteira e bezerro, e também um cavalo alazão 
Porco gordo ao lado no chiqueiro um grande arrozal no vajão 
A vida era uma beleza, não tinha tristeza no meu coração 
 

IV 
O tempo bão foi se passando, perdemo a nossa liberdade 
Aos pouco ficamo cercado pelas grandes propriedade 
Pressionado pelos fazendeiro que de nós não tiveru piedade 
Vendêmo nosso paraíso e dali foi preciso mudar pra cidade 
 

V 
Fizémo a nossa despedida pra nunca mais retornar 
Meu pai véio já cansado não podia mais trabalhar 
O que estava acontecendo não queria acreditar 
Que a história da sua vida ficou destruída naquele lugar 
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alguma forma nos permitem identificar o universo da música caipira, frequentemente 

designada também como música sertaneja ou música raiz. Desde já importa perceber o 

que significa a adjetivação da música como “caipira”. A maior parte da literatura onde o 

conceito de caipira é abordado (exe.: Cândido 1964; Brandão 1983, Ribeiro 

2006a[1995]), expressa uma relação clara com dois tipos de cartografia: a geográfica e a 

social ou de estatuto. Ou seja, a cultura caipira é habitualmente remetida para um 

território de existência – aquele onde vivem os indivíduos que geram e que alimentam 

essa cultura e as suas representações - e para um lugar social de secundarização, pelo 

qual é identificada e adjetivada. Falamos sobretudo de um contexto rural e dos 

indivíduos que o habitam.  

 

Os textos dedicados à cultura caipira demonstram habitualmente uma preocupação com 

a explicação originária dessa cultura conduzindo quase sempre à sua mistificação, 

tratando-a como um objeto uniforme, uma espécie de entidade social não fragmentada, 

una, definida pelo seu caráter coletivo e constante ao longo do tempo. Expressões como 

“ser caipira”, ou “cultura caipira”, como se tratasse de uma constante coletiva sem lugar 

para a diferença no seu interior, são disso exemplos.  O facto da literatura, mas também 

os discursos orais, usarem a expressão “o caipira”, como subsumindo o coletivo ao 

individual e ao singular, por um lado, e de todos os adjetivos associados a esse sujeito 

parecem ser subalternizantes, designando-o como “atrofiado”, “estagnado”, “desleixo da 

existência”, etc., são igualmente demonstrativos desse estatuto social que o indivíduo - 

associado à designação “caipira” - parece adquirir no quadro da cultura brasileira. Esse 

estatuto é quase paradoxal: por um lado é desejado porque ele exprime uma existência 

originária (a raiz) mas, por outro, é de alguma forma caricaturado pela diferença que os 

seus protagonistas apresentam em relação a contextos supostamente mais 

“desenvolvidos”. 

 

Os primeiro trabalhos etnográficos produzidos no Brasil sobre o contexto caipira 

devem-se às pesquisas de Emilio Willems (1947) e Antônio Cândido (1964), no quadro 

dos estudos sociológicos. O primeiro foi realizada no município de Cunha, interior de 

São Paulo, intitulado Cunha, tradição e transição em uma cultura rural no Brasil. O segundo, 

desenvolvido no município de Bofete, também interior de São Paulo, é intitulado Os 

Parceiros do Rio Bonito.  Nestes trabalhos os pesquisadores inscrevem um conjunto de 
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paradigmas que viriam a enformar quase toda a produção posterior sobre a caipiridade2, 

designadamente sua remissão para um território determinado e a sua história ontológica. 

Assim, Cândido afirma que “em certas porções do grande território devassado pelas 

bandeiras e entradas – já denominado significativamente Paulistânia – as características 

iniciais do vicentino se desdobraram numa variedade subcultural do tronco português, 

que se pode chamar de ‘cultura caipira’” (1964: 18).  

 

Esta visão da cultura caipira enquanto marcadora de uma espécie de “área cultural” é 

posteriormente reiterada por outros estudos, designadamente os do antropólogo Darcy 

Ribeiro, na sua obra O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil (2006a)[1995].  

Remetendo a origem da cultura caipira para o período colonial do Brasil, mais 

precisamente o período da crise da mineração, Ribeiro identifica o caipira como uma 

espécie de “bandeirante atrofiado” que abandona a sua condição migrante para se 

sedentarizar num território  particular. Diz Ribeiro que neste processo: 

 

(...) a população se dispersa e se sedentariza, esforçando-se por atingir níveis mínimos de 
satisfação de suas necessidades. (...) O equilíbrio é alcançado numa variante da cultura brasileira 
rústica, que se cristaliza como área cultural caipira. É um novo modo de vida que se difunde 
paulatinamente a partir das antigas áreas de mineração e dos núcleos ancilares de produção 
artesanal e de mantimentos que a supriam de manufaturas, de animais de serviço e outros bens. 
Acaba por esparramar-se, falando afinal a língua portuguesa, por toda a área florestal e campos 
naturais do Centro-Sul do país, desde São Paulo, Espírito Santo e estado do Rio de Janeiro, na 
costa, até Minas Gerais e Mato Grosso, estendendo-se ainda sobre áreas vizinhas do Paraná. 
Desse modo, a antiga área de correrias dos paulistas velhos na preia de índios e na busca de ouro 
se transforma numa vasta região de cultura caipira, ocupada por uma população extremamente 
dispersa e desarticulada. Em essência, exaurido o surto minerador e rompida a trama mercantil 
que ele dinamizava, a paulistânia se "feudaliza", abandonada ao desleixo da existência caipira 
(Ribeiro, 2006a: 346). 
 

Esta visão geocêntrica da cultura caipira é, apesar de problemática, reiterada pelo 

sociólogo José Roberto Zan que, no seu trabalho intitulado “(Des)territorialização e 

novos hibridismos na música sertaneja” (2008:) acrescenta ainda a região do sul de Goiás 

àquelas elencadas por Ribeiro que Cândido designa genericamente por “lençol caipira” 

(1964: 18). Portanto, sob o ponto de vista da geografia o mapeamento da cultura caipira 

está definido pela literatura de acordo com o que podemos verificar na figura 1: 

                                                
2 Para uma explanação detalhada sobre a construção e aplicação deste termo, conferir no capítulo 1. 
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Figura 1. Área geográfica aproximada correspondente ao “lençol caipira” (na atual divisão política). Mapa 

do Brasil, alterado pelo autor com base na bibliografia. Fonte: 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas_tematicos/mapas_escolares/mapas_mudos/brasil.pdf 

Legenda: ° = capitais. Estados: ES=Espírito Santo; GO=Goiás; MG=Minas Gerais; MS=Mato Grosso 
do Sul; MT=Mato Grosso; PR=Paraná; RJ= Rio de Janeiro; SP=São Paulo. 

 

É importante ressaltar que a divisão política atual do Estado Brasileiro é resultado de um 

percurso histórico, desde o período colonial, ao longo do qual se conformaram diversos 

arcaboiços político-administrativos, designadamente as donatarias, as capitanias hereditárias, 

as províncias e finalmente os estados, distritos e municípios. 

 

 
Grelha 1. Percurso dos regimes e unidades políticas do território brasileiro. Fonte: 
http://teen.ibge.gov.br/mao-na-roda/divisao-politico-administrativa-e-regional 

 

Disso decorre que os discursos acima apontados remontam a diferentes períodos ao 

longo dos quais as fronteiras geográficas da organização do território se foram 

alterando3. Portanto, o termo “Paulistânia”, comumente veiculado outrora (segundo 

                                                
3  Ainda durante o século XX aconteceram importantes alterações no cenário cartográfico-político 
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Cândido) referia-se a uma ampla área territorial que hoje abrange vários estados 

brasileiros. Isto demonstra como a tentativa de análise a partir de um conceito de “área 

cultural” pode incidir em observações equivocadas já que as fronteiras, sobretudo no 

âmbito da cultura, nunca são fixas. 

 

Do ponto de vista da cartografia social os autores acima enunciados são igualmente 

centrais no modo como têm vindo a definir e a consolidar um conjunto de paradigmas 

que de alguma forma definem “o caipira”. António Candido explica que no contexto de 

uma suposta “região caipira” se consolidou um tipo de habitat disperso que designa por 

“bairros rurais”, ou seja unidades sociais caracterizadas por relações de solidariedade 

vicinal e de parentesco. Neste quadro, propõe noções como “níveis sociais” e “níveis 

vitais” - para compreender as relações dos meios de sustento - e acaba por definir o 

modo-de-vida dos indivíduos que conformaram seu objeto de estudo baseado na 

pequena produção de subsistência como “sociedade de mínimos vitais”.  

 

A cultura caipira é assim definida como uma realidade submersa em situações de vida 

precária, cujo potencial conflitante é frequentemente superado a partir das práticas 

lúdico-religiosas, de caráter coletivo e entendidas, neste contexto, como fator de 

equilíbrio social. A música, e outros comportamentos a ela associados, é uma presença 

constante nessas práticas. José Roberto Zan é o autor mais emblemático na reiteração 

deste argumento.  De acordo com Zan o equilíbrio da sociabilidade dos “bairros rurais”, 

definidos por Cândido, era vinculado a uma complexa ritualística associada a práticas 

festivas e religiosas onde a música era um dos elementos fundamentais. Zan 

complementa, citando o sociólogo José de Sousa Martins, que a música das Folias-de-
                                                                                                                                      
brasileiro, como a construção de Brasília, inaugurada em 1960, com o objetivo de sediar a nova capital do 
país. Disto decorre que a área do antigo Distrito Federal, ou seja, o Rio de Janeiro, se transformou no 
estado da Guanabara, que por sua vez veio a se extinguir mais tarde, em 1977. Neste mesmo ano, o estado 
de Mato Grosso foi dividido dando origem a um segundo, o Mato Grosso do Sul (Cf.: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp31.htm). Sequencialmente, em 1988, aquando da 
promulgação da Nova Constituição Brasileira, o norte de Goiás foi emancipado para consolidar-se como o 
estado de Tocantins (Cf.: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm). E se pensarmos em 
períodos ainda mais remotos, como no início do século XVIII, a “Guerra dos Emboabas” – termo usado 
pejorativamente pelos paulistas para se referir aos portugueses e outros estrangeiros que chegavam à 
procura do ouro -  levou a Coroa a intervir na divisão político-administrativa das terras coloniais. Soma-se 
a isto os conflitos travados entre as Coroas Portuguesa e Espanhola por terras no interior do continente, o 
que culminou com o “Tratado de Madrid”, em 1750, cujo acordo concedeu a Portugal - em troca das 
terras de Colonia del Sacramento (hoje pertencente ao território Uruguaio) - terras correspondentes às 
atuais áreas do Pantanal e Amazônia. Foi a partir das “bandeiras” e “entradas”, e o consequente Tratado, 
que possibilitou a Portugal ampliar seu território em terras sul-americanas que, pelo Tratado de 
Tordesilhas (1494), o conformava bem mais modesto que as dimensões territoriais que veio a consolidar-
se como o atual Estado Brasileiro. 
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Reis e do Divino, a moda-de-viola ou mesmo os toques de viola que acompanham as 

danças catira e cururu, não se dissociavam das práticas lúdico-religiosas que ocorriam nos 

espaços povoados pelos habitantes das áreas rurais do centro-sudeste brasileiro (Martins 

apud Zan 2008: 2).  

 

O antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, em Sacerdotes de viola (1981) – uma obra 

considerada central na etnografia brasileira sobre a presença da música, em particular da 

viola, nas festas religiosas - apresenta seis estudos sobre diferentes cerimônias populares 

do catolicismo em São Paulo e no Sul de Minas: Folia dos Santos Reis, Dança de São 

Gonçalo, Dança de Congos e Dança de Santa Cruz. Com base numa intensa experiência de 

trabalho de campo, Brandão oferece uma descrição exemplar das cerimónias observadas  

propondo igualmente uma análise dos sistemas simbólicos do catolicismo popular. De 

acordo com o autor, sem essas manifestações, nas quais a música assumia central 

protagonismo, as relações sociais seriam dificultadas ou mesmo destruídas e os bairros 

rurais desagregados. Esta situação vem efetivamente ocorrendo. Na verdade, a forma de 

organização social nas zonas rurais do centro-sudeste brasileiro organizada a partir de 

pequenos bairros onde a música desempenhava o papel de conector de formas de 

socialização, foi desaparecendo com a diluição do registo rural que a acolhia. Assim, o 

ritual que abrigava a música foi igualmente deixando de ocorrer mas a música, essa, foi 

apropriada pela indústria discográfica que não só a recebeu como de alguma forma lhe 

permitiu expandir-se e, claro, alterar-se.  

 

Este percurso – entre o contexto das práticas religiosas e o contexto da indústria 

fonográfica – é no entanto mediado por uma espécie de processo de “ascensão” que 

inclui contextos de revivificação e folclorização e contextos de exposição em palco. 

Todavia a ambição de produzir um disco e, portanto, de aceder ao mercado e à indústria, 

é praticamente partilhado por todos os intervenientes nos diferentes contextos. O disco 

é considerado, em muitos casos, como a referência máxima do modelo de música raiz o 

que, aparentemente, representa quase um contrassenso em relação às próprias 

representações associadas ao conceito de “raiz”. 

 

O itinerário percorrido por esta música desde o contexto rural de caráter efémero até à 

sua fixação em disco, traduziu-se portanto numa mudança de estatuto: enquanto no 

primeiro caso (antes da “era do disco e do rádio”) cabia à música um papel diretamente 
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ligado ao fazer coletivo e à própria manutenção da vida social dos grupos, através das 

práticas festivas e religiosas, a partir do momento em que foi apropriada pela indústria 

essa música aproximou-se do conceito de “show” ou “concerto”, e acedeu ao mercado 

do disco transformando-se, portanto, numa mercadoria . De acordo com a proposta de 

epistemológica de Thomas Turino, sua obra Music as Social Life (2008), baseada na 

proposta de análise fenomenológica de Pearce, enquanto no primeiro caso estamos 

perante uma situação de performance participativa - os consumidores eram/são os próprios 

performers, sempre num quadro de fazer coletivo e, portanto, agregador -, no segundo 

caso estamos perante uma situação de performance apresentativa pela clara separação de 

papéis entre público e artista. Uma terceira categoria - esta referente não ao fazer musical 

“ao vivo” mas à aplicação da tecnologia à música – Turino define como alta fidelidade - 

high fidelity – e, segundo o autor, “refers to the making of recordings that are intended to 

index or be iconic of live performance” (2008: 26). 

 

Estas duas últimas categorias parecem estar umbilicalmente associadas. Se 

confrontarmos os textos escritos sobre Cornélio Pires podemos constatar que foi ele o 

que primeiro vislumbrou nos violeiros do interior um potencial promissor para o 

mercado do entretenimento. Naquela altura, ele investiu no sentido de organizar 

apresentações públicas em forma de concertos cênicos, onde além da componente 

musical, explorava também uma outra cômica com anedotas e causos4 caipiras. O sucesso 

desta empreitada o encorajou a comercializar este produto num segmento que surgira no 

Brasil há pouco mais de duas décadas: o mercado fonográfico. O sucesso desta segunda 

investida promoveu, juntamente com a massificação e a popularidade dos programas de 

auditórios das Rádios, a emergência de uma prática performativa apresentativa. Assim, 

num processo retroativo, a performance apresentativa e a de alta fidelidade 

alimentavam-se mutualmente, já que ambas são efeito e causa uma da outra. 

 

A primeira gravação em disco da música caipira ocorreu em 1929 com a edição de uma 

série de discos produzida, financiada e distribuída pelo folclorista e jornalista Cornélio 

Pires (1884-1958). O facto de ter designado esta coleção como “Música Caipira”, viria a 

                                                
4 No glossário do Dialeto Caipira (1920), Amadeu Amaral afirma que causo equivale a “caso, s. m. - fato, 
ocorrência, anedota: "Vô le contá um causo". | Encontra-se em Gil Vicente, muitas vezes, caiso, como se 
encontra aito por auto. Terá a nossa forma dialetal relação com a vicentina, ou tratar-se-á de mera 
influência de causa? Cp. a loc. por causo de = por causa de”. O termo atualmente pode designar uma 
anedota ou um episódio fortuito, verídico ou não, cuja “contação” requer do “contador” uma exímia 
habilidade interpretativa. 
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condicionar a classificação dos discos posteriores e, por consequência, gerando uma 

categoria. Na realidade Cornélio, em 1910, já realizara um espetáculo na Universidade 

Mackenzie, em São Paulo, onde reuniu catireiros, cururueiros5 e duplas de cantadores6 do 

interior de São Paulo. Nos anos seguintes, realizou shows com duplas caipiras em várias 

cidades do mesmo estado tendo igualmente constituído um grupo que designou por 

“Turma Caipira”.  

 

 
Figura 2. Turma Caipira de Cornélio Pires. 

Fonte: http://eduardopereiradeazevedo.blogspot.pt/2012/11/musica-caipira.html 
 
 
 
Mas foi em 1929 que pagou com recursos próprios a gravação de fonogramas do selo 

vermelho da Columbia - contendo modas-de-viola, músicas, anedotas, imitação de 

bichos e “poesia caipira” - através da etiqueta Byington & Company, representante da 

gravadora Columbia no Brasil (Zan 2008:3). Ele próprio se dedicou a gravar 

declamações de causos e a publicar livros com transcrições das letras de algumas modas7 e 

causos por ele coletados e/ou adaptados. Neste sentido, Cornélio Pires foi um indivíduo 

central numa espécie de “materialização” da música caipira não só fixando o seu nome 

como também registando pela primeira vez em disco e em livro, este tipo de música e 

textos a ela associados.  

 

                                                
5 Trata-se de indivíduos que performam, designadamente, a dança o catira e o canto ao desafio cururu. Estas 
designações serão abordadas em detalhe no capítulo 2. 
6 Expressão usada para se referir ao violeiro/cantor. 
7 A definição de moda será devidamente abordada na introdução.  
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Figura 4. Etiqueta central do 
mesmo disco no qual consta, no 
lado B, “Jorginho do Sertão”, a 
primeira moda-de-viola gravada, 
interpretada pela dupla Caçula e 
Mariano e com narração 
introdutória de Cornélio Pires 
(recolhida por este). Fonte: 
http://produto.mercadolivre.com.
br/MLB-507744404-78-rpm-
cornelio-pires-como-cantam-
algumas-aves-moda-viola-29-
_JM?redirectedFromParent=MLB4
94617193 

Figura 3. Disco 78rpm produzido 
por Cornélio Pires em outubro de 
1929. Fonte: 
http://www.boamusicaricardinho.
com/index_int_2.html 
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Figuras 5 e 6. Capa e contracapa da 4ª edição de “Conversas ao pé do fogo” (1938), tendo sido a primeira 

edição lançada em 1921. Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2011. 
 

 

 
Figura 7. Exemplo de “causos de assombração” descritos por Cornélio Pires (ibidem). 
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A partir de Cornélio, a música caipira passa a ser considerada como um produto a ser 

comercializado. E a edição do disco transforma-se num  “mito de origem” como se 

verifica nos discursos construídos sobretudo em fontes escritas, que atribuem ao 

momento de edição do primeiro disco o “nascimento” do gênero propriamente dito. O 

jornalista José Hamilton Ribeiro, por exemplo, em Música caipira: as 270 maiores modas de 

todos os tempos, chega a classificar como “patriarcas” os principais compositores e duplas 

daquela que designa como a “primeira fase” da música caipira, ou seja, as primeiras 

décadas de gravações realizadas. O autor afirma ainda ser este o momento histórico mais 

significativo do género, além de elencar os referidos “patriarcas” como se escalando um 

time de futebol, atribuindo posições especificas de jogador para cada. A este time José 

Hamilton chama “o esquadrão de ouro” (2006b: 43). 

 

O compositor e investigador Ivan Vilela, em sua tese de doutorado, sublinha bem este 

posicionamento sobre a música caipira que a remete para um período associado á 

indústria e ao disco. Diz Vilela que: 

Quando pensamos em música caipira nosso pensamento se reporta a um período não muito 
distante, quando estas músicas começaram a ser gravadas, no final da década de 1920. Através do 
rádio e dos discos, essas músicas trouxeram a nós o cotidiano do camponês do Centro-Sudeste 
do Brasil, o caipira, utilizando vozes e instrumentos como a viola e o violão (Vilela 2011: 31). 

 

Ou seja, se analisarmos este pequeno parágrafo verificamos que mesmo na produção 

mais recente e de carácter académico, como é exemplo o trabalho de Vilela, a referência 

à música caipira vem sempre acompanhada de uma remissão geográfica (Centro-Sudeste 

do Brasil), social (enunciando o caipira como o camponês) e também fonográfica 

(música gravada). Nesse sentido, parece que quando falamos de música caipira há três 

enunciações que coincidem: o lugar, o estatuto social e a indústria. Como se a música 

caipira só existisse quando gravada em disco ou num outro suporte de divulgação de 

massa como a rádio. 

 

O disco representa um efetivo marco histórico. É com ele que a designação “música 

caipira” parece fixar-se e, com ela, uma espécie de ascensão social dos músicos e da 

própria música. Mas este marco trouxe também consigo uma evidente interrogação: que 

nome teria esta música antes de ser designada “música caipira”? E até que ponto esta 

designação, emanada do exterior e associada à indústria, foi efetivamente incorporada 

pelos músicos ou é considerada operativa por eles? 
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Na verdade, podemos dizer que existem três registos igualmente importantes na 

atribuição de designações e de categorias à música que, neste contexto, designo por raiz. 

Um está incluso nos discursos escritos, produzidos por académicos, folcloristas, eruditos 

locais e jornalistas que, por questões supostamente “objetivas”, usam a categoria 

genérica de “música caipira” ancorando-se no fenómeno Cornélio Pires, ou seja, na 

edição discográfica. Outro decorre da própria indústria da música que, por questões de 

mercado, cria rótulos vendáveis para a música que produz (música caipira, música 

sertaneja e sertanejo universitário). E, finalmente um terceiro, gerado no contexto da 

performance e usado pelos protagonistas no ato de fazer a música – os violeiros, 

cantadores e palmeiros – que não recorrem a nenhuma categoria genérica referindo-se à 

música que fazem como “moda”, “catira”, “folia”, “congada”, “São Gonçalo”, “cururu”, 

“cateretê”, entre outros. Estes universos são evidentemente permeáveis entre si sendo 

que os músicos procuram de alguma forma incorporar e operar (aceitando ou rejeitando) 

os conceitos produzidos pelos estudiosos e pela indústria.  

 

Nesse sentido, e dependendo do momento histórico ou do contexto de origem, 

assistimos à utilização de forma indiferenciada das categorias genéricas de música 

sertaneja e música caipira, em referência ao mesmo universo musical. Embora, com o 

decorrer do tempo, a última parece ter vindo a ser substituída pela primeira, sobretudo 

pela indústria. Sob o ponto de vista do mercado a categoria “caipira” remetia para 

valores depreciativos que de alguma forma prejudicavam os objetivos da indústria 

optando, portanto, sobretudo a partir dos anos 1960, pelo uso da designação de 

“sertaneja”. Um dos autores que mais se dedicou à reflexão sobre este assunto foi José 

de Souza Martins (1975), cuja perspectiva de análise – no sentido de argumentar sua 

classificação - parte dos aspectos relativos à produção e função da música. A dicotomia 

entre música caipira x música sertaneja consiste, em sua opinião, na diferença estatutária da 

música a partir de uma perspectiva de análise marxista: enquanto a música caipira detém 

somente valor de uso, a música sertaneja detém valor de troca. Esta análise propõe uma 

descontinuidade clara entre a música inserida nas práticas lúdico-religiosas - como a 

Festa de São Gonçalo, Folia-de-Reis, Festa do Divino, Festa de São João, e ainda os 

cantos de trabalho e brincadeiras como os mutirões, catiras e cururus - e a música enquanto 

bem de consumo simbólico. A música caipira corresponderia às práticas coletivas dos 

bairros rurais de uma maneira geral à qual pode ser atribuído um valor de uso enquanto 

performance participativa,  e música sertaneja corresponderia às práticas industriais e de 
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consumo decorrentes do mercado do disco, à qual seria atribuído um valor de troca 

enquanto performance apresentativa e alta fidelidade. 

 

A preocupação relativa à definição conceptual de uma categoria musical genérica, para a 

música caipira/sertaneja, é expressa igualmente pelos atores envolvidos na performance 

musical de entre os quais destaco o testemunho do violeiro  Roberto Corrêa. Trata-se de 

um compositor e intérprete com uma carreira multifacetada cuja relação com a viola se 

iniciou em 1977. Como compositor, dedica-se também à produção de trilhas sonoras 

para teatro e vídeo, tendo, no seu papel de pesquisador, publicado importantes obras 

relacionadas à prática da viola caipira, designadamente o primeiro livro dedicado à viola 

(1983) e um método de ensino e de técnica de interpretação: “A arte de pontear viola” 

(2000). Enquanto músico com grandes responsabilidades sociais no quadro da música 

caipira/sertaneja, a sua percepção sobre o conceito é simultaneamente de sujeito e de 

objeto. Corrêa define como música caipira  

 

(...) a música produzida na região Centro-Sul do País e que preserva a essência do meio rural. É 
música que, de algum modo, tem sua origem nas manifestações tradicionais típicas do povo desta 
região. Assim, música caipira compreende desde a música das famosas duplas, com seus ritmos 
característicos, até músicas modernas e complexas, desde que essa essência ali esteja preservada. 
O que chamo de ‘essência da música caipira’ é algo extremamente sutil; é um elo com a tradição, 
com o meio rural e seus códigos subjetivos. As duplas caipiras, a partir deste elo, desenvolveram 
um estilo, com estruturas e ritmos bem definidos. Porém, este elo permite, também, uma 
composição livre, desvinculada do estilo das duplas e, mesmo assim, caipira, pois a criação não se 
prende a formas: é um estado d’alma. Esta essência, presente nas manifestações tradicionais, 
envolve amor e reverência ao sertão. (...) a música tradicional caipira, então, refere-se tanto às 
funções musicais típicas – como Catiras, Folias, Curraleiras, Cururus que muitas localidades ainda 
preservam – como também a estes documentos sonoros, reminiscências de outras épocas, enfim, 
testemunhos da identidade musical de um povo. (Corrêa 2000: 64-65). 
 

Para Corrêa tudo é música caipira. Aqui se inscreve não só a performance participativa 

(manifestações de caráter mantenedor da estrutura social dos bairros rurais que ocorria 

antes da era fonográfica), como a performance apresentativa e a alta fidelidade (os 

diferentes segmentos e desdobramentos promovidos pelo mercado até os dias de hoje). 

Porém, enquanto expõe o seu argumento sobre o que entende ser a “essência” da  

música caipira, o autor evoca o Sertão enquanto instância última dessa essência, ou seja, 

a música caipira definir-se-á também pelo “amor e reverência ao sertão”.  

 

Como refere Ivan Vilela, não cabe a nós, investigadores, instaurar uma categoria 

operativa num quadro onde a operacionalidade – associada á música – parece ser 

altamente perigosa. As designações de música caipira ou sertaneja devem, portanto, ser 
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enquadradas no tempo, no lugar e no contexto a partir dos quais são geradas e usadas. 

Porém, independentemente do reconhecimento que hoje temos sobre a relatividade do 

uso dos diferentes conceitos,  é um facto que o mercado configurou uma categoria 

musical que opera como uma autobiografia do homem rural do centro-sul brasileiro que 

frequentemente é designado por caipira.  

 

É precisamente sobre uma modalidade musical que emerge a partir da indústria que o 

meu trabalho incide, ou seja, sobre um fazer performativo de caráter apresentativo e/ou 

de alta fidelidade. Porém, não é objetivo meu incidir sobre o grande mercado da música 

caipira/sertaneja. O meu universo de estudo centra-se num contexto paralelo, que toma 

a indústria como exemplo de referência, mas que circula em meios de difusão mais 

modestos como os de âmbito eminentemente local ou a própria rádio. Tem como 

elemento comum com a indústria o facto de se instituir como uma prática apresentativa 

porém ela decorre em contextos de circulação restrita podendo mesmo nem chegar a ser 

gravada sendo performada ao vivo em estúdios de pequena dimensão. Trata-se de uma 

pesquisa etnográfica, a partir das propostas da etnomusicologia e dos estudos de música 

popular, e as análises priorizarão obras produzidas ou recolhidas por violeiros locais – 

portanto, não inseridas no repertório produzido e divulgado pela indústria e, 

consequentemente, não conhecidas pelo grande público – o que não impede de recorrer 

a esta última produção, sempre que se me afigure necessário. O repertório analisado foi 

produzido entre as décadas de 1940 e 2012 sendo que, de uma maneira geral, o cuidado 

com a data das produções não é evidenciado pelos performers. 

 

Neste enquadramento, opto por utilizar a  designação de música raiz para me desvincular 

da problemática caipira x sertanejo (malgrado ter reservado um capítulo para análise destes 

termos) uma vez que a expressão música raiz é recorrente no discurso local e no dos 

meus colaboradores. Esta opção permite-me diluir a dicotomia caipira x sertanejo e resulta 

de uma conversa tida com um conjunto de colaboradores no terreno que a partir do seu 

discurso me facultaram uma designação que supera todas as dicotomias:  

(...)a música sertaneja, ela é a música caipira... é a música sertaneja caipira, é 
a música raiz... cê entendeu? A música sertaneja caipira é a música raiz. 
(Violeiro Paraná, Valdenilson de Paiva, 25/04/12).  
 
Na verdade eu acho que a música sertaneja raiz caipira que é a verdadeira. 
(Sueli Paiva, esposa do violeiro Paraná, 25/04/12). 
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Introdução 
TOCOS DO MOJI8 
Ritmo: Moda-de-viola 

Compositor: Da Cunha e Roldão9 
Intérpretes: Laércio Cunha e Pioneiro  

 

A nascente deste rio 
é lá nos Tocos do Moji 

de remanso em remanso 
vai surgindo o rio mirim 
seguindo a sua restinga 
vai surgindo Jacutinga 

no meio deste jardim 
 

nesta pequena cidade 
uma família de violeiros 
nas barrancas deste rio 

conquistou fama e dinheiro 
é a família dos Taliba 
é gente que só se arriba 
é tradição dos mineiros 

 
quando eu falo em Taliba 
eu falo em Pereira Batista 

o tio João e o Toninho 
são os primeiros da lista 
desta grande irmandade 

o Joaquim deixou saudade 
pra tristeza deste artista 

 
descendestes desta raça 
é rijo que nem madeira 

Duarte, Cunha e Felisbino 
São parentes dos Pereira 

desta grande parentaia 
Garanto que não tem faia 

É cerne de taiuveira 
 

Transcrição 2: Tocos do Moji. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no CD “Só 
moda de viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Composição: década de 1990. 

Anexo ii:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 2. 
 

O problema central desta tese prende-se com o estudo e análise do protagonismo 

associado à música raiz na região do Sul de Minas, em especial no que se refere à sua 

relação com as paisagens que a acolhem e onde é gerada (natural, humana e sonora)10 e o 

modo como se estabelece uma situação de compromisso entre um passado 

supostamente “original” e um presente tecnológico marcado pela relação com os meios 

                                                
8 A grafia deste vocábulo é feita indistintamente com “g”, ou com “j”. Porém, quando se refere ao nome 
do rio grafa-se com “g”, já no nome da cidade Tocos do Moji (que é o caso do título desta moda), grafa-se 
com “j”. 
9 Composição em memória de Joaquim Pereira Batista, vulgo Joaquim Foguete. 
10 Embora reconheça a dificuldade de circunscrição destas categorias, pelo modo como se interceptam, 
uso-as por necessidade de estabelecer modos de diferenciação entre universos em análise. Baseio-me nas 
propostas de Appadurai (1996) que mais adiante serão referidas e discutidas.  
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contemporâneos de divulgação da música (rádio, disco e palco). Trata-se de um estudo 

etnomusicológico, de perfil etnográfico, decorrente da minha investigação de campo 

realizada entre os anos de 2009 e 2012 no município de Jacutinga e arredores (Vale do 

Sapucaí - mesorregião Sul e Sudoeste do estado brasileiro de Minas Gerais).  A primeira 

parte do título da tese – Os folgazões do Mogi-Abaixo – refere-se, portanto, aos violeiros e 

cantadores que, em linguagem vernacular, são designados por folgazões11, e à cidade de 

Jacutinga que, em sua origem, se designava por Mogi-Abaixo12. 

 

A pesquisa de campo adotou como ponto de referência a Rádio Estância de Jacutinga (REJ) 

que, através de seus programas e apresentadores, tornou possível o estabelecimento de 

contatos com os principais violeiros do município e arredores. A rádio permitiu-me, 

através do programa “No Braço da Viola”, apresentado por Marcelo de Paula e 

Carlinhos Sapucaí, aceder ao contato direto com duplas ao vivo e, ainda, o 

estabelecimento de uma relação de grande cumplicidade com o “Capitão Renê”, 

responsável pelo programa “Baú do Capitão13” que me abriu não só os arquivos da rádio 

como também me acompanhou em trabalho de campo e no estabelecimento de relações 

de proximidade com os violeiros locais.  

 

Por que razão escolher o Sul de Minas como epicentro para o meu trabalho? Na 

verdade, a área geográfica correspondente ao que Antônio Cândido (1964) designa como 

“lençol caipira” abrange um território claramente disperso e interestadual. Diversos 

autores associam itinerários fundamentais da música raiz a lugares diferentes e, portanto, 

torna-se difícil a escolha de um lugar consensual para desenvolver trabalho de pesquisa 

sobre este domínio. Assim, a minha escolha sobre a região do Sul de Minas prende-se 

com o facto de aí residirem ou desenvolverem carreira, indivíduos que têm tido um 

protagonismo importante na criação de paradigmas interpretativos, designadamente as 

duplas Moreno e Moreninho; Riachão e Riachinho; Bate pé e Catireiro, naturais dos arredores da 

cidade de Machado e da atual Poço Fundo, e os violeiros João Mineiro (da dupla João 

Mineiro e Marciano) e Marcelo Costa, também autor de um programa televisivo dedicado 

                                                
11 “[...] sinónimo também de devoto, que é a maneira como são tratados os eufóricos e fabulosos cantadores 
campeões. Esses últimos são, pois, na voz corrente caipira, verdadeiros ungidos pelo dom de fazer versos, 
‘aqueles home impossível!’” (Sant’anna, 2000: 189). 
12 “(...) a origem de Jacutinga prende-se, inicialmente, à história do ouro encontrado no bairro de São 
Pedro por Francisco Lustosa e Ângelo Batista Furtado. Após a descoberta do rico metal começaram a 
passar por esta região muitos mineradores. No início do século XIX a localidade passou a ser ponto de 
pernoites e paradas cada vez mais frequentes. O local foi denominado: ‘Mogi-Abaixo’”. (Valle 2000:8). 
13 Aquando de minha pesquisa de campo este programa se chamava Violas do Brasil. 



 27 

à música raiz, estes naturais de Andradas. Acresce-se a esta lista o compositor Luiz de 

Castro, conhecido como Poeta da Natureza e natural da cidade de Campo do Meio, que 

conta hoje com 77 anos de idade e cuja produção musical atinge o total de 1749 

composições gravadas pelas duplas de carreira mais bem sucedidas no mercado da 

música raiz (Castro e Sanches, 2011: 05). Prende-se ainda com a existência de uma rádio 

(REJ), no município de Jacutinga,  cujo trabalho em prol da música raiz, tem oferecido 

ao Sul de Minas um lugar de destaque na manutenção, promoção e divulgação desta 

música.    

 

Entrementes não há, até o momento, nenhum trabalho etnomusicológico realizado 

sobre música raiz - considerando-se aqui o segmento advindo do modelo propagado 

pela indústria - que tenha estudado esta região em particular. O trabalho já referido de 

Carlos Rodrigues Brandão (1981) debruça-se sobre o fazer musical de caráter 

performativo participativo, nomeadamente o Ciclo de Santo Reis em Caldas/MG, as 

pequenas companhias de Folia de Reis da periferia urbana de Poços de Caldas/MG e o 

ciclo de São Benedito em Machado/MG. Acresce-se a esses os trabalhos de Suzel Reily 

sobre o Congado no Sul de Minas (2001), particularmente na cidade de Campanha, e 

sobre migrantes sul-mineiros residentes em São Bernardo/SP (1992). De resto, em 

relação aos estudos etnográficos desenvolvidos sobre o fazer musical de caráter 

performativo apresentativo/alta fidelidade nesta região, ainda há muito por se fazer. 

 

O Estado de Minas Gerais divide-se em regiões administrativas que, de acordo com o  

Instituto de Geociências Aplicadas (IGA) estão organizadas em 12 mesorregiões sendo o 

Sul e Sudeste de Minas uma delas. Embora oficialmente a região não seja denominada 

por “Sul de Minas”, é um facto que esta expressão surge frequentemente relacionada à 

região como por exemplo Circuito turístico do Sul de Minas; Jornal Sul de Minas; Guia do Sul 

de Minas; Instituto Federal do Sul de Minas; Faculdade de direito do Sul de Minas; Portal sul 

mineiro; Circuito Turístico das Malhas Sul de Minas, entre outros. A organização das 

mesorregiões baseia-se nos seguintes critérios: “processo social como determinante, o 

quadro natural como condicionante e a rede de comunicação e de lugares como 

elemento da articulação espacial”14 . 

 

                                                
14 Cf: 
http://www.mg.gov.br/governomg/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=69547&chPlc=6
9547&termos=s&app=governomg&tax=0&taxp=5922  
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Devido à grande extensão do Estado de Minas Gerais e à distância entre as cidades do 

sul do estado e a capital (Belo Horizonte), esta região testemunhou algumas iniciativas 

de cariz separatista ao longo da sua história. Já em finais do século XIX, Bernardo 

Saturnino da Veiga, um dos militantes e autor das edições do Almanach Sul-mineiro, se 

refere à ideia de “provincianização do sul de minas15”. E a historiadora Pérola Castro, 

refere a existência de vários momentos políticos da história desta região que tornavam 

iminente a criação de uma zona com autonomia política (Castro, 2010: 50, 51)16. Para a 

autora, o surgimento e desenvolvimento das ideias separatistas no Sul de Minas se 

justificam porque “durante a primeira metade do século XIX, o sul mineiro foi, com a 

Zona da Mata, a principal região cafeeira e agroexportadora de Minas Gerais. Sua 

prosperidade econômica, todavia, não coincidia com sua pequena expressividade 

política nos níveis provincial e nacional” (Castro, 2010: 50). 

 

Se por um lado a posição geográfica do Sul de Minas o distancia da capital, por outro 

lado, como já referira Cândido, aproxima-o culturalmente de seu estado vizinho, São 

Paulo. Considerando que o jogo da identidade se constrói também pela diferença, esta 

posição fronteiriça situa o Sul de Minas numa dupla condição de distinção: por uma 

lado, apesar da proximidade geográfica, ele diferencia-se politicamente do seu estado 

vizinho paulista, e, por outro, diferencia-se em relação às outras mesorregiões do estado 

a que pertence. Articula-se assim um jogo entre mineiridade x paulistanidade (num nível 

interestadual); e sul-mineiridade x mineiridade (num nível intraestadual). O acesso a 

emissoras de rádio do estado paulista (e posteriormente a redes transmissoras de TV) 

reforçou a aproximação cultural do Sul de Minas ao estado de São Paulo, ao mesmo 

                                                
15 “Já em múltiplos e repetidos artigos no Monitor Sul-Mineiro, jornal que há 13 annos publicamos nesta 
cidade, temos procurado justificar a ideia da provincialisação do sul de minas, mostrando os recursos de 
toda esta zona, e até demorando-nos no estudo das despezas trazidas por esta imprescindível modificação 
da nossa organização política” (Veiga, 1884: 36). 
16 “Em 1862, o deputado Dr Evaristo Ferreira da Veiga apresentou, sem êxito, Projeto de Lei que dividia 
Minas Gerais em duas partes e criava uma nova província com a denominação de Minas do Sul. Suas 
disposições eram as seguintes: 
Art. 1˚ Fica elevado à categoria de província, com a denominação de província de Minas do Sul, o 
território da província de Minas Gerais, compreendido entre as do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, 
tendo por limites o rio Turvo até sua confluência no rio Grande; este abaixo até as contravertentes do Rio 
São Francisco, a alcançar a cordilheira que divide as águas do mesmo rio São Francisco das do rio 
Paranaíba; e este abaixo desde sua nascente na mesma cordilheira até os limites da província de Goiás. 
Art. 2˚ a nova província terá por capital a cidade da Campanha da Princesa, enquanto a assembleia 
respectiva não decretar o contrário” (Castro 2010: 50, 51). 
(...) “Foram propostos ainda mais dois projetos separatistas, respectivamente em 1868 e 1884, sendo que o 
de 1868 previa igualmente a elevação da região à categoria de província, porém com a denominação de 
província do Sapucaí. ‘Atente-se que a denominação escolhida para a nova província – Sapucaí – sugere 
que até o nome de Minas deveria ser esquecido’ naquela região” (Melo apud Castro, 2010: 54). 
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tempo que o distanciou ainda mais da capital mineira e demais mesorregiões.  

 

É com base no reconhecimento também deste manifesto de diferença, visível 

frequentemente nos discursos da música, que se justifica o desenvolvimento desta 

pesquisa centrada na música raiz no Sul de Minas. Urge esclarecer, entretanto, que não 

cabe aqui a pretensão de abranger toda a extensão geográfica que corresponde ao Sul de 

Minas (considerando-se como paradigma a divisão administrativa, como exposto acima). 

Desta forma, o que se pretende aqui é considerar o terreno como uma amostra de uma 

região - o Sul de Minas – representada pelo município de Jacutinga. Assim, a estrutura de 

representação segue a seguinte linha indutiva: 

 

“lençol caipira” > Sul de Minas > Jacutinga 

 

   
 

 

O uso de uma moldura geográfica para fazer o recorte do contexto espacial do meu 

trabalho, prende-se sobretudo com a necessidade de circunscrever o meu enfoque 

dentro de uma região, definida pela literatura diversa, como “região de pertença” da 

música raiz. Não é, portanto, minha intenção utilizar como categoria operativa o 

conceito de área cultural, sobejamente discutido na literatura das ciências sociais e 

humanas em particular nos domínios de estudo da etnomusicologia. Por essa razão, me 

parece mais adequado o uso do conceito de “lençol caipira” proposto por António 

Cândido (1964), uma vez que ele remete, de uma forma imagética e evidentemente 

metafórica, para um território aparentemente fluido e de moldura flexível.  No contexto 

multicultural do Brasil a remissão de práticas expressivas para regiões demográficas é 

Figura 8. Mapa do Brasil com 
destaque para o “lençol caipira” 
(adaptado pelo autor). Fonte: 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas_
tematicos/mapas_escolares/map
as_mudos/brasil.pdf  
 

Figura 9. Região correspondente à 
mesorregião “Sul e Sudoeste de 
Minas” (adaptado pelo autor). 
 

Figura 10. Localização do 
município de Jacutinga no Sul de 
Minas (adaptado pelo autor). 
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uma inevitabilidade por razões que não cabe aqui discutir. Desta forma, e embora 

reconheça que no quadro contemporâneo o lugar das músicas não se circunscreve a uma 

geografia física e territorial, sinto que é importante, por questões de rigor, respeitar 

também as categorias veiculares a que essas músicas estão associadas. Assim, a opção 

pelo uso de designações como “lençol caipira” ou “Sul de Minas”, procura estabelecer 

um compromisso entre o reconhecimento da inoperância teórica do conceito de área 

cultural e a necessidade das pessoas – neste caso aquelas frequentemente designados por 

caipiras – de fazerem pertencer a um lugar a música que fazem.  
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Problemática e enquadramento conceptual e teórico 

 

PRIMEIRO DE MARÇO 
Ritmo: moda-de-viola  

Compositores: Colega, Toninho e Zé Víto 
Intérpretes: Pioneiro e Colega 

 

Dia primeiro de março, eu inda estou me alembrado 
Na Fazendinha da Mata houve um desastre danado 

Regulava meio-dia, o céu estava nublado 
Deu um estalo tão forte e uma faísca no gado, ai 

 
O campeiro da fazenda é a seu nome chamado 

Foi depressa na Fazenda dispois que déru recado 
Seu Pedro mandou chamar quatro hómi arreforçado 
Foi Seu António, Caetano, Sebastião, seu criado, ai 

 
Silvério levou o carro muito bem apreparado 

Quando chegou lá no campo já estava arrumado 
Até o couro dos boi o povo tinha tirado 

Não proveitaru a carne porque estava queimada, ai 
 

O dono desta Fazenda era um patrão afamado 
Quando soube da notícia viveu triste, amargurado 

Quem perde bem é um prejuízo danado 
A sorte que ele já tinha, mas bem encomendado, ai 

 
É por isso que os antigo ainda diz o ditado 

Tem certas coisas no mundo tem seu destino traçado 
Que pra morrer não tem hora e nem o dia marcado 

Tudo é guiado por Deus quando seu dia é chegado, ai 
 

Transcrição 3: Primeiro de março. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído CD 
“Cheque quente” da dupla Pioneiro e Colega, 2008. n.d. 

 

Estudar a música raiz implica necessariamente assumir que ela não é independente de 

outros tipos de comportamentos expressivos e universos estéticos. O próprio conceito 

de música tem que ser, neste contexto, reconfigurado uma vez que a componente 

sonora – seja instrumental, seja vocal, seja contextual – que ela incorpora, parece não 

existir independente da palavra. De resto, a palavra é absolutamente central como 

guardiã de uma narrativa histórica que não tendo tido direito a ser guardada em fontes 

eruditas – pela relação que a caipiridade estabelece com o registo rural pouco instruído - 

se encontra contudo, alojada nos diferentes repertórios de palavra cantada. Entendo 

neste caso o conceito de palavra cantada tal como proposto por Ruth Finnegan, no seu 

texto introdutório ao livro “Palavra Cantada” (2008). De acordo com Finnegan, a 

palavra cantada não pode ser analisada sem a relação de interação que se estabelece 

entre três dimensões que a constituem: o texto, a música e a performance (2008:16). 

Porém, ao invés de estas componentes serem analisadas separadamente, elas devem ser 
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vistas em correlação uma vez que a situação da performance altera significativamente as 

dimensões textuais da palavra e da música. O texto literário quando cantado, modifica-

se não apenas no que diz respeito ao modo como é pronunciado mas também em 

relação ao seu significado. Na verdade estas três dimensões da palavra cantada operam 

enquanto formas transformadoras dos universos em que se inscrevem: os do o corpo 

(através da voz), os da memória (no quadro das narrativas), os da fala (na dimensão da 

palavra),  e os do canto17.   

 

Por outro lado, o músico e investigador Ivan Vilela, no seu trabalho académico sobre a 

música caipira/sertaneja intitulado Cantando a Própria História (2011), defende que as 

narrativas musicais ligadas ao universo da oralidade caipira são fundadas no género 

musical e literário romance, constituindo uma autobiografia dos indivíduos e das 

comunidades, narrando aventuras, sagas, desafios e dificuldades protagonizadas por elas. 

Ora, essas canções assentam justamente num formato literário que corresponde ao do 

romance uma vez que, tal como ele, são igualmente repositórios de histórias.  

 

Que histórias contam, então, as palavras cantadas das canções dos violeiros?  

Sugiro como hipótese que as modas, enquanto unidade mínima da música raiz, articulam 

uma relação triangular entre o universo simbólico da caipiridade como repositório de 

memórias para a construção de uma comunidade coesa e, por outro lado, o universo de 

pertencimento que constrói um lugar representado pela música estando ao mesmo 

tempo representado nela. Este processo de representação faz-se através de um modo de 

cantar a caipiridade e, como tal, de promover o seu elogio descrevendo-a através de 

múltiplos recursos textuais de caráter topofílico e narrando-a através da evocação de 

sons, personagens ou episódios passados. Estes processos definem, no fundo, modos de 

cantar as paisagens a partir da sua entextualização e, consequentemente, da sua 

recontextualização (Bauman 2004). Uso, neste caso, o conceito de entextualização tal 

como proposto por Richard Bauman e adotado no texto conjunto por Bauman e Briggs 

(vide infra). De acordo com Bauman  

The process of entextualization, by bounding off a stretch of discourse from its context, 
endowing it with cohesive formal properties, and (often, but not necessarily) rendering it 
internally coherent, serves to objectify it as a discrete textual unit that can be referred to, 

                                                
17 A palavra cantada tem sido tema de um encontro bianual organizado pela primeira vez por Elizabeth 
Travassos, Claudia Neiva de Matos, e Fernanda Teixeira de Medeiros na Universidade do Rio de Janeiro 
(UNIRIO) em articulação com a Universidade Fluminense. Trata-se de encontros multi-disciplinares que 
até agora deram origem à publicação de dois livros (Travassos, Matos e Medeiros 2001) e (Travassos, 
Matos e Medeiros 2008). 
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MÚSICA 
RAIZ 

 

described, named, displayed, cited, and otherwise treated as an object (Barber, 1999). 
Importantly, this process of objectification also serves to render a text extractable from its 
context of production. A text, then, from this vantage point, is discourse rendered 
decontextualizable: entextualization potentiates decontextualization. But decontextualization 
from one context must involve recontextualization in another, which is to recognize the 
potential for texts to circulate, to be spoken again in another context. (Bauman 2004: 4).  

 

Neste sentido proponho o seguinte modelo de análise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Modelo teórico de análise: protagonismo da música raiz na construção da caipiridade. 

 

A meu ver, a dinâmica destas relações nas quais a música raiz se inscreve ao construir o 

sentido de caipiridade enforma também uma comunidade acústica, conceito que Truax 

define como  

(...) as any soundscape in which acoustic information plays a persuasive role in the lives of the 
inhabitants (no matter how the community is arbitrary and may be as small as a room of people, 
a home or building, or as large as an urban community, a broadcast área, or any other system of 
electroacoustic communication. In short, it is any system within which acoustic information is 
exchanged. (Truax, 1994: 58) 

 

A abordagem de Truax se inscreve num contexto de potencial comunicativo, ou seja, de 

troca de informações, como denota o próprio título de sua obra Acoustic Communication 

Universo 
simbólico 

Universo 
morfológico 
(entextualização) 

 

Universo de 
pertencimento 

Reversão da dependência/elogio da caipiridade 
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(1994)[1984]. O autor, partindo do princípio de uma relação mediadora entre ouvinte e 

ambiente que se estabelece através do som, apresenta um continuum entre três universos 

que compõe o sistema de comunicação acústica: fala – música – paisagem sonora. A 

colocação da música entre a fala e a paisagem sonora deve-se ao fato de ser este modelo 

pensado a partir da forma humana de comunicação. Assim, Truax elabora um modelo 

de análise - que toma como referência os enunciados de Jakobson e Saussure acerca da 

relação do som/significado num nível fonético e linguístico - que segue uma linha 

indutiva do tipo: som – estrutura – significado.  

 

O enunciado de Truax, em meu entender, corrobora a proposta de se estudar a música 

raiz tendo em conta a importância da dimensão da palavra. A textualidade das modas 

contribui para uma partilha de informações também acústicas (ou informações acerca de 

uma paisagem sonora) e para a mediação de relações entre o indivíduo e o ambiente (e 

entre outros indivíduos). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12. Modelo teórico de análise detalhado: protagonismo da música raiz no processo de reversão do 
estado de dependência e no consequente  elogio da caipiridade. 

 

É precisamente a partir deste enquadramento que esta pesquisa abordará a música raiz: 

Universo  
simbólico 

Universo de 
pertencimento 

Universo 
morfológico 
(moda) 

Reversão da dependência/elogio da caipiridade 

• Território 
• Indivíduo 
• Tecnologia 

(mercado) 

• Guarda a memória 
• Constrói a memória 
• Perpetua a memória 
• Conduz à communitas 

• Performance 
    Som musical 
    Palavra cantada 

• Paisagem  
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situando-a como uma autobiografia individual e coletiva dos sujeitos identificados ou 

associados à designação de “caipira” onde, a partir da articulação de universos 

simbólicos performados nas modas18 - a unidade mínima para a performance da palavra 

cantada -, se enforma uma comunidade empática que é também uma comunidade 

acústica.  

 

Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivo amplo analisar o protagonismo da música raiz no 

processo de consolidação de uma identidade caipira a partir do seu papel na reversão do 

estatuto de dependência ao qual os indivíduos associados veicularmente à caipiridade 

têm estado sujeitos. Nesse sentido serão colocados em relação operatória os seguintes 

universos de análise: 

1. Os performers -  aqui se incluem os protagonistas do ato de fazer musical, ou 

seja, os violeiros/cantores e outros agentes de transformação dos textos em 

performance como por exemplo os atores e os radialistas. No caso da música 

raiz a transformação de práticas participativas em práticas apresentativas e de 

alta fidelidade (Turino 2008), constitui um dos paradigmas mais evidentes a 

partir da década de 1950. A possibilidade de regravação e cópia da música 

amplificou este processo a partir da emergência das rádios locais que, por sua 

vez, instigaram também a cada vez maior proliferação de práticas apresentativas 

ligadas aos festivais de música. Os performers transformaram-se assim em 

ícones de representação da música raiz. Ao mesmo tempo que reverteram o seu 

estatuto social acedendo a lugares de exposição que lhe conferem prestígio 

levam, consigo uma mensagem de caipiridade promovendo também a 

communitas e, com ela, fazendo o elogio de uma identidade que agora se 

expressa e se regista em canções.  

2. As modas – aqui consideradas como unidades mínimas da morfologia musical, 

as modas serão analisadas a partir das suas diferentes dimensões: o ritmo, a 

palavra, a voz e a instrumentação. Esta unidade mínima constitui um repositório 

de memória que, no entanto, encerra diferentes saberes: os saberes semânticos, 

ou seja, os significados expressos na palavra e nas sequências musicais; os 

                                                
18 Cf. o conceito de moda na página seguinte. 
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saberes técnicos, ou seja, os modos de tocar e cantar que conferem legitimidade 

aos performers; e os saberes estéticos, ou seja, aqueles que distinguem os 

performers e lhes permitem adquirir prestígio.  

3. As paisagens – A análise dos textos das modas permite-nos entender que na 

busca pela representação e fixação de um passado jamais escrito, as modas 

fazem-no através da descrição dos lugares e da narração das histórias. Esta 

característica confere à moda e aos seus protagonistas, um estatuto singular de 

por um lado guardar o passado em palavras cantadas e, por outro, promover a 

reinvenção desse passado através da recontextualização das paisagens e das 

histórias que contam/cantam. Nesse sentido, podemos dizer que as modas 

definem efetivas paisagens cantadas que são, também, paisagens sonoras, 

humanas e naturais. Através deste processo as modas sugerem novas paisagens 

que agora são reinscritas no território e no quotidiano como forma de manter e 

elogiar a caipiridade.  

  

Sobre Moda 
 

Eu sou mesmo divertido, assim fala o festeiro 
Minha moda não ofende, peço licença primeiro 

Pra cantar neste salão junto com os forgazão 
Somos todos companheiro 

 
(versos de Os dois mineiros  

ritmo: moda-de-viola 
compositor: Raulzito Rodrigues 

intérpretes: Laércio Cunha e Pioneiro) 
 
Transcrição 4: Os dois mineiros. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no CD “Só 

moda de viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Composição: década de 1990. 
 

Como afirma o sociólogo Eduardo Menezes, moda é um termo de origem portuguesa, 

remontando aos tempos coloniais (2008: 50). Provavelmente o uso do termo na música 

raiz prende-se ao fato histórico de ser comum, nas manifestações festivas e religiosas 

dos bairros rurais, o catira, uma dança cuja estrutura se divide em duas partes, sendo uma 

delas composta por uma moda-de-viola. Moda, portanto, seria uma abreviativo daquela 

expressão19.  

                                                
19 No contexto português a designação moda ou modinha está também associada ao contexto da música 
de transmissão exclusivamente oral. De acordo com Susana Sardo, na Enciclopédia da Música em Portugal 
no século XX,  trata-se de uma “designação genérica que se refere a uma canção ou uma canção dançada 
executada com ou sem acompanhamento instrumental” (Sardo 2010: 805). É utilizada veicularmente no 
quadro dos agrupamentos folclóricos e também como referente a uma unidade performativa no âmbito 
dos grupos corais alentejanos.  
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O termo é comum entre os violeiros e receptores. Mais do que isso, é usado como 

diferenciador que remete para um universo estético particular que é reconhecido pelos 

músicos e pelos receptores como uma unidade performativa associada ao universo da 

“autêntica” música raiz, conforme se observa no excerto de depoimento de um dos 

meus colaboradores, Nestor, da cidade de Andradas/MG:  

“Pra ser bem franco, pra falar prucê, rádio mêmo eu só ouço aqui cedo, eu ligo o rádio cedo na 
Nova FM de Andradas das 5:00 às 6:00, porque depois das 6:00 pra frente já começa a tocar 
aquelas modinha que só fala de “muié, cachaça e cama”, aquilo ali pra mim não vira! Eu sou que 
nem o Serjão de Pinhal que falava “eu não gosto de música, eu gosto de moda! “ 
(Nestor, 22/05/2012). 

 

Na dimensão morfológica do modelo de análise associado ao protagonismo da música 

raiz, anteriormente enunciado neste capítulo, apresentei a moda como unidade musical 

mínima, ou seja, como uma unidade que apresenta uma estrutura particular. Em meu 

entender, uma moda incorpora como elementos estruturantes a palavra (componente 

textual), a voz (quase sempre em dueto, designada neste contexto como dupla,), a 

instrumentação (viola caipira e/ou violão), e o ritmo. Este último aspecto é de 

fundamental relevância no contexto do música raiz. O termo se refere a um universo 

que compreende um leque de segmentos musicais incorporados pela música raiz, sendo 

esse um tipo de “guarda-chuva” que abriga aqueles. Esses segmentos abrangem tanto 

variações locais da música de caráter apresentativo, como tipologias musicais divulgadas 

pela indústria, como é o caso dos ritmos veiculados em países próximos geograficamente 

do Brasil (sobretudo Paraguai e México). O ritmo refere-se, portanto, a um padrão 

rítmico e métrico, a uma técnica interpretativa na viola e a um estilo de desempenho da 

música. As modas são, na sua quase totalidade, apresentadas para o público (quer em 

apresentação, quer em suporte de venda ou divulgação) a partir de seu título e de seu 

ritmo, como nos exemplos já apresentados neste trabalho - e no que diz respeito à 

performance destacam-se, naturalmente, o nome da dupla de intérpretes e do(s) 

compositor(es), sendo estes últimos omitidos em alguns casos.  
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Figura 15.  Contracapa do CD da O Bom Pescador da dupla Cacique e Pajé (2008, Gravação e Edição 
Tocantins). Gentilmente cedido pelo compositor António Teodoro, da cidade de Mogi Guaçu, na o 
ocasião de um encontro de violeiros realizado na casa do senhor Atílio em Sapucaí (distrito de Jacutinga). 
No repertório constam cinco modas compostas pelo compositor guaçuano. Fotografia: Alexsander J. 
Duarte, 2102. 
 
 

Figura 13. LP Data Feliz da dupla Tonico e Tinoco, 2ª 
edição (1972)[1965]. Gravadora Rosicler (com 
acompanhamento Chantecler). Arquivo Pessoal Capitão 
Renê. Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 

Figura 14. Detalhe com 
referências aos títulos, tipo de 
ritmo e compositore(s) das faixas 
1 e 2 (lado B) do mesmo disco. 
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Figuras 16 e 17: Cópia digitalizada do LP da dupla Cruzeiro e Oriente de Ouro Fino/MG. Arquivo 

particular do Capitão Renê com o qual elabora e apresenta seus programas na REJ.  
Fotografia: Alexsander J. Duarte: 2012. 

 

Esta componente, o ritmo (no sentido que lhe é atribuído no universo da música raiz), 

prende-se também a uma outra de caráter performativo que diz respeito à técnica 

aplicada à viola mas que não tem uma designação própria. Trata-se, basicamente, de 

formas de tocar a viola e de usar a mão direita para produzir tipologias de som.20 

 

 

 

 

                                                
20 Para uma análise detalhada sobre a viola caipira vide capítulo 5. 

Figura 18. Viola caipira 
pertencente a Nabor Afonso 

de Toledo. Fotografia: 
Alexsander J. Duarte, 2012. 

Figura 19. Dupla de violeiros, irmãos Balbino (Arcíde e 
Tião Pracato). Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 
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O antropólogo Allan de Oliveira, ao abordar este tema (2004: 10), apresenta dois tipos 

de toques (visto aqui como uma maneira de se tocar) usados pelos violeiros: o ponteado 

(ou ponteio) e o rasqueado. No caso do primeiro as cordas são dedilhadas separadamente; e 

no segundo as cordas são “rasgadas”, ou seja, atacadas num só golpe, com o movimento 

da mão por inteiro. O modo de tocar ponteado é próprio da moda-de-viola, de forma que 

a viola “canta” junto com a voz, definindo assim seu caráter predominantemente 

melódico. Já na forma rasqueada o violeiro usa as costas da mão, dando à execução um 

caráter mais centrado na componente rítmica e menos dedicado à componente 

melódica. Dentre os principais ritmos que compõem o cancioneiro da música raiz temos 

a moda-de-viola, a querumana, a toada, o cateretê, o cururu, o pagode-de-viola, a chibata, a cana-

verde, o valseado, a rancheira, o huapango, o corrido (estes três últimos importados do México 

a partir da indústria), a polca, a guarânia, o chamamé (estes três últimos importados do país 

vizinho Paraguai, pela indústria), dentre outras variações e combinações entre os 

mesmos (vide infra cap. 5).  

 

Contudo, o termo moda se aplica não somente à moda-de-viola (enquanto um dos tipos 

de unidade que compõe a constelação de ritmos do universo da música raiz) mas a 

quaisquer outros, ou seja, a qualquer canção ou composição instrumental que remeta 

para o universo particular da música raiz reconhecida pelos violeiros e pelos receptores. 

Conforme afirma Oliveira, “‘tocar uma moda’ pode significar tocar uma moda-de-viola, 

mas, também, qualquer gênero caipira, como um cururu, por exemplo (2004: 128). E 

complementa o autor demonstrando que “é assim que ela é definida por Mário de 

Andrade nos seus rascunhos do “Dicionário Musical Brasileiro’” (ibidem: 128, 129). O 

reconhecimento auditivo e/ou o domínio técnico desta constelação de ritmos permite 

aos protagonistas (quer violeiros, quer receptores) alcançarem níveis elevados de 

estatuto no interior da comunidade acústica. 

 

Em relação à componente performativa das vozes no contexto da música raiz entendo o 

aspecto central diz respeito ao tipo de agrupamento formado pelos músicos, 

designadamente a dupla. A meu ver, esta característica denuncia uma condição de 

dependência e reciprocidade que remonta à estrutura mesma da sociabilidade dos 

bairros rurais onde as práticas coletivas e de solidariedade – nomeadamente o mutirão e 

as festividades religiosas como São Gonçalo e Folia-de-reis – atuavam como 

mantenedores da própria comunidade. Tomando como empréstimo a terminologia 
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proposta por Antônio Cândido (1964) para interpretar esta condição - os mínimos – a 

formação em dupla no contexto da música raiz remete para uma situação de 

agrupamento mínimo – duas pessoas – que será entendida como mínimos musicais. 

 

Sobre a Paisagem  

 
CABOCLO SERTANEJO 

Ritmo: querumana 
Compositor: Izaías de Melo 

 Intérprete: Pioneiro e Colega 
 

Sinto uma saudade imensa 
Do lugar que eu fui nascido 

Falo do meu sertão 
Pedaço de chão querido 

Não posso esquecer jamais 
Foi lá que eu me criei 

Pra matar esta saudade 
Eu vou deixar a cidade 

Pra lá me retornarei 
 

Quero sentir o cheiro 
Das flores que lá existem 

Quero ouvir nas madrugadas 
Os galos cantando triste 
Quero ver lá no riacho 

Murmurar da cachoeira 
Quero ouvir todos os dias 

O barulho que eu ouvia 
Das batidas da porteira 

 
Quero ouvir as cigarras 

Cantando no mês de agosto 
Quero lavrar a terra 

Sentir o suor no meu rosto 
Quero plantar e colher 

O meu pão de cada dia 
Quero ser mais um roceiro 

Trabalhar o ano inteiro 
Mas viver com alegria 

 
Quero ouvir o carreiro 

Gritando com sua boiada 
Em cima de um carro-de-boi 

Puxando toras pesadas 
Quero rever o catira 

Que ha muito eu não vejo 
É viver assim que eu quero 

Por isso eu me considero 
Um caboclo sertanejo 

 

Transcrição 5: Caboclo sertanejo. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no CD 
“Cheque quente” da dupla Pioneiro e Colega, 2008. Composição: década de 1990. 

Anexo iii:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 3. 
 

O conceito de paisagem se transformou numa categoria importante nos estudos 
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humanísticos, sobretudo no campo da geografia cultural (conferir em Zanatta, 2007), 

onde o termo é desdobrado em expressões como paisagens culturais ou ainda paisagens 

simbólicas. Mais recentemente o antropólogo indiano Arjun Appadurai, em seus estudos 

sobre o panorama da globalização, cunhou expressões que se tornaram recorrentes 

enquanto instrumentos de análise teórica, designadamente ethnoscapes (paisagens étnicas), 

mediascapes (paisagens midiáticas), technoscapes (paisagens tecnológicas), financescapes 

(paisagens financeiras) e ideoscapes (paisagens ideológicas) (Appadurai, 1996: 33). 

 

Murray Schafer incorporou este princípio de paisagem no universo aural propondo o 

conceito de paisagem sonora enquanto “qualquer porção do ambiente sonoro vista como 

um campo de estudo” (2001: 366). Os seus trabalhos, articulados com os de outros 

compositores como Barry Truax e Hildegard Westerkamp, permitiram ampliar o 

conceito de música ao incorporar no universo de análise todos os sons produzidos no 

ambiente sônico de forma a articular o som construído com intenção musical e as 

sonoridades envolventes. Neste viés o etnomusicólogo Steven Feld, em seus estudos 

sobre e com os Kaluli nas florestas Bosavi em Papua Nova Guiné, sugeriu a adoção de 

um novo domínio de saber que designou por acustemologia – epistemologia acústica – 

que, conforme descreve Alice Satomi, define “uma maneira sonora de conhecer o 

lugar”21. É nesta linha que emergem os estudos sonoros – sound studies – e os estudos de 

ecologia acústica. Feld argumenta: 

 

These days I am exploring acoustic knowing as a centrepiece of Kaluli experience; how sounding 
and the sensual, bodily, experiencing of sound is a special kind of knowing, or put differently, 
how sonic sensibility is basic to experiential truth in the Bosavi forests. Sounds emerge from and 
are perceptually centred in place, not to mention sung with, to, and about places. Just as "life 
takes place" so does sound; thus more and more my experiential accounts of the Kaluli sound 
world have become acoustic studies of how senses make place and places make sense (Feld, 
1994: 11). 
 

O percurso da paisagem sonora, enquanto conceito e método de análise, está 

intimamente ligado a histórias de mudanças nos recursos tecnológicos que 

possibilitaram particulares formas de escuta, sobretudo depois da Segunda Grande 

Guerra. Pesquisadores de várias disciplinas incidem a tônica das questões sobre o som, a 

escuta, o ouvido e a voz. Para a antropologia em particular, a paisagem sonora abre 

novas possibilidades para os pesquisadores pensarem sobre a natureza do som e sobre 
                                                
21  Definição extraída do site da Anppom – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em música 
– a despeito da definição de um grupo de trabalho. Disponível em: 
http://www.anppom.com.br/congressos2/2010/gts.php. consulta 
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as técnicas disponíveis para a coleta de dados em campo a partir da aplicação da 

tecnologia (Samuels, 2010: 330). Disso resulta uma perspectiva que põe em causa a 

hegemonia de uma visão “ocularcêntrica” irrompendo assim, no domínio dos estudos 

das humanidades, um paradigma que se pauta numa etnografia da escuta. Exemplo disso 

é a publicação de Veit Erlmann Hearing Cultures (2004), numa espécie de paráfrase da 

obra Writing Culture (1986) de James Clifford. O título do primeiro capítulo de Erlammn 

- But What of the Ethnographic Ear? Anthropology, Sound and the Senses – é uma alusão à 

interrogativa posta em causa pelo próprio Clifford em sua referida obra. Esta citação 

chama a atenção para a consciência da experiência não visual na escrita etnográfica e 

para a possibilidade de se propor novos modelos de conhecimento e percepção de uma 

cultura. 

 

Na verdade, quando Schafer propôs o conceito de paisagem sonora no final dos anos 

1960 tinha como objetivo principal estudar o problema da poluição sonora na 

modernidade. Dessa forma, foi fundado o World Soundscape Project (WSP) na 

Universidade Simon Fraser, ao final dos anos 1970. Schafer conduziu, nesta altura, um 

projeto pela Europa a fim de realizar gravações e estudos em cinco cidades de diferentes 

países cujo objetivo principal era colocar, a nível de terminologia, a ecologia acústica como 

uma rubrica na pauta das questões ambientais (o ambiente é visto aqui como o entorno). 

Deste projeto resultaram importantes publicações dentre as quais Five Villages Soundscapes 

(1977b) e The Vancouver Soundscape (1978a) são disso exemplos. 

 

Neste percurso, o conceito de paisagem sonora ganhou novas dimensões e passou a se 

inscrever em diferentes domínios de estudos. Assim, foi fundado em 1993 o World 

Forum for Acoustic Ecology – WFAE 22  – uma associação multidisciplinar e 

internacional de organizações afiliadas e individuais na Europa, América do Norte, 

Japão e Austrália que partilham o interesse comum sobre o estado das paisagens sonoras 

mundiais. O Fórum representa um espectro de indivíduos engajados no estudo social, 

cultural e ecológico dos aspectos do ambiente sónico e tem como objetivos atuar na 

educação, pesquisa, publicação e distribuição de informações a respeito de trabalhos 

científicos sobre ecologia acústica. O Fórum possui uma ativa página na net onde 

veicula informações a partir de newsletter e um jornal online, Soundscape - the jounal of 

                                                
22 Endereço eletrônico: http://wfae.proscenia.net/index.htm 
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acoustic ecology, que conta com uma comissão científica composta por pesquisadores e/ou 

compositores atuantes neste cenário. 

 

A recente publicação intitulada The Sound Studies Reader (2012) e organizada pelo 

professor de estudos culturais da Universidade de Pittsburgh, Jonathan Sterne, combina 

estudos de diferentes perspectivas como arquitetura, acústica, mídia, cultura, procurando 

perceber as mudanças na forma e significado do som nas diferentes culturas, contextos e 

séculos. Estes estudos, centrados num debate histórico acerca do som e de seu papel na 

cultura e na vida cotidiana, denotam a evidência de um paradigma que reivindica a 

componente aural para um plano de importância elevada. 

 

No caso da música raiz, entendo que apreender uma moda em sua dimensão poética só 

é possível a partir da uma relação estreita com o glossário de sua cosmologia ou, como 

nas palavras de Sant’anna, “pela conexão dialógica da palavra com o mundo cultural” 

(2000: 99). Acrescento agora que essa conexão dialógica deve ser entendida também a 

partir do som, numa articulação entre o som produzido com intenção musical e o 

ambiente sonoro que o acolhe e o gera. Uma vez consumada esta interconexão, o 

resultado pode vir a elucidar sentidos quase sinestésicos, como comentou o violeiro 

Paraná: “de repente fala, né, duma pescaria em tal lugar, cê parece que vê aquilo 

acontecer na tua frente... ocê vive aquilo ali” (Violeiro Paraná, Valdenilson de Paiva, 

2012). 

 

Portanto, entendo que a abordagem paisagística e acustemológica possibilita um 

entendimento da caipiridade/sul mineiridade por uma diferente perspectiva, 

conhecendo e reconhecendo assim os sentidos simbólicos que o universo aural 

representa para a comunidade acústica que enforma e qual o papel que a música raiz 

efetivamente desempenha no processo de guardiã de um patrimônio acústico.  

 

Como o propósito desta abordagem recai sobre os elementos aurais, é importante refletir 

sobre a própria natureza do som. Numa definição de caráter acentuadamente técnico, 

considerando o som enquanto fenômeno físico, o compositor José Miguel Wisnik afirma 

que o som é “(...) o produto de uma sequência rapidíssima (e geralmente imperceptível) 

de impulsões e repousos, de impulsos (que se representam pela ascensão da onda) e de quedas 

cíclicas desses impulsos, seguidas de sua reiteração” (2006: 17). Num dado contexto, 
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entretanto, o som adquire sentidos simbólicos que variam de acordo com suas 

características. Os sons com maior teor de “informação” – num sentido de sinalização, 

ou seja, com intenção comunicativa – talvez sejam os de reconhecimento mais visíveis. A 

própria natureza se incumbiu de moldar determinadas sonoridades cuja ressonância 

pode indicar um alerta de tempestade, o prenúncio de uma nova sazão ou mesmo de um 

predador que se aproxima – isto não somente em relação ao homem mas a todo o reino 

animal (e possivelmente o reino vegetal). Num sentido mais antropológico, Wisnik 

completa que “(...) o som é uma onda, que os corpos vibram, que essa vibração se 

transmite para a atmosfera sob a forma de uma propagação ondulatória, que o nosso 

ouvido é capaz de captá-la e que o cérebro a interpreta, dando-lhe configurações e 

sentidos” (2006: 17). Estes, todavia, variam de acordo com o contexto no qual o som se 

insere, de forma que o mesmo som, em diferentes contextos, pode assumir diferentes 

sentidos e significados. 

 

Refletir sobre o conceito de som implica, necessariamente, refletir sobre os de silêncio, 

ruído e barulho. Todos estes conceitos são, no que às análises sobre cultura e sobre música 

em particular diz respeito, extremamente subjetivos e construídos quase de forma 

individualizada. O que consideramos som por oposição a ruído, por exemplo, depende 

muito do contexto de onde partimos. E quando o som surge como substituto da ingrata 

palavra música o problema expande-se. Para muitas testemunhas auditivas entrevistadas 

durante o meu trabalho a palavra som acaba por soar vaga e sem sentido, ao passo que o 

vocábulo barulho causa um semblante exclamativo que suscita variados depoimentos e 

descrições de sons ambientais . Essa conotação pode ser verificada na própria poemática 

da música raiz, como nestes dois exemplos: 

Ex. 1: 

A cachoeira faz barulho no grotão  
(Contemplando a natureza – cururu de Izaías de Melo) 

 
Transcrição 6: Contemplando a natureza. Transcrição de minha autoria a partir da performance de Izaías de 

Melo, 2011. Composição: década de 1990. 
 

Ex. 2: 

Quero ouvir todos os dias o barulho que eu ouvia 
Das batidas da porteira  

(Caboclo sertanejo – querumana de Izaías de Melo) 
 

Transcrição 7: Caboclo sertanejo. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no CD 
“Cheque quente” da dupla Pioneiro e Colega, 2008. Composição: década de 1990. 
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Naturalmente que alguns destes sons - ou barulhos -, poderão promover experiências 

diferentes em cada indivíduo ou sujeito que os testemunha, evoca ou produz. Na 

verdade, os sons ganham dimensões simbólicas e para perceber seus valores numa dada 

comunidade é preciso analisar o contexto no qual se inserem. Por isso a esfera acústica 

da cultura é central para qualquer análise da atividade humana, obrigando a reconhecer o 

catálogo de sons dentro de sua morfologia e buscar, por fim, uma percepção da 

totalidade a partir de uma perspectiva que reivindica à audição sua importância devida.  

Entender a música raiz implica inscrevê-la numa dimensão acústica que está para lá 

daquela que os músicos e a indústria designam por “música”. Isto mesmo é possível 

verificar no modo como as canções expressam essa dimensão seja pelo que dizem em 

palavras ao descrever o som, seja pelo modo como estão construídas musicalmente, seja 

como, depois, as próprias pessoas incorporam a música no seu quotidiano a partir da 

rádio, por exemplo, dando-lhe um novo lugar na paisagem humana e sonora e 

enformando-se como uma comunidade acústica.  

 

Schafer atenta, em sua argumentação, sobre a dificuldade de se abordar a perspectiva 

histórica de uma paisagem sonora, fato que se deve precisamente à natureza do som em 

detrimento de outros estímulos associados ao sentido da visão. Se hoje em dia é possível 

se munir de modernas técnicas de gravação e materializar registos para análises e visitas 

futuras, em relação a uma paisagem sonora passada e não registada o autor argumenta 

ser preciso voltar para o relato de testemunhas auditivas da literatura ou aos registros 

antropológicos e históricos (2001: 24).  

 

Porém, a situação de dependência na qual os sujeitos designados por caipiras quase 

sempre se situaram, restringiu a sua história ao universo da oralidade, fruto da ausência 

de possibilidades de uma alfabetização institucional. Não havendo, portanto, condições 

propícias para que irrompesse a partir deles mesmos uma produção literária que 

guardasse a memória do patrimônio cultural, a música foi a maneira por eles encontrada 

para realizar tal tarefa. Neste sentido, entendo que parte do repertório terminológico dos 

estudos da paisagem sonora pode contribuir para o emolduramento do modelo teórico 

que se aplicará ao estudo da música raiz neste trabalho. Considerar a paisagem sonora 

como um “campo de estudo” – no sentido proposto por Bourdieu e adotado Schafer - 

implica necessariamente adotar métodos de análise e, com eles, critérios de 

classificações. Entendo que, no caso deste trabalho, a aplicação de um aparato teórico 
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nestes termos se justifica por proporcionar, assim, o mapeamento de um catálogo de 

referentes sonoros que contribuirá para a “conexão dialógica” da palavra cantada nas 

modas com a cultura na qual se insere. O glossário que proponho como referência 

pauta-se nas propostas de Schafer e outros teóricos da paisagem sonora dentre os quais 

destaco Barry Truax e Hildegard Westerkamp (vide infra cap. 6). Assim, no que às 

análises sobre o som diz respeito, adopto no meu trabalho os conceitos de evento 

sonoro, testemunha auditiva, marco sonoro e romance sonoro. 

 

Especialmente importante neste trabalho é o conceito de romance sonoro. Schafer (2001: 

254) comenta que para um número crescente de pessoas a paisagem sonora da vida 

urbana, além e apesar de ser a predominante, está em constante alteração devido às 

novas invenções tecnológicas que implicam no advento de novas sonoridades no 

ambiente. Nesse sentido, o autor afirma que as pessoas podem ser empurradas para um 

clima de nostalgia pelos sons que vão desaparecendo sendo possível que as memórias 

sonoras se transformem em romances sonoros23. A música raiz, através da palavra e em 

alguns casos também através do som, permite evocar memórias sonoras contribuindo 

para a recontextualização desses sons no presente. Muitos são os sons que ficaram 

marcados como testemunhos de um tempo perdido: o apito dos trens-de-ferro, os 

sinueiros (os bois mais experientes e mansos que carregavam um pequeno sino ao 

pescoço a fim de facilitar a condução de grandes boiadas pelas comitivas de peões), o 

berrante e seus variados toques, o canto dos carros-de-boi, o bater do monjolo e outros 

exemplos demonstram como elementos da paisagem sonora podem ser romanceados e 

evocar nostalgia por um passado desejado e idealizado. A música raiz é, em meu 

entender, ela própria uma espécie de elogio ao passado.   

 

                                                
23 Uma definição de romance sonoro – e outras palavras-chave do glossário terminológico dos estudos da 
paisagem sonora - pode ser verificada na página pessoal do compositor Barry Truax hospedada na 
plataforma da Simon Fraser University: http://www.sfu.ca/sonic-
studio/handbook/Sound_Romance.html  
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Figura 20. Encontro de carreiros em Congonhal/MG, com participação de mais de 300 carreiros e 

respectivos carros-de-boi. Fotografia: Alexsander J. Duarte, 03/06/2012. 
 
 

 
Figura 21. Encontro de carreiros em Congonhal/MG.  

Fotografia: Alexsander J. Duarte, 03/06/2012. 
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Figura 22. Júlio César Almeida a executar os toques do berrante na 26ª Festa do Peão de Boiadeiro de 

Albertina/MG. Fotografia: Alexsander J. Duarte, 12/05/2012. 
 

 

 

 

 
Figura 23. Monjolo ornamental construído por João Carlos no Sítio Bocaiúva, Jacutinga/MG. 
Propriedade de Vera Lúcia Fulgati Resende e família. Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 
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Figura 24. Miniatura de monjolo ao lado de um suporte para o garrafão de vinho em forma de uma viola. 

Propriedade: Adega Basso, Andradas/MG. Fotografia: Alexsander J. Duarte, 12/05/2012. 
 

 

 

 

 

Sobre memória e communitas  

 

Para compreender o conceito de communitas, no sentido que Victor Turner lhe atribui, é 

preciso compreender igualmente um outro vizinho que o mesmo autor designa por 

liminaridade. O antropólogo John Dawsey, num artigo intitulado “Victor Turner e a 

antropologia da experiência” (2005), tece uma análise do percurso destes conceitos ao 

longo do século XX no quadro dos estudos da antropologia da experiência e da 

antropologia da performance. O autor demonstra como os trabalhos sobre ritos, 

sobretudo dos ritos de passagem, condicionaram uma perspectiva interpretativa a partir 

de uma experiência liminar onde a sociedade pode ver-se a si mesma a partir de 

diferentes ângulos. Numa situação de liminaridade, os novos modos de atuar e as 

possíveis recombinações dos símbolos são testados podendo ser aceitos ou não. Trata-

se, portanto, de uma zona ambígua, paradoxal e indefinida onde se condicionam 

reflexões críticas sobre a identidade do indivíduo ou grupo oferecendo, igualmente, uma 

margem de idealização. O efeito deste tipo de experiência permite aos sujeitos 

perceberem-se como se feitos “do mesmo barro do qual o universo social e simbólico, 

como se movido pela ação de alguma oleira oculta, recria-se” (Dawsey, 2005: 06). É 
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precisamente essa experiência que Turner designa por communitas (ibidem). 

 

Portanto, a communitas emerge a partir de uma situação de liminaridade. Segundo 

Dawsey, o termo, inspirado a partir das reflexões de Martin Buber, não se confunde 

com comunidade – no sentido de qualquer princípio de organização enquanto modalidade 

de relação social. Ademais, a adoção do termo em latim tem precisamente o propósito 

de permitir a distinção dos dois termos. O caso da caipiridade/sul mineiridade, em meu 

entender, inscreve-se neste quadro. O coletivo de individuais que se imanta não se 

enforma a partir de uma relação vicinal -como se davam nos bairros rurais de outrora 

onde, e neste caso sim, a relação de sociabilidade se estruturava num princípio 

organizador de subsistência social - , mas a partir de uma situação de experiência liminar 

onde os valores simbólicos são expostos, testados e (neste caso) aceites.  

 

Os exemplos de recontextualização de práticas sociais e de valoração simbólica do 

patrimônio acústico – nomeadamente o carro-de-boi, o berrante e o monjolo (vide 

infra) – contribuem para a experiência de communitas entre os indivíduos das novas 

gerações que assim se legitimam a si próprios e entre si. Esta experiência conduz à 

enformação de uma comunidade acústica e performativa que assume a dupla função de 

guardiã e perpetuadora da memória. A música raiz, através da palavra e do som, atua 

como testemunha auditiva de uma paisagem sonora passada, guarda os valores 

simbólicos construídos e promove ainda a revivificação destes símbolos a partir de uma 

experiência de communitas. 

 

Sobre Pertencimento 

 

Os geógrafos Edevaldo Souza e Nelson Pedon, contextualizando a operacionalidade do 

conceito de pertencimento, demonstram que este remete para o termo latim territorium -  

derivado de terra - que aparecia nos tratados de agrimensura com significado de “pedaço 

de terra apropriada” (Pedon e Souza, 2007: 128). O sentido de pertencimento, apesar de 

corroborar este enunciado - a terra pertence a alguém – não diz respeito 

necessariamente ao caráter de propriedade mas sim ao de apropriação. Na verdade, 

afirmam os autores tratar-se de um processo que se constitui num fluxo temporal e tem 

como principal elemento o sentido de pertencimento do indivíduo (ou coletivo de 

individuais) com seu espaço de vivência. Este processo é, por sua vez, enformado a 
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partir de uma relação território-identidade (ibidem). 

 

O sentido de pertencimento, portanto, se estreita não só ao conceito de território mas 

também ao de identidade. A propósito, o artigo publicado pelos geógrafos acima 

referenciados intitula-se precisamente “Território e Identidade” (ibidem). Para os 

autores o território tem o papel de mediar a relação entre os sujeitos sociais, 

estabelecendo assim um relação triangular onde o indivíduo (ou coletivo de individuais) 

se representa para si e para o(s) outro(s). 

 

O conceito de pertencimento é, neste trabalho, entendido numa relação dialógica entre 

o território, as suas representações e a memória que alberga e os indivíduos que o 

habitam. Por esta razão proponho que o conceito de pertencimento seja entendido 

sempre num sentido duplo, que prevê não só que os sujeitos pertencem aos territórios 

mas que os territórios também lhes pertence. Esta relação de vai-e-vem, define 

igualmente uma identidade dos sujeitos e dos lugares e, por conseguinte, um sentido de 

identificação. Refiro-me à proposta de identificação que Stuart Hall define como  

(...) construída a partir do reconhecimento de alguma origem comum, ou de características que são 
partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal. É em cima dessa 
fundação que ocorre o natural fechamento que forma a base da solidariedade e da fidelidade do 
grupo em questão (Hall: 2000, 106). 

 

A caipiridade/sul mineiridade é precisamente esta “origem comum” pela qual os sujeitos 

se identificam e se legitimam a si próprios e aos outros. É o elo afetivo que os aproxima 

e os constitui enquanto comuns, numa constante dinâmica que se estabelece pela 

manutenção e perpetuação da memória onde a música raiz desempenha um 

protagonismo central e decisivo.  

 

Sobre território e topofilia 

 

(...) ao buscar compreender o movimento que faz com que o território constitua o locus da vivência, 
da experiência do indivíduo com seu entorno com os outros homens, fazemos isso tendo a 
identidade como fator de aglutinação, de mobilização para a ação coletiva. 
(...) Esse sentimento de pertencer ao espaço em que se vive, de conceber o espaço como locus das 
práticas, onde se tem o enraizamento de uma complexa trama de sociabilidade é que dá a esse 
espaço o caráter de território (Pedon e Souza, 2007: 136) 

 

A análise do posicionamento dos geógrafos Pedon e Souza, conduz-me às seguintes 

indagações: O que é, de facto, o território? Como pode ser definido em termos de 

realidade física? O que é decisivo na definição de um território que não esteja expresso 
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na sua realidade física?  

 

No caso deste trabalho em particular, o território adquire pelos menos duas diferentes 

dimensões, designadamente a política e a simbólica. A dimensão política, de cariz mais 

visível, refere-se às relações de alteridade que se estabelecem pela existência de fronteiras 

(mais ou menos) delimitadas. Refiro-me aqui, numa escala maior, às divisões territoriais 

vigentes no Estado - a inscrição de uma área a um ou outro estado da federação (neste 

caso Minas Gerais e São Paulo) – e, numa escala menor, à inscrição de uma área a um 

território urbano ou rural (aqui inclui-se a dimensão sectorial que no caso da ruralidade 

prende-se ao sector de agronegócios enquanto atividade econômica) e, finalmente, ao 

patrimônio público ou privado. A dimensão simbólica - mais invisível que a outra - 

refere-se ao universo da ruralidade que envolve o processo de identificação que enforma 

a communitas correspondente ao universo da caipiridade/sul mineiridade. A música raiz, 

tendo como tônica a valorização da ruralidade, enfatiza a roça24 como locus de origem. 

Neste domínio, questionamentos acerca da reinterpretação da ruralidade nos atuais 

estudos sobre territorialização podem ser postos em debate.  

 

O processo de industrialização no qual se viu inserido o Brasil ao longo do século XX 

provocou uma alteração gradativa na distribuição da população entre as zonas rurais e 

urbanas no país. O êxodo rural foi assim um movimento migratório que, na mesma 

medida que esvaziava os campos, fazia inflar as cidades aumentando sobremaneira suas 

periferias. Este percurso é interpretado por Ivan Vilela (2011) pelo trigrama enraizamento 

> desenraizamento > reenraizamento, (E – D – R). O fator de reenraizamento, do qual a 

música raiz é um elemento central e decisivo, é assim descrito pelo autor: 

Pelas ondas do rádio a história dos caipiras se fez conhecida por todos – fato raro num país 
onde é contada sempre a história dos vencedores. A radiodifusão da música caipira atuou como 
um fator de reenraizamento sobre os migrantes preservando seus valores e mantendo a sua 
história. (Vilela, 2011: 03). 

 

Acrescento a esta afirmação o facto de que a música raiz, ao assumir um protagonismo 

central na perpetuação desta memória, recontextualiza o sentido de ruralidade 

irrompendo assim novas práticas sociais dentre as quais os desfiles de carro-de-boi é um 

emblemático exemplo. A roça se transforma, assim, num espaço desejado e em certa 

medida, idealizado.  

 

                                                
24 Entende-se aqui por roça o campo ou o que é oposição à cidade. 
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A meu ver, este quadro converge para uma situação onde pode ser igualmente 

operacional a aplicação de um conceito introduzido pelo geógrafo sino-americano Yi-Fu 

Tuan (1974) no domínio da geografia humanista e dos estudos de percepção do meio 

ambiente, tanto para a geografia quanto para uma área interdisciplinar. Refiro-me ao 

conceito de topofilia proposto por este autor na obra Topofilia: um estudo da percepção, 

atitudes e valores do meio ambiente. A topofilia “é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou 

ambiente físico. Difuso como conceito vivido e concreto como experiência pessoal” 

(apud Barbosa 2011: S.I.). Tuan define assim que determinados ambientes naturais se 

configuram como representativos e metafóricos nos sonhos da humanidade de um 

mundo ideal: a floresta, a praia, o vale e a ilha (ibidem: 04). No universo da 

caipiridade/sul mineiridade, entendo que os sujeitos sociais estabelecem uma relação 

topofílica com a roça que no quadro das recontextualizações da ruralidade (entende-se 

aqui também o quadro das recontextualizações de práticas sociais ligadas à ruralidade), 

promovem uma valorização deste espaço de vivência e mediação na construção da 

identidade – a roça. 
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PARTE I – VIAGEM AO UNIVERSO CAIPIRA 
 

 

 
1. Prolegômenos ao conceito de caipiridade 
 

1.1 Caipira: o vocábulo polissémico e a gramática 

A comida no fogão-de-lenha 
com carinho mamãe preparava 
Carne fresca quase todo dia  

e o frango caipira também não faltava 
 

(versos de Saudade da infância 
ritmo: moda-de-viola 

compositor: Izaías de Melo 
intérpretes: Pioneiro e Colega) 

 
Transcrição 8: Saudade da infância. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no CD 

“Cheque quente” da dupla Pioneiro e Colega, 2008. Composição: década de 1990. 
 

Thomas Turino (2008),  no quadro de sua análise da música como vida social, sustenta 

que a estrutura gramatical da linguagem pode influenciar o modo como pensamos um 

fenómeno. Disto resulta sua opção por adotar a forma adjetiva cultural ao invés da forma 

substantiva do vocábulo cultura. O autor propõe assim uma análise a partir das 

concepções de domínio cultural ou grupo cultural a fim de evitar associações de equivalência 

entre os substantivo cultura e sociedade. A diferença aparentemente simples entre o uso de 

uma palavra na sua forma substantiva ou enquanto adjetivo derivado pode determinar 

os limites entre o esclarecimento e o ofuscamento de um conceito.  

 

No caso do vocábulo caipira esta problemática se acentua devido à polissemia de sua 

função gramatical. Na verdade, o vocábulo caipira pode atuar tanto como substantivo 

como enquanto adjetivo, neste caso qualificando outros substantivos atribuindo-lhes um 

sentido de “caseiro”, rústico ou não-industrial, como “frango caipira”, “ovo caipira”, 

“cozinha caipira” (referindo-se a um tipo de dieta alimentar ou ainda a um espaço físico 

destinado a confeccionar os alimentos, uma cozinha com fogão-a-lenha e demais 

artefatos rústicos)25, “chapéu caipira” e ainda “música caipira”. Essa característica é 

classificada gramaticalmente como derivação imprópria e consiste na alteração da classe 

                                                
25 Em entrevista com a jovem dupla João Pedro e Rubinho, a respeito sobre este assunto Rubinho diz que 
“é, uma comida simples, né... não tem muito acréscimo, né... ovo caipira, vem lá da roça mesmo, da 
simplicidade, não tem nada de produção em escala, é mais simplão de tudo mesmo.” (17/05/12). 
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gramatical da palavra primitiva, sem contudo alterar sua forma. Ex.: “jantar" (verbo) 

para “o jantar” (substantivo); “Judas” (substantivo próprio) para "é um judas" 

(substantivo comum)26. 

 

Em se tratando de categorias musicais comercialmente organizadas pelo mercado, de 

uma forma geral, no que diz respeito à análise das classes gramaticais, há sempre um 

substantivo que define a categoria, por exemplo: o blues, o fado, o jazz, o tango, o rock, etc. 

A pessoa que se identifica com esta categoria, quer como musicista quer como 

apreciador, será definido por um substantivo derivado daquele, como blues-man (ou 

bluzeiro), fadista, jazzista, tanguero (em espanhol) e roqueiro. Não se diz “aquele sujeito é 

fado” ou “aquela pessoa é jazz”. Porém, no caso dos músicos que cantam a chamada 

“música caipira”, parece não existir qualquer distinção entre o enunciado utilizado para 

designar o tipo de música e um outro que define o performer. Os dois únicos casos que 

encontrei que se assemelham ao do caipira são: 1) o caso mexicano do mariachi, que pode 

ser usado para classificar um grupo, um músico ou o próprio gênero musical; 2) e o 

sertanejo, que pode se aplicar a um sujeito, atuando enquanto substantivo - o sertanejo - 

ou como adjetivo no caso de “chapéu sertanejo”, “música sertaneja”, etc. Contudo, há 

ainda uma ressalva em relação à raiz deste último vocábulo, já que “sertanejo” deriva de 

“sertão”, sendo neste caso um substantivo derivado de um substantivo primitivo, 

enquanto caipira é sempre um substantivo primitivo. Portanto, o vocábulo caipira pode 

mudar de função gramatical embora sua forma continue a mesma. Assim, o mesmo 

vocábulo é usado para se referir à música, ao indivíduo e ao território.  

 

De forma particular à aplicação do vocábulo em relação ao indivíduo, entendo que essa 

constatação pode incidir em importantes indagações: é possível se referir ao caipira 

enquanto substantivo? Qual será então sua substância?  

 

Analisando os enunciando de Emilio Willems (1947), Antônio Cândido (1964), Darcy 

Ribeiro (2006a), José Roberto Zan (2008b) e Ivan Vilela (2011), percebemos que o 

caipira é sempre referido como um substantivo, ou seja, um sujeito substancialmente 

definido, detentor de um estatuto oficial com uma história (individual e coletiva), um 

território (geográfico e setorial) e uma língua (ou variante dialetal). Essa interpretação 

                                                
26 Disponível:  
http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/portugues/gramatica/morfologia/formacao_
palavras Acesso em: 10/01/13. 
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define uma cartografia de dupla dimensão a respeito do caipira: uma territorial (política e 

setorial) e uma linguística (e fonética). A dimensão política da cartografia territorial 

refere-se à situação do indivíduo enquanto cidadão de uma unidade da federação, como 

por exemplo o estado de Minas Gerais (ou a uma subdivisão, ex.: mesorregião Sul e 

Sudoeste de Minas). Aí o indivíduo está condicionado a direitos e deveres instituídos 

pelos organismos oficiais legisladores nas diferentes instâncias. Por outro lado, a 

dimensão setorial prende-se ao desenvolvimento de atividades no sector rural (quer 

como subsistência, quer como investimento econômico nos agronegócios ou pecuária), 

que definem as relações sociais no e com o campo. Se recorrermos novamente às 

ferramentas teóricas usadas na análise gramatical de alguns vocábulos, podemos perceber 

que alguns destes podem ter função de adjetivação ou substantivação (neste último caso, 

refiro-me aos substantivos derivados de outros substantivos primitivos). Por exemplo, 

vocábulos como marinheiro (trabalhador ligado ao mar), marnoto (igualmente ligado ao 

mar, refere-se ao trabalhador das salinas), pescador (trabalhador ligado à pesca), 

agricultor (ligado à agricultura), camponês (ligado ao campo), boiadeiro (ligado aos bois) 

ou mesmo os casos de sertanejo (ligado ao sertão) e mineiro (trabalhador das minas ou, 

por uma perspectiva de adjetivação gentílica, habitante ou cidadão natural do estado de 

Minas Gerais), estão relacionados a alguma cartografia de ordem concreta ou 

visivelmente definida. Entretanto o caipira, enquanto substantivo, não se refere a 

nenhum estatuto oficial. A dimensão territorial geográfica (lençol caipira ou “área 

cultural” caipira) não se trata de uma unidade politicamente definida. Não há, de igual 

modo, um território designadamente definido pelo vocábulo caipira do qual se possa 

intuir a substantivação do indivíduo. E mesmo quanto à dimensão setorial, o vocábulo 

caipira não estabelece nenhuma relação com qualquer atividade ou relação de 

proximidade como nos exemplos acima apresentados. Se a única definição do caipira 

mais próxima a este critério se prende à sua relação com o campo, então estamos a falar 

de um camponês da região centro-sudeste do Brasil, e não necessariamente de um 

caipira no sentido substancial, já que caipira não remete a nada e nem a lugar algum. 

Cabe-nos aqui uma pausa para as seguintes reflexões: quem definiu ou define este(s) 

sujeitos(s) como caipira? Com que autoridade? Este(s) sujeito(s) se reconhece(m) nesta 

definição? 

 

O dialeto caipira, no que se refere à dimensão linguística e fonética, é igualmente 

apropriado como argumento para a construção de um discurso que atribui ao indivíduo 
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a classificação substantiva de caipira. Como exemplo, foi iniciado em fevereiro de 2004 

na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e desenvolvido pelo GPGF 

(Grupo de Pesquisa em Gramática Funcional) um projeto que tem como objetivo 

montar um banco de dados, a partir de coletas de campo, sobre a língua falada no 

interior paulista. Segundo Sebastião Carlos Leite Gonçalves, coordenador do projeto, a 

principal característica fonética que se observa na fala do paulista do interior é o r 

retroflexo, estigmatizado como r caipira27. Essa característica fonética, contudo, não é 

particular do interior paulista, antes, pelo contrário, se estende ao longo de um vasto 

território que abrange vários estados do centro-sudeste brasileiro. Será possível assim 

atribuir aos falantes dessa variação linguística uma definição substantiva enquanto 

caipira? Ainda que seja, é preciso considerar que no exemplo do projeto acima descrito 

temos um caso de variação fonética (sotaque) ou mesmo de variação linguística que, 

apesar de classificada como dialetal pelos diversos pesquisadores brasileiros (Amaral 

1920; Martins 2005; Villalta 2004; Praxedes 2007), não é oficialmente reconhecida como 

um dialeto. Cabe-nos aqui algumas perguntas semelhantes àquelas que aplicámos à 

geografia: quem definiu esta variação linguística como um dialeto caipira? Com que 

autoridade? Os indivíduos falantes dessa variação linguística se reconhecem enquanto 

caipiras?  

 

Apresento a seguir três exemplos de excertos de entrevistas realizadas nesta pesquisa que 

se referem ao imaginário que o “ser caipira” pode representar para alguns dos meus 

colaboradores. Escolhi estes exemplos porque se referem a pessoas de diferentes faixas 

etárias e com experiências de vida diferentes. Francisco Duarte, conhecido como Nino 

do França, de 82 anos,  teve a profissão de carreiro e carroceiro tendo dedicado toda a 

sua vida ao trabalho na lavoura; Júlio César, de 34 anos, é veterinário e tocador de 

berrante e Rubens Lima, tem 18 anos, e integra a dupla. João Pedro e Rubinho  

Ex. 1:  

FAD: Essa palavra [caipira] não divia nem de ixistí! O sujeito que fala isso 
dos ôtru é purque ele mêmu é que é um ingnorante.  
AJD: então qual palavra o senhor acha que é correta pra usar? 
FAD: fala sertanejo, nós não somos do sertão? Não viemos da roça? Então! 
(Francisco António Duarte, 15/06/2012). 
 
Ex. 2:  

JCA: o que é “ser caipira”? caipira hoje é uma palavra que tá na moda, que 
                                                
27  Cf.: http://noticias.universia.com.br/ciencia-tecnologia/noticia/2005/09/16/462284/dialeto-do-
interior-paulista.html  
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agora não tem, não sofre mais preconceito... sofreu tanto preconceito que 
parou, agora todo mundo quer ser caipira. Caipira, eu acho que é muito 
relativo... é, que tem um, esqueci o nome da dupla agora, eles vivem no 
distrito federal, inclusive eles faz umas moda-de-viola criticando tudo os 
político... 
AJD: Zé Mulato e Cassiano? 
JCA: Zé Mulato e Cassiano. Então, eles fala que.. nossa, ainda bem que me 
chamaram de caipira porque se me chamasse de sertanejo eu ia ficar bravo 
demais! Eu penso igual assim, já que a gente é caipira, considerado caipira, 
então vamos assumir que a gente é caipira, em contrapartida vem alguém da 
cidade grande pra cá, passa a se tornar um caipira, porque ele não entende 
de nada. Ser caipira pra mim é gostar das coisas simples, é ter contato com 
a natureza, é você se interagir, respeitar o animal, você entender o animal 
no olhar, você dar valor pro que a natureza te oferece, pro que Deus tem 
pra te dar, isso eu acho que é ser caipira, vivenciar isso, sentir na pele, sabe, 
assim, como eu posso dizer... sentir prazer com coisas simples, as coisas 
simples da vida acho que tem mais prazer.  
(Júlio César Almeida, 05/05/2012) 

 

Ex. 3:  

RUB: é, se for pensar, caipira é simplicidade, né... então cê vai ver as 
músicas é voz, violão e viola, não tem banda, não tem nada... e o que é 
sertanejo agora tem toda uma produção... 
AJD: você falou uma coisa aí, vamos supor, “caipira”, sem ser música 
agora, a palavra “caipira” é usada às vezes para... “frango caipira” 
RUB: é, uma comida simples, né... não tem muito acréscimo, né... ovo 
caipira, vem lá da roça mesmo, da simplicidade, não tem nada de produção 
em escala, é mais simplão de tudo mesmo  
(Rubens Lima, da dupla João Pedro e Rubinho, 17/05/2012). 

 

A meu ver, o último depoimento refere-se claramente ao vocábulo caipira enquanto 

atributo, no sentido de adjetivação de algo. Já o segundo refere-se a uma atitude que lhe 

confere um caráter de pureza, quase sagrado, ora como substantivação ora como 

adjetivação. Já para o primeiro entrevistado, o vocábulo remete a um imaginário de 

preconceito e depreciação que suscita recusa e, em certa medida, revolta. Neste sentido, 

em meu entender, o caipira não deve ser definido como um sujeito mas antes como um 

paradigma resultante de uma cartografia multifacetada, construída a partir de símbolos 

ao longo do tempo, na qual o indivíduo é inscrito (por arbitrariedade ou por 

identificação) e pela qual é referido. Deste modo, o indivíduo não se reconhece 

enquanto caipira e sim com um conjunto de símbolos que remetem para um lugar de 

legitimação. 

 

Como este trabalho se depara com conceitos-chave debatidos nas ciências sociais como 
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cultura e identidade, inevitavelmente se fará necessário refletir sobre expressões derivadas 

como cultura caipira e identidade caipira. No sentido de proporcionar um vocábulo de 

maior praticidade operatória, proponho refletir na possibilidade de adoção de algumas 

variações estruturais derivadas deste vocábulo. Na tabela abaixo apresento a forma e os 

sentido a este atribuídos que encontrei ao longo dos estudos, além de outras sugestões 

que possam oferecer algum contributo neste e em futuros trabalhos28: 

 

Vocábulo ou 

expressão 

Classificação gramatical Sentido Exemplos 

 

 

 

caipira 

Substantivo primitivo Um(s) sujeito(s) O caipira paulista (Cândido, 1964) 

 

 

Adjetivo primitivo 

Qualifica o substantivo que o 

acompanha atribuindo-lhe sentido 

de rústico, rural, ligado ao 

universo cosmológico do caipira 

ovo caipira, frango ou galinha caipira, 

bolo caipira, cozinha caipira, região 

caipira, música caipira, dupla caipira, 

viola caipira, cultura caipira, 

identidade caipira, sociedade caipira 

do caipira Locução adjetiva Qualidade ou posse características do caipira 

modo-de-vida do caipira 

acaipirado Adjetivo derivado parassintético Pode-se dizer de objeto ou ação 

que remete ao imaginário caipira 

sistema acaipirado (trecho da moda 

folgazão de João Massuia) 

Acaipiramento/acaipiração Substantivo derivado parassintético Processo de se acaipirar (Cândido, 1964) 

Caipirólogo substantivo derivado sufixal Estudioso do universo caipira O caipirólogo de Rio Preto Romildo 

Sant’anna (Ribeiro, 2006b: 21) 

caipiridade Substantivo derivado sufixal Nos termos de uma constelação 

de hábitos próprios da 

sociabilidade  caipira 

Minha experiência de caipiridade 

(sugestão do autor) 

caipiresco Adjetivo derivado sufixal Indica qualidade e relação com o 

que é caipira 

Hábitos caipirescos (sugestão do 

autor) 

Caipirismo, caipirada, 

caipiragem, caipirice 

substantivo derivado sufixal Elementos ou sistema que 

compõe o mundo caipira; 

Comportamento típico de caipira 

O caipirismo nas produções 

cinematográficas de Mazzaropi 

(Gonzaga, 2011) 

Grelha 2. Análise gramatical de possíveis variações do vocábulo caipira. 

 

Penso que as possibilidades expressas na tabela acima podem oferecer um contributo 

para o desenvolvimento das análises aqui realizadas e de outras futuras. Diante disto, o 

que venho propor neste trabalho – já mesmo a partir do título do próprio – é o uso do 
                                                
28 Para além dos vocábulos acima elencados é possível ainda encontrar nos dicionários generalistas as 
expressões caipirismo que, conforme Larousse, se refere “ao conjunto de elementos ou sistema que compõe 
o mundo caipira e o seu modo de ser nesse mundo, incluindo sua linguagem, seus trajes, costumes e 
hábitos. Refere-se à ‘ação ou dito próprio do caipira...’” (Larousse apud Gonzaga, 2011: 10) e ainda do seu 
sinónimo caipirada - conforme indicado pelo dicionário online priberam . 
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termo caipiridade, de forma a se referir à cosmologia correspondente ao universo 

particular designado por “caipira” ou mesmo a uma rusticidade performatizada que 

emerge – e faz emergir – a partir de práticas recontextualizadas. A caipiridade é definida, 

assim, por um conjunto de cartografias construído a partir de universos icónicos (modos 

de estar, de vestir, de falar, de ser, de cantar) na qual os sujeitos são inscritos seja por 

auto-identificação seja por arbitrariedades externas no sentido de fora para dentro.  
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2. Protagonismos e testemunhos na 1ª pessoa 
 

No sentido de dar voz àqueles que protagonizam a música raiz no Sul de Minas, este 

trabalho centrou-se fundamentalmente na metodologia de trabalho de campo, o qual foi 

dividido em duas etapas: a primeira entre novembro de 2010 e abril de 2011 e a segunda 

entre abril de 2012 e junho de 2012. As ferramentas metodológicas adotadas em campo 

são do tipo standard (gravadores, câmeras, papel e lápis). As técnicas de pesquisa 

compreenderam  

 

• Observação, participação e registos de áudio e vídeo em diferentes contextos de 

ocorrência (espaços públicos como festivais, festas municipais e religiosas, etc.; e 

espaços privados como jantares, ambientes familiares ou entre amigos); 

• Entrevistas que incidiram sobre amostras qualificadas representativas; 

• Transcrições de entrevistas e modas catalogadas29; 

• Análise musical: de forma a classificar as modas veiculadas por violeiros locais 

consoante os diferentes tipos de ritmos (quanto à estrutura sonora) e temáticas 

(quanto à estrutura textual); 

• Análise de material veiculado pela internet; 

• Pesquisa documental em arquivos de jornais e bibliotecas; 

• Audição de fonogramas, vídeos e filmes. Essa etapa deu-se tanto em campo 

quanto posteriormente. 

 

A pesquisa de campo adotou como ponto de referência a Rádio Estância de Jacutinga 

(REJ) que, através de seus programas e apresentadores, possibilitou-me estabelecer 

contatos com os principais violeiros do município e arredores. A razão dessa adoção 

prende-se ao facto de ter, a partir de minha experiência em campo, constatado que a 

música raiz enquanto performance participativa se encontra quase que desaparecida. 

Somente numa fase final da pesquisa de campo, aquando de uma visita a alguns 

violeiros da cidade vizinha Albertina/MG (antigo distrito de Jacutinga), pude tomar 

conhecimento de um pequeno grupo que se reúne para realizar uma festa de São 

Gonçalo. Este grupo, além de reduzido, conta com violeiros com idade superior a 70 

anos, de modo que a regularidade desses eventos é incerta.  

                                                
29 O guião de entrevista, grelha com relação das modas registadas e calendário de campo estão disponíveis 
nos anexos ao final da tese. 
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Sendo assim, o protagonismo da música raiz no terreno deste trabalho inscreve-se num 

tipo de performance apresentativo e/ou alta fidelidade, ou seja, que toma como 

referência o modelo veiculado pela indústria da música da qual a rádio é elemento 

constituinte e central desde a sua consolidação. Assim, a rádio torna-se um centro 

gravitacional que aproxima os indivíduos que protagonizam a música raiz, 

designadamente os violeiros, o público e também os locutores que, além de mediar a 

relação das entidades primeiras são, por mérito da experiência profissional, profundos 

conhecedores do universo da música divulgada pela indústria. 

 

Os principais contributos da REJ para este trabalho são: 

a) o programa “No Braço da Viola”, apresentado por Marcelo de Paula e Carlinhos 

Sapucaí. Este programa tem como diferencial a participação de duplas “ao vivo”, 

transformando a REJ num  território de encontro de todos os violeiros e afins 

da região; 

b) o programa “Baú do Capitão” apresentado por Capitão Renê. Aqui o diferencial 

se faz pela figura do Capitão a quem devo grande parte do conhecimento que 

serviu de base a este trabalho. Devido ao perfil do seu programa radiofónico – 

uma espécie de aula onde o apresentador tece comentários a respeito das modas 

e dos artistas (intérpretes e compositores) -, Capitão Renê tornou-se uma figura 

emblemática na região sendo convidado a participar como júri em diversos 

festivais de música raiz. Capitão Renê, no decorrer do programa, comumente 

recebe telefonemas de ouvintes que lhe dirigem questões sobre alguma moda - 

tal como o ano de lançamento, nome do disco, nome da dupla ou do 

compositor, etc. - fator que contribui para o estreitamento de uma relação de 

cumplicidade com seus pares transformando-o assim numa espécie de figura de 

autoridade no sentido que Edward Shils atribui à pessoa cuja qualidade 

carismática seja reconhecida consensualmente pela comunidade30 (Shils 1992: 

414). 

 

A importância do Capitão Renê foi central para este trabalho, não só pelo 

conhecimento que tem sobre a música raiz mas também pela sua disponibilidade em 

                                                
30 De acordo com Edward Shils estes personagens são responsáveis pela manutenção e transmissão das 
tradições uma vez que são personagens cuja autoridade é incontestada e, acrescento eu, pela própria 
invenção dessas tradições. 
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me ajudar. O facto de ser um indivíduo de 59 anos cuja situação profissional de 

reformado lhe permite dedicar-se ao estudo e à atividades ligadas à música raiz e ao seu 

programa radiofônico, possibilitou-me contar com sua colaboração a qualquer dia ou 

horário. Daqui decorreu uma intensa agenda de visitas a violeiros em lugares diversos 

ao longo do perímetro rural que abrange a região de Jacutinga. O trajeto percorrido 

neste sentido, no que diz respeito ao tipo de amostragem coletada, inscreve-se no 

chamado bola de neve (snowball sampling), onde “se identifica um membro da população 

alvo e se lhe pede que identifique outros membros dessa mesma população, e assim por 

diante (o efeito bola de neve...)” (Coutinho 2011: 92).  

 

Além deste aspecto participativo em terreno, Capitão Renê ofereceu um valioso 

contributo quanto à familiarização que pude estabelecer com o universo da música raiz 

veiculada pela indústria do disco. Detentor de um amplo material fonográfico com o 

qual apresenta seus programas radiofônicos, proporcionou-me momentos devotados à 

audição de diversos exemplos, acompanhados de explanações contextuais e 

historiográficas. Não é possível apresentar uma descrição estatística dos fonogramas 

pesquisados visto serem em número muito elevado (certo é que ultrapassam algumas 

centenas). Esta etapa foi fundamental para conhecer as modas mais emblemáticas e mais 

tocadas pelas duplas, as memórias guardadas na palavra, reconhecer e executar na viola 

os principais ritmos e conhecer os principais nomes no quadro dos intérpretes (as mais 

emblemáticas duplas já atuantes) e os compositores. 

 

Além dos fonogramas, outro suporte de grande valor foram alguns filmes a que pude 

assistir. Esta prática possibilitou-me confrontar alguns elementos simbólicos visuais, 

portanto não visíveis nos discos e nos CD’s (excetuando as capas e imagens no interior 

dos encartes), analisando assim as narrativas sobre o sentido atribuído à caipiridade 

nestes vídeos. A figura de Amácio Mazzaropi (1912 – 1981), que para além de ator 

também se destacou no mercado do cinema brasileiro enquanto diretor e produtor, se 

apresenta como uma valiosa fonte de referência do imaginário construído sobre a figura 

do caipira enquanto indivíduo. Essa imagem se emoldura a partir de uma leitura caricata 

inspirada no personagem Jeca Tatu de Monteiro Lobato e seus cânones ecoam no 

imaginário brasileiro até os dias de hoje. Detalhes sobre sua trajetória incluindo 

filmografia, discografia e publicações sobre seu trabalho podem ser encontrados no 

website do Museu Mazzaropi cuja sede física é localizada na cidade onde o artista 
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morara, Taubaté/SP.  

 

 
Figura 25. Amácio Mazzaropi. Fonte: http://www.museumazzaropi.org.br/ 

 

Finalmente, esta fase do processo possibilitou-me conhecer também o percurso e a 

representatividade de algumas duplas de sucesso no circuito da indústria da música raiz, 

designadamente Tião Carreiro e Pardinho, Pedro Bento e Zé da Estrada, Milionário e 

José Rico. Os principais filmes que pude assistir são: 

 

• Da terra nasce o ódio (1954) dirigido por Antoninho Hossri; 

• Casinha Pequenina (1963) com Amâncio Mazzaropi e direção de Glauco Mirko 

Laurelli; 

• Sertão em festa (1970) com Tião Carreiro e Pardinho; 

• O menino da porteira, nas versões com Sérgio Reis (1977) e com Daniel (2009); 

• Mágoa de boiadeiro, com Sérgio Reis (1978); 

• Os três boiadeiros (1979), com Pedro Bento e Zé da Estrada. Participação de 

Marcio della Torre, conhecido como Marcinho Berranteiro, de São José do Rio 

Pardo/SP (colaborador nesta pesquisa) que executou os toques de berrante 

gravados na edição do filme; 

• Estrada da vida (1983) dirigido por Nelson Pereira dos Santos e encenado pela 

dupla Milionário e José Rico; 

• Vários fragmentos de trechos de diferentes filmes de Amâncio Mazzaropi 

(acessados na plataforma “youtube”). 
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Fontes Documentais 
Como ponto de partida iniciei um levantamento prévio em arquivos da Biblioteca 

Pública Municipal Pedro Curimbaba a fim de obter indicações de registros impressos 

sobre o percurso histórico do município. Concomitantemente recorri à pesquisa oral 

coletando depoimentos de moradores locais mais idosos cuja experiência permite-lhes 

atuar como testemunhos mesmos dessa história. Em relação aos arquivos e às 

publicações utilizadas como fonte para esta pesquisa destaco: 

 

• Biblioteca Pública Municipal Professor Pedro Curimbaba; 

• Arquivo do impresso A Gazeta de Jacutinga, 01/01/1927 – 2012; 

• Arquivo do impresso A Evolução, 15/06/1903 – 1915/1935; 

• informativos diversos, geralmente relacionados à divulgação da cidade enquanto 

polo comercial de malhas, dos quais destaco os da ACIJA – Associação 

Comercial Industrial Agropecuária de Jacutinga. 

 

Há duas publicações que oferecem um importante contributo no que à fonte 

documental das informações históricas apresentadas sobre o município, designadamente 

o livro Jacutinga “A Concepção, o Nascimento e... a Evolução”, de autoria de Benedito do Valle 

cuja primeira 1ª edição data de maio de 2000, e um livreto intitulado Jacutinga: um olhar 

para o passado... um encontro com o presente (2000), que se trata de uma pesquisa coordenada 

pela professora Mirlaine Rotoly e realizada com colaboração dos demais professores e 

alunos do Colégio Educação e Cultura Anglo de Jacutinga/MG. 

 

Outras importantes fontes que dizem respeito à região do Sul de Minas nas quais 

aparecem dados sobre suas Comarcas, vilas e freguesias são: o livro Minas Geraes de 

Roberto Capri (1916) e o Almanach Sul-mineiro (1874) e (1885).31 Além deste material 

impresso também foram importantes fontes os websites: 

• Câmara Municipal de Jacutinga: http://www.camarajacutinga.mg.gov.br/  
• Prefeitura Municipal de Jacutinga: http://www.jacutinga.mg.gov.br/site/  
• ACIJA: http://www.jacutinga.org.br/ 
• Circuito Turístico das Malhas – Sul de Minas: 

http://www.circuitoturisticodasmalhas.com.br/ 
• IBGE: http://www.ibge.gov.br/home/  
• APM - Arquivo Público Mineiro: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/ 

                                                
31 Disponíveis em: http://historiasuldeminas.blogspot.pt/2011/02/almanach-sul-mineiro-1874-o-sul-
de.html; http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/almanak/al1885/00002583.html;  
http://historiasuldeminas.blogspot.pt/2010/08/indice-almanaque-laemmert.html; 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/almanak/al1885/ Acesso em: 10/05/2012. 
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• Governo do Estado de Minas Gerais: 
http://www.mg.gov.br/governomg/ecp/comunidade.do?app=governomg 

• IGA – Instituto de Geociências Aplicadas: 
http://www.iga.br/SiteIGA/mapas/cgi/iga_09_000.php 

• Jornal Imprensa de Jacutinga:  
• http://www.imprensadejacutinga.com.br/news/index.php 
• Blog do Jornal A Gazeta de Jacutinga: http://gazetajacutinga.blogspot.pt/ 
• Estações ferroviárias do Brasil:  
• http://www.estacoesferroviarias.com.br/index.html 
• Informações do Brasil: http://www.informacoesdobrasil.com.br/sobre.html 

 

Dentre as entrevistas realizadas (sobre o tema que disserta a respeito do percurso 

histórico do município), destaco a importante colaboração do sonoplasta da REJ Carlos 

Roberto de Toledo, conhecido por Fritz (e filho do violeiro Nabor Afonso de Toledo), 

que há anos realiza uma pesquisa com objetivo de também publicar um livro sobre a 

história de Jacutinga. Fritz justifica assim sua motivação: 

 

(...) quando o Dito Valle lançou aquele livro dele, eu corri lá na papelaria e 
comprei o livro, só que eu achei o livro um tanto quanto desorganizado, os 
assuntos tavam fora de contexto... o livro é uma boa fonte de pesquisa, eu 
também uso o livro como fonte de pesquisa, mas ele é muito vago nos seus 
assuntos. (Carlos Roberto de Toledo, 07/05/2012). 
 

Fritz ressalta que o diferencial de sua pesquisa é a perspectiva de sua abordagem que 

tem como principal fonte o Livro do Tombo da Paróquia de Jacutinga. Assim argumenta: 

(...) eu tô escrevendo o livro pela ótica da Igreja Católica, que eu acho que é 
uma boa fonte de informação, é o livro do Tombo da Paróquia, né... 
poucas pessoas têm acesso, eu sou uma dessas poucas pessoas que tem 
acesso ao livro, então eu vou lá e fico pesquisando no livro. (ibidem). 
 

Em relação à ocupação do território, Benedito Valle argumenta que, entre o final do 

século XIX e início do século XX, a cidade foi povoada por famílias portuguesas, 

italianas, espanholas, francesas, sírias e outras nacionalidades, sendo que o maior 

número de estrangeiros parece ter sido os italianos (2000: 08). A princípio estes 

imigrantes vieram para trabalhar com a produção do café, conforme o testemunho de 

Romeu Caridade para a Gazeta de Jacutinga: 

 

Cheguei em Jacutinga no fim de 1914, era uma Vila. Fiquei aqui até 1926, no final da guerra... 
quando acabou a escravidão, vieram muitos italianos para esta região. Fui estudar italiano para 
entender o que se conversava pelas ruas da cidade. O governo de Minas pediu uma cota de 
imigrantes para trabalhar na lavoura (A gazeta de Jacutinga, 20/02/1999, pg. 20). 

 

Apesar de, segundo os documentos apresentados nos trabalhos acima elencados, o 
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município remontar a um período de procura de ouro no início do século XIX, a partir 

do final deste e do início do século XX a relação com a imigração italiana se estreita. Tal 

facto se dá não somente em relação ao setor agrícola mas também na implementação 

das indústrias de malhas, a partir da crise do setor cafeeiro, que culminou por elevar 

Jacutinga à condição de capital nacional das malhas. Todavia, não só de malha vive o 

município. Agronegócios ainda movimentam as zonas rurais, preenchendo as paisagens 

com cafezais, milharais, gado e outras atividades congêneres, embora seja facto que ao 

longo do processo de industrialização a partir da segunda metade do século XX o perfil 

da ocupação do município foi aos poucos registrando uma migração da zona rural para 

a urbana. Atualmente, de acordo com o censo demográfico de 2010 do IBGE, apenas 

16,23% da população é classificada como rural, e o setor da indústria e dos serviços 

sobressaem em muito o da agropecuária32. 

 

 
Figura 26.  Mapa do município de Jacutinga/MG. Documento encontrado em materiais dispersos na 

Biblioteca Municipal Pedro Curimbaba. Fonte: a descrição ao pé da página refere-se à “Commissão Mineira 
do Centenário – Bello Horizonte V 924 – Impr. na Lith Hartmann, Juiz de Fora”, s/d. 

 

 

 

 

                                                
32  Conferir em: http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=313490&search=minas-
gerais|jacutinga|infograficos:-dados-gerais-do-municipio. Acesso em: 01/09/2013. 
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2.1 Sobre as entrevistas 

 
Durante a pesquisa de campo entrevistei um total de 78 pessoas (vide infra anexos), 

divididas entre violeiros (os músicos propriamente ditos, ou seja, cantadores e 

instrumentistas), compositores, locutores de programas radiofônicos ligados à música 

raiz, receptores de uma maneira geral (como público dos encontros de violeiros e dos 

programas da REJ), indivíduos ligados a alguma atividade que se inscreve nas práticas 

rurais incluindo aquelas performadas com caráter recreativo (as práticas 

recontextualizadas). 

 

As entrevistas foram direcionadas a partir de um guião que elaborei tomando como 

referência os principais fatores que envolvem o protagonismo da música raiz em 

Jacutinga. Este guião tomou ainda como referência alguns estudos de caso igualmente 

ligados à música raiz, desenvolvidos porém em diferentes localidades. Dentre estes 

destaco o trabalho de Ivan Vilela (2011) que, realizou uma série de entrevistas aplicadas a 

alguns sujeitos da geração migrante aquando do êxodo rural (portanto pessoas com 

idade aproximada entre os 70 e 80 anos), em Campinas/SP, no intuito de perceber o 

percurso histórico da relação desenvolvida com a música raiz, sobretudo a veiculada a 

partir da indústria, e verificar o processo teoricamente proposto como E – D – R 

(enraizamento – desenraizamento – reenraizamento)33. 

 

No decorrer das entrevistas tomei conhecimento de fatores (quer de caráter simbólico, 

quer de caráter morfológico ou de pertencimento), que se mostraram relevantes e foram 

então incorporados ao guião. Foi-me possível perceber aspectos subjetivos sobre o 

conceito de música bem como de outros temas a ela inerentes. No sentido de estabelecer 

a conexão dialógica (da palavra e dos sons) com o mundo cultural tomei como uma 

narrativa a ser desconstruída o percurso do terreno considerando assim as práticas 

quotidianas nas quais se inserem os colaboradores deste trabalho. Tomei como exemplo 

o método de Cândido (1964) onde o pesquisador analisou sistematicamente durante uma 

semana todas as refeições diárias feitas pela família com a qual trabalhou. Assim, passei a 

elencar em meus relatórios os hábitos individuais e coletivos dos intervenientes com o 

propósito de perceber aspectos intersubjetivos nas experiências de communitas onde a 

música raiz tem central protagonismo. 

                                                
33 Conferir a relação de perguntas aplicadas por Ivan Vilela (2011: 178, 179). 
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Algumas personalidades com as quais pude estabelecer contato durante esta pesquisa 

oferecem um contributo especial por se tratarem de agentes no universo da música raiz 

cuja experiência as coloca numa posição de prestígio. Destaco aqui o humorista e locutor 

Barnabé, o violeiro Craveiro (da dupla Craveiro e Cravinho), o compositor Luiz de 

Castro e o locutor da REJ Capitão Renê. 

 

Barnabé (1949) 

José Ferreira de Melo encena o contador de causo e violeiro o Caipira Barnabé, que se 

apresenta como o caipira mais famoso do Brasil. A história deste personagem ultrapassa os 85 

anos, tendo se iniciado nos idos de 1926, com Pedro Bernardo, a primeira geração dos 

Barnabé. Em 1950 o legado passa para o filho João que dá sequência ao trabalho até 

1968, tendo gravado entre 1965 e 1968 os primeiros quatro discos da carreira do 

personagem pela gravadora Continental. Desta data para cá, o irmão mais novo José, hoje 

com 63 anos, assume o bastão das mãos de João e segue a estrada com vitalidade 

realizando shows por todo o Brasil e tendo totalizado 16 discos gravados em toda a 

trajetória do personagem. Barnabé atualmente protagoniza o quadro Prosa Caipira no 

programa Caminhos da Roça da EPTV, afiliada da Rede Globo, e reside em Jacutinga há 7 

anos, onde apresenta diariamente um programa na REJ intitulado show de graça.  

 

 
Figura 27. O Caipira Barnabé na “casinha do Roque” (cenário onde se realizavam as filmagens do quadro Prosa 

Caipira), Jacutinga/MG. Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012) 
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Figura 28. “Casinha do Roque”, vista exterior. Detalhe no monjolo ornamental à frente da instalação. 

Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 
 

Vários foram os colaboradores desta pesquisa que afirmaram ser ouvintes do programa 

show de graça apresentado por Barnabé na REJ. Como exemplo apresento um depoimento 

do catireiro António Correia (1939) residente no distrito de São Sebastião dos Robertos 

em Jacutinga: 

 
(...) Ah, o Barnabé eu num dispenso ele de jeito nenhum. Eu gosto demais 
dele!... e gosto da Rádio Jacutinga, rapaz! É tanto que o rádio meu ali da 
casinha que eu trabaio... eu chego lá já deixo já ligado certinho na Rádio 
Jacutinga. Aí chega lá, eu marco certinho, fico oiano no relógio, a hora que 
dá uma hora eu ligo. 
(Antônio Correia, 04/06/2012). 

 

A propósito da descrição do nome artístico adotado por seu pai – Barnabé – José de 

Melo assim explica: 

(...) meu pai quando começou a carreira em 1926, ele era muito conhecido 
por Bernardo. Aí meu irmão quando começou a carreira em 1950, o 
primeiro nome que ele adotou ansim artístico foi Nhô Fugêncio. Depois ele 
usou Nhô Peroba, era sempre um nome de caipira, né, pra fazer os trabaio. 
E depois de um certo tempo, então meu irmão foi embora pra São Paulo, a 
capital, né! E lá começou usar, por causa do meu pai Bernardo, aí a 
gravadora achou por bem colocar Barnabé. Então ficou Barnabé. Barnabé 
também antigamente se usava ansim, se dava [o nome] aos funcionário 
púbrico, né, os barnabé... e tamém tem São Barnabé... o São Barnabé tava 
sempre... era apóstolo de Jesus, então Barnabé é uma palavra que ela tá em 
todos os lugares do mundo... através da Bíblia, através de ditados popular, e 
aí esse nome que foi adotado que a gente usa até hoje, que depois do meu 
irmão eu tamém continuei usando, o Barnabé, é um nome popular e que 
tamém a gente se tornou muito conhecido, eu acho que por causa de ser 
um nome pegativo, um nome assim Barnabé, fácil de se guardar na 
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memória. Então tem a história do Barnabé... os Barnabé, que antigamente 
se tratava muito ansim nas grande cidade de funcionário público... São 
Barnabé... e tamém tem o sobrenome Barnabé, tem muitas família que 
assina Barnabé, o caso da cidade de Indaiatuba no estado de São Paulo que 
tem muitas pessoas que assina lá, fulano de tal Barnabé, é sobrenome 
tamém. Mas o nosso é um nome, pseudônimo, um nome artístico, só que a 
gente adotou pra fazer esse caipira um pouquinho ansim mais tímido, e um 
caipira com jeito simples de fazer rir... sem usar palavrão... que quase não se 
vê nos dias de hoje, mas a gente inda pretende conservar essa linha aí se 
Deus permitir por mais anos da nossa vida, que Deus permita que a gente 
dure aí, pelo menos a 100 anos de tradição, se Deus quiser! 
(José de Melo, o Caipira Barnabé, 23/03/2012). 

 

Barnabé, antes de residir em Jacutinga e apresentar seu programa na REJ já trabalhou em 

diversas Rádios de grande estrutura no Brasil, designadamente a Rádio Record de São 

Paulo, Rádio Capital, Rádio Vale do Tietê e Rádio Convenção de Itu. Durante o final dos 

anos 1960 até o início dos 1990 Barnabé trabalhou ativamente no cenário dos circos - 

veículo este apropriado pelas gravadoras para venderem os artistas por ela promovidos, 

sobretudo no interior do país – e pôde assim desenvolver parcerias e relações de 

proximidade com os artistas de carreira mais bem sucedida no contexto da música raiz. 

Esse histórico permite hoje a Barnabé atuar também como mediador ou mesmo 

produtor de alguns eventos realizados em Jacutinga nos quais são promovidos concertos 

com duplas consagradas no mercado da música raiz. Como exemplos, Barnabé cita duas 

festividades organizadas nestes termos, as realizadas na propriedade do senhor Toninho 

Roque e a Festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição no distrito de Sapucaí, ambas 

no município de Jacutinga. No primeiro caso Barnabé refere-se a duas festas tendo se 

apresentado no primeiro ano as duplas Belmonte e Amaraí e Craveiro e Cravinho, contando 

com um público aproximado de 5000 pessoas. No segundo ano apresentaram as duplas 

Belmonte e Amaraí novamente, além de Cacique e Pajé, Luís Gustavo e Luís Augusto. A estes 

concertos acrescem-se o show do próprio Barnabé e também o da cantora Mara Rosales, 

esposa do Barnabé. No segundo caso, na festa Imaculada Conceição em Sapucaí, 

Barnabé contribui na organização e também com seu show há 3 anos. Em 2012 foram 

realizados os concertos da dupla feminina Leyde e Laura e Craveiro e Cravinho, além do 

próprio Barnabé, a cantora Mara Rosales e outras duplas locais. 

 

Craveiro (1932) 

Precisamente na ocasião da festa acima descrita - que acontecera em maio de 2012 no 

distrito Sapucaí, em Jacutinga – tive oportunidade de entrevistar o violeiro Craveiro -  da 
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dupla Craveiro e Cravinho. Sebastião Franco, conhecido pelo nome artístico de Craveiro, 

conta com 80 anos de idade e vem de uma família de violeiros. Conta que aprendeu a 

tocar quando criança em contextos de performance musical participativa, designadamente 

nas “Festas de Folia-de-Reis” e “Recomendação das Almas”, na cidade de 

Pederneiras/SP. Em 1962, formou com seu irmão a dupla Craveiro e Cravinho lançando 

seu primeiro disco e desde então continuam em plena atividade. Contam hoje com mais 

de 50 anos de carreira totalizando 21 álbuns além de colaborações em outros projetos34. 

Seu legado no mercado da música raiz já se encontra na terceira geração. Craveiro é pai 

dos integrantes da igualmente conhecida e bem sucedida dupla Cézar e Paulinho sendo, o 

primeiro desta, pai dos integrantes da dupla Ed e Fábio César.  

 

 
Figura 29. Dupla Craveiro e Cravinho e Alexsander J. Duarte (ao centro) - Sapucaí, Jacutinga/MG. 

Fotografia: Capitão Renê, 2012. 
 

Craveiro, corroborando o enunciado de Barnabé a respeito da época de ouro do circo no 

Brasil, comenta que foi neste período que a dupla atingiu o auge de sua carreira em 

termos de apresentações neste cenário, mais precisamente na década de 1970. Hoje a 

dupla, segundo Craveiro, faz shows em exposições, festas de aniversário de cidades, 

festas religiosas, festas juninas e outras congêneres. Segundo Craveiro, “tem muitos rico 

que chamam a gente pra aniversário, canta pra pouca gente e pagam o cachê que vale pra 

uma festa grande” (Craveiro, 2012). Craveiro ofereceu importantes informações 

históricas sobre a morfologia da moda na música raiz além de proporcionar um 

panorama do percurso vivenciado enquanto profissionais no mercado desse segmento 

                                                
34  Conferir no website oficial da dupla: http://www.craveiroecravinho.com.br/index.php?pg=4#linha 
Acesso: 12/08/2013. 
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musical. Craveiro começou a cantar com seu irmão quando ainda criança e desde então 

nunca atuou profissionalmente com outra formação em dupla. 

 

Luiz de Castro (1936) 

Apesar de não ter tido a oportunidade de entrevista-lo, pude conhecer o poeta da natureza 

– alcunha artística pela qual é referenciado – num encontro de violeiros realizado na 

Fazenda Santa Clara, em Jacutinga, em abril de 2012, ocasião do lançamento do livro Luiz 

de Castro, o poeta da natureza (Castro e Sanches, 2011) que consta de um histórico da 

carreira do compositor bem como um catálogo de letras de suas mais conhecidas modas. 

Luiz de Castro é natural da cidade de Campo do Meio, Sul de Minas. Sua trajetória 

enquanto compositor teve como marco o ano de 1960 quando o tango de sua autoria 

“somente tu” foi gravado por José Orlando e estourou nas paradas de sucesso em todo o 

Brasil (Castro e Sanches, 2011: 19). Dado o sucesso da canção esta foi regravada 36 vezes 

no Brasil e quatro no exterior – França, Argentina, México e Chile (ibidem). Mas é no 

segmento da música raiz que o Poeta da natureza ficou de fato conhecido. Em mais de 

meio século teve 1.749 canções gravadas pelas duplas e cantores solo de carreira mais 

bem sucedidas nesta cenário musical (Castro e Sanches, 2011: 05). Além de compositor 

Luiz de Castro foi também “radialista, apresentador de programa de TV, animador de 

auditório, diretor de circo e, por inúmeras vezes, jurado em festivais de música sertaneja” 

(Castro e Sanches, 2011: 19).  

 
Figura  30. O compositor Luiz de Castro entrega o livro de sua autoria para a pesquisa desta tese a 
Alexsander J Duarte no encontro de violeiros realizado na Fazenda Santa Clara – Jacutinga/MG. 

Fotografia: Patrícia Lima, 15/04/2012. 
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Figura 31. Fazenda Santa Clara, local onde foi realizado o “Encontro de Violeiros”.  

Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012.  
 

 

Capitão Renê (1954) 

Renê Antônio Marcos, natural de Jacutinga, engenheiro metalurgista e ex-bancário é um 

colecionador de violas, cachaças, suportes em áudio de música raiz (discos, cassetes e 

CD’s) e materiais impressos sobre música raiz (livros, revistas e congêneres). Em 2000 

adotou o pseudônimo Capitão Renê na ocasião de organizar um projeto de programa de 

música raiz para ser apresentado na REJ em parceria com Maurílio Cunha (1945-2003) - 

compositor de modas-de-viola e filho do violeiro Laércio Cunha. 

 

 
Figura 32. Capitão Renê com sua coleção de violas e cachaças. Jacutinga/MG.  

Fotografia: Alexsander J. Duarte, 03/05/2012.  
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Figura 33. Capitão Renê no estúdio da REJ a apresentar o programa “Baú do Capitão” – Jacutinga/MG. 

Fotografia: Alexsander J. Duarte, 28/04/2012. 
 

Capitão Renê ofereceu um importante contributo, para além dos já descritos 

anteriormente, no que diz respeito ao conhecimento que possui sobre a diversidade de 

ritmos encontrados no universo da música raiz. Sua experiência lhe permite reconhecer 

auditivamente os principais ritmos e suas derivações quase que de imediato, além de 

conhecer uma enorme gama de modas gravadas pelas duplas mais representativas do 

mercado da música raiz – incluindo aqui as formações intercaladas onde um integrante de 

uma dupla já reconhecidamente bem sucedida no mercado se juntava a outro de igual 

estatuto para formar outro projeto – além de informações de interesses diversos sobre 

estes temas que lhe possibilita enriquecer o programa que apresenta semanalmente na 

REJ. O conhecimento de Capitão Renê acerca das nomenclaturas associadas à 

morfologia da música raiz é reconhecida pelos violeiros locais como demonstra o 

depoimento abaixo:  

 

(...) aí, eu num sei como é que chama o batido, que tem muito nome, 
né? Tem argum que é quase iguar, é iguarzinho, dois batido, por 
exemplo, parece um só, e um tem um nome e o otro tem otro. Uma 
diferencinha de nada. O Renê conhece isso tudo. É, eu num conheço, 
não, Eu nunca quis, aprende essas coisa. Eu só faço aqui pra mim 
cantar. As veiz até meio errado. 
(Nabor Afonso de Toledo, 21/03/2011). 

 

Capitão Renê desempenha uma significativa atividade local colaborando nos múltiplas 

festivais de música raiz nas cidades circunvizinhas, designadamente Ouro Fino, Crisólia 

(distrito desta mesma cidade), Itapira, Amparo, Monte Sião, além de Jacutinga. Durante a 
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primeira década de 2000, Maurílio Cunha – que adotou o nome artístico Da Cunha – 

montou um “home studio” na Fazenda Fruteral, onde residia, possibilitando às duplas 

locais registarem seus trabalhos através de gravações e impressões em CD’s realizadas por 

eles próprios e veiculadas nos programas radiofônicos. Esse material possibilitou-me 

conhecer modas e duplas que já não desempenham atividade musical (algumas delas pelo 

facto de pelo menos um de seus integrantes ter já falecido). Dessa forma, Capitão Renê e 

Da Cunha desempenharam um importante papel quanto à memória e perpetuação desse 

fazer musical. 

 
Figura 34. Estúdio onde Capitão Renê, da Cunha e parceiros realizavam gravações e impressões de CD’s 

das duplas locais. Detalhe: Capitão Renê segura à mão uma caixa com alguns dos CD’s por eles produzidos. 
Fazenda Fruteral, Jacutinga/MG. Fotografia: Alexsander J. Duarte, 25/05/2012. 

 
 

Outros apresentadores da REJ 

 

Igualmente importante foram as contribuições de outros apresentadores de programas de 

música raiz na REJ, designadamente Marcelo de Paula e Carlinhos Sapucaí – estes 

dividem a apresentação do programa “No braço da viola”, e Dodi Boa Amizade -

apresentador do programa “O melhor do sertão”. Em relação ao primeiro programa, 

como já referido no início deste capítulo, trata-se de um programa realizado aos sábados 

à noite onde duplas locais são convidadas a participarem ao vivo. 
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Figura 35. Marcelo de Paula apresentador do programa “No braço da viola” (26/05/2012), com a atuação 

da dupla Colega e Companheiro. Detalhe: Ao fundo Capitão Renê na sala de sonoplastia ao lado de 
Carlinhos Sapucaí (também apresentador do programa e ao lado de Marcelo de Paula).  

Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 
 

O programa “O melhor do sertão”, apresentado por Dodi Boa Amizade, vai ao ar todos 

os dias da semana (de segunda a sexta-feira) das 5:00 às 6:30 da manhã. Dodi contribui na 

REJ desde o momento de sua fundação, em 1982. Sua atuação em relação ao 

protagonismo da música raiz não se prende, porém, ao seu programa radiofônico. Dodi 

igualmente contribui para a divulgação dos violeiros locais quer pela da produção de 

eventos como festivais e encontros de violeiros quer pela colaboração na produção e 

veiculação dos CD’s organizados juntamente com Capitão e Da Cunha.  

 
Figura 36. Encarte interno do CD “Só moda-de-viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Detalhe, 

da esquerda para a direita: Da Cunha (compositor), Dodi Boa Amizade (radialista), Laércio Cunha e 
Pioneiro (violeiros e cantores). Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 
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2.2 Sobre o catira e o catireiro 

 

O termo catira, além de poder se referir ao contexto musical em si (a função, o 

sapateado ou a roda de viola), é um tipo de performance musical e coreográfica cuja 

estrutura se articula em duas partes: 1) desempenho de uma moda-de-viola por dois 

violeiros; 2) desempenho de uma coreografia com sapateado e palmas com o 

acompanhamento de duas violas. A moda-de-viola corresponde a uma história 

(romance) dividido em estrofes – neste contexto designadas por versos – (geralmente 

quatro) de forma que os violeiros interpretam uma estrofe e, em seguida, integram todos 

(violeiros e “dançadores”) a componente coreográfica. A estrutura se repete quantas 

vezes for necessário de acordo com o número de estrofes da moda-de-viola. Aqueles 

que batem as palmas e pés dispõem-se em pares, uns de frente para os outros, em duas 

fileiras. O número de participantes pode variar, sendo que a formação modelar pauta-se 

num total de dez, sendo dois violeiros e oito “dançadores” (dispostos em quatro pares). 

De acordo com Gentil Catireiro, nos catiras realizados em Jacutinga esse número 

sempre se limita a seis (três pares). Quanto ao ritmo executado pelas violas durante o 

sapateado, há diferentes possibilidades de variações sendo que a cada qual é atribuído 

um nome particular. Gentil Catireiro explica sobre alguns destes elementos da seguinte 

forma:  

 

AJD: nessa época o povo já cantava em dupla ou não... ou no catira 
não canta em dupla? 
GEN: cantava em dupla. 
AJD: e cantava desse mesmo jeito, com primeira e segunda? 
GEN: primeira e segunda. 
AJD: e os catiras, no caso, é sempre uma moda cantada entre as partes 
que faz as palmas, né? Como que funciona? 
GEN: funciona assim, quando tem bastante violeiro, canta duas moda 
cada violeiro... 
AJD: cada violeiro ou em dupla? eles cantam sozinhos ou em dupla? 
GEN: não, canta em dupla... entendeu? É duas viola. 
AJD: e só viola, né? 
GEN: só viola. Eu já não gosto de bater catira com uma viola só, 
porque duas viola chama a atenção. Cacique e Pajé, eles faz só com 
duas viola, é meu ideal, entendeu... duas viola bem afinadinha, 
caseadinha... é muito gostoso, moço! 
AJD: e aí como é, eles cantam... 
GEN: eles cantam o primeiro verso... 
AJD: ponteado? 
GEN: ponteado, faz o catira, né...  
AJD: o repicado? 
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GEN: é, o repicado... a gente dá uma saída, um sapateado... aí eles 
cantam outro verso, aí quando termina a gente espicha mais, né? (...) 
AJD: tem vários tipos de toque da viola e vários tipos de sapateado ou 
palma? como é que funciona? 
GEN: é, catira tem a “minêra”, o “recorte” e tem a “paulista”. 
AJD: e isso é o toque da viola ou da palma? 
GEN: é da viola. 
AJD: e o sapateado com a palma? 
GEN: é o mesmo jeito... a “párma” tem que acumpanhá o pé. 
AJD: e sempre em dupla, né? 
GEN: em dupla. Dois violeiros... catireiro sempre é seis. 
(Gentil Catireiro, 30/05/2012). 

 

 
Figura 37. Gentil Catireiro segurando a imagem de São Gonçalo, o protetor dos violeiros.  

Detalhe: No Brasil, a iconografia do santo traz uma viola nos braços.  
Fotografia: Alexsander. J. Duarte, 2012.  

 

Os chamados catireiros são, portanto, aqueles que performam a componente coreográfica 

do catira. Entretanto, há entre estes um fator hierárquico que confere diferentes 

estatutos no interior do grupo. São os chamados parmêros (vocábulo vernacular que 

significa palmeiro), que são aqueles indivíduos que “puxam as palmas”.  Gentil comenta 

a respeito de seu próprio apelido no meio dos violeiros da seguinte forma: 

 

(…)o meu nome compreto é Gentil Zé Francisco, mas realmente, 
em Andradas, como eu comecei desde criança, era o Gentil 
Parmêro... o da frente, né... depois aqui em Jacutinga me passaram a 
ser o Gentil Catireiro, né... mas como tuda vida eu fui o da frente... 
várias vezes eu tava no meio, batendo no meio, chegava o meu 
primo ou o cumpanheiro meu e falava: óia, Gentil, posso falar 
pocê? Pode! Você não pode bater catira no meio, você é o nosso 
“parmêro”! porque a tua puxada é forte, se você puxar você atrapaia 
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o da frente... você é o primeiro! Você é o campeão! 
(Gentil Catireiro, 30/05/2012). 

 

 
Figuras 38 e 39. Tião Pracato (à viola), seu irmão Arcíde Barbino (com chapéu branco) e Gentil 

Catireiro: demonstração e explicação da performance do catira. Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 
 

Assim como há um termo correspondente àqueles que ocupam a linha de frente, há 

também um outro para aqueles da linha de trás, posição ocupada pelos têm um 

conhecimento mais restrito sobre a performance ou que são considerados pelos outros 

como menos hábeis. Sobre este aspecto comenta o violeiro Nabor: 

 

(...) se trapaiá um pouquinho... por exemplo, é o que eles fala “na 
oréla”. No catira tem o que puxa a parma ele tá a par com o violeiro, 
e depois tem os otro, né. O úrtimo lá chama “oréla” (risadas). O da 
“oréla” é aquele que num sabe nada, então ele ta lá no fim. E as veiz 
ele atrapaia o que tá aqui na frente. Ele bate errado, né... tem que ser 
iguarzinho. O catira bem batido é bonito. Agora eu nunca gostei de 
dançar o catira... dá dor na perna. (risadas) 
(Nabor Afonso de Toledo, 21/03/2011).  

 

O catira – bem como o catireiro/parmêro – são portanto termos que remetem para um 

contexto que define o próprio sentido que estes protagonistas atribuem à música e 

dança. De acordo com os colabores deste trabalho pude perceber que antes da difusão 

da música promovida pela indústria, o catira era o único tipo de fazer musical ao qual 

tinham acesso. O ensinamento era oral e empírico e a performance centrava-se nas 

práticas de caráter participativo como demonstra o violeiro Nabor no seguinte 

depoimento: 

AJD: e a história do Sr. com viola, com a música, como é? 
NAT: óia, eu comecei, rapai, com o meu pai, né... Eu era pequenininho 
e o meu pai cantava. Incrusive essa viola aqui era dele [mostra a viola], 
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e ele quis falar pra mim: vamu cantar comigo, fio! Aí eu comecei assim, 
menininho, brincando, ele sentado e eu em pé... dava certo maizomenu 
a artura... e por ali comecei. (…) 
AJD: e uma coisa, quando o Sr. começou nessa época com seu pai 
quando criança, qual era o tipo de música que no caso tocava? 
NAT: era moda-de-viola. Só moda-de-viola. Aquela moda que eles 
cantava nus catira. Meu pai era catireiro, então era aquelas moda, moda 
que ele fazia, né? 
AJD: não é nem dessas de rádio, de disco... 
NAT: não, não.(…) 
AJD: e catira o Sr. dançava? 
NAT: não, catira não fui dançador de catira não. Eu frequentava, ia 
nos catira... mas pra mim entrar, dançar catira num... 
AJD: mas tocava a viola no catira ou não? 
NAT: tocava. Eu comecei no cavaquinho... meu pai comprou um 
cavaquinho pra mim, comecei, né? Cumpanhava a viola (...) 
AJD: e uma coisa, como é que as pessoas aprendiam ou ensinavam... 
NAT: aprendia venu o otro cantá, né? 
AJD: aí depois treinava sozinho, separado? 
NAT: é. Sujeitos as veiz interessava, ele vi uma viola ou violão, ele 
interessava ele prestava atenção, as veiz ele pedia pá ensiná arguma 
coisinha, já comprava um violão ou uma viola e por aí afora. 
AJD: e pra decorar as letras, como fazia? 
NAT: ah, decora, né?  
AJD: vai indo assim de ouvido (...) mas assim, o Sr. não dançou catira 
porque não gostava ou não interessou? 
NAT: não, eu não gostava de dançar. Eu achava que cansava, doía a 
perna, essas coisas. 
AJD: mas assim, entender como que era o passo... 
NAT: ah, eu entendia. 
AJD: e como que é? O Sr. consegue explicar como que funciona? 
NAT: eles tem... óia, eu num sei mais, eis tem um tanto de parma e um 
tanto de pé. Dá um tanto de parma, o mesmo tanto de pé. Num tem 
que... um pouquinho de parma e bastante pé... não. Aquele tempo era 
assim... deiz parma, deiz pé no chão. 
AJD: entendi. E tem um que puxa, né? 
NAT: tem, tem o puxador (...) 
AJD: e uma coisa, nessa época aí o Sr. ainda lembra se nessa época 
costumava fazer mutirão? 
NAT: o mutirão, rapai, o mutirão terminou faiz muito tempo. Eu 
lembro de mutirão, mais eu era pequeno, bem pequeno, mas eu lembro 
do mutirão. E eles cantava no mutirão o dia inteiro. 
AJD: trabalhando, né? 
NAT: é, trabaiando e cantando (...) 
AJD: então o Sr. lembra disso? 
NAT: lembro. 
AJD: mas Sr. nunca chegou a participar, só viu? 
NAT: não, eu era bem pequeno. 
AJD: eles ficavam no mato trabalhando e cantando?  
NAT: é (risadas). E eles cantava o dia inteiro. 
AJD: e depois costumava ter uma festa também?  
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NAT: então, quando o mutirão era no sábado, aí tinha o catira. Então a 
turma já ia trabaiá, levava a roupa e ficava por lá mêmo. 
AJD: a pessoa que era o dono do lugar que dava a festa? 
NAT: é.  
AJD: comida, bebida... 
NAT: tudo, tudo. O mutirão... o dono do mutirão já dava comida... o 
dia inteiro. Quem ia lá num ganhava nada, trabaiava e comia. 
(Nabor Afonso de Toledo, 21/03/2011). 

 

 
Figura 40. O violeiro Nabor Afonso de Toledo (in memoriam) segurando uma viola “quatro pontos”. 

Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 
 

 

Além dos colaborares já citados no âmbito das ocorrências do catira, outros foram 

igualmente esclarecedores no sentido possibilitar-me perceber como se dava o 

protagonismo da música raiz num período anterior à consolidação da indústria da música 

ou mesmo anterior ao acesso a seus produtos no terreno deste trabalho, os lugares e 

contextos onde ocorria, o impacto da indústria pela veiculação de inúmeras duplas – quer 

pelos discos, quer pelas rádios ou, posteriormente, pela TV – ao longo do século XX e 

quais os lugares que ocupa atualmente e os tipos de performance que predominam neste 

contexto atual. Destaco aqui alguns colaboradores cujos depoimentos acerca deste 

período e sobretudo sobre o contexto do catira serão evocados ao longo deste trabalho: 

Antônio Correia, Antônio Barbeiro, Eduardo Cunha (filho do violeiro Laércio Cunha e 

irmão do compositor Da Cunha), Roldão, Atílio, Ferraz, Ramiro Mendonça, e as duplas 

Colega e Companheiro, Cruzeiro e Oriente, e Zé do Júlio e Messias. 
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2.3 Sobre as duplas 

 

Durante esta pesquisa pude entrevistar 11 duplas locais, além dos violeiros e 

compositores que não atuam em nenhuma formação. O material proporcionado a partir 

desta proximidade foi central para minha familiarização com o universo da música raiz, o 

repertório produzido e veiculado pelos violeiros locais, as principais influências musicais 

que moldaram o imaginário destes intérpretes e compositores e mesmo o valor que a 

formação em duetos - neste contexto designada por dupla – adquire no universo da 

música raiz.  

 

É certo que cada uma destas duplas (bem como os demais músicos que não têm uma 

dupla efetivamente formada) são igualmente valiosas como contributo para o 

desenvolvimento deste trabalho.. Entretanto, há uma ressalva a se fazer em relação a 

quatro duplas que se deve aos seus históricos de atuação profissional num circuito que, 

apesar de local, as inscrevem num âmbito de escala diferenciada. Refiro-me às duplas 

Cruzeiro e Oriente, Paraná e Piazinho, Tião Frozino e Claudinei e Ronaldo e Rick Nelson.  

 

 

 

A dupla Cruzeiro e Oriente, residentes no distrito de Crisólia – município de Ouro 

Fino/MG – é formada pelos irmãos Vicente Vitoriano de Andrade (1946) e António de 

Pádua Andrade (1951). Esta dupla ofereceu importantes informações acerca do circuito 

local dos circos nas décadas de maior atividade em termos de apresentações musicais. 

Isto deve-se em parte ao facto de ter a dupla gravado um LP em 1975, lançado pela 

gravadora Phoenix, com o título Brilho da mocidade. Segundo os violeiros foram lançadas 

Figura 42. Capa do LP “Brilho 
da mocidade” da dupla (1975), 
gravado e distribuído pela 
Phoenix. 

Figura 41. Dupla Cruzeiro e Oriente, formada pelos 
irmãos Vicente Vitoriano de Andrade e Antônio de 
Pádua Andrade - Ouro Fino/MG.  
Fotografia: Alexsander J. Duarte, 23/01/2011. 
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9000 cópias e nenhum dos integrantes da dupla recebeu qualquer valor sobre os direitos 

de vendas. O LP consta de modas compostas por alguns compositores locais dos quais 

pude tomar conhecimento precisamente na ocasião desta entrevista. 

 

Outro aspecto importante que está estreitamente ligado ao mercado da música no Brasil 

durante as décadas de 1940 até finais dos anos 1980 são os circos. Este recinto destinado a 

apresentação de espetáculos se transformou no principal palco para os artistas divulgarem 

seu trabalho pelo interior do país. O segmento da música raiz também se aproveitou 

desta deste tipo de espaço que não só deu oportunidade para os moradores assistirem 

presencialmente as duplas de sucesso no rádio como também para os artistas locais 

divulgarem seu trabalho, como é o caso da dupla Cruzeiro e Oriente. Assim explicam 

esses violeiros sobre sua atuação local durante a década de 1970: 

 

ORI: Lá em Bueno Brandão a gente ficou bastante tempo [a se referir 
à Rádio local desta cidade]. Aí foi a época que a gente cantou muito, 
fez bastante show porque aquela época tinha muitos circos, tinha 
como... era... vinha aqui pra Crisólia, pra São José do Mato Dentro, pra 
todo lado o circo ia, então a gente ia, a dupla ia. 
CRU: cem quilómetros em vorta nois trabaiava. Nois cantava, por 
exemplo, em circo, naquela época que nois cantava nem som tinha. 
Era aquela campaninha lá em cima, então cê tinha que erguer a viola 
no derradeiro puce canta pa prateia do circo inteiro ouvir na garganta. 
E hoje não, hoje é o som, hoje o som manda. E o computador, ele 
evoluiu tanto que hoje não precisa de segundeiro nem primeireiro, bota 
lá eles faz a voz e acabou. (...) 
CRU: campana é aquelas caneca, esses barde ansim, era do circo. Só 
tinha lá em cima na torre do circo, embaixo não tinha nada. 
ORI: então vamo supor, um poco de gente, quarqué poco de gente que 
dava aí cabou o som.  
CRU: então cê tinha que chegá no palco, o palco do circo geralmente 
era grande... um cantava lá na ponta pa turma de lá ouvir e o outro 
cantava pra ca porque ai misturava o som das duas voiz... mas ce tinha 
que sortá o peito, porque senão ninguém escutava. Isso nois cantemo 
de setenta e cinco até setenta e oito ansim. O circo que nois ia, circo de 
tourada, circo de apresentação de teatro, que aquela época eis fazia 
aquelas peça... fazia peça no circo. 
ORI: ansim, em circo foi o úrtimo show que nois fizemo em circo foi 
em São Bento de Caldas. O dono desse circo, era circo de tourada, o 
dono do circo foi pra lá, começou muita chuva e tal, o dono não 
conseguia sair do lugar pra ir pra outro lugar. Essa história é engraça, 
isso aí é interessante. Nois já tava até praticamente parando de cantar, 
mas nois preparamo tudo certinho, pegamo e fomos. Esse, eu não 
esqueço disso até hoje... nois nunciamo que nois ia lá, pegou na 
Difusora [Rádio de Ouro Fino] nunciano que nois ia canta lá no circo e 
nois fomos. Chegamos lá... moço... aquilo ce ficava assustado de vê a 
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quantia de gente, ce entendeu? Lotou o circo e... tem um corredor 
entre a bancada e as cadeira tinha um corredor... encheu tudo aquele 
corredor, tudo cheio de gente... falei: bonito agora, que jeito que vai 
fazer? Mas só que o povo naquela época... quem ia pra ve uma dupla 
cantar, eles iam pa ouvir a dupla cantar. Era aquele respeito era a coisa 
mais linda do mundo. Então o que que a gente... o que que eu pensei, 
falei: oh, gente, a hora que a gente for cantá, oces que tão tudo em pé 
aí na frente de todo mundo aí, da um jeito, da uma abaixadinha aí pa 
turma ouvir e ver a gente canta também... todo mundo fazia, ce 
querdita isso? Aí o que que conteceu? Fizemos o show, o dono do 
circo, antes de entrar dentro do circo, quando começou a... ele falou: o 
tanto que tá já é lotação mas ainda tem mais um punhado... falei: deixa 
que vá, deixa que vá! O dono do circo chorando porque não conseguia 
sair de lá, agora uma arrecadação daquela foi a coisa mais linda do 
mundo. E pa nois era uma satisfação porque a gente foi mais pa ajudar 
o dono do circo, que a intenção nossa era essa. Se fosse e desse poco, a 
gente largava tudo po dono do circo prele pode seguir o caminho dele. 
Mas como deu demais aí a gente repartiu no meio, é lógico! 
(Cruzeiro e Oriente, 23/01/2011). 

 

As duplas Paraná e Piazinho e Tião Frozino e Claudinei apresentam pelo menos dois aspectos 

em comum. Um deles o facto de serem formadas por pai e filho, o outro o facto de 

terem uma agenda de participação em festivais de música raiz cujos prêmios representam, 

além do prestígio no meio musical, uma remuneração em moeda corrente que lhes 

proporciona uma situação privilegiada enquanto profissionais. No caso da primeira dupla, 

o jovem Piazinho – filho do parceiro Paraná – com 25 anos de idade, dedica-se 

exclusivamente ao exercício da música desde quando começou a aprender a tocar a viola, 

logo aos seus 11 anos de idade. Ele e o pai dividem o tempo entre estudar o instrumento 

e compor modas - além obviamente dos ensaios que realizam – a fim de se inscreverem 

nos diversos festivais de música raiz realizados pelos vários estados do Brasil. 

 

O contributo destas últimas duas duplas é sobremodo importante por se tratarem de 

compositores cujas modas compostas abordam temas da atualidade. Dessa forma é 

possível, no que se refere à palavra cantada, confrontar as temáticas destas modas no 

sentido de perceber o imaginário de ruralidade expresso e, no que se refere à morfologia 

do som, perceber como se configuram os diferentes ritmos e as possíveis variações que 

eventualmente se configuram por estes jovens violeiros.  
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Figura 43. A dupla Paraná e Piazinho, formada por Valdenilson Rodrigues de Paiva (1961) e por seu filho 

William Eugênio de Paiva (1988); e Capitão Renê (à frente) - Pouso Alegre/MG.  
Foto: Alexsander J. Duarte, 25/04/2012. 

 

 

 
Figura 44. Dupla Tião Frozino e Claudinei, formada por Sebastião Antônio de Souza (1961) e por seu 
filho Claudinei Antônio de Souza (1981). Santa Rita do Sapucaí. Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2011. 

 

Outro Ronaldo importante colaborador para este trabalho foi o apresentador e cantor 

Ronaldo (que atuou com uma dupla intitulada Ronaldo e Rick Nelson). Júlio Campos 

Santos Filho (1939) – que adotou como nome Ronaldo como alcunha artística – morava 

e trabalhava com a família na roça em Monte Sião/MG. Quando criança aprendeu a 

tocar violão com seu pai e começou a cantar com um de seus nove irmãos. Ele e seus 

familiares violeiros atuavam em festas de São Gonçalo, Folia-de-Reis, Encomendação das 

Almas, Mutirão e outras eventuais festividades onde se realizava o catira. Sua lembrança 

de contato com a música raiz através das ondas do rádio lhe remetem para duplas como 

Tonico e Tinoco, Torres e Florêncio e outras que como estas – em conformidade com os 
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demais entrevistados - definiram o imaginário da música raiz para esta geração. 

 

Ronaldo mudara-se para Jacutinga na ocasião da abertura da REJ, no início dos anos 

1980, para apresentar um programa de auditório onde eram apresentadas duplas locais. A 

oportunidade surgira pelo facto de Ronaldo já ter, na altura, experiência como 

apresentador me outras rádios na região, designadamente em Ouro Fino e Bueno 

Brandão. Este programa representa um momento importante na história da música raiz e 

da rádio em Jacutinga por ter sido o único programa que efetivamente teve uma 

continuidade, totalizando entre três a quatro anos, segundo Ronaldo. Aos domingos o 

programa recebia cerca de vinte a vinte e cinco duplas locais sendo que cada uma cantava 

em média três modas. 

 

Ronaldo sempre desenvolvera concomitantemente sua carreira de cantor em duplas na 

busca de conquistar uma oportunidade de gravar um LP e lançar-se no mercado, 

oportunidade esta que se consolidara em 1981 com a dupla Ronaldo e Rick Nelson quando 

gravaram o LP A marca do zorro, também com a gravadora Phoenix (mesma da dupla 

Cruzeiro e Oriente. O arrasta-pé35 de autoria de Rick Nelson e Almiro Fuzari com o 

mesmo título do disco foi o carro-chefe que possibilitou à dupla uma grande repercussão 

a nível interestadual. Nesta altura foram convidados a atuarem num “drama” - um 

espetáculo cênico-musical com o mesmo título do disco - também intitulado A marca do 

zorro com o qual puderam se apresentar no palco de circos locais. Entretanto a dupla não 

conseguiu dar à carreira a continuidade desejada. Tal facto se deu, segundo Ronaldo, à 

dificuldade de se trabalhar em parceria em termos de empreendimento. Há cerca de 30 

anos Ronaldo trabalha na organização de bailes de forró, quer como cantor do grupo 

quer como produtor do evento. 

 

 

 

                                                
35 Capitão Renê diverge desta classificação, entendendo que esta moda se inscreve no ritmo cana-verde. 
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Figura 45. Capa e contracapa do LP “A marca do Zorro” com a dupla Ronaldo e Rick Nelson, gravado e 

distribuído pela Phoenix (1981). Arquivo de Capitão Renê.  
Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 46. Ronaldo à frente ao salão do CAPEJA – Clube de caça e pesca de Jacutinga – onde realiza 

atualmente realiza o “Forró do Ronaldo” – bairro dos Vieira, Jacutinga/MG.  
Fotografia: Alexsander J. Duarte, 01/06/2012. 
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3. Música raiz e mineiridade 
 

3.1 A minha experiência de mineiridade 

 

Lei de Incentivo à Cultura do estado de Minas Gerais 

LEI N˚ 17.615, DE 4 DE JULHO DE 2008 

(MG de 05/07/2008) 

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal 

 com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,  
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, 
promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1o. Esta Lei estabelece normas de incentivo fiscal às pessoas jurídicas que apoiem 
financeiramente a realização de projetos culturais no Estado, com os seguintes objetivos: 
I - contribuir para facilitar a todos os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno 
exercício dos direitos culturais; 
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística mineira, com a 
valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos 
criadores; 
IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade e responsáveis pelo 
pluralismo da cultura mineira; 
V - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico mineiro; 
VI - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal formadores e 
informadores de conhecimento, cultura e memória; 
VII - estimular a formação e o aperfeiçoamento de profissionais da área cultural; e 
VIII - favorecer a experimentação e a pesquisa no âmbito da cultura. 

 

Transcrevo aqui as principais diretrizes do corpo da Lei de Incentivo à Cultura do 

Estado de Minas Gerais/Brasil, promulgada pela primeira vez como Lei nº 12 733 em 

30 de dezembro de 1997, porque elas de alguma forma se relacionam com o caminho 

que eu percorri enquanto músico, estudante de música, pesquisador, paulista por 

nascimento  e “sul mineiro” por adopção. Na verdade, apesar de ter nascido na cidade 

de São Paulo, a minha família transferiu-se para Jacutinga, cidade natal da minha mãe, 

quando eu tinha 8 anos. Na minha casa a prática musical reduzia-se à escuta através da 

rádio e da TV, não havendo nenhum elemento da família com algum histórico enquanto 

músico.  

 

Aos meus olhos, o contraste entre S. Paulo e Jacutinga era enorme. Apesar de 

percorridos apenas pouco mais de 200 Km eu havia saído de uma cidade “povoada de 

concreto” e acedido a um lugar onde a relação com a terra era central na organização da 

vida das pessoas.  Jacutinga tinha na altura cerca de 20.000 habitantes e São Paulo 9 
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milhões. De repente eu estava envolto pela  rusticidade de que tanto ouvia falar em São 

Paulo e que pensava  existir apenas nas histórias contadas pela minha mãe. Toda a 

iconicidade que fazia parte da minha imaginação era agora passível de experienciar: o 

fogão-a-lenha no meio da casa, os cavalos a andar nas ruas calçadas de paralelepípedo, 

as roças com suas plantações de café, hortas, estradas de terra, enfim, um leque de 

novidades que me encantava.  

 

Minha mãe era a mais velha de uma família de nove irmãos, e eu era o neto mais velho 

do meu avô tendo, por isso, um conjunto enorme de tios alguns deles com idades muito 

próximas da minha. Eu era, portanto, uma espécie de irmão mais novo dos meus tios. 

Também por essa razão eu frequentava bastante a casa dos meus avós onde viviam 

cerca de 8 pessoas em permanência. O meu avô era carroceiro sujeito a uma rotina 

diária que o obrigava a ir todos os dias ao pasto levar e trazer os animais, ir aos rios tirar 

areia transportando-a à cidade, ou seja, cumprindo uma vida claramente interiorana e 

dura mas que para mim estava repleta de magia.  

 

Na casa dos meus avós, onde conviviam várias gerações, as preferencias musicais eram, 

consequentemente, múltiplas. O rádio estava permanentemente ligado: pelas manhãs era 

frequente estar sintonizado em programas de transmissão de modas-de-viola e, no resto 

do dia, em estações diversas que passassem músicas de sucesso do momento. Durante a 

minha adolescência, e após o ingresso no colégio, interessei-me por estilos musicais 

sobretudo associados ao rock e seus segmentos, conhecido por “rock nacional”, e de 

uma maneira ainda tímida ia-me familiarizando com a MPB. Foi nessa fase que iniciei os 

meus estudos de música, sempre voltados para música cantada.  

 

Em 2003 terminei a minha Licenciatura em Música na Universidade Federal de Ouro 

Preto, Minas Gerais. Todo o percurso entre um “amante” de música e um “estudante” 

de música, que agora tinha finalizado, permitiu-me encetar uma carreira autoral 

enquanto compositor e intérprete de pop music.  Foi nesse momento que me deparei com 

a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, à qual recorri para apoiar as minhas atividades. 

Percebi então que, no cenário da lei, conceitos como cultura, identidade, tradição e outros 

vizinhos, pareciam dar vazão a múltiplos e contraditórios sentidos, sobre os quais, me vi 

obrigado a refletir. O quadro formado pela interação de agentes do mercado cultural e o 

contraponto com as Leis de Incentivo e Fomento à Cultura nas instâncias municipais, 
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estaduais e federais promovem, a meu ver, o que Giddens (2002) chama de reflexividade, 

ou seja, somos expostos a novas informações que nos podem levar à reformulação das 

nossas práticas sociais, remodelando assim o próprio sentido que uma dada identidade 

pressupõe. Vi-me a olhar para mim mesmo de outra forma, agora sentindo uma 

necessidade de saber quem eu sou, de onde venho, quais memórias musicais que tenho e 

o que é faz de mim e da minha música um “mineiro” com direito a apoios desta lei. Foi 

então que dei início às minhas leituras sobre música e os imaginários de uma suposta 

cultura ou identidade caipira, guiados por um misto de memórias da infância e uma 

sensação de descoberta do “novo”. Enveredei então pelo caminho de investigação que, 

de alguma forma, procura também encontrar respostas para a minha própria 

“mineiridade” e, em sentido mais estrito, da minha “sul mineiridade”.  

 

Em que medida a música que faço efetivamente me identifica com o Sul de Minas? É 

possível identificar elementos simbólicos para incorporar ao meu trabalho artístico de 

forma a associá-lo ao imaginário de uma suposta identidade caipira e circunscrita ao Sul 

de Minas? Até que ponto a música que faço, enquanto mineiro ou sul-mineiro se 

enquadra nas prerrogativas definidas pela Lei  Estadual de Incentivo à Cultura? A busca 

das respostas para estas questões culminou neste projeto de Doutoramento que me 

permitiu, além da dedicação à leituras de trabalhos acadêmicos e textos de diversas 

naturezas sobre o universo da música raiz e seus protagonistas, estabelecer uma 

proximidade com os próprios detentores e perpetuadores dessa memória e desse fazer 

musical: os violeiros que compõem as múltiplas duplas que performam a música raiz. 

 

3.2 Os protagonistas da/na música raiz 

 

A partir da análise dos textos cantados no repertório performado pelos músicos locais, é 

possível identificar  um universo cosmogónico construído a partir da interação de 

diferentes protagonistas. Trata-se de protagonistas de natureza diversa mas que de 

algum modo permitem construir um quadro identificador da música raiz gerando um 

universo estético muito particular sempre cantado no chamado sotaque ou dialeto 

caipira. Digamos que para a viagem ao passado descrita nas canções (o romance sonoro 

na acepção de Schafer), é sempre dirigida a um lugar particular (Minas, o Sertão ou a 

Roça), feita por um sujeito que lhe pertence (o Mineiro, o Sertanejo) e de uma forma 

exclusiva que obriga a conhecimentos específicos inerentes à condição dos sujeitos (o 
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caipira, o carreiro, o peão, o boiadeiro, o berranteiro, o violeiro, o catireiro, o cantador e 

o folgazão). Cada um destes sujeitos/personagens, é finalmente descrito a partir de um 

conjunto de atributos que lhe confere uma espécie de identidade coletiva gerando um 

paradigma de mineiridade. Porém, esta generalização é feita a partir de invocações 

singulares frequentemente circunscritas a indivíduos em particular que são, 

inclusivamente nomeados. Por essa razão, também, a música raiz guarda uma história 

local onde os personagens têm nome e protagonismos sociais bem definidos. A imagem 

seguinte mostra o universo cosmogónico no qual existem e coexistem os diferentes 

protagonistas que a música raiz celebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. “Nuvem” cosmogônica com os diferentes protagonistas da/na música raiz. 

 

 

Importa agora perceber como se define cada um destes protagonistas e de que modo 

eles estão efetivamente impressos nas canções.  
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3.2.1 O dialeto 

 

É a partir de um modo particular de falar português que os músicos adquirem voz e, 

com eles, os personagens e lugares que representam na música raiz. Homi Bhabha 

afirma que “é com aqueles que sofreram o sentenciamento da história – subjugação, 

dominação, diáspora, deslocamento – que aprendemos nossas lições mais duradouras de 

vida e pensamento” (1998: 240). O perfil dialetal da linguagem falada caipira, é 

responsável por um estatuto de subalternidade que a língua adquiriu socialmente, e pela 

consequente associação ao “atraso”, à falta de escolaridade e à incapacidade de usar a 

língua materna, o português, de acordo com os padrões gramaticais e fonéticos 

instituídos pela academia como “corretos”.  

 

Ora, sabemos que a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 e a consequente história 

de colonização que esta viagem oceânica gerou, traduziu-se também numa colonização 

linguística da qual resultaram formas muito diversas de falar português. Por outro lado, 

o facto do Brasil se ter transformado num território de acolhimento para africanos e 

europeus, gerou processos dinâmicos associados à língua que resultam das próprias 

dinâmicas das populações. A observação e análise de documentação de arquivo mostra, 

por exemplo, que o português terá sido implantado no Brasil muito depois da chegada 

dos portugueses pela resistência que, evidentemente, mostravam as populações locais 

em aprender e incorporar a língua. Por essa razão, e através sobretudo da ação dos 

jesuítas, foi concebida a chamada “língua boa” (nheengatu )que era, no fundo, um 

compromisso entre o tupi-guarani e o português com o intuito de comunicar e 

encontrar formas de conciliação linguística.  No caso da região em estudo nesta tese,  o 

músico e académico Ivan Vilela refere que: 

Durante todo o processo de colonização do Sudeste pouco se falou o português, sendo essa 
língua usada apenas para a comunicação com portugueses ou autoridades representantes da 
coroa. A língua corrente até 1734 era o nheengatu, quanto foi então proibida pela coroa. Mesmo 
com a proibição falou-se duas vezes mais nheengatu que português de São Paulo ao Rio Grande 
do Sul até o final do século XVIII (Vilela 2011: 55). 

 

Por esta razão, corroborada por vários autores dos quais Ivan Vilela é apenas um dos 

exemplos mais recentes, o dialeto caipira é, frequentemente justificado como tendo 

resultado da reminiscência do nheengatu ofuscado pela imposição da língua portuguesa. O 

sociólogo Walter Praxedes, citando o historiador Luís Carlos Villalta, afirma que: 

O dialeto caipira sobrevivente entre os moradores da zona rural de algumas regiões do Brasil e 
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entre os seus descendentes urbanizados, é considerado, então, uma língua de resistência das 
populações mestiças contra a imposição de uma língua oficial por parte da Coroa portuguesa, 
que impunha a sua língua “para legitimar a posse da terra e coibir o uso do nheengatu, temido 
como forma de os missionários controlarem os índios. Esta política de imposição da língua 
portuguesa tinha um sentido claro de promover a dominação dos povos e a obediência ao 
monarca” (Praxedes 2007: 1-8). 

 

Ora, esta língua de resistência, ao invés de adquirir um estatuto de prestígio no quadro 

linguístico brasileiro, parece ter ficado remetida a um lugar de subalternidade, marcado 

pelo seu perfil dialetal. O sociólogo José de Souza Martins chama-lhe mesmo “dialeto 

caipira” e define-o como uma derivação ou desdobramento do nheengatu, e questiona 

todas as avaliações pejorativas que remetem o modo de falar caipira para um modo 

“errado” de falar português (Martins 2005, 47). De resto, tal como refere Marcos Bagno, 

a mais importante característica das línguas humanas é sua heterogeneidade (2002: 43). A 

sociolinguística tem-se encarregado de nos mostrar permanentemente essa característica 

profundamente enriquecedora das línguas: 

 

O estudo das relações que existem entre todos os fatores usados para classificar um falante 
(idade, sexo, escolaridade, origem geográfica, etc.) e o modo como ele fala (a variedade 
linguística dele) pertence ao campo científico da Sociolinguística. A Sociolinguística, com este 
nome e com sua configuração teórica e metodológica atual, surgiu na década de 1960 nos 
Estados Unidos graças sobretudo aos trabalhos de William Labov. A Sociolinguística veio 
mostrar que toda língua muda e varia, isto é, muda com o tempo e varia no espaço, além de 
variar também de acordo com a situação social do falante. Depois da chegada da 
Sociolinguística, ficou difícil aceitar declarações genéricas do tipo: “Em português tal coisa se diz 
assim”. O sociolinguista na mesma hora vai querer saber: mas que português é esse? Falado no 
Brasil, em Portugal ou em Angola? Falado em que região, por que falantes, de que idade, de que 
nível de escolaridade? (Bagno, 2002: 43). 

 

Assim, este trabalho abordará o dialeto caipira a partir também da sua dimensão estética 

sem a qual a música raiz seria amputada de um dos seus mais importantes ingredientes 

simbólicos.  Destaco aqui uma consideração importante observada durante uma 

conversa com Capitão Renê a respeito da diferença de modas cantadas em português ou 

em dialeto caipira. Nesta fase da entrevista o meu interesse centrava-se em conhecer a 

sua atuação como jurado em festivais de música raiz, no que à língua diz respeito: 

 

CAP: olha, isso aí depende da moda, por exemplo, as rimas são em “aia”... 
aí chega a hora de falar “faia” o cara fala “falha”, é ele que tá saindo fora da 
rima, na minha opinião. Então tem muito isso... o Daniel, tem música que 
pra falar certo sai fora da rima, principalmente música do Carreirinho. O 
Tião Carreiro chegou a fazer isso... 
AJD: se você estiver avaliando isso, como é que você pontua? 
CAP: eu pontuo que o certo é na rima. A moda foi feita rimada, a moda 
sertaneja tem essa característica... sertaneja raiz, né. 
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AJD: e você prefere, não sei se tem preferência ou não nesse sentido, mas 
entre ouvir essas duplas que cantam com o português correto e as outras 
que cantavam com o português caipira... 
CAP: eu prefiro... as com português caipira, não é porque é caipira, mas as 
de português correto muitas vezes não dá pra rimar. Eu sei que as rimas 
caipira, os eruditos da literatura, chamam de rima pobre, porque rimar 
substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo... intercalado, eles 
chamam de rima pobre. Por exemplo, praça com graça, lindo com findo, e 
por aí vai. Mas o caipira gosta é desse tipo de rima. Então se o cara fez uma 
música, o compositor fez uma música lá, né... “caboco que é que canta é o 
dono da mula baia /  quando eu cantar essa moda eu juro que não tem 
faia”... não é “eu juro que não tem falha”, porque aí saiu fora da proposta 
do compositor. E no linguajar caipira interiorano não se fala... ih, fulano 
“faiou” comigo? Então um exemplo bem clássico é essa moda da mula 
baia... ah, “eu saio pro mundo e nada não me atrapaia”, e não “me 
atrapalha”, senão ai sai fora da rima. A rima não é baia? Não começou com 
a mula baia? Então tem que ser tudo em “aia”.  
(Capitão René, 03/05/2012). 

 

A moda a que Capitão Renê se refere é um dos exemplos clássicos do repertório da 

música raiz – Mineiro da mula baia gravada pela dupla Laranjinha e Zequinha na década 

de 1940 - na qual o compositor usa a rima soante (semelhança total da terminação das 

palavras a partir da sílaba tónica), tendo a oralidade como paradigma: a palavra falha, na 

versão oral, transforma-se em faia, o que lhe permite rimar com baia. Frequentemente 

alguns cantores adotam a versão portuguesa das palavras, “corrigindo” a fórmula dialetal 

e transformando a rima soante em rima toante (apresenta somente vogais semelhantes a 

partir, igualmente, da sílaba tônica das palavras rimadas: ex.: cavalo/cansaço). Esta 

alteração prende-se com a ideia elitista segundo a qual existirá uma formula “correta” de 

língua e que, portanto, tudo o que se afaste dessa formula incorre em erro. O 

sociolinguista Marcos Bagno, a propósito do conceito de erro em gramática, esclarece 

que: 

A principal (e pior) consequência do elitismo e do caráter não-científico da Gramática 
Tradicional foi o surgimento da noção folclórica de “erro”. Como já vimos, tudo o que não 
estivesse de acordo com a Gramática, era considerado “errado”, “feio”, “deselegante”. O grande 
problema com essa noção ultrapassada é que, como os estudos linguísticos modernos têm 
revelado, simplesmente não existe erro em língua. Existem, sim, formas de uso da língua diferentes 
daquelas que são impostas pela tradição gramatical. No entanto, essas formas diferentes, quando 
analisadas com critério, revelam-se perfeitamente lógicas e coerentes. Quando se trata de língua, 
só se pode qualificar de erro aquilo que comprometa a comunicação entre os interlocutores. (Bagno, 
2002: 25). 

Precisamente a partir desta abordagem este trabalho respeita a transcrição fonética das 

entrevistas, tal qual pronunciadas pelos interlocutores, assim como das modas. 

Considero que qualquer alteração ou suposta “correção” de natureza gramatical 

incorreria numa violência simbólica que, como bem descreve Praxedes, “realiza, assim, 
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uma brutal imposição de uma forma específica de comunicação, a linguagem dominante, 

tida como “culta”, contra os falares considerados deselegantes, incorretos, inadequados, 

vulgares, existentes no Brasil” (Praxedes, 2007: 1-8). 

3.2.2 O folgazão 

 
FOLGAZÃO 

Ritmo: moda-de-viola 
Compositor: João Massuia 

Intérpretes: Laércio Cunha e Pioneiro 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Suspenso: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transcrição 9: Folgazão. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir do fonograma incluído 

II 
Todos que são violêro peço prestar atenção 
Nos versos que eu vou cantar, vou fazer a explicação 
Que agora não temos mais compositor de canção 
No sistema “acaipirado” com bonitas trovação, ai... 
 

III 
Todos que são violêro peço prestar atenção 
Nos versos que eu vou cantar, vou fazer a explicação 
Que agora não temos mais compositor de canção 
No sistema “acaipirado” com bonitas trovação, ai... 
 

IV 
Quando arrecebo um convite para ir numa função 
Na chegada eu fico triste quando eu entro no salão 
Que eu não vejo meus amigos que batia o pé no chão 
Todos em boa harmonia com gosto e sastisfação, ai... 
 

V 
Alembro dos meus colegas que fizeram a separação 
Somente deixou saudade pra nossa recordação 
Na sua eterna morada Deus há de dar o perdão 
Quem foi alegre no mundo lá no céu também serão, ai... 
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no CD “Só moda de viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Composição: década de 1940. 
Anexo iv:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 4. 

 
 

Esta moda-de-viola – que segundo Eduardo Cunha terá sido recolhida por seu pai, 

Laércio Cunha, entre 1930 e 1940 – é uma das mais conhecidas e apreciadas entre os 

violeiros da cidade de Jacutinga. Foi gravada pelas duplas Laércio Cunha e Pioneiro e 

Pioneiro e Colega sendo que, na versão desta última dupla, inclui o catira (sapateado e 

palmas), batido36 por Gentil Catireiro e os irmãos Balbino (Tião, Alcides e Vicente). Esta 

moda prenuncia alguns dos elementos centrais que definem morfologicamente a música 

raiz: 

• é trovada (todos os versos se encerram com a mesma rima, neste caso, com 

palavras terminadas em “ão”) 

• apresenta um suspenso (uma estrofe reduzida  e que, diferentemente deste 

exemplo, geralmente modula para uma tonalidade mais alta) 

• é interpretada por uma dupla (vozes em terças paralelas) 

• é acompanhada pela viola caipira  

 

A moda descreve as rodas-de-viola - encontros de violeiros - designadas veicularmente por 

função, durante as quais tinha lugar o catira, ou bate-pé, uma espécie de representação 

coreográfica que inclui sapateado e palmas. A linguagem verbal usada é dialetal, inscrita 

no dialeto caipira que, por sua vez, está associada a um universo cultural e identitário 

designado genericamente por caipira. A moda cita alguns dos principais violeiros da 

época, designando-os por folgazões. 

 

Romildo Sant’anna, em sua obra A moda é viola: ensaio do cantar caipira, refere-se ao 

folgazão  como “(...)sinónimo de devoto, que é a maneira como são tratados os eufóricos 

e fabulosos cantadores campeões. Esses últimos são, pois, na voz corrente caipira, 

verdadeiramente ungidos pelo dom de fazer versos, ‘aqueles home impossível!’” 

(ibidem: 189). O termo é geralmente associado às modas de abatê, onde os violeiros são 

desafiados a demonstrar suas habilidade de tocador, cantador e compositor. Sant’anna 

comenta ainda a respeito de uma função: 

 

[...] revezando pares de duplas de violeiros, a cantoria durou várias horas da noite. Desses 

                                                
36 O termo “batido” é usado pelos catireiros para designar a execução das palmas e do sapateado que são 
“batidos” pelos dançadores.  
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desafios emergem os folgazões (violeiros reconhecidos como bambas no fôlego, na afinação da 
voz, na capacidade interpretativa, na qualidade e quantidade do repertório e no talento como 
instrumentistas) [...] (ibidem: 313). 

 

O violeiro-folgazão usa habitualmente palavras de autoelogio, destinadas a si e a seus 

companheiros de cantoria, exacerbando as suas competências enquanto violeiros. 

Simultaneamente inscreve no texto indicações sobre técnicas de interpretação e de 

composição, claramente codificadas, que são apenas entendidas por indivíduos 

pertencentes ao universo da música raiz. Por exemplo, na moda abaixo transcrita, 

gravada pela dupla Laércio Cunha e Pioneiro, a expressão “acerto bem a turina” 

significa ter a capacidade de afinar devidamente o terceiro par de cordas37  que é 

justamente o par central da viola caipira que, a propósito, aqui é referida como “quatro 

pontos” por se tratar de um tipo antigo de viola. 

 
OS DOIS MINEIROS 

Ritmo: moda-de-viola  
Compositor: Raulzito Rodrigues 

Intérpretes: Laércio Cunha e Pioneiro 
 

Pra cantar nos quatro pontos eu nasci pra ser violeiro 
Herança do velho pai que também foi catireiro 

Pra festa unir nós canta, o povo aplaude e levanta 
Pra receber os dois mineiro 

 
Minha viola é de pinho, afino ela primeiro 

Acerto bem a turina  pra cantar com o companheiro 
Nosso peito é de aço, pra cantar não embaraço 

E bato o pé no terreiro 
 

Eu sou mesmo adivertido, assim fala o festeiro 
Minha moda não ofende, peço licença primeiro 

Pra cantar neste salão junto com os forgazão 
Somos todos companheiro 

 
Eu nasci em Jacutinga, aqui no estado mineiro 

Eu sei respeitar a doutrina e respeito os fandangueiro 
Por isso eu canto esperança, e vamo deixar lembrança 

Laércio Cunha e Pioneiro 
 

Transcrição 10: Os dois mineiros. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no CD “Só 
moda de viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Composição: década de 1990. 

Anexo v:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 5. 
 

Este estilo de modas, protagonizadas pelos folgazões, é levado ao extremo nas 

chamadas modas de abatê (ou abatê campeão) nas quais o violeiro se proclama melhor do 

que os outros. Embora tenhamos sempre um dupla e cantando em vozes diferentes, as 

modas de viola sempre respeitam um texto no singular, ou seja, descrevem os dois 

                                                
37 Vide infra cap. 5. 
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violeiros como se fossem apenas um. 

 

 

ESTE MEU VIVER CANTANDO 
Moda-de-abatê  

Compositor: João Batista 
Intérpretes: Laércio Cunha e Pioneiro 

 
Este meu viver cantando já nasci com esta sina 

Quero deixar mas não posso a inclinação que me domina 
Mas tenho um grande prazer de ver a fama correr 

Neste grande chão de Minas 
 

No lugar aonde eu chego todo mundo me aproxima 
Se o pagode está em fracasso nessa hora vai pra cima 

Nós já faz um bate-pé e alegra até as mulher 
E os violeiro tudo anima 

 
Quando é de madruga nosso peito é uma buzina 
Canta o galo no terreiro e a codorna na campina 
Logo vai amanhecendo, meu cantar é mais sereno 

Vem o sol e ilumina 
 

Eu com esse companheiro pra cantar nós dois combina 
Quem quiser meu endereço pergunte que a moça ensina 

Na rua Rio de Janeiro, onde mora os dois violeiro 
É na Nova Jacutinga 

 
Transcrição 11: Este meu viver cantando. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no 

CD “Só moda de viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Composição: n.d. 
 

Enquanto no passado as funções – conhecidas também por cantoria, pagode, catira ou roda-

de-viola – estavam exclusivamente associadas às festas religiosas tendo, portanto, uma 

função ritual, hoje elas destinam-se essencialmente ao entretenimento. Os encontros são 

frequentemente acompanhados pela partilha de comida e bebida (cachaça, cerveja e tira-

gosto) amplificando assim a relação da música raiz com a ludicidade. A única situação 

ritual onde a música raiz tem lugar é a Festa de São Gonçalo, cuja realização, embora 

irregular, acontece na cidade vizinha de Albertina. O seguinte exemplo é a transcrição de 

uma moda composta pelo violeiro Aníbal, integrante da dupla Lauro e Laurito, e um dos 

violeiros organizadores da referida festa. Esta moda foi-me apresentada durante um 

encontro que decorreu num bar-pesqueiro em Albertina de propriedade do senhor Zé 

Tijoleiro. A moda descreve as memórias registadas pelo violeiro Aníbal referentes às 

Festas de São Gonçalo e os catireiros-mestres que conheceu. 
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AMIGOS DO PASSADO 
ritmo: moda-de-viola  

Compositor: Seu Aníbal (da dupla Lauro e Laurito) 
Intérpretes: Lauro e Laurito 

 
Esta noite eu tive um sonho, eu fiquei admirado 
sonhei que eu era moço, os tempo havia voltado 

veja que grande alegria, eu ronido ca família 
e os amigos do passado 

 
nós passemo a noite inteira na mais bela harmonia 

na Festa de São Gonçalo tinha dança de catira 
só deu violeiro de talento, foi o Afonso Nocêncio 

que começou a cantoria 
 

cantáru a primeira moda, o Afonso e o Arpino 
a drupa de catireiro, Pedro Júlio e António Bazílio 

o Taliba e o Zezinho sapateava direitinho 
apesar de ser menino 

 
a festa continuou até no raiar do dia 

entrei na casa da festa e despedi da família 
nesta hora eu acordei, de contente que eu fiquei 

até chorei de alegria 
 

Suspenso:  
este sonho que eu tive bem podia ser verdade 

os amigos que se foram deixaram muita saudade 
 
Transcrição 12: Amigos do passado. Transcrição de minha autoria a partir da performance da dupla Lauro e 

Laurito, 2012. Composição: década de 2000. 
 

A figura do folgazão incorpora, segundo os exemplos acima transcritos, a figura do 

violeiro, do cantador, do catireiro e mesmo do mineiro – como nos versos “o povo aplaude e 

levanta pra receber os dois mineiro” na moda Os dois mineiros, já apresentada. Esta 

iconicidade heroica representa um estatuto privilegiado, uma espécie de dom divino que 

faz do violeiro um personagem de prestígio e respeito no interior da caipiridade e, neste 

caso, mesmo da mineiridade. 

 

3.2.3 O catira e o catireiro 

 

Frequentemente os textos das modas fazem alusão ao contexto do catira de modo a 

evocar a figura do catireiro ou palmeiro que, na verdade, se assemelha em estatuto ao 

folgazão, ao violeiro e ao cantador. O diferencial desta associação está no facto de que o 

catira, enquanto dança, possui uma estrutura definida com códigos e nomeações 

particulares a partir das quais os violeiros constroem suas metáforas e paradigmas. 
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REUNIÃO DE AMIGOS 
Ritmo: moda-de-viola 

Compositor: Raulzito Rodrigues 
Intérpretes: Laércio Cunha e Pioneiro 

 
Fui convidado pra cantar no bairro Sapucaí 

Um convite bom me veio, não posso deixar de ir 
Que levasse um companheiro para nóis adivertir 

Era noite de São João, tinha baile e função 
Todo amigo reunir 

 
Carlinhos Sapucaí era o chefe do terreiro 

De um lado tinha o pai e do outro os catireiro 
Lá na barraca do fundo tocava o sanfoneiro 

A festa tava animada, os casais de namorado 
Os casado e os sortêro 

 
Zé Ulisses encarregado de acender a fogueira 
Risquei a viola na sala numa toada ligeira 

Bebida tinha a vontade, bolo veio na peneira 
Também rolava caninha, daquela embaçadinha 

e o quentão na chaleira 
 

Dona Láza e Dona Chica deram conta do recado 
Pediru pra nós cantar a moda do “rei do gado” 

Eu bati na minha viola num bonito repicado 
Sortêmo o peito de aço que sacia embaraço 

Para os violeiro afamado 
 

Na Fazenda Arco-íris divertimo a noite inteira 
Dona Láza e Dona Chica entraru na brincadeira 

Na festa tinha fartura, essa gente hospitaleira 
Quando foi de madrugada anunciaram a arvorada 

E o fim da pagodeira 
 

A festa tava tão boa com toda aquela moçada 
Cantou o galo Manezinho anunciando a retirada 

Despedi da Dona Chica e saímos pela estrada 
Dona Láza até chorava e a saudade nós levava 

Daquela festa animada 
 
Transcrição 13: Reunião de amigos. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no CD 

“Só moda de viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Composição: década de 1990. 
 

É possível perceber, tanto neste exemplo como no próximo, alusões a vários sujeitos 

que protagonizam a música raiz neste terreno. O violeiro em primeira pessoa afirma ter 

sido convidado para uma festa em Sapucaí, distrito onde reside o também violeiro e 

sonoplasta Carlinhos Sapucaí (um dos apresentadores do programa “No braço da 

viola”). Zé Ulisses (in memoriam) era seu parceiro neste programa antes do atual 

apresentador Marcelo de Paula. Já Dona Láza e Dona Chica são personagens criados e 

interpretados por Carlinhos Sapucaí durante o programa. Um detalhe no texto desta 

moda diz respeito ao uso dos termos função e pagodeira que se refere à roda de viola, isto 
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é, o contexto mesmo da performance musical (vide supra). 

 

No penúltimo exemplo apresentado o compositor – integrante da dupla Lauro e Laurito 

– descreve, através da metáfora de um sonho, suas lembranças do tempo de infância de 

forma a enunciar os mestres-catireiros de Albertina, então distrito de Jacutinga (vide 

supra). 

3.2.4 O sertanejo 

 

Segundo Ulhôa “o termo sertanejo, do qual a expressão música sertaneja deriva, significa o 

habitante do sertão nordestino, isto é, a região seca do Nordeste brasileiro” (1999: 01). 

A autora complementa dizendo que “sertão quer dizer também habitante do interior, 

isto é, de longe da cidade” (ibidem). Geograficamente refere-se então à região de 

cerrado, ou seja, do Norte do Estado de Minas Gerais e partes de Goiás, cortando pelo 

interior da Bahia e outros estados do nordeste até o Sul do Ceará e Piauí.  

 

Sua origem etimológica é incerta e sobre esta há diferentes hipóteses. O professor 

António Filho em artigo intitulado “Sobre a palavra Sertão: origens, significados e usos 

no Brasil” (2011), faz uma minuciosa análise da representação deste vocábulo no 

imaginário brasileiro e demonstra que a palavra “sertão” não é brasileirismo, pois já era 

usada pelos portugueses antes da sua chegada ao Brasil, para designar as terras 

interiores. A partir de fontes históricas citadas por Filho, como o diário de viagem de 

Vasco da Gama, datado de 1498, e a carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500, é possível 

concluir que a palavra sertão era usada para designar um lugar distante do litoral e pouco 

povoado, ou seja, o interior38.  

 

No Brasil, o vocábulo sertão acabou por estabelecer uma forte identificação com a região 

semiárida do agreste nordestino. Para isto concorre, ainda conforme António Filho, a 

edição do livro “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, em 1902. De acordo com o autor, 

desde a segunda metade do século XIX o sertão, bem como o sertanejo, adquiriu 

tratamento privilegiado na literatura brasileira, nas obras do precursor de Euclides da 

                                                
38 Destaco aqui uma importante observação a respeito do sentido do termo interior, posto que no Brasil, 
pelo menos na experiencia que tenho por onde morei, o termo interior é usado num frequentemente num 
jogo de oposição “capital/interior”, ou seja, há em cada estado sua respectiva “capital” sendo as demais 
pertencentes ao “interior”. Em Portugal percebi que o termo é empregado num outro jogo onde opõe-se 
“litoral/interior”. 
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Cunha, José de Alencar (O sertanejo de 1875); de Afonso Arinos (Os jagunços de 1898); de 

Hugo de Carvalho Ramos (Tropas e boiadas de 1917); de Graciliano Ramos (São Bernardo 

de 1934 e Vidas Secas de 1938); de João Cabral de Melo Neto (Morte e vida severina de 

1956) e Guimarães Rosa (Grande sertão: veredas de 1956). Destaca-se ainda de forma 

diferenciada a obra Inocência de Visconde de Taunay publicada também em 1872 (vide 

infra). 

 

Para alguns músicos o termo sertão é um equívoco quando relacionado com o contexto 

do universo daqueles designados por caipiras. Já o violeiro e pesquisador Ivan Vilela 

(2011), apesar de se subscrever nesta analogia, afirma não ser possível desvincular sua 

conotação - o sertão - com a própria música raiz. O facto é que na música raiz tanto o 

sertão como o sertanejo também figuram, ao lado de outros identificadores, como 

protagonistas centrais nos textos da palavra cantada. Como exemplos, apresento algumas 

transcrições de modas coletadas veiculadas pelos violeiros locais no terreno desta 

pesquisa. 

 

CABOCLO SERTANEJO 
Ritmo: querumana  

Compositor: Izaías de Melo 
Intérpretes: Pioneiro e Colega 

 
Sinto uma saudade imensa 

Do lugar que eu fui nascido 
Falo do meu sertão 

Pedaço de chão querido 
Não posso esquecer jamais 

Foi lá que eu me criei 
Pra matar esta saudade 
Eu vou deixar a cidade 

Pra lá me retornarei 
 

Quero sentir o cheiro 
Das flores que lá existem 

Quero ouvir nas madrugadas 
Os galos cantando triste 
Quero ver lá no riacho 

Murmurar da cachoeira 
Quero ouvir todos os dias 

O barulho que eu ouvia 
Das batidas da porteira 

 
Quero ouvir as cigarras 

Cantando no mês de agosto 
Quero lavrar a terra 

Sentir o suor no meu rosto 
Quero plantar e colher 

O meu pão de cada dia 
Quero ser mais um roceiro 

Trabalhar o ano inteiro 
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Mas viver com alegria 
 

Quero ouvir o carreiro 
Gritando com sua boiada 

Em cima de um carro-de-boi 
Puxando toras pesadas 

Quero rever o catira 
Que ha muito eu não vejo 

É viver assim que eu quero 
Por isso eu me considero 

Um caboclo sertanejo 
 

Transcrição 14: Caboclo sertanejo. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no CD 
“Cheque quente” da dupla Pioneiro e Colega, 2008. Composição: década de 1990. 

 

Este exemplo, inscreve um vasto conjunto de indicadores que nos remetem quer para 

lugares (sertão, pedaço de chão querido), quer para o tempo – o passado – quer para os 

protagonistas (o carreiro, o catireiro, o roceiro, o sertanejo) onde, neste caso, o som tem 

um lugar importante Aqui se inclui os sons dos galos cantando, do murmurar das 

cachoeiras, do barulho das batidas da porteira, das cigarras cantando e do grito do 

carreiro. 

 

Já no exemplo seguinte o objetivo do texto é uma clara apologia do sertanejo, um 

indivíduo aqui enunciado numa forma coletiva mas sempre numa ligação umbilical à 

própria terra, descrevendo o lugar onde vive nas suas diferentes dimensões sensoriais 

como, uma vez mais, a aural. 

 
SERTANEJO 

Ritmo: moda-de-viola 
Compositor: da Cunha 

Intérpretes: Laércio Cunha e Pioneiro 
 

ronca bem longe o trovão, o sór na nuvem se esconde 
o vento sopra com força, o raio expróde e responde 
é a chuva que vem vindo, vem surgindo lá na serra 

trazendo grande fartura pra quem trabalha na terra 
 

pede a Deus o sertanejo em sua simplicidade 
que não mande chuva brava e nem tampouco tempestade 

pedindo uma chuva mansa, fininha e abençoada 
caindo devagarinho, deixando a terra molhada 

 
o sór vórta a aparecer e o vento sopra normalmente 

suspirando aliviado o caboclo está contente 
passou sem fazer estrago uma chuva passageira 

pensando consigo mesmo: que chuvinha criadeira! 
 

Esse grande brasileiro nunca desiste da luta 
Ele ganha seu sustento trabalhando na terra bruta 

Com muita fé e esperança e amor no coração 
Com o suor do seu rosto ele vai ganhando o pão 
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3.2.5 O sertão e a roça 

 

No exemplo Caboclo Sertanejo de autoria de Izaías de Melo acima transcrito, já se 

evidencia o sentido de pureza atribuído ao sertão que, diferentemente das imagens 

evocadas nos textos de Graciliano Ramos (onde o sertão é identificado ao sofrimento 

causado pela seca), aqui o sertão é sinônimo de roça, roçado, ou seja, um lugar onde a 

terra provê fartura e prosperidade e o homem convive em harmonia com a natureza. É o 

que se verifica logo nos versos da primeira estrofe: 

 
Sinto uma saudade imensa 

Do lugar que eu fui nascido 
Falo do meu sertão 

Pedaço de chão querido 
Não posso esquecer jamais 

Foi lá que eu me criei 
Pra matar esta saudade 
Eu vou deixar a cidade 

Pra lá me retornarei 
 
 

No próximo exemplo, também de autoria de Izaías de Melo, temos uma homenagem 

feita pelo compositor a um amigo e amante incondicional da música raiz, o senhor João 

Elias, conhecido por Galo Branco39: 

 

 

FAZENDA SANTA CLARA 
Ritmo: rasqueado40 

Compositor: Izaías de Melo 
Intérpretes: Izaías de Melo e Lucas 

 
 

                                                
39 Tal apelido deve-se ao nome da cachaça preferida por João Elias. 
40 Esta moda foi composta originalmente no ritmo querumana (vide infra cap. 5). 
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Transcrição 15: Fazenda Santa Clara. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir da 
performance de Izaías de Melo e Lucas, 2012. Composição: década de 2000. 

Anexo vi:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 6. 
 
Nesta moda verifica-se a ênfase ao bucolismo da vida interiorana – “a mais pura 

II 
os gados nelore todos branquinho 

ao lado do caminho quando a gente passa 
as maritacas no pé de coqueiro 

o dia inteiro fazem arruaça 
na porta da casa um pequeno portão 

tem um pé de mamão e um pé de cabaça 
fogão-de-lenha enfeita a cozinha 

a comida sempre quentinha 
no fogão saindo fumaça 

III 
jogar futebol e pescar de anzol 
nos fins de semana é a diversão 
as rapaziada jogam uma pelada 

e ele vai pra beira do ribeirão 
de tardezinha cantando as galinhas 

vai na bica d’água e enche o caldeirão 
depois de regar as verdura 
bebe uma cachaça pura 

e ferve no garrafão 
 

IV 
no chiqueiro ao lado um porco cevado 

que faz parte da alimentação 
lugar de muita fartura 

é feito na gordura o arroz e o feijão 
pra receber os amigos 

tem um grande abrigo pra recepção 
de vez em quando churrasco e cerveja 

moda pura sertaneja 
de viola e violão 

 

V 
na porta da sala uma árvore frondosa 

uma sombra gostosa tarde de verão 
onde os passarinhos fazem seus ninhos 

e o joão-de-barro faz sua mansão 
com seu tronco avantajado 
ameaçado pela extinção 
aquela beleza tão rara 

na fazenda Santa Clara 
de raízes do nosso sertão 
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realidade da vida gostosa do interior” – que, neste caso em particular, se inscreve nos 

conceitos atuais de nova ruralidade, pois apesar de se tratar de uma morada no campo 

com “aquela beleza tão rara de raízes do nosso sertão”, é “um lugar perto da cidade”. O 

compositor regista o entorno da uma morada campesina com os animais vulgares e os 

sons adjetivadamente por eles produzidos. Provavelmente, se o homenageado se tratasse 

de um violeiro esse personagem poderia vir a ser evidenciado neste texto, como  se trata 

contudo de um apreciador da música raiz, ela (a música) aparece de outra maneira, sendo 

protagonizada de forma indefinida porém não se ausentando do cenário: “de vez em 

quando churrasco e cerveja, moda pura sertaneja de viola e violão”. 

 

3.2.6 O peão/boiadeiro/berranteiro 

 

Este personagem representa o espírito nômade e aventureiro do homem que empreende 

longas jornadas acompanhado de sua comitiva e a boiada a ser transportada de um sítio a 

outro. Aqui a figura do berranteiro ganha uma dimensão privilegiada. Este integrante da 

comitiva vai à frente com seu instrumento feito de chifre de boi, o berrante, e com ele 

conduz a todos (peões e boiada) através de um repertório de toques codificados41. Esta 

atividade profissional tem entrado em declínio ao longos das últimas décadas devido ao 

facto de serem os animais transportados por transportes mecânicos como o caminhão. 

Dessa forma, é comum a figura do berrante ser associada a um sentimento nostálgico e o 

som do berrante como um romance sonoro (no sentido que Schafer atribui ao termo). 

Como exemplo, apresento duas modas interpretadas pela dupla Tião Frozino e Claudinei 

de Santa Rita de Caldas, MG: 

CANÇÃO DE BOIADEIRO 
Ritmo: cateretê 

Compositor: Claudinei de Paiva 
Intérpretes: Tião Frozino e Claudinei 

 
Foi com saudade que peguei essa viola 

Foi com saudade que eu fiz essa canção 
Foi com saudade que contei a minha história 

De um passado do meu tempo de peão 
Fui boiadeiro e já toquei muitas boiadas 

Nas madrugas, nas estradas do sertão 
Fui berranteiro e conheço a repicada 

Quando há chamada para a pausa do peão 
 

Também conheço o repique de uma ribata 
Na madrugada quando estoura no estradão 

Foi esse tema que me fez sentir saudade 

                                                
41 Vide infra cap. 6. 
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Foi esse tema que me deu inspiração 
Com esse tema rabisquei essas palavras 
Que nesses versos foi saindo essa canção 
Aquele tempo que se foi não volta mais 

Ficou saudade daquele velho sertão 
 

Mas agora tudo isso é passado, 
Já não sou mais boiadeiro e nem peão 

Sou agora um idoso aposentado 
Ficou saudade da antiga profissão 

E quando eu olho meu berrante pendurado 
E ao seu lado um arreio do alazão 

Sinto na alma um vazio de saudade 
E um sufoco que aperta o coração 

 
Transcrição 16: Canção de boiadeiro. Transcrição de minha autoria a partir da performance da dupla Tião 

Frozino e Claudinei, 2011. Composição: 2009. 
 

LÁGRIMA DE BOIADEIRO 
Ritmo: rasqueado 

Compositores e intérpretes: Tiao Frozino e Claudinei 
 

Apoiando em uma bengala 
Um peão velho de idade 

Foi saindo na porta da sala 
De onde mora aqui na cidade 

Vendo a rua coberta de poeira 
Relembrou sua mocidade 

A boiada que vinha passando 
Fez o velho chorar de saudade 

 
Foi assim que a boiada passou 
Só deixaram os rastros no chão 

Boiadeiro desceu a escada 
Acanhado chegou no portão 

Foi seguindo os rastros dos bois 
Relembrando o tempo que foi 
E chorando por tanta emoção 

Das estradas lá do sertão 
 

Tendo o rosto molhado de pranto 
Me dizia o velho peão: 

Eu também já fui boiadeiro 
Pioneiro lá do sertão 

Já cortei muitos burros de espora 
Trabalhei pra diversos patrão 

Hoje sou um velho cansado 
Nem os filhos me dão atenção 

 
Minha esposa não existe mais 

Já não tenho quem prega o botão 
A cozinha não tem empregada 

É somente a panela e o fogão 
Minha cama um pedaço de esteira 

Meu chuveiro é um velho latão 
Meu destino é igual a boiada 

Que se foi e não volta mais não 
 

Transcrição 17: Lágrima de boiadeiro. Transcrição de minha autoria a partir da performance da dupla Tião 
Frozino e Claudinei, 2011. Composição: 2009. 
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3.2.7 O carreiro 

 

Outro personagem igualmente central no contexto da música raiz é o carreiro, o 

condutor do carro-de-boi. Seu protagonismo se evidencia não somente nos textos das 

modas mas também nos nomes dos integrantes das duplas enquanto epíteto, como por 

exemplo Carreiro e Carreiro, Tião Carreiro, João Carreiro e outros. Sua imagem 

representa uma espécie de força física e autoridade sobre os animais já que os carros-de-

boi, em algumas situações, chegavam a trabalhar com seis a setes parelhas de bois, ou 

seja, de doze a catorze bois na totalidade. Mais uma vez o som se faz presente pela cantiga 

do carreiro – códigos de comunicação entre o carreiro e os bois – e a cantiga ou canto do 

carro-de-boi, um som contínuo provocado pelo atrito do cocão com o chumaço, peças de 

madeira que compõe o eixo central do carro-de-boi. A cantiga do carro-de-boi é, neste 

contexto, motivo de orgulho para o carreiro. Assim como o berranteiro e o berrante, o 

carreiro e o carro-de-boi geralmente são evocados como romances sonoros, remetendo 

assim o ouvinte para um passado e um lugar idealizados42. 

 
 

MEU PAI E O CARRO-DE-BOI 
Ritmo: toada ligeira 

Compositor: Izaías de Melo 
Intérpretes: Pioneiro e Colega 

 
Amanhecia o dia na fazenda 

E o meu pai já tinha tudo preparado 
Para fazer mais uma de suas viagens 

Cruzando campos, serras, imensos roçados 
 

Ele falava docemente com a boiada 
E sua voz parecia uma canção 

se misturava com o canto apaixonado 
Da passarada que anoitecia o sertão 

 
Quando as vezes chovia na jornada 

E a estrada transformava em lamaçal 
Meu pai baixinho, junto do carro rezava 

E não falava uma palavra banal 
 

Mas quando o carro então desencalhava 
Ah, eu gritava de tanta emoção 

Por ver as marcas profundas que ficaram 
Da lama fofa também no meu coração. 

 
De tardezinha quando a gente chegava 

Mamãe esperava com a comida no fogão 
Uma marmita preparada pro papai 

E uma outra pro filho do coração 
 

                                                
42 Vide infra cap 6. 
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Mamãe beijava o seu rosto cansado 
Não se importava com a sujeira do carvão 

A nossa casa parecia um paraíso 
Muito distante, lá nos confins do sertão 

 
Hoje meu pai não vive mais aqui na terra 

E o seu carro também silenciou 
Mas eu ainda estou vivendo de saudade 

Daqueles tempos que a minha vida marcou 
 

Transcrição 18: Meu pai e o carro-de-boi. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no 
CD da dupla Pioneiro e Colega, 2008. Composição: década de 1990. 

Anexo vii:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 7. 
 

3.2.8 O caipira 

 

O jornalista José Luiz Ferrete afirma que a palavra caipira, a exemplo da palavra sertão, 

tem também sua etimologia desconhecida, embora levante a hipótese de que o vocábulo 

possa derivar da contração das palavras tupi caa (mato) e pir (que corta), ou seja, 

cortador de mato (1985: 21). Também no caso da origem deste vocábulo diferentes 

investigadores se refugiam na análise de obras literárias buscando referências ao mesmo. 

Neste sentido a obra Sonhos d’ouro, publicada por José de Alencar em 1872, é indicada 

como o primeiro exemplo de referencia à expressão caipira  (páginas 29 e 100 do 

volume II) 43  (Oliveira 2004: 28). No mesmo ano, Visconde de Taunay publicou 

“Inocência”, onde igualmente encontramos o uso não somente do vocábulo caipira 

como também caipiragem44. No seu texto, Taunay deixa clara uma distinção entre a área 

geográfica correspondente ao sertão, (que remete para a parte sul-oriental do Mato 

Grosso), a área referente ao caipira (atual estado de São Paulo), e ainda outra distinção 

relativa à cidade de Ouro Preto, então capital do estado de Minas Gerais, que descrimina 

sem outra categorização.  

 

Ora, enquanto o sertão está associado sobretudo a categorias territoriais (interioridade, 

desertificação, aridez) a palavra caipira está bastante associada a categorias de 

personalidade, frequentemente depreciativas. António Cândido explica que o viajante 

Saint-Hilaire “apresenta do paulista rústico – o caipira – um quadro pouco ameno. 

Acha-o primitivo e brutal, macambúzio e desprovido de civilidade, em comparação com 

                                                
43 Disponível em: http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00015520 Acesso em: 02/02/2012. 
44 Conferir em versão digitalizada disponível em:  
http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/ViscondedeTaunay/in
ocencia.htm Acesso em: 02/01/2012. 
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o mineiro” (1964: 25).  Ao falar sobre a etimologia do vocábulo, Ferrete chama também 

a atenção para a definição de Câmara Cascudo no seu Dicionário do Folclore Brasileiro 

(1954) sobre caipira: “homem ou mulher que não mora na povoação, que não tem 

instrução ou trato social, que não sabe vestir-se ou apresentar-se em público” (Ferrete 

1985: 21). Esta conotação é também explícita no texto do etnógrafo português César 

das Neves que no volume I do “Cancioneiro de Músicas Populares”, publicado em 

1893, define caipira como “palavra [brazileira] que significa raça desprezível” (1893: 232). 

 

No quadro da literatura o escritor Monteiro Lobato cria em 1914 a figura do Jeca Tatu, 

lançado em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, como “um sujeito 

obscurecido pela preguiça e inapto à civilização. As lentes do então fazendeiro do 

interior paulista identificavam em ‘Jeca Tatu’ uma síntese das mazelas nacionais” (Silva 

2007, n.p.). 

 

Paralelamente a estes discursos menorizantes da identidade do sujeito caipira surgem, no 

entanto, outros que de alguma forma procuram estabelecer sentidos contrários a este 

fazendo, portanto, a apologia do caipira pelo seu lado positivo. O pintor Almeida 

Júnior, por exemplo, ofereceu um protagonismo muito especial à personagem do caipira 

que assim aparece identificado nas telas de 1883 (O caipira picando fumo e Estudo para 

cabeça de caipira ), de 1888 (Caipiras Negaceando) de 1895 (Cozinha caipira e Caipira 

pintando)  e de 1899 (O violeiro) 45. A abordagem regionalista e romântica promovida por 

Almeida Júnior (Molar 2009: 127)46 , é inspiradora de trabalhos posteriores e gera 

elementos iconográficos que virão mais tarde a ser replicados por outros artistas ou 

mesmo por músicos. No fundo Almeida Júnior enquadra-se num movimento de pós-

proclamação da República em busca da construção de uma identidade nacional a partir 

da identificação das diferenças regionais e dos seus ícones. É neste quadro, por 

exemplo, que o samba surge como elemento identificador do Rio de Janeiro – embora, 

como sabemos, o samba seja uma prática expressiva transversal a quase todo o Brasil. O 

                                                
45 Todas estas obras estão disponíveis para consulta no acervo online do site da Pinacoteca de São Paulo 
em:  
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca/default.aspx?mn=153&c=acervo&letra=A&cd=2335  
exceto Cabeça de caipira, disponível em:  
http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2728&_Todos=1&_busca=almeida+junior&x=0&
y=0  
46 Jonathan de Oliveira Molar, num artigo intitulado “sou ‘caipira pira pora...’: representações sobre o 
caboclo, do parasita da terra a paradigma da realidade nacional (1889-1945)” analisa o movimento 
paradoxal das representações acerca do caipira, que passa de indolente para astuto e de bom coração. Tal 
análise é feita a partir de Monteiro Lobato (na literatura) e Almeida Jr (na iconografia). 
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caipira é assim singularizado como símbolo identitário da Paulistânia e, com ele, alguns 

aspetos de caracterização como, por exemplo, o dialeto caipira que oferece o título ao 

livro com o mesmo nome publicado em 1920 pelo folclorista, ensaísta e filólogo 

Amadeu Amaral47. É precisamente neste contexto que Cornélio Pires percebeu na 

música performada pelos camponeses do interior paulista – assim designados por 

caipiras - uma possibilidade de investimento no mercado fonográfico, o que culminou 

na gravação e distribuição da primeira série de discos de música caipira em 1929. 

 

A partir da década de 1940 o caipira, enquanto personagem emblemático e 

representante de uma “identidade regional”, surge nos diferentes discursos de artistas e 

académicos gerando mesmo personagens miméticos e icónicos. É o caso de 

personagens como Jeca, criado pelo cineasta e ator Mazzaropi e consagrado no filme 

Jeca Tatu, em 1959, dirigido por Milton Amaral, ou do personagem Chico Bento48, 

criado pelo cartunista Maurício de Souza também em 1961. 

 

No quadro da música é importante salientar o modo como alguns violeiros se 

celebrizaram pela associação que fazem de si próprios à iconicidade do “caipira”. É o 

exemplo do “contador de causo” e violeiro Caipira Barnabé, que se apresenta hoje como 

o caipira mais famoso do Brasil (vide supra). Estes processos decorrem, evidentemente, num 

sentido apologético que procura oferecer ao caipira um lugar de destaque no sentido 

positivo da sua brasilidade e, neste caso, da sua mineiridade. O caipira é assim 

apresentado como um indivíduo de forte relação com a terra e de grande sensibilidade 

humana e emocional, sempre relacionado com a música. É o caso da canção viola 

quebrada de Mário de Andrade, a seguir transcrita. É interessante verificar que apesar de 

toda a erudição de Mário de Andrade ele opta por escrever a canção em dialeto caipira 

como se essa fosse a única forma de dar voz aos personagens que evoca. E, mais uma 

vez, descreve o caipira na primeira pessoa – mimetizando-o portanto, como se ele 

próprio fosse um pouco caipira. Apresenta-se então com toda a iconocidade já 

consagrada a partir da língua (dialeto caipira), do território (rural), dos hábitos (culinária, 

indumentária, o lazer, as festas, a relação com o campo e com os animais), enfim, um 

leque de particularidades que definiriam um modo de ser caipira.   

 

                                                
47 Disponível em http://www.livrosgratis.net/download/2587/o-dialeto-caipira-amadeu-amaral.html 
acesso: 02/01/2012. 
48 Cf. : http://turmadamonica.uol.com.br/personagem/chico-bento/ Acesso em: 05/11/2009. 
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VIOLA QUEBRADA 
Letra e música: Mário de Andrade  

 
Quando da brisa no açoite a frô-da-noite se acurvô 

Fui s’incontrá cum a maroca, meu amô 
Eu tive n’arma um choque duro 

Quando ao muro lá no escuro 
Meu oiá andô buscando a cara dela e num achô! 

 
Minha viola gemeu 

Meu coração estremeceu 
Minha viola quebrou 

Teu coração me deixou 
 

Minha maroca arresorveu por gôsto seu me abandoná 
Pruquê os fadista nunca sabe trabaiá 

Isso é bestêra que das frô que bria e chêra a noite intêra 
Vem apois as fruita que dá gostu saboriá! 

 
Pru causa dela sô rapaiz muito capaiz de trabaiá 

E as nôite intêra, os dia intêro capiná 
Eu sei carpi pruquê a minha alma está arada, arroteada 

Capinada com as foiçada dessa luiz do teu oiá! 
 

Transcrição 19: Viola Quebrada. Transcrição de minha autoria a partir do manuscrito disponível no 
website do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB. Composição: 192649. Disponível em: 

http://www.ieb.usp.br/marioscriptor_2/catalogo/viola-quebrada.html. Acesso em: 10/02/2012. 
 

No contexto desta pesquisa, pude constatar que no texto das modas o sertanejo, de uma 

forma geral, é mais evidenciado que o caipira. Isto prende-se, a meu ver, com uma 

aplicação de ordem gramatical que confere ao primeiro um estatuto de substantivação 

enquanto que ao segundo cabe-lhe um estatuto de adjetivação. Neste sentido, o caipira 

figura predominantemente enquanto personagem ao passo que o sertanejo detém 

estatuto de sujeito. Não obstante, estas figuras se confundem e se diluem e, quer numa 

forma ou noutra, são protagonistas centrais da/na música raiz. 

 

CATIRA NO CÉU  
Ritmo: moda-de-viola 

Compositor: Geraldo de Andrade 
Intérpretes: Cruzeiro e Oriente 

 
Esta noite eu tive um sonho 

Contar o povo admira 
Sonhando eu fui no céu 
Numa festa de caipira 

                                                
49  Melodia e texto de Mário de Andrade e harmonização de Heitor Villa-Lobos. Disponível em: 
http://www.ieb.usp.br/marioscriptor_2/catalogo/viola-quebrada.html Acesso: 01/01/2012. Uma bela 
gravação feita por Rolando Boldrin encontra-se disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=xVm2nUY96TU Acesso em: 01/01/2012. Há algumas diferenças na 
letra cantada por Boldrin, porém a que está acima descrita é a original que consta no manuscrito de Mário 
de Andrade, disponível no link acima. Não é possível definir com certeza a data de composição desta 
canção. Porém a correspondência entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira, que está datada de 1926, 
permite pensar que essa será a data de criação. 
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Os santos ficaram alegres 
As almas se divertiram 
Os santos deram risada 

Quando eu dancei o catira 
 

Levei a viola afinada 
Na posição de catira 

os santos formaram a dança 
São Pedro entrou na fila 

São Miguel deixou a balança 
E São Vicente deixou a vila 
Quem morreu naquela noite 
Não deu baixa na cartilha 

 
O povo do começo do mundo 

Uma boa festa admira 
Velhos de mais de mil anos 

Também dançaram catira 
Quando foi de madrugada 
Que a estrela d’alva retira 

Convidei meus companheiros 
E de lá demos o pira 

 
Que festa boa foi esta 

Foi uma noite tranquila 
O violeiro sendo bom 

As morena até suspira 
Cantando em voz serena 

De um sonho uma moda vira 
É o sonho da eternidade 

E eu não falo mentira 
 

Transcrição 20: Catira no céu. Transcrição de minha autoria a partir da performance da dupla Cruzeiro e 
Oriente, 2011. Composição: 1976. 

Anexo viii:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 8. 
 

No exemplo seguinte, o compositor confere à voz textual uma afirmação quanto à sua 

substantivação que, sem titubeios, se reconhece e se define como caipira. Sua definição 

funda-se no histórico de uma vida campesina, longe da cidade, mas que a exemplo de 

tantos outros na mesma condição teve que se submeter a uma mudança brusca de estilo 

de vida. Esta situação de desconforto por deixar o campo e mudar-se para cidade revela 

uma condição ambígua e quase contraditória, pois se a vida no campo representa um 

modo de vida privilegiado, por quê mudar-se para a cidade? A resposta pauta-se na 

esperança de proporcionar aos filhos a oportunidade de cursar um colégio e uma 

faculdade para se formar e vir a “ser doutor”. Esse anseio revela, por outro lado, um 

descontentamento com a condição de subalternidade representada pelo trabalho rural. 
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FATALIDADE 
Ritmo: cateretê recortado 

Compositor: Paraná 
Intérpretes50: Paraná e Piazinho   

 
Eu sou caipira, é assim que eu me sinto 

Me criei no sítio, longe da cidade 
Faz 40 anos que aqui eu moro 

E todo dia eu choro de tanta saudade 
 

Onde eu morava era um lugar tranquilo 
Criava os filhos sem me preocupar 
Até que um dia me veio essa ideia 

Eu vendi o que tinha e também as minhas terras 
E numa cidade grande eu resolvi morar 

 
Comprei uma casa toda de madeira 

Em uma ladeira num bairro afastado 
Coloquei meus filhos todos na escola 

Por isso eu vim embora lá do meu roçado 
 

Queria que eles todos estudassem 
E um dia formassem em uma faculdade 

Porém o destino reserva surpresa 
Numa noite a força da natureza 
Destruiu meu sonho de felicidade 

 
Era cinco horas, clareava o dia 

A chuva caía e não cessava, 
A grande enxurrada descendo a ladeira 
Trouxe uma barreira pra cima da casa 

 
Eu saí correndo naquela hora 

E do lado de fora chorei muito ao ver 
A grande tragédia daquele momento 

Embaixo da terra de um deslizamento 
Eu vi a minha família inteira morrer 

 
Eu saí pro mundo, triste, amargurado 

Desorientado entreguei-me à bebida,   
Perdi o que tinha naquela tragédia 

Perdi as rédeas da minha vida 
 

Carregando a culpa daquele incidente 
Eu fiquei doente, passei muito mal 
Até que um dia alguém me ajudou 

E no hospital ela me internou 
Na psiquiatria do hospital 

 
Hoje eu estou curado, moro num asilo 

Não tenho filho pra me visitar 
Não tenho esposa pra me dar carinho 

Eu vivo sozinho aqui nesse lugar 
 

Quando cai a chuva nas noites vazias 
Eu lembro da família com muita saudade 

Mas tô conformado com o que aconteceu 

                                                
50 O texto desta moda foi-me apresentado na ocasião do encontro com a dupla Paraná e Piazinho em 
Pouso Alegre a 25 de abril de 2012. A melodia estava, na altura, ainda inacabada. 
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Eu sei que não foi a vontade de Deus 
Penso que foi mesmo uma fatalidade. 

 
Transcrição 21: Fatalidade. Transcrição de minha autoria a partir da performance declamada de Paraná, 

2012. Composição: 2011. 

3.3 Música raiz: entre o caipira o sertanejo 

Nas palavras dos músicos 
 

Nas décadas seguintes às primeiras gravações feitas por Cornélio Pires (pós 1929) 

surgem inúmeros compositores e duplas como Raul Torres, Teddy Vieira, João Pacífico, 

Jararaca e Ratinho, Alvarenga e Ranchinho, Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, 

produzindo um repertório que pode ser classificado como música caipira, música raiz, 

música sertaneja, e outras subclassificações com diferentes sentidos e sob diferentes 

perspectivas, como vimos acima. Dentre os estudiosos que mais se dedicaram a analisar 

este processo destacam-se Brandão (1983), João Luís Ferrete (1985), José de Souza 

Martins (1975, 1990), Rosa Nepomuceno (1999), Romildo Sant’anna (2000), José 

Roberto Zan (2008a e 2008b) e Ivan Vilela (2011); e jovens pesquisadores que 

recentemente têm vindo a centrar os seus trabalhos de mestrado ou de doutoramento 

sobre este domínio de investigação. Invariavelmente os trabalhos denunciam algum 

desconforto em relação, por exemplo ao uso de palavras como caipira e sertanejo ou, 

ainda são muito claros explicando como o universo da música que estudam é 

fragmentado, descontínuo ao mesmo tempo que parece ser reconhecido por todos 

como operatório. Porém, alguns autores, como a etnomusicóloga Martha Ulhôa ou Ivan 

Vilela, desenvolveram e aprofundaram o tema ao ponto de propor classificações  

temporais e formas de operacionalizar os termos associados a este universo musical.  

 

Ainda que haja divergência na opinião dos vários autores, fato é que de uma maneira 

geral os termos caipira, sertanejo e mesmo raiz são empregados de forma a separar 

categorias, o que não ocorre de forma análoga no discurso dos músicos. Aqui 

encontramos opiniões que afirmam tratar-se de categorias distintas e outras afirmam 

justamente o contrário. Muitas vezes ocorre que durante a construção de um discurso os 

termos são usados de forma indiscriminada gerando mesmo algum contrassenso 

discursivo. 

 

São vários os exemplos que pude coligir, ao longo do meu trabalho de campo, que 

confirmam esta situação no discurso dos músicos: 
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EX: 1 

CRU: o sertanejo é caipira mesmo! 
ORI: sertanejo... música sertaneja caipira mesmo!  
CRU: o que tem vergonha de falar num é sertanejo. É o sertanejo caipira...  
ORI: é caipira mêmo... tuda vida foi. 
(dupla Cruzeiro e Oriente de Crisólia – distrito de Ouro Fino/MG: 23/01/2011) 

 

Ex:2 

Nestes exemplos vemos que os termos são usados com sentido homogêneo. Já Marcelo 

de Paula, apresentador do programa “No braço da viola” pela Rádio Estância de 

Jacutinga, noutra entrevista diz que 

 

(...) tem diferença, muita diferença... hoje nós podemos compreender que a 
moda raiz é a moda que sai do coração do caboclo, aquela moda que fala do 
sítio, do reberão, do bambuzal, que fala ali dum fato ocorrido, ela é mais 
melódica e retrata mais a verdade. O sertanejo é aquela moda voltada mais 
pra saudade, muitas vezes “saudade da minha terra”, por exemplo também 
enquadra... e o sertanejo atual mudou muito. 
(Marcelo de Paula, 20/05/2012). 

 

Marcelo de Paula não usa o termo caipira mas usa moda raiz para se referir a um tipo de 

música feita numa época onde a realidade da vida rural era mais presente, enquanto que 

a música sertaneja seria provavelmente a música feita numa realidade mais urbana onde a 

vida rural é descrita já no passado. 

 

Na grade de programação dos programas da Rádio Estância Jacutinga disponível na 

website da rádio encontramos oito programas, durante toda a semana, definidos como 

estilo sertanejo, e algumas variações como sertanejo raiz ou sertanejo informativo. É curioso 

como os programas alma caipira de Mazinho Quevedo e “show de graça” do Caipira 

Barnabé possam ser sertanejos.  
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Figura 48. Grelha de programação da REJ afixada no local.  

Fotografia: Alexsander J. Duarte, 03/05/2012. 
 

Isto mostra que enquanto no discurso académico a preocupação sobre a classificação da 

musica é uma constante já no discurso dos músicos essa preocupação só parece existir 

quando são confrontados com a interrogação sobre ela. Neste caso a problemática da 

classificação é secundarizada dando-se maior importância à essência das obras produzidas, 

ou seja, o que cada um reconhece como “verdadeiro”.  

 

Vejamos outro trecho de entrevista agora com a jovem dupla João Pedro e Rubinho 

juntamente com o baixista da banda Madruga (Sandro Fonseca): 

 

MAD: eu já acho... o caipira é caipira, sertanejo é pop. 
RUB: mas em questão de estilo? 
MAD: na classificação do estilo em si, né... porque você pega a música raiz 
ela não tem nada a ver com a música sertaneja que se toca de uns anos pra 
cá nas rádios, ne... 
RUB: é, se for pensar, caipira é simplicidade, né... então cê vai ver as 
músicas é voz, violão e viola, não tem banda, não tem nada... e o que é 
sertanejo agora tem toda uma produção... 
JOA: caipira pra mim é tudo que vem da roça, ne. Aquilo que vem da 
essência do sertão, aquelas coisa, sabe... que vem do mato... 
AJD: pra você é a mesma coisa que “sertanejo”? 
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JOA: hum... “caipira” e “sertanejo”? é, pode ser. Acho que são sinônimos.  
(dupla João Pedro e Rubinho e Madruga, 17/05/2012). 
 

Na verdade, o que pude constatar através das entrevistas e da proximidade estabelecida 

com os violeiros locais é que não se verifica efetivamente uma tônica quanto à suposta 

diferenciação entre as categorias designadas como caipira ou sertanejo. O que se 

verifica, sim, é uma preocupação por parte destes protagonistas em evidenciar o caráter 

de “autenticidade” ou “originalidade” da música que fazem ou consomem em 

detrimento de segmentos modernos que se distanciam do cânone por eles reconhecidos. 

O caso do sertanejo universitário é o exemplo que mais emblemático de um modelo que 

não atende os quesitos básicos estilísticos que aceitos por estes violeiros como a 

“verdadeira música raiz”. Isto se dá não somente em relação às composições inéditas 

apresentadas pelos novos intérpretes como também às adaptações modernas feitas eles. 

Na sequência apresento um excerto de entrevista concedida pelo violeiro Oriente - da 

dupla Cruzeiro e Oriente - onde o mesmo faz uma análise metafórica no sentido de 

explicitar seu entendimento quanto à perda da originalidade da “verdadeira” música a 

partir das interpretações atuais:  

 

(...) a música sertaneja, a música raiz, no caso... cantar ela mais rápida, 
cantar uma música mais devagar, cê acha que dá mais certo e fica bem... 
tudo bem, não tem pobrema. Agora... é... tirar o que tem na música, no 
original dela, eu acho que é errado, porque vamo supor assim, um 
exemplo... um fusca, bem antigo. Se ele for um fusca original, tudo com 
peça dele, tudo certinho ali, o valor dele é um. Se ocê põe uma peça do 
outro, põe do outro, põe do outro, põe do outro, o valor perdeu . 
(Oriente, 23/01/2011). 

 

Neste sentido não é somente a composição em si que está em jogo mas a própria 

roupagem que lhe é dada. No entendimento do violeiro Oriente, uma moda aceita como 

autêntica, quando interpretada de forma alheia às pautas estilísticas canônicas por ele 

reconhecida (e aqui pode-se entender o violeiro como um porta-voz de um coletivo que 

de igual modo corrobora esse enunciado) perde sua originalidade. A moda não perde 

seu valor, mas é o caráter da interpretação que é reprovado. Assim, para o violeiro 

Oriente, este tipo de roupagem, próprio do sertanejo universitário e outros segmentos 

modernos do mercado, distanciaram-se dos padrões estéticos que conferiam à música 

raiz sua originalidade. Ainda na mesma entrevista, os violeiros enfatizam a divergência 

entre a música raiz e o sertanejo universitário:  
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CRU: outra coisa que é muito difícil hoje, além de ser difícil da música 
sertaneja que é... a música sertaneja, a caipira mesmo, ela tem enredo na letra, 
não tem? Hoje essa letra universitária num tem enredo. Ela fala três palavra e... 
começa... e é só som na caixa ali e num quer nem saber. Tanto é que vem 
fazer show hoje na praça e já rumaru um batuque... é antes de começar o 
sujeito a tocar o batuque já começa lá... pá, pá... num é viola. 
ORI: é, música raiz, a música sertaneja caipira ela tem história, né?  
(dupla Cruzeiro e Oriente, 23/01/2011). 

 

Importa aqui observar o facto de que, se houve no passado a preferência pela adoção do 

termo sertanejo com o propósito de se desvincular do caipira – pelo facto de este estar 

associado a universos de representação depreciativos - verifica-se agora o inverso. A 

web rádio “radioviolaviva”, por exemplo, apresenta como slogan a expressão “100% 

caipira”, no sentido de se afirmar como “próprio da roça ou rústico”, em detrimento ao 

sertanejo universitário que representa simbolicamente o modernamente urbanizado. O 

termo sertanejo fica agora associado a um sentido depreciativo – por conta do segmento 

universitário – enquanto que o caipira passa a ser símbolo de orgulho e motivo de 

valoração. Digamos que neste momento vivemos uma inversão no modo como cada um 

dos termos adquire significado simbólico: ser caipira deixou de ser um atributo de 

caráter pejorativo transformando-se num requisito de “pureza” enquanto ser sertanejo é, 

agora, sinal de “mestiçagem” e, portanto, visto como indesejado por aqueles que 

ambicionam uma identificação de suposta “genuinidade” com o um universo de 

pertencimento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 122 

PARTE II – MÍNIMOS MUSICAIS E MORFOLOGIA DA 
MÚSICA RAIZ 

 

 

 
4. A dupla condição  
 

 

Com base nos enunciados de Antônio Cândido, para quem o estudo da economia do 

designado caipira paulista era alicerçada numa estrutura de mínimos vitais (1964),  procurei 

entender o modo como esta perspectiva se pode também aplicar à música51. Uma análise 

global da música raiz permite-nos entender que a unidade mínima performativa é 

constituída pela moda. A performance da moda, independentemente de se tratar de uma 

performance participativa, apresentativa ou de alta fidelidade (Turino 2008), é condição 

sine qua non para o acontecimento da música raiz. Como já vimos a moda é uma 

construção que está para além do próprio acontecimento musical, isto é, ela incorpora 

um conjunto de universos simbólicos que de alguma forma permitem identificar e se 

identificam, com uma ideia de caipiridade. É possível aplicar a noção de mínimos para se 

referir à maneira como os violeiros organizam os instrumentos e as vozes em dueto. 

Neste sentido proponho uma abordagem do ponto de vista musical composto pelos 

aspectos instrumentais e vocais que podem ser  descritos respectivamente como mínimos 

instrumentais e mínimos vocais. Estamos, portanto, frente a um conceito global de mínimos 

musicais. Este capítulo destina-se a analisar os ingredientes morfológicos que constituem 

a moda, no que diz respeito à sua estrutura e ao modo como ela se transforma em 

performance. Assim, vou analisar em primeiro lugar a dimensão global da performance 

e, posteriormente, os detalhes que constituem os diferentes textos e contextos nela 

incluídos: os que definem os instrumentos, os que definem os ritmos e os que definem a 

paisagem cantada. Uma vez que a performance da moda é inerente ao ato de atuar em 

dupla, a discussão sobre a condição de duplicidade associada à música raiz será, 

portanto, o ponto de partida da minha análise. 

 

                                                
51 A socióloga Elizete dos Santos (2005) faz uma associação à questão do acompanhamento instrumental 
da música caipira, que no caso de seu estudo é feito pelo casal, violão e viola. A autora classifica esta noção 
de mínimos instrumentais, que se define por uma simplicidade em oposição à ideia de arranjos instrumentais 
elaborados que fazem uso de instrumentos eletroeletrônicos ou mesmo outros que não o violão e a viola. 
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4.1 O conceito de dupla:  textos e contextos de uma performance global 

 
Ai, a viola me conhece que eu não posso cantar só 
Ai, se eu sozinho canto bem, junto eu canto mió! 

 
(versos de Padecimento 
ritmo: moda-de-viola 

compositor: Carreirinho 
intérpretes: Carreiro e Carreirinho) 

 
Transcrição 22: Padecimento. Transcrição de minha autoria a partir de fonograma disponíveis em sites 

genéricos. Composição: n.d. 
 

Eu com esse companheiro pra cantar nós dois combina 
Quem quiser meu endereço pergunte que a moça ensina 

Na rua Rio de Janeiro onde mora os dois violeiro 
É na Nova Jacutinga 

 
(versos de Este meu viver cantando 

ritmo: moda-de-viola 
compositor: João Batista 

Intérpretes: Laércio Cunha e Pioneiro) 
 

Transcrição 23: Este meu viver cantando. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no 
CD “Só moda de viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Composição: n.d. 

 

Uma dupla é, no contexto da musica raiz, um dueto que, na maioria dos casos, é 

constituído por dois cantores homens que são ao mesmo tempo instrumentistas sendo 

um tocador de viola e outro de violão (vide infra). Os membros de uma dupla auto-

intitulam-se de companheiros ou parceiros e, apesar de esporadicamente cada um dos 

membros poder incorporar outra dupla, na maioria dos casos as duplas mantêm-se 

inalteráveis durante toda a vida performativa dos seus membros. Apesar de se tratar de 

um agrupamento de duas pessoas a dupla é sempre enunciada no singular o que 

pressupõe um modo de entender a dupla como uma entidade una e, portanto, 

inseparável.  

(...) esse ano, eu convidei a Leyde e Laura que teve no dia 25, e o Craveiro 
e Cravinho no dia 26. 
(Caipira Barnabé, 31/05/2012). 

 

A dupla pode ser analisada a partir de diferentes perspectivas. Proponho, neste caso, 

uma análise que nos permita observar as relações de dependência e reciprocidade entre 

os seus membros, as relações género e de parentesco, e os processos de identificação 

através da atribuição do nome e da performance vocal. 
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4.2 Dependência e Reciprocidade 

 

Existe uma evidente relação de dependência entre os dois companheiros, sem a qual a 

performance musical não pode acontecer. Esta dependência revela-se em contextos para 

além da própria performance e mostra que cada elemento da dupla só se reconhece a 

partir da existência do outro, ou seja, em comunhão. Ao longo da minha pesquisa de 

campo este dado foi extremamente perceptível em situações de quotidiano que 

presenciei mas também em situações de interlocução através do modo como cada um 

dos elementos da dupla se referia ao seu companheiro e se mostrava dependente dele. 

Exemplo disso é o próprio processo de agendamento de entrevistas. Quando procurava 

marcar uma entrevista contactando um dos membros da dupla o seu agendamento 

ficava sempre dependente da articulação com o outro membro. Percebi que não se 

cogitava a ideia de somente um dar entrevista, pois se fosse o caso de tocar alguma 

moda era preciso que estivessem os dois. Ou seja, uma vez contactados enquanto 

“dupla” cada um dos companheiros não abdica da presença do outro e entende que o 

seu papel passará inevitavelmente por uma comunicação através da performance de 

modas. 

 

São raros os casos de artistas que fizeram carreira como solista na música raiz. 

Destacam-se apenas Sérgio Reis e Rolando Boldrin e Inezita Barroso, estes últimos 

também apresentadores de programas de TV. Mesmo assim, em suas gravações sempre 

há uma outra voz para fechar o dueto, ainda que seja o próprio a fazer as duas, como é 

prática comum nos trabalhos de estúdio de Rolando Boldrin. No caso desta pesquisa em 

particular, alguns compositores – dos quais Izaías de Melo é o exemplo mais evidente – 

por não atuar efetivamente em nenhuma dupla acabou por interpretar algumas de suas 

composições a solo aquando de nossa entrevista. Mesmo assim, quando seu filho Lucas 

estava presente, solicitava-o a fim acompanha-lo em dueto.  

 

A existência de um padrão performativo baseado exclusivamente na dupla conduz 

inevitavelmente à interrogação sobre esta condição da música raiz. O que está na base 

de um modelo performativo dependente da existência de dois e apenas dois cantores 

instrumentistas? 

 

A recorrência e a importância das duplas levou inevitavelmente à construção de histórias 
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e mitos em torno da sua origem. A versão mais comum está associada, quase 

paradoxalmente, à presença da música raiz no contexto da indústria da música ou seja, 

no ato de gravação com intuitos comerciais. Na revista viola caipira n˚ 9, o violeiro e 

professor Júnior da Violla comenta, a respeito das primeiras gravações de música caipira 

realizadas por Cornélio Pires em 1929:  

(...) com muita má vontade, a gravadora topa e são gravadas então as 
primeiras músicas do que podemos chamar de música caipira ou na época, 
sertanejas. Mas nesta ocasião aconteceu um pequeno fato que definiria este 
estilo de música. Devido à má vontade de gravadora em gravar o material e 
acreditando que seria um verdadeiro fracasso de vendas, esta fornece a 
Cornélio uma sala muito pequena para a gravação e surgiu de imediato um 
problema: o grupo de reizado não cabia na sala. A solução foi gravar apenas 
com a primeira e segunda voz do grupo. Nascia por mera obra do acaso a 
figura da dupla caipira. (Violla 2005: 09). 

 

 

Na tentativa de confirmar a veracidade desta informação contactei com o autor do texto 

que me esclareceu da seguinte forma:  

(...) esse texto foi escrito há uns 8 ou 9 anos e sinceramente não me recordo 
de onde tirei essa informação. Esse texto foi resultado de muita pesquisa na 
internet e nos livros que encontrava sobre viola, folclore e até mesmo sobre 
história da música universal. Li muitos livros ( alguns ainda os tenho, outros 
se perderam no tempo ) e artigos na época e me lembro claramente de ler 
sobre esse fato, porém como faz muito tempo não tenho como te afirmar 
com convicção se isso é correto ou não. Acho que a melhor forma de vc 
saber se realmente isso procede é pesquisar se as duplas gravadas em 1929 
já existiam antes das gravações da famosa série vermelha. Se elas já existirem 
então a informação não procede, se não existiam então é possível que isso 
tenha acontecido. Uma coisa posso afirmar com certeza que aconteceu: 
houve muita má vontade e descrédito por parte da gravadora para com 
Cornélio na ocasião. Isso é citado em várias fontes.  
(Júnior da Violla, em resposta via e-mail, 11/05/2012). 

  

A partir deste repto tentei, em todas as entrevistas que realizei com duplas mais antigas, 

inquirir sobre memórias que pudessem esclarecer esta dúvida e, eventualmente, localizar 

o momento em que pela primeira vez a música raiz foi cantada por uma dupla. 

Procurava localizar as minhas dúvidas num tempo anterior à existência do disco. 

Invariavelmente os comentários convergiam para a existência de duplas antes mesmo da 

gravação. De qualquer forma, e  independente da versão apresentada pelo Professor 

Júnior da Violla, o fato é que a indústria do disco contribuiu para a consolidação de um 

segmento musical onde a dupla adquire um valor não somente performativo mas 

também simbólico e identitário. Até agora não existe nenhum estudo sistemático nem 
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de caráter estatístico que nos permita identificar e contabilizar o número de duplas 

existentes no Brasil seja as que fizeram história no passado seja as que se encontram 

ainda em atividade. Existem algumas projeções numéricas de caráter absolutamente 

empírico como a do jornalista José Hamilton que sugere a existência de  “2 mil duplas 

caipiras profissionais em atuação” (2006: 222), embora o Capitão Renê acredite que esse 

número é bem inferior à realidade. 

 

Na verdade, o canto em dueto é uma condição inegociável para a própria existência da 

música raiz. O timbre resultante da combinação das vozes duetadas, que se articulam 

harmonicamente à distância de uma terça ou de uma sexta, está intrinsicamente ligado à 

percepção que esta comunidade acústica tem sobre a própria ideia de música. Pelo que 

me foi dado entender, um solo, por exemplo, não é valorizado em termos de uma 

“música completa”, ou seja, é sempre necessário a articulação de uma outra voz. Assim 

como, no caso do acompanhamento instrumental, é fundamental a existência de dois 

cordofones embora, por vezes, eles repliquem o mesmo acompanhamento instrumental. 

 

Mas o referencial simbólico do sentido de (par)ceria se estende a outras dimensões para 

além da  moda. As cordas da viola caipira, por exemplo, são ordenadas em pares. O 

truco, que talvez seja o mais popular jogo de cartas de baralho da região centro-sudeste 

do Brasil, é jogado por quatro pessoas sendo duas duplas contra duas duplas. Por fim, as 

juntas de bois demonstram ainda de forma mais particular uma semelhança quanto à 

atribuição do nome aos animais que em muito se assemelha à dos nomes das duplas. 

 

Esta particularidade dos pares foi analisada pelo antropólogo Allan de Paula Oliveira 

(2004, 2005), a partir da análise crítica dos postulados de Claude Levi-Strauss sobre a 

realidade geminiana no quadro das sociedades ocidentais quando comparadas com as 

ameríndias. Oliveira orienta a sua análise relativamente à dupla caipira aproximando-a 

mais da irredutibilidade ameríndia que do pensamento ocidental indistinto dos duplos. 

Seu argumento baseia-se no paralelismo das vozes, sempre distintas uma da outra, e na 

diferença de personalidades frequentemente encontradas nas duplas, como no caso de 

Tião Carreiro e Pardinho, onde o primeiro era boêmio e o segundo mais reservado 

(Oliveira, 2005: 12). Oliveira propõe que analisemos a dupla a partir da ideia de 

continuum entre dois polos: irredutibilidade x redutibilidade. Segundo o autor, se por um 

lado os termos da dupla são irredutíveis como em alguns aspectos já descritos acima, 
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por outro há uma tendência à indistinção. Por exemplo, é comum os dois membros da 

mesma dupla  vestirem roupa igual como forma de identificação. Este detalhe pode 

ainda incluir um valor cénico incorporando sentidos e significados complementares à 

própria identificação pessoa. Algumas duplas, por exemplo, procuram representar um 

perfil jeca52, de forma a caricaturar “o caipira” e provocar o riso, como no caso de 

Alvarenga e Ranchinho e a atual dupla Zé Mulato e Cassiano.  Noutros casos as duplas 

optam  por vestir roupas country americanas como forma de remeter para um universo 

mais “romântico”, como são exemplo as duplas Chitãozinho e Xororó ou Leandro e 

Leonardo. Allan Oliveira sustenta que o aspecto mais importante da relação da dupla se 

baseia na noção da reciprocidade. Este aspecto pode ser entendido como uma 

continuidade ou remanescência do ethos da sociabilidade dos bairros rurais, suportados 

pelos mínimos sociais defendidos por António Cândido, onde práticas como o mutirão – 

formas de trabalho coletivo -  reforçavam este sentido de reciprocidade. E é justamente 

este perfil social de reciprocidade e de colaboração no sentido  da contribuição 

individual para o coletivo – neste caso um coletivo mínimo -, que confere  à dupla uma 

condição necessária para atribuir sentido à música. 

 

4.3 Género e Relações de parentesco 

 
Embora não seja objetivo do meu trabalho a análise sobre questões de género, é 

inevitável  alguma alusão ao assunto pela enorme assimetria que se verifica na relação 

homem/mulher no processo de constituição de duplas. De fato, a representação icónica 

da música raiz está inevitavelmente associada à figura masculina. No caso da indústria 

torna-se evidente a hegemonia das duplas masculinas na conquista de faixas 

significativas do mercado. Mas antes da intervenção da indústria a masculinidade na 

música raiz já era soberana, como no contexto da roda de viola ou das funções de 

cantoria, por exemplo, onde a figura feminina não tinha direito à participação. Rosa 

Nepomuceno no seu livro “Música Caipira, da roça ao rodeio” (1999), cita a folclorista e 

intérprete Inezita Barroso que atribui a dificuldade de atuação e projeção da figura 

feminina no universo caipira prende-se ao à herança machista indígena: 

(...) Nas tribos a mulher não entra nas danças, não canta e nem assiste, e 

                                                
52 A designação jeca refere-se a um modelo gerado sobretudo a partir do personagem Jeca de Amácio 
Mazzaropi sendo associado a um sujeito com vestimentas particulares (geralmente camisa quadriculada, 
calças “lee” – um tipo de jeans – com as barras dobradas, botina ou sapatão, chapéu de palha) com 
intenção de suscitar sentidos de comicidade. 
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essa tradição passou para o caipira. Mulher não entra nas rodas de cateretê, 
por exemplo, e cantando caipira e tocando violão, então, pelo amor de 
Deus! Eu é que sei! (Inezita Barroso in Nepomuceno, 1999: 333). 
 

Apesar desta situação a mulher conseguiu um lugar no quadro da música raiz. São 

exemplos de duetos femininos os duos Xandica e Xandoca (início da década de 1940), 

Irmãs Castro (início da década 1940), Rosalinda53 e Florisbela (1947), Irmãs Galvão 

(1947); Duo Ciriema (1950), Brasil Moreno (1951), Primas Miranda (±1954), Duo Irmãs 

Celeste (±1957), Mara e Cota (1959), Pininha e Verinha (1959), Célia e Celma (final da 

década de 1960), Duo Brasília (±1961), Irmãs Freitas (1976), As Marcianas (1981), Leyde 

e Laura (1987), Alzira e Tetê Espíndola (1998), Juliana Andrade e Jucimara (2001), 

Sandra Reis e Jucimara (±2001)54. 

 

Durante a pesquisa de campo para este trabalho tive apenas oportunidade de presenciar 

a atuação de duas duplas femininas: Leyde e Laura que se apresentaram em concerto na 

Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição, distrito de Sapucaí (25/05/2012); e de 

Marina e Mariana que atuaram no Encontro de Violeiros na Fazenda Santa Clara em 

Jacutinga (15/04/2012).  

 

Ao invés do reduzido número de duplas femininas as duplas masculinas, por seu lado, 

são totalmente dominantes. O quadro seguinte representa as duplas com as quais 

trabalhei ou contatei ao longo da minha pesquisa indicando o nome da dupla e a década 

referente ao início aproximado de atuação da mesma55. No que confere às duplas 

formadas por violeiros de Jacutinga, com exceção de algumas cuja atividade remonta às 

décadas de 1960 ou 1970, as demais são formações relativamente recentes, mais 

precisamente a partir dos anos 2000: 

 

 

                                                
53 Rosalina era, na verdade, representada por Hebe Camargo. 
54 As datas de formação dessas duplas são, em alguns casos, aproximadas dada a dificuldade de se 
encontrar informações precisas a esse respeito (em alguns casos fiz um cálculo tomando como referência a 
data da gravação do primeiro disco). Como não me foi possível pesquisar em fontes primárias (nesse caso 
os discos), devido ao facto de não haver nenhum colecionador dentre os colabores deste trabalho com 
material suficiente para este propósito, as fontes acabaram por ser alguns websites e grupos virtuais dos 
quais faço parte como por exemplo o grupo formado por José Ricardo Gonçalves – vulgo Ricardinho, o 
caipira do Sul de Minas – cujo endereço eletrônico é 
http://www.boamusicaricardinho.com/index_pri_1.html  (Acesso em: 12/02/2012). 
55 Mais uma vez o contributo de Capitão Renê aqui se faz presente posto que estas informações sempre 
foram por confrontadas. 
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DUPLAS 
De Jacutinga De outras cidades vizinhas 

1. Hélio Cividati e Marinho da Viola   (1960) 
2. Tião Balbino e Vicente Balbino       (1970) 
3. Gentil catireiro e Alcides Balbino    (1970) 
4. Colega e Companheiro 
5. André e Andrei 
6. Zé do Júlio e Messias 
7. Pioneiro e Duardo Cunha 
8. Darci e Moisés 
9. João Paulo e Rubinho 
10. Tião Crocíquea e Oliveira 
11. Denis e Denilson 
12. Nelson Negri e Waldomiro Cunha  
13. Wilson e Henrique 
14. Roldão e Tarzan  
15. Cruzeiro e Oriente  
16. Lauro e Laurito 
17. Zé do Júlio e Leandro 

 

18. Tião Frozino e Claudinei  
19. Amarildo e Alexandre  
20. Paraná e Piazinho  
21. Seresteiro e Sereninho 
22. Remador e Canoeiro 
23. Pintassilva e Canarinho  
24. Toni Silva e Paulinho 
25. Pedro Augusto e Gabriel  
26. Girassol e Elias Mineiro  
27. Zé do Campo e Cristalino 
28. Gabriel e Santioni 
29. Adrian e Adriel 
30. Amado e Amador 
31. Francione e Rafael 
32. Jair e Zé Pedro 
33. João Neris e Pedro Dias 
34. Mogiano e Mogianinho 
35. Décio e Darlei 

 
Grelha 3. Duplas atuantes em Jacutinga e/ou duplas de outras cidades que se apresentaram na cidade 

durante o processo de pesquisa de campo. 
 
 
Importa salientar que de uma maneira geral os violeiros se iniciam na prática musical 

desde a infância tendo, portanto, uma experiência de atuação em dupla durante todo seu 

percurso enquanto músico. Entretanto, no que confere à formação de duplas num 

contexto de atuação restrita (refiro-me àquelas que não se projetam no mercado) é 

comum haver separações e novas formações entre os mesmos violeiros em atividade 

naquela determinada área. Os motivos de separação entre os integrantes, segundo 

Capitão Renê, nem sempre diz respeito à uma possível incompatibilidade artística entre 

os mesmos. Como muitos atuam profissionalmente como trabalhadores rurais, 

assalariados ou prestadores de serviço, estão sujeitos por vezes a dificuldades de 

deslocamento quer para ensaiar quer para se apresentar. Outros podem ter ainda 

problemas familiares que igualmente lhes dificultam a continuidade do trabalho em 

dupla.  

 

Há ainda os violeiros ou compositores que não atuam com uma dupla formada 

oficialmente mas que eventualmente se juntam com outro violeiros em rodas de viola 

para tocarem e cantarem. Como dupla formada oficialmente refiro-me àquelas que se 

dedicam à construção de um repertório comum para atuar nos contextos de 

performance apresentativa e high/fidelity e que, por motivos de enquadramento no 

próprio meio musical, frequentemente acabam por adotar um nome artístico para a 
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dupla.  

 

Apresento em seguida uma relação daqueles que igualmente trabalhei ou contatei 

durante esta pesquisa - aqui incluem-se tanto os indivíduos em atividade como aqueles já 

falecidos que de alguma forma representam para os primeiros um importante 

protagonismo na construção da história local associada ao contexto da música raiz e 

cujas composições pude conhecer a partir das performances apresentativa ou de alta 

fidelidade das duplas atuais: 

 
 

DEMAIS VIOLEIROS 

Em atividade In memoriam 

 
1. Barnabé 
2. Atílio Albino 
3. Izaías de Melo 
4. Lázaro 
5. Julinho Mianti 
6. Canarinho 
7. Zé Bigode 
8. Oliveira de São Luís  
9. Toninho 
10. Chacrinha 
11. Antônio Ferraz 
12. António Pedro 
13. António Correia 
14. Marcelo de Paula 
15. Carlinhos Sapucaí 
16. Ramiro Mendonça 
17. Ferreirinha 
18. Alcides Furtado 
19. Jésu Carmo 
20. Capitão Renê 

 
 
 
 

 

 
21. Neco Machado 
22. António Machado 
23. Zé Adão 
24. Zé Romão 
25. Joaquim de Oliveira 
26. Afonso Bento 
27. Anésio Forgati 
28. Zé Resende 
29. Zé Parmêra 
30. João Delfino 
31. Seu Leopoldo 
32. Adolfo de Abreu 
33. António Toli 
34. Laércio Cunha 
35. Da Cunha 
36. Amador Duarte 
37. João Batista 
38. João Taliba 
39. Chico Taliba 
40. Joaquim Foguete 
41. João Massuia 
42. Canhoto 
43. Afonso Inocêncio 
44. Raulzito Rodrigues 
45. Nabor Toledo 
46. Celso Mendes 

 
Grelha 4. Violeiros de Jacutinga e arredores. 

 

Dentre os violeiros falecidos alguns atuaram em dupla com outros que ainda 

permanecem em atividade como é o caso do violeiro Laércio Cunha que firmou parceria 

com Pioneiro – dupla Laércio Cunha e Pioneiro. Havia também formações em dupla 

com as quais se apresentam em funções de cantoria, nomeadamente Anésio Forgati e 

Zé Resende, Afonso Bento e Amador Duarte, e os irmãos Joaquim Foguete, Chico 

Taliba e João Taliba que se alternavam entre si.  
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Se por um lado algumas duplas podem vir a se separar por dificuldades em manter a 

proximidade necessária para a continuidade da mesma, este fator pode se dissipar 

quando há algum laço de parentesco, principalmente em se tratando de irmãos. Parece 

ser precisamente por isso que a existência de laços de parentesco nas duplas seja um 

aspeto recorrente neste tipo de agrupamento performativo. É sobretudo frequente a 

existência de duplas formadas por irmãos, embora existam também duplas formadas por 

primos, tio e sobrinho e até pai e filho. Sobre a formação dos duetos de irmãos Capitão 

Renê comenta o seguinte: 

 

(...)os irmãos já têm afinidade natural no dueto, inclusive o timbre de 
voz geralmente combina... por causa disso. Você vê, a maioria do que 
faz sucesso, inclusive na música sertaneja mais recente... recente em 
termos, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó, Christian 
e Ralf, Gilberto e Gilmar, todos são irmãos... e muitas delas além de 
serem irmãos vêm de famílias de violeiros, como é o caso do 
Chitãozinho e Xororó, do Gilberto e Gilmar, Irídio e Irineu e por aí 
vai. (Capitão Renê, 03/05/2012). 

 

E o violeiro Craveiro da dupla Craveiro e Cravinho, formada por dois irmãos, foi 

peremptório quando descrevendo uma dupla de irmãos a classifica do seguinte modo: 

“dueto de irmão a voz é gêmea”. Dentre os violeiros com os quais contactei durante 

minha pesquisa foi-me possível identificar as seguintes configurações cujas formações 

apresentam relações de parentesco: 

 

Grau de parentesco Dupla formada oficialmente Dupla formada não oficialmente 
 
 

Irmãos 

 
Cruzeiro e Oriente 

Pedro Augusto e Gabriel 
Amarildo e Alexandre 
Craveiro e Cravinho 

 
Irmãos Balbino: 

(Alcides, Vicente e Tião que revezam-se entre si) 
Aníbal e Jésu Carmo 

Os irmãos Joaquim Foguete, Chico Taliba e João 
– in memoriam -  (que revezavam-se entre si) 

 
 

Pai e filho 
 

Wilson e Henrique 
Paraná e Piazinho 

Tião Frozino e Claudinei 
 

 
Izaías de Melo e Lucas 

 
Tio e sobrinha 

 
Paulinho e Gabriela 

 

Grelha 5. Duplas de Jacutinga e arredores cujos integrantes apresentam laços de parentesco. 

 

Além das duplas masculinas e femininas há também os duos mistos, formados muitas 



 132 

vezes por marido e mulher. Quando a o agrupamento é misto deixa de ser designado 

por dupla para adquirir o epíteto de duo. Um dos exemplo mais carismáticos é o Duo 

Cascatinha e Inhana, ao qual estão associados os temas Índia (1952) e Meu primeiro amor 

(1952). Mas há muitos outros que também figuram ou figuraram neste cenário. Destaco 

aqui o Duo Guarujá (1951), Duo Glacial (1959), Duo Beija Flor (±1980), Duo 

Esperança (±2000), Duo Diamante, Duo Estrela de Prata, Duo Piratininga e Tininha56.  

 

No meu trabalho a relação com os duos mistos foi bastante parca circunscrita apenas ao 

contato com os seguintes duos: Paulinho e Gabriela (formada por tio e sobrinha, de 

Jacutinga), Duo Bragança, Edinho e Maria, Zé Mário e Mariana, Evaldo e Jaqueline, 

Elizete e Rafael - tendo estas últimas duplas atuado no Encontro de Violeiros realizado 

na Fazenda Santa Clara em Jacutinga (abril/2012). 

 

Este panorama de profunda assimetria entre o lugar do homem e da mulher enquanto 

atuantes na música raiz é, de alguma forma, um espelho do próprio lugar social que 

ambos ocupam neste contexto. Na verdade, à mulher tem estado sempre associado um 

lugar reservado ao espaço doméstico cujo protagonismo social não adquire qualquer 

visibilidade exterior a não ser quando suportado por uma figura masculina que exerça, 

sobre ela, uma espécie de ação de proteção. Os atributos profissionais, por exemplo, na 

região do Sul de Minas e no chamado lenço caipira, estão invariavelmente associados à 

masculinidade. É o ao homem que compete exercer a função de carreiro, boiadeiro, 

berranteiro, capitão, capataz, carroceiro, entre outras, enquanto à mulher está reservado 

o lugar de manutenção do espaço doméstico.  Na música, a visibilidade desta situação 

está expressa no modo como os textos se referem a ambos os géneros: o homem num 

lugar invariavelmente profissional e a mulher num lugar invariavelmente associado ao 

amor. 

 

 
 

 
 

                                                
56 Não foi possível encontrar referências quanto à data aproximada da formação desses últimos duos. 
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4.4 Atribuição do nome 

 

A atribuição do nome à dupla, o ato de “batizar”57, é um processo cuidado que respeita 

um conjunto de preceitos e é decidido de comum acordo entre os dois elementos. Os 

critérios para atribuição do nome respeitam três padrões possíveis: (1) uso de nomes 

próprios que não correspondem ao nome de batismo, (2) vínculo ao lugar ou à 

região através da escolha de topónimos, geónimos ou ainda  nomes de aves, árvores, ou 

profissões, sempre relacionados com referentes locais; (3) uso de nomes semelhantes 

com troca de vogais; (4) uso de nomes semelhantes em que o segundo nome é 

uma variação do primeiro.  

 

O uso de nomes próprios parece ser o mais usual, embora o nome adotado seja 

invariavelmente diferente do nome de batismo. Pode acontecer que uma pessoa com 

nome de Paulo adote o nome artístico de Cláudio, por exemplo, para fazer dupla com 

um companheiro de nome artístico Claudinei (que por sua vez também poderá não ser 

seu verdadeiro nome). Como exemplo cito as duplas de Jacutinga Lauro e Laurito, cujos 

integrantes têm nomes próprios de Aníbal e Benedito, e André e Andrei formada por 

Antônio e Lázaro. A escolha de um outro nome de identificação, alternativo ao nome 

próprio, prende-se com questões de ordem estética e também de tradição. O 

testemunho do compositor Izaías de Melo, a respeito de uma dupla de Jacutinga que 

gravou uma de suas modas, expressa bem este processo de atribuição do nome: 

 
Ele era Pai e Filho, que eles falavam Pai e Filho, depois... aí 
conversando até eu mesmo sugeri uma ideia pra eles, falei: essa dupla 
Pai e Filho, essa coisa não pega como dupla sertaneja. Vocês tem que 
colocar um nome, nem que seja Pedro e João, qualquer coisa desse 
tipo, entendeu? Como tem lá o César Menotti e Fabiano... inventa 
qualquer um nome, mas Pai e Filho não pega bem como dupla 
sertaneja. Então agora ficou Wilson e Henrique.  
(Izaías de Melo, 14/03/2011). 

 

Mas a atribuição do nome pode também respeitar outros critérios como a escolha de 

vocábulos identificadores de pertencimento, designadamente em relação ao lugar e aos 

elementos que definem o contexto da música sejam eles de caráter natural (geónimos, 

por exemplo) ou referentes a aspetos icónicos da cultura; ou a escolha de jogos de 

                                                
57 Nesta região este termo é comumente usado para designer o ato de nomear uma pessoa, um animal, um 
objeto ou mesmo uma chácara ou fazenda. 
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palavras que articulam o primeiro com o segundo nome e gerando uma musicalidade 

própria.  

 
 

 
 
Topónimos/geónimos 

Pássaros/aves Canarinho e Colibri (de Jacutinga), Pintassilva e Canarinho, Canário e 
Passarinho, Rouxinol e Sabiá, Corruíra e Pixoxó, Tangará e Pavão do 
Norte 

Rios Rio Negro e Solimões, Tapajós e Tocantins, Rio Pardo e Odilon, Pé da 
Serra e Rio Grande 

Madeiras Zé do Cedro e João do Pinho, Pé de Cedro e Rio Prata 
Profissões Tião Carreiro e Pardinho, Joao Carreiro e Capataz; Zé Carreiro e 

Carreirinho; Ouro Preto e Boiadeiro. 
Aspectos da cultura (autoridade indígena) Cacique e Pajé 
Jogo de palavras onde apenas uma ou 
duas vogais são alteradas (em relação de 
um nome a outro) 
 

Zico e Zeca, Zilo e Zalo, Liu e Léo, Gino e Geno, Tuta e Tota, Tonico e 
Tinoco, Vadico e Vidoco.  
 

Jogo de palavras onde o segundo nome é 
uma espécie de variação ou 
desdobramento do primeiro. Uma das 
formas frequentes constrói o segundo 
nome na forma diminutiva do primeiro  
 

Silvano e Silvaninho (de Jacutinga), Vieira e Vieirinha, Jacó e Jacozinho, 
Carreiro e Carreirinho, Biá e Biazinho, Brasão e Brasãozinho, Beto e 
Betinho, Moreno e Moreninho,  
 

Grelha 6. Exemplos de critérios de atribuição de vocábulos referentes aos integrantes das duplas. 
 

Frequentemente o nome da dupla está também associado a epítetos que podem ser de 

caráter profissional (Carreiro, Zé Carreiro, Carreirinho, Tião Carreiro, Peão Carreiro, João 

Carreiro, Zita Carreiro, Léo Carreiro, Luiz Carreiro e Tião do Carro)  ou que exploram as 

associações à função do indivíduo na dupla ou na performance como aqueles que se 

prendem com a função de violeiro (Pereira da viola, Gedeão da viola, Ronaldo viola, Marinho 

da viola (esse de Jacutinga), Marcos violeiro e Turquin violeiro), de catireiro (Bate pé e Catireiro, Zé 

Parmêro ou Gentil Catireiro) 

 
Perguntaram se algum dia eu fui carreiro 
- Não, senhor, muito menos meu parceiro 

É bastante diferente nosso nome verdadeiro 
Tião Carreiro e Carreirinho é apelido de violeiro 

 
(Versos de Meu carro é minha viola  

Ritmo: moda de viola 
Compositores: Carreirinho e Mozart Novaes 

Intérpretes: Tião Carreiro e Carreirinho) 
 

Transcrição 24: Meu carro é minha viola. Transcrição de minha autoria a partir de fonograma 
disponíveis em sites genéricos. Composição: n.d. 

 

Uma vez “batizado” com seu nome de violeiro, ou seja, seu nome artístico, o músico 
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pode passar a ser identificado mais pelo apelido58 (alcunha) do que pelo próprio nome de 

registro. E no caso da dupla ser desfeita o violeiro geralmente continua mantendo seu 

nome artístico. No caso de Jacutinga, sobre o qual reflete o meu trabalho, constatei que  

o nome de violeiro supera o nome próprio ou de família passando a identificar 

veicularmente os sujeitos mesmo em contextos alheios ao da música. Quando perguntei 

ao um dos meus colaboradores, Nelson Mianti, qual era o seu nome completo a 

resposta foi: “o nome de dupla é Colega mas o nome atual é Nelson Mianti” [nome de 

batismo). (Colega -Nelson Mianti, 05/05/2012). 

 

O violeiro de Jacutinga Júlio Campos Santos Filho, por exemplo, quando gravou o seu 

primeiro disco em 1980 adotou o nome artístico de Ronaldo para formar a dupla 

Ronaldo e Rick Nelson. Com esse nome trabalhou vários anos como locutor em rádios, 

inclusive na REJ, e durante 30 cantou com uma banda de forró. Hoje em dia organiza 

um forró semanal que é conhecido como Forró do Ronaldo. 

 

Esta relação aparentemente vital entre os sujeitos individuais e o seu apelido  ou nome 

artístico, parece também suceder no caso das duplas. O testemunho da dupla Paraná e 

Piazinho, em conversa com o Capitão Renê, é bem esclarecedor sobre esse assunto:  

 

PAR (falando sobre o significado de Piazinho): isso é porque na minha 
região do Paraná, os meninos a gente não chama de moleque, de pivete, 
nem de guri... é “piá”. Se você tem um filho pequenininho os outros 
chegam: como tá o teu “piazinho”? 
CAP: é “piazinho” ou “piazito”? 
PAR: “piazito” é no Rio Grande do Sul. 
CAP: ah, porque tem uma moda do Teixeirinha que fala “piazito”. 
PAR: e eu, como as pessoas me conheciam aqui por “Paraná”, e então 
quando ele começou a tocar viola ele era um “piazinho” mesmo, aí Paraná 
e Piazinho combinou, né? E esse nome deu sorte pra nós. Nós tentamos 
mudar uma época aí mas não deu certo. Chegamos até a fazer inscrição em 
festival com nome próprio, William e Denilson, porque eu chamo 
Valdenilson... até que ficou um nome bonito, né...? quando nós chegamos 
no local do Festival o locutor falou: chegou Paraná e Piazinho aí...  
(Paraná e Piazinho e Capitão Renê, 25/04/2012). 

 

A escolha do nome pode ser feita também por exclusão evitando repetições. Na 

verdade, os músicos e as duplas não querem nem gostam de ser confundidos e, como 

tal, informam-se procurando também obviar situações futuras de competitividade 

                                                
58 O termo apelido no Brasil equivale a alcunha em Portugal.   
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geradas no contexto de performance pública.  

 
AJD: E o nome da dupla, como é que vocês criaram? 
CRU: o nome da drupa foi trocado. 
ORI: o nome nosso era Andrade e Andradino. 
CRU: o sobrenome nosso que é esse memo. 
ORI: nois assina Andrade. Mas naquela época era muito complicado 
ansim... nome... até música eles implicava, na época nossa eis implicava 
uma música que tava meio em cima da outra. Eis num aceitava. Tinha 
na época Andradas e Andradino... e o nosso era Andrade e Andradino. 
Num aceitaram pra gravar. Nós tivemo que trocar o nome.  
(Cruzeiro e Oriente, 23/01/2011). 
 

 

Porém, é interessante perceber os processos que por vezes estão na base da escolha do 

nome e que podem inclusivamente prender-se com interpretações anímicas 

representadas no vocábulo escolhido ou ainda remissões para uma tradição familiar ou 

memórias. O caso da escolha do nome do Capitão Renê é disso um excelente exemplo: 

 

CAP: Nhô Renê na época... falei: larga mão desse negocio, Nhô é véio, 
cê é bobo! Entendeu?... “Nhô” é veio, “comendador” é pretensioso... 
que tinha Nhô Belarmino, Comendador Biguá... “cumpadi” já tinha o 
Cumpadre Dodô que é outra noção de véio tamém, falei: não! Aí só 
sobrou “capitão”, foi quando o Zé Ulisses falou: por que você não 
bota “Capitão Renê”? aí eu falei: considerando que o meu bisavô era 
capitão da guarda nacional, vou pegar esse negocio de “capitão”... 
AJD: e tem alguma coisa a ver com Capitão Furtado também? 
CAP: em partes também sim, né?  
(Capitão Renê, 03/05/2012). 

 

Finalmente importa sinalizar o caso de nomes com caráter humorístico em que o 

primeiro e o segundo se anulam ou são decomposições de palavras ou, ainda, são 

palavras complementares. Embora no trabalho que desenvolvi não tenha contatado com 

nenhuma dupla correspondente a este paradigma elenco em seguida alguns exemplos 

ilustrativos:  Castelo e Mansão, Domyngo e Feryado, Preferido e Predileto, Faceiro e 

Fascinante, Choroso e Xonado, Belo e Horizonte, Galã e Granfino, Patrão e 

Funcionário, Poliglota e Porta Voz, Chanceler e Diplomata, Divisor e Consciente, Atleta 

e Treinador, Industrial e Fazendeiro, Monetário e Financeiro, Astral e Radiante, 

Simpatia e Gente Fina, Bátima e Robson, Toni e Gerre, Rocky e Santeiro, Conde e 

Drácula. 
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4.5 Identificação das vozes 

 

A existência de um dupla na música raiz implica também uma duplicidade vocal. Cada 

elemento da dupla performa uma voz diferente entoando a mesma melodia mas á 

distância de uma terça ou sexta (terça invertida).  As duas vozes têm o nome de 

primeireiro e segundeiro  oferecendo ao cantador o protagonismo da voz uma vez que o 

atributo vocal é dirigido a ele e não à própria voz. A organização vocal constituiu desde 

o primeiro momento do meu trabalho de campo um território de descoberta pois de 

alguma forma chocava com a minha formação como músico, desenvolvida de acordo 

com os parâmetros da academia ocidental baseada na música europeia. Percebi ao longo 

da observação participante que aquilo que era a minha percepção analítica não 

correspondia à conceptualização dos meus colaboradores. O entendimento sobre os 

atributos associados a cada voz foi o primeiro dos meus impasses.  

Percebi, portanto, que a lógica de classificação das vozes não se baseia na ideia de um 

centro tonal onde a melodia principal fosse admitida como a primeira. Entrevistando 

vários violeiros sobre o assunto percebi que para estes a primeira sempre foi a voz mais 

aguda, e consequentemente a voz mais grave é a segunda. Neste caso a classificação é 

estabelecida a partir das alturas. 

  

Ex. 1: 
NAT: (...)a primeira é mais fina, mais em cima né... ela faz o dueto por 
cima. 
(Nabor Afonso de Toledo, 21/03/2011). 

 

Ex. 2: 
PAR: quando ele [Piazinho, o filho] começou ele fazia a primeira. Ele 
era menino, né... a mais aguda. Aí depois ele cresceu um pouco mais, 
encorpou mais a voz e ele tem mais jeito pra cantar de segunda do que 
eu, aí eu comecei a fazer a primeira.  
(Paraná e Piazinho, 25/04/2012). 

 

 

Neste trabalho as terminologias primeireiro e segundeiro seguirão a forma de classificação 

de acordo com o discurso nativo, onde as mesmas são ordenadas do agudo para o grave. 

Sendo assim, o primeireiro, é o elemento da dupla que faz a primeira voz cantando mais 

agudo e o segundeiro é o que canta mais grave, fazendo assim a segunda voz. 

 

No discurso dos meus colaboradores a segunda voz por ser mais grave é também a mais 
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forte59, porque sustenta o peso da melodia. É neste sentido que Craveiro, da dupla 

Craveiro e Cravinho, se refere à primeira voz como ajudante: 

 
AJD: o senhor é primeireiro ou segundeiro? 
CRA: segundeiro.  
AJD: e o segundeiro faz a voz mais grave ou mais aguda? 
C: mais grave. A primeira é a mais aguda. A primeira era chamada de 
ajudante. 
(Craveiro, 26/05/2012). 

  

Na maioria dos casos a organização melódica das vozes é feita a partir de uma melodia 

principal que articula com uma melodia replicada à distância de terças ou sextas 

paralelas, que na verdade são terças invertidas. A primeira forma é chamada 

simplesmente de dueto, conforme descreveu Craveiro, da dupla  Craveiro e Cravinho:   

 

AJD: Em que estilo os senhores gostam mais de cantar, no estilo 
chamado “sextavado” na linha Zilo e Zalo...? 
CRA: não, o “dueto” mesmo! 
(Craveiro, 26/05/2012). 

 

A segunda forma adquire o nome de sextavado ou sublimado e acontece quando a segunda 

voz canta uma sexta abaixo da melodia principal. A mesma moda pode ser cantada das 

duas formas – em dueto ou em sextavado – sem perder a identidade. Numa tentativa de 

me explicar este processo, a dupla Darci e Moisés interpretou a moda Mágoa de boiadeiro 

–ritmo toada - gravada por Pedro Bento e Zé da Estrada em estilo sextavado e por 

Vadico e Vidoco em estilo dueto. 

 

A moda Mágoa de boiadeiro em estilo dueto (versão de Vadico e Vidoco): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Durante uma breve conversa antes de iniciar a entrevista propriamente dita, o violeiro Oriente 
explicava-me que ele é primeireiro fazendo assim a voz mais aguda. Entretanto, o segundeiro Cruzeiro, 
que é aquele que faz a voz mais grave, é o que tem a voz mais forte (notas de campo, 23/01/2011). 
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Transcrição 25: Exemplo de dueto. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir da 
performance da dupla Darci e Moisés, 2012. Composição: n.d. 

Anexo ix:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 9. 
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A moda Mágoa de boiadeiro em estilo sextavado (versão de Pedro Bento e Zé da Estrada): 

 
 

Transcrição 26: Exemplo de dueto sextavado. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir da 
performance da dupla Darci e Moisés, 2012. Composição: n.d. 

Anexo x:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 10. 
 

Frequentemente, aparece ainda associado à forma interpretativa da moda o termo 

oitavado. Esta designação refere-se ao facto de quando a moda é interpretada no estilo 

sextavado, a melodia acompanhante faz um intervalo de oitava com a melodia 

acompanhante do estilo dueto. Ou seja, na verdade o estilo dueto é considerado 

modelar. Se assim não fosse não seria tomado como referencia e até nomeado como 

forma de reconhecer outros estilos. Segundo o violeiro Aníbal (o Lauro) da dupla Lauro 

e Laurito, esta forma de duetar as vozes em intervalos de sexta, onde a terça se situa 

abaixo da voz principal, era também chamado de sublimado. Em entrevista ele assim 

descreve: 

LAU: aí é uma voz baixa e uma bem mais arto, né... antes nós falava 
isso aqui sublimado! 
AJD: sublimado? 
CAP: nunca ouvi, tá vendo? 
LAU: quando eu comecei no tempo meu de moleque, nós não 
conhecia oitavado não, era sublimado... óia pro senhor vê, Capitão, uma 
coisa que... eu não sei se dizer se era certo ou errado... 
CAP: nunca ouvi falar e... sublimado? Oia... 
LAU: sublimado... essas moda que uma vóiz baixava e a otra subia era 
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“sublimado” falava...  
CAP: que delícia, é assim que a gente quer, né... pegar assim, na 
essência mesmo! é a fonte nossa! 
(Aníbal Carmo da dupla Lauro e Laurito e Capitão Renê, 16/05/2012). 

 

Embora por esta descrição possamos inferir que o violeiro Aníbal está a descrever 

movimentos contrários das vozes, é um facto que no momento em que demonstrou 

performando, replicou o modelo das vozes paralelas à distância de uma sexta. Ele e seu 

irmão, Jésu Carmo, cantaram João de Barro de Teddy Vieira e Muibo Cury. A versão de 

Tonico e Tinoco que encontrei é em dueto, conforme pode verificar-se em áudio 

disponível no youtube60. Seu Aníbal e seu irmão Jésu Carmo cantaram da mesma forma 

que Tonico e Tinoco diferenciando, porém, a finalização da melodia de forma a 

resultarem as vozes em intervalos de sexta, ou seja, na variação sublimada. 

 

A moda João de Barro (Interpretação desenvolvida pela dupla Tonico e Tinoco): 

 
 

Transcrição 27: João de barro. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir de fonograma 
disponível em sites genéricos. Composição: n.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=pVYgOtjK4nA Acesso: 12/02/2012. 
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A moda João de Barro  (Interpretação desenvolvida pela dupla Lauro e Laurito - detalhe 

para o final da melodia): 

 
Transcrição 28: João de barro. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir da performance da 

dupla Lauro e Laurito, 2012. Composição: n.d. 
 

Por esta transcrição é possível entender que tanto no dueto como no sublimado as vozes 

sempre caminham por movimentos paralelos, o que em termos de análise musical se 

define por dependência entre as vozes. Estamos, portanto, mais uma vez perante os 

conceitos de “mínimo” e de “dependência”, neste caso de mínima dependência. De facto, o 

acontecimento da música raiz está dependente da parceria de dois cantadores, cujas vozes 

em dueto caminham paralelas, em movimentos também dependentes. 

 

Com o tempo algumas duplas foram buscando elaborar os arranjos com movimentos 

contrários e oblíquos nas vozes. Roberto Corrêa cita como exemplo as duplas Pedro e 

Paulo e também André e Andrade (2000: 70). O autor destaca as obras flor do ipê, de 

Djalma, André e Andrade61 gravada pelos últimos; e tropas e boiadas de Tony Damito e 

Carlos César62 gravada pelos primeiros. Flor do ipê também foi gravada por Zilo e Zalo63 

e por Pedro Bento e Zé da Estrada64. É possível perceber a diferença na elaboração do 

arranjo vocal entre as versões e constatar que a dupla André e Andrade utiliza mais 

movimentos oblíquos que as outras duas duplas. Enquanto as outras cantam um mesmo 

trecho em movimentos paralelos, André e Andrade fazem da seguinte forma: a primeira 

canta a linha melódica, e no momento em que sustenta uma nota longa a segunda 

caminha de forma isolada, resultando assim num movimento oblíquo. Porém, esta 

forma de cantar não é muito comum. 

                                                
61 Disponível: http://www.youtube.com/watch?v=71CCycGcZfo Acesso em: 12/02/2012. 
62 Disponível:  http://www.youtube.com/watch?v=IfvCkA9cvpc Acesso em: 12/02/2012. 
63 Disponível: http://www.youtube.com/watch?v=CQiSSvxnn0o Acesso em: 12/02/2012. 
64 Disponível: http://www.youtube.com/watch?v=6bH-IZrITrU Acesso em: 12/02/2012. 
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A seguir apresento um excerto da versão interpretada pelas duplas Zilo e Zalo e Pedro 

Bento e Zé da Estrada da moda “Flor do ipê”: 

 
Transcrição 29: Flor do ipê. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir de fonograma 

disponível em sites genéricos. Composição: n.d. 
 

Na sequência apresento o mesmo excerto na versão interpretada pela dupla André e 

Andrade. Estes intérpretes fazem inflexões na voz de forma a alterar em alguns pontos a 

própria linha melódica da canção: 

 
Transcrição 30: Flor do ipê. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir de fonograma da 

dupla André e Andrade disponível em sites genéricos. Composição: n.d. 
 

Capitão Renê fala também sobre o estilo goiano de cantar. Nesta modalidade destaca-se a 

dupla Silveira e Silveirinha e também a formação Silveira e Barrinha. Roberto Corrêa, a 

respeito da primeira formação, comenta que estes intérpretes apresentaram “na segunda 

voz movimentos inspirados no toque do berrante, cantavam de jeito meio chorado” 

(2000: 72). Tião Carreiro, em entrevista em TV comenta que o estilo goiano se difere do 

estilo paulista por apresentar eventuais cruzamentos de vozes, enquanto este último é 

mais “direto”65. 

 

Outra maneira habitual de classificar os duetos que encontrei no campo diz respeitos às 

                                                
65 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=UPIa9yszs6k Acesso: 12/02/2012. 
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características da tessitura vocal. De acordo com Capitão Renê os duetos podem ser 

designados por agudo, médio ou grave.  

 

(...) O dueto agudo mais famoso é Tonico e Tinoco, mas também existem 
outros que marcaram como Jacó e Jacozinho, Lourenço e Lourival, 
Leôncio e Leonel, Chico Rey e Paraná.  Em relação aos duetos médios 
destaca-se Raul Torres e Florêncio como a dupla principal deste estilo, 
seguidos por Serrinha e Caboclinho e Nhô Pai e Nhô Fio. Neste estilo 
o dueto canta macio, em registros mais graves que os duetos agudos, sem 
contudo apresentarem segundeiros com vozeirões, que já é o caso dos 
duetos graves.  
(Capitão Renê, notas de campo, 03/05/2012). 
 

 
Neste último tipo pode-se destacar Tião Carreiro e Pardinho como os principais 
representantes, ao lado de Zé Carreiro e Carreirinho, Peão Carreiro e Zé Paulo e, 
talvez a voz mais grave dentre as duplas de música raiz, Felipe e Falcão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 145 

5. Os ritmos: modos de tocar 
 

No quadro da música raiz a designação ritmo refere-se efetivamente a padrões rítmicos 

que se executam na viola e/ou no violão e que são identificados por adjetivações que já 

contêm em si significados interpretativos. Este termo foi já trabalhado por Roberto 

Corrêa (2000) e surge frequentemente substituído por estilo, batida, batido, ou tipo como 

forma de referir universos com significados semelhantes. Por exemplo, numa situação 

de performance coletiva, quando um músico se refere ao ritmo cururu ou batida cururu os 

outros músicos identificam padrões interpretativos que lhes permite entrar em sintonia 

na performance dos cordofones. Ou seja, as designações dos diferentes ritmos remetem 

para um conhecimento tácito que permite o diálogo performativo e a interpretação 

colaborativa, a partir da técnica instrumental. Importa, portanto,  perceber desde já os 

protagonismos dos instrumentos – a viola e o violão - no contexto da música raiz, as 

possibilidades de técnicas aplicadas aos mesmos e as diferentes configurações que as 

duplas podem adquirir a partir das combinações entre eles. 

 

As duplas, na música raiz, são formadas por dois indivíduos que são simultaneamente 

vocalistas e instrumentistas (cantores e violeiros). No que aos instrumentos diz respeito 

as duplas podem adquirir as seguintes configurações: 1) duas violas; 2) dois violões; 3) 

uma viola e um violão (formação designada por casal). Contudo, como já denota o 

apelido pelo qual são designados os músicos – os violeiros – a viola caipira é o 

instrumento mais evidenciado adquirindo um valor simbólico e de prestígio que está 

para além do próprio significado musical. Sua simbologia é visível por sua evocação em 

contextos de naturezas diversas como nomes de rádio (web rádio viola viva), nomes de 

programas de rádio e TV (“No braço da viola” na REJ e “Viola, minha viola” na TV 

Cultura), nomes de festivais de música raiz (“Viola de todos os cantos” pela EPTV Sul 

de Minas, afiliada da Rede Globo), como uma espécie de brasão em ilustrações e 

também como ornamento em diferentes espaços. Dessa forma, a viola caipira ocupa um 

lugar privilegiado no interior da caipiridade e importa conhecer com maiores detalhes 

alguns aspectos deste instrumento. 

 

Há uma considerável bibliografia que se debruça de forma aprofundada sobre a viola 

caipira das quais são exemplos o livro de Roberto Corrêa (2000) “a arte de pontear a 

viola”, a dissertação de mestrado de Allan de Paula Oliveira (2004) intitulada “O tronco 

da roseira - Uma antropologia da viola caipira”; a tese de doutorado de Gisela Gomes 
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Pupo Nogueira “A viola con anima: uma construção simbólica” (2008) e a tese de 

doutorado de Ivan Vilela (2011) intitulada “cantando a própria história”. Estes trabalhos 

apresentam um estudo exaustivo sobre este instrumento considerando seu aspecto 

acústico, suas variações em termos de estrutura de região para região, as diversas 

afinações encontradas e as diferentes denominações. Neste estudo em particular, limitar-

me-ei a apresentar apenas algumas características gerais sobre o instrumento e, como 

complemento, algumas peculiaridades da viola “quatro pontos”, um tipo de viola 

comum no contexto do catira no passado e experienciado pelos violeiros das gerações 

mais velhas que colaboraram no meu trabalho. 

 

A viola – ou viola caipira - é portanto um cordofone com dez cordas distribuídas em 

cinco ordens de cordas duplas66, que terá sido introduzido no Brasil em simultâneo com 

a própria colonização portuguesa (Corrêa 2000: 21)67. A partir do final do século XVIII, 

seguindo o percurso da maioria dos cordofones de matriz europeia, as cordas de tripa 

começaram a ser substituídas por cordas de arame razão pela qual este instrumento 

também passou a ser designado por viola de arame (Corrêa 2000: 41).  

 

As cordas da viola constituem, neste universo imagético da caipiridade, uma outra dupla 

pelo modo como  são ordenadas em pares. Também aqui, tal como na dupla de 

violeiros e nas juntas de bois, uma corda não existe sem o seu par sendo sempre 

calcadas e dedilhadas ou rasgueadas em conjunto. As cordas têm nomes específicos e 

funções específicas. No sentido do registo mais agudo para o mais grave os pares de 

cordas adquirem os seguintes nomes: prima e contra-prima (ou primas), requinta e contra-

requinta (ou requintas), turina (grossa) e contra-turina (fina); toeira (grossa) e contra-toeira (fina) 

e finalmente canotilho (grossa) e contra-canotilho (fina) para o quinto par de cordas. O 

conhecimento sobre os nomes das cordas não é transversal a todos os violeiros sendo 

que alguns não sabem, sequer, os nomes específicos de todas as duplas. Porém, os 

modos de procedimento sobre afinação ou formas e técnicas de tocar – o conhecimento 

prático – é essencial para que um músico adquira a condição de violeiro.  

 

                                                
66 Há também violas com estrutura, nome e número de cordas diferentes (Cf. Corrêa, 2000). 
67 A viola é menor que violão, daí o termo violão (uma viola maior) para se diferenciar em relação àquela. 
Vale ressaltar que violão é uma denominação usada singularmente no Brasil, posto que em outros países o 
instrumento é conhecido por guitarra espanhola, guitarra acústica ou simplesmente guitarra. Tem-se aqui 
que no Brasil o instrumento assume genericamente uma condição masculina, diferente da condição 
feminina conferida à guitarra nos demais países. Daí ter-se que a configuração formada pelos dois 
instrumentos – a viola e o violão – é designada por casal. 
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No que diz respeito à afinação, os pares de cordas obedecem à seguinte estrutura: as 

cordas do primeiro e segundo pares são afinadas em uníssono e do terceiro, quarto e 

quinto em oitavas. Há, no entanto,  diversas possibilidades de afinações que variam de 

região para região e recebem nomes peculiares geralmente associadas a mitos locais. As 

afinações mais comuns são cebolão, cebolinha, rio-abaixo, rio-acima, meia-guitarra, natural, 

canotilho-solto, boiadeira, paraguaçu, dentre outras 68 . No caso da região deste estudo 

prevalece o uso da afinação cebolão. Esta afinação dispõe as cordas de forma que ao 

serem tocadas  todas soltas, soa um acorde tríade maior, daí também ser conhecida 

como afinação aberta. De cima para baixo, seguindo os graus da escala diatônica, os 

pares de cordas correspondem aos seguintes graus do acorde:  

 

 
primeiro e quarto pares:    1˚ grau (tônica) 
segundo e quinto pares:     5˚ grau 
terceiro par:                       3˚ grau 

 

As tonalidades mais comuns usadas nesta região para esta afinação são Ré Maior e Mi 

Maior, dependendo do tamanho da viola e do perfil vocal dos cantadores. Como me 

explicou o violeiro Nabor de Toledo 

“(...) eu afino em Mi. Ah, a violinha pequena ela vai mais fácil no Mi. A 
viola grande aí ela é bem mais difícil. Aí tem que ser em Ré mêmo” 
(Nabor Afonso de Toledo, 21/03/2011). 

 

Portanto, a afinação em cebolão – ou afinação aberta – em Ré Maior tem as cordas 

dispostas na seguinte ordem: 

 
 

Quanto à estrutura organológica do instrumento69, trata-se de um cordofone em forma 

de oito,  com um braço de 12 trastos (da pestana até o tampo) e mais 6 ou 7 em cima do 

                                                
68 Importa perceber como no léxico da viola alguns nomes derivam do universo taurino como por 
exemplo o facto de o terceiro par de cordas ser designado por “turina e contra turina” e um dos tipos de 
afinação ser designado por “boiadeira”. 
69 O jornalista musical José Hamilton Ribeiro (2006b) desenvolveu um estudo detalhado sobre a história  
da viola desde a produção artesanal até o surgimento da produção em série por fábricas instaladas em São 
Paulo no início do século XX. Ribeiro apresenta como alterações mais evidentes neste percurso, a 
introdução de cravelhas de metal ao invés de madeira e a trasteira que teve os trastos acrescidos em número 
chegando até a “boca” do instrumento. 
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tampo (até a boca da viola). Esta viola, que podemos considerar “moderna”, veio 

substituir a chamada “viola de 4 pontos” que foi amplamente utilizada na região de 

Jacutinga durante a primeira metade do século XX. Esta viola, também com dez cordas 

ordenadas em cinco pares duplos, se caracteriza por ter um braço com 10 trastes com as 

cordas dispostas na afinação natural. Esta afinação é a mesma utilizada no violão, com a 

particularidade de não haver, na viola, a correspondente à 6ª corda. Assim, a afinação 

das cordas se dispõem da seguinte forma: 

 
O violeiro Nabor Toledo explica sobre sua experiência com o instrumento: 

 

(...) então, a viola de quatro ponto, ela é até aqui, né... (mostra o décimo 
traste do braço da viola). Então fala quatro ponto porque cê contava 
quatro ponto e prendia aqui. Então ela dava esse som aqui (toca o 
acorde E na viola afinada em cebolão)70. E aí eu comecei naquela viola, 
rapai, mas era diferente da que o meu pai sabia era diferente, porque é 
sorto, né? [referindo-se à afinação cebolão] 
(Nabor Afonso de Toledo, 21/03/2011). 

 

Para tal, a partir da emenda do braço da viola com a caixa acústica - o décimo trasto - 

conta-se “quatro pontos” (quatro trastos ou casas) em direção à mão da viola (pestana 

próxima às cravelhas) e posiciona-se a mão esquerda (comumente na forma do acorde 

Lá Maior). Daí o nome quatro pontos71. Esta viola embora já não seja utilizada faz parte 

do património individual e familiar de muitos dos violeiros com quem contatei 

ocupando quase um lugar simbólico enquanto património associado à prática musical 

 

                                                
70 A viola de “quatro pontos”, segundo Nabor, era afinada com a mesma afinação do violão, sendo que 
não havia a corda mais grave, a sexta, que é o mi. Ao se contar os ‘quatro pontos’ partindo do décimo 
traste para o primeiro, montava-se a posição de A, sendo os dedos da mão esquerda dispostos da seguinte 
maneira: indicador (no 1˚ e 2˚ jogo de cordas, em pestana) na 5ª casa (ou traste); médio (3˚ jogo de cordas) 
na 6ª casa; e anelar (no 4˚ jogo de cordas) na 7ª casa. 
71 Seu Antônio Pedro, conhecido também como António Barbeiro, hoje com 86 anos de idade, ainda 
trabalha diariamente em seu salão de barbearia. No salão não há viola, mas há um violão no qual Seu 
António toca algumas modas ponteando tal como o fazia na viola quatro pontos, instrumento no qual 
aprendeu a tocar. O que ocorre neste caso é que Seu António ponteia somente uma corda ao invés de 
duas, como é o normal do ponteio em modas-de-viola. Talvez fosse mesmo comum pontear somente 
uma voz (nota) na viola quatro pontos, pois além do exemplo de Seu António Barbeiro encontramos 
também outros violeiros mais velhos em Jacutinga que detém a mesma prática, ainda que seja na viola 
caipira afinada em cebolão.  
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Figura 49. Instrumentos pertencentes à família do violeiro Nabor Afonso de Toledo.  Da esquerda para a 

direita: viola com braço de 12 trastos, cavaquinho (instrumento utilizado na iniciação das crianças no 
catira) e viola com braço de 10 trastos. Fotografia: Rovilson Batista Junior, 2012. 

 
 

A viola é tema recorrente nos textos das modas, como é o exemplo do seguinte excerto 

de uma composição em homenagem a Geraldo de Andrade (pai dos integrantes da 

dupla Cruzeiro e Oriente e que também foi catireiro): 

 

Quando a gente tira um tempo 
Pra fazer moda-de-viola 
A gente sempre procura 

As coisas que mais consolam 
Dá um menor sustenido 
Também uma nota fora 

Dá uma limpada no peito 
Lembra a canção que adora 

 
Tiro a viola da capa 

Sento na porta da sala 
Desaperto o coração 

E então todos se calam 
Minha viola repicando 

Uma das canções mais belas 
Minha esposa vem chorando 

É que apertou o coração dela 
 

(versos de Respeito de forgazão 
Ritmo: moda-de-viola 

Compositor: Luís António Gianguini  
Intérpretes: Cruzeiro e Oriente 

 
Transcrição 31: Respeito de forgazão. Transcrição de minha autoria a partir da performance da dupla 

Cruzeiro e Oriente, 2011. Composição: 1975. 
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Algumas vezes a viola é referida de forma metonímica como “meu pinho” ou mesmo 

como “quatro pontos” (referindo-se ao tipo de viola já comentado) como no exemplo 

seguinte: 

Pra cantar nos quatro pontos eu nasci pra ser violeiro 
Herança do velho pai que também foi catireiro 

Pra festa unir nós canta, o povo aplaude e levanta 
Pra receber os dois mineiro 

 
Minha viola é de pinho, afino ela primeiro 

Acerto bem a turina  pra cantar com o companheiro 
Nosso peito é de aço, pra cantar não embaraço 

E bato o pé no terreiro 
 

(versos de Os dois mineiros 
Ritmo: moda-de-viola 

Compositor: Raulzito Rodrigues 
Intérpretes: Laércio Cunha e Pioneiro) 

Transcrição 32: Os dois mineiros. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no CD “Só 
moda de viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Composição: década de 1990. 

 

A moda-de-viola era a variante estilística musical predominante nas festas e funções de 

catira, sendo praticamente a única modalidade musical conhecida pelos violeiros. Neste 

contexto, a viola era o instrumento único e soberano como explica Nabor Toledo: 

 

AJD: nessa época que o Sr. se encontrava com o pessoal no catira 
tinha menos viola que violão? 
NAT: não, aí no catira é só viola, né? Só viola. E as violinha de “quatro 
ponto”, igual era essa aqui. Essa aqui eu que mandei arruma isso aqui, 
pôs essa trava aqui. 
(Nabor Afonso de Toledo, 21/03/2011). 

Porém, a partir da década de 1950 o violão foi ganhando espaço no cenário da música 

raiz passando, em alguns casos, a prevalecer sobre a viola. É o que explica o violeiro 

Nabor Toledo: 

 

AJD: e usava bastante violão também quando faziam as duplas? 
NAT: violão em dupla sempre usou violão. 
AJD: mas era um, né? 
NAT: é. É um violão... o certo é o casal, né?  
AJD: violão e viola? 
NAT: é, mas a maioria é dois violão. 
AJD: mas hoje em dia é mais... o Sr. acha que antes tinha mais, ou 
menos viola? 
NAT: ah, tinha menos. Tinha menos viola. 
AJD: menos viola? 
NAT: é, hoje que ta usando mais viola, né? 
(Nabor Afonso de Toledo, 21/03/2011). 
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Sendo assim, é possível perceber que ao longo do tempo as configurações de 

conformação instrumental das duplas foram variando. No contexto do catira a 

instrumentação privilegiava (e ainda privilegia) a viola que, neste caso, aparece dobrada 

(duas violas). À medida que a música raiz foi se submetendo a novas tendências 

estilísticas ao longo do século XX, o violão adquiriu um protagonismo importante de 

forma a se conformarem novas duplas a tocar ou com dois violões ou com o casal – a 

viola e o violão. Essas últimas duas possibilidades são as que perduram até os dias de 

hoje, com poucas exceções (como o caso da dupla Cacique e Pajé). Entretanto, pelo que 

pude perceber por esta pesquisa, o tipo de configuração majoritariamente aceites pelos 

músicos e receptores no contexto da música raiz é o designado casal – a viola e o violão 

– sendo a viola o instrumento chave e o violão o instrumento complementar. 

 

Pra receber os amigos  
tem um grande abrigo pra recepção 

de vez em quando churrasco e cerveja 
moda pura sertaneja de viola e violão 

 
(versos de Fazenda Santa Clara 

ritmo: querumana 
compositor: Izaías de Melo 

intérpretes: Izaías de Melo e Lucas) 
 

Transcrição 33: Fazenda Santa Clara. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir da 
performance de Izaías de Melo e Lucas, 2012. Composição: década de 2000. 

 

Essa promoção do violão que decorre sobretudo a partir da década de 1950, está 

também associada à divulgação, no contexto da indústria da música, de diferentes 

géneros musicais vinculados a outros países latino-americanos (como guarânia, 

rancheira, polca, rasqueado, etc.). Nesta altura a música raiz passou então a incorporar 

diferentes ritmos importados destes países que, de forma umbilicalmente ligada à 

instrumentação e à técnica a esta aplicada, configurou um quadro de subclassificação da 

música raiz de forma a agrupar os novos segmentos diferentes do da moda-de-viola. 

Desta forma, em relação aos ritmos (vide supra), e de acordo com a distinção feita pelos 

próprios violeiros locais, a música raiz pode ser organizada da seguinte forma:  

 

1- Moda-de-viola: esta tipologia corresponde a um caráter 
predominantemente melódico em cuja interpretação a viola realiza um 
ponteio dobrado com as vozes, ou seja, as cordas são dedilhadas duplicando 
em uníssono a melodia interpretada pelas vozes como se “cantasse” junto 
com elas. Pode ainda, em algumas modas, ser interpretado somente pelas 
vozes a entoar o texto ficando a viola em silêncio.  
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2- Rasqueado: todos os demais ritmos que não seja moda-de-viola, por 
exemplo a polca, a guarânia, a rancheira, o cururu, etc., incluindo o próprio ritmo 
denominado por rasqueado. Nestes casos a viola não duplica a melodia das 
vozes mas faz uma espécie de acompanhamento rítmico e harmônico. Neste 
caso as cordas são “rasgadas”, ou seja, atacadas num só golpe, com o 
movimento da mão por inteiro. O violeiro usa as costas da mão, dando à 
execução um caráter mais rítmico.  

 

No seguinte excerto de depoimento de Gentil Catireiro é possível perceber como o 

violeiro faz distinção entre duas tipologias de modas: 

 

(...) não era Andradas, era Caracol ainda, isso foi em 1968, quem veio lá 
o Canário e Passarinho, quando eles era mais novo. Aí dispois desse 
circo veio outro circo, aí tava Tonico e Tinoco. Aí numa sexta-feira 
veio Zico e Zeca... Zico e Zeca, eles cantaram quatro moda, duas 
rasqueado e duas de viola. 
(Gentil Catireiro, 30/05/2012) 

 

Gentil Catireiro comenta que a dupla Zico e Zeca cantaram quatro modas, sendo duas 

rasqueado e duas de viola. Nesta última descrição temos a forma abreviativa de viola que 

oculta o termo moda, mas que se refere à categoria moda-de-viola em diferenciação às 

outras duas rasqueado. O antropólogo e etnomusicólogo Allan de Oliveira explica em sua 

tese que “‘tocar uma moda’ pode significar tocar uma moda de viola, mas, também, qualquer 

gênero caipira, como um cururu, por exemplo” (2005: 128). Ou seja, o modo como a 

viola é usada tecnicamente – ponteada ou rasqueada – é decisivo para diferenciar o 

estilo interpretativo.  

5.1 Morfologia da moda-de-viola 

 

Quando a gente tira um tempo pra fazer moda-de-viola 
A gente sempre procura as coisas que mais consolam 

Dá um menor sustenido também uma nota fora 
Dá uma limpada no peito lembra a canção que adora 

 
(Versos de Respeito de forgazão 

ritmo: moda-de-viola 
compositor: Luís Antônio Gianguini 

intérpretes: Cruzeiro e Oriente) 
 

Transcrição 34: Respeito de forgazão. Transcrição de minha autoria a partir da performance da dupla 
Cruzeiro e Oriente, 2011. Composição: 1975. 

 

Através das múltiplas leituras e da pesquisa de campo fui-me apercebendo de que a 

moda de viola fazia parte e, de certa forma, ainda faz, do universo performativo do 
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catira. Sob o ponto de vista da narrativa musical e literária, a moda de viola é uma história 

cantada, performada em andamento lento, quase falado, onde predomina o caráter 

melódico em detrimento do rítmico, sobretudo na parte denominada recortado (pensando 

no contexto do catira que, conforme Corrêa, é dividido nestas duas partes: moda-de-viola e 

recortado). Os violeiros cantam em dueto paralelo uma melodia – com o 

acompanhamento da viola em ponteio (vide infra).  

 

Apresento a seguir um excerto da moda-de-viola “Folgazão”, interpretada pela dupla 

Laércio Cunha e Pioneiro. Importa perceber que no ponteio da viola há uma linha 

melódica em destaque que corresponde à corda contra-turina, ou seja, a mais fina do 

terceiro par de cordas e que soa uma oitava acima da turina, a mais grossa desse mesmo 

par. Já a melodia ponteada no quarto par de cordas, apesar de soar de forma dobrada, 

tem a característica do intervalo uníssono: 

 

A moda Folgazão, interpretação performada pela dupla Laércio Cunha e Pioneiro.  

(Ver anexo iv): 

 
Transcrição 35: Folgazão. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir do fonograma incluído 

no CD “Só moda de viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Composição: década de 1940. 
 

Em relação à estrutura desta parte cantada Corrêa afirma poder ter dez, doze ou mais 

estrofes. Contudo o número varia de moda para moda ou de região para região. De 

acordo com os meus colaboradores, na zona de Jacutinga as modas de viola tinham 

geralmente quatro “versos” - termo vernacular para se referir a uma estrofe, ou seja, um 

agrupamento de várias versos (frases poéticas).  
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Pelo que pude perceber a estrutura da moda-de-viola pode ter duas formas diferentes, 

dependendo de haver ou não acompanhamento do catira. No caso de haver, a estrutura 

é aquela já apresentada acima nas palavras de Roberto Corrêa. No caso de ser somente 

os violeiros a cantar e a tocar – sem sapateado e palmas realizado por dançadores – o 

que pode haver é um pequeno recorte entre as estrofes de forma a marcar a articulação 

entre as mesmas. Como não há o catira o recorte não é extenso, pois não se justifica 

estar a recortar na viola se não houver o desenvolvimento da dança. 

 
Transcrição 36: Exemplo de um tipo de variação de recorte com a viola entre os versos de uma moda-de-

viola. Transcrição de minha autoria a partir da performance de Claudinei da dupla Tião Frozino e 
Claudinei (viola afinada em cebolão Mi Maior). 

Anexo xi:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 11. 
 

Alguns aspetos interpretativos são característicos da moda de viola, designadamente o 

suspenso e o prolongamento de um nota longa com a última sílaba da última palavra do 

verso. Por exemplo Nabor de Toledo cantou os seguintes versos: “Quando ele assentô 

fez os galho estremecê”. Sustentando com a voz o som da última sílaba “cê” Nabor faz 

soar três vezes o acorde de Mi Maior (com as cordas soltas em afinação cebolão), de 

forma quase suspensa. Comenta o violeiro que aprendeu esta técnica com seu pai 

Leopoldo, que foi catireiro.  

 
Transcrição 37: Exemplo de nota longa para conclusão de fraseado musical. Transcrição melódica e 

poética de minha autoria a partir da performance de Nabor Toledo, 2011. 
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O suspenso é um aspecto muitíssimo valorizado nas modas de viola. Trata-se de uma 

parte da moda de viola que é interpretada, no caso de Jacutinga, no final da moda ou 

antes da última estrofe. Trata-se de uma estrofe reduzida, geralmente dois versos, que 

usa o material melódico da moda com pequenas variações sendo que o final de cada 

verso é caracterizado pelo uso de uma fermata que suporta a elocução “ai” na voz dos 

cantores. Não existe qualquer alteração métrica, rítmica ou de andamento ao longo da 

estrofe a não ser na própria suspensão final da entoação vocal e instrumental. Na 

maioria dos casos verifica-se uma modulação para um tom imediatamente acima da 

tonalidade da moda ou para a subdominante que induz uma espécie de crescendo na 

dinâmica. Quando a moda não finaliza com o suspenso, após a entoação do mesmo a 

harmonia retoma a tonalidade original. Como exemplo, apresento a transcrição da moda 

“Bombardeio” de autoria de Geraldo Costa e Zé Carreiro, gravada pela dupla Zé 

Carreiro e Carreirinho pela primeira vez em 1951 (em disco de 78 rpm) além de outras 

regravações posteriores em LP’s. Importa aqui perceber a importância das vozes pelo 

facto de permanecer a viola em silêncio entrando somente durante as articulações entre 

as estrofes (ou subdivisões no interior destas) de forma a cumprir uma função 

harmônica, ou seja, fazendo soar os acordes correspondentes às tonalidades de 

performance da moda (considerando como tonalidade original o Mi Maior): 

 
 

BOMBARDEIO  
Ritmo: moda-de-viola (de abatê) 

Compositor: Geraldo Costa e Zé Carreiro 
Intérprete: Zé Carreiro e Carreirinho (1ª gravação: 1951) 
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II 
Ai, já mandaram fazer moda e diz que essas moda já veio 
Essas moda vem de longe enviada pelo correio 
Ai, moda só de me abater ai diz que tem caderno cheio 
Pro dia do nosso encontro me fazer um bombardeio 
 

III 
Ai, sendo que eu não mereço de cair nesse enleio 
Quando eu chego num fandango meus colega eu não odeio 
Ai, toda moda que eles canta do valor eu apreceio 
Conforme repica a viola eu bato parma e sapateio 
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Suspenso (modulação para a subdominante – Lá Maior): 
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Depois da modulação, a harmonia retoma tom original (Mi Maior): 

 

 
Transcrição 38: Bombardeio. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir de fonograma 

disponível em sites genéricos. Composição: n.d. 
 

Esta mesma moda foi gravada também pela dupla Vieira e Vieirinha (no disco “Garça 

Branca” em 1966) e pela dupla Tonico e Tinoco (no disco “Relembrando Zé Carreiro e 

Carreirinho, 1976). Em ambas interpretações o suspenso não é feito com modulação, ou 
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seja, é performado na mesma tonalidade na qual a moda está a ser tocada e cantada. É 

precisamente este o tipo de interpretação do suspenso que mais encontrei entre os 

violeiros de Jacutinga. 

 

Os violeiros dizem que o suspenso pode ter denominações diferentes variando de região 

para região sendo também frequentes os termos suspensão, levante e artão. A presença de 

um elemento como o suspenso parece ser frequente noutras formas de interpretação da 

moda de viola para além de Jacutinga. Romildo Sant’anna, por exemplo, que fez um 

estudo analítico sobre modas de viola em gravações, refere-se ao levante como sendo um 

trecho introdutório à moda, e ao baixão e artão como trechos que anunciam o remate da 

mesma. Aparentemente estas partes formais da moda de viola analisadas por Sant’anna, 

embora possam ter a mesma função de anticlímax que tem o suspenso, serão claramente 

diferentes deste, pelo menos no lugar temporal que ocupam na interpretação da moda.  

 

O suspenso que aprendi com os violeiros no campo apresenta uma função de remate do 

romance embora possa ter lugar antes da penúltima estrofe. Em relação ao número de 

versos, metrificação e ritmo, tem a característica de ser estroficamente peculiar no 

interior do poema, sendo na quase totalidade das vezes um dístico. O suspenso portanto 

cumpre uma função de interrupção da série sequencial que a moda está a desenvolver, 

serve para romper a monotonia causada pela repetição dos motivos melódicos. Dentre 

as modas de viola catalogadas nesta pesquisa destaco uma de autoria de Lauro (Aníbal 

Carmo), da dupla Lauro e Laurito, que apresenta um suspenso com modulação no final: 
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AMIGOS DO PASSADO 
ritmo: moda-de-viola  

Compositor: Lauro  
Intérpretes: Lauro e Laurito 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

IV 
a festa continuou até no raiar do dia 

entrei na casa da festa e despedi da família 
nesta hora eu acordei, de contente que eu fiquei 

até chorei de alegria 
 
 
 

II 
nós passemo a noite inteira na mais bela harmonia 

na Festa de São Gonçalo tinha dança de catira 
só deu violeiro de talento, foi o Afonso Nocêncio 
que começou a cantoria 
 

III 
cantáru a primeira moda, o Afonso e o Arpino 
a drupa de catireiro, Pedro Júlio e António Bazílio 
o Taliba e o Zezinho sapateava direitinho 
apesar de ser menino 
 



 161 

 
Suspenso: 

 

 
 

Transcrição 39: Amigos do passado. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir da 
performance da dupla Lauro e Laurito, 2012. Composição: década de 2000. 

Anexo xii:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 12. 
 

 
Inquirido por mim a respeito de como foi o processo de composição em relação ao 

suspenso, respondeu-me o violeiro:  

 

(...)eu já fiz os quatro verso... eu não sei se eu cantei os quatro verso72... 
aí eu falei: eu vô dá um remate com um suspenso porque isso aqui faz 
parte da música... de cantiga de catira.  
(Lauro, da dupla Lauro e Laurito, 16/05/2012).  

 

É possível, portanto, inferir que a prática de introduzir o suspenso na performance das 

modas-de-viola remete para o contexto do catira e terá sido, provavelmente, herdada 

dessa forma de interpretar as modas.  

 

                                                
72 Conforme descrevera o violeiro Nabor de Toledo as modas de viola dos catiras nesta região tinham 
“quatro versos” (que em linguagem vernacular corresponde a estrofes). 
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Já relativamente à técnica de interpretação no contexto da moda, prevalece o chamado 

ponteado.  

Lá do Sítio Bom Jesus me mandaram um recado 
pra cantar moda de viola nos quatro ponto afamado 

pra lá ia dois violeiros de ciência no ponteado 
o Joaquim e o Roldão, dois campeão respeitado 

 
(versos de Sítio Bom Jesus 

ritmo: moda-de-viola 
compositores: da Cunha e Roldão 

intérpretes: Laércio Cunha e Pioneiro) 
 

Transcrição 40: Sítio Bom Jesus. Transcrição de minha autoria a partir de fonograma incluído no CD “Só 
moda de viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Composição: década de 1990. 

 

Na moda de viola o violeiro ponteia na viola a toada73 da moda junto com as vozes 

duetadas. Ou seja, as cordas da viola duplicam a melodia que está a ser cantada. O 

ponteio na viola igualmente é duetado, ou seja, a mão esquerda pressiona dois pares de 

cordas correspondentes às duas vozes do dueto. Há violeiros que ponteiam apenas em 

uma corda, mas nestes casos fazem-no geralmente por questões de limitações técnicas. 

O ponteio pode fazer-se numa ou duas violas. No caso de se interpretar uma moda de 

viola sem o catira é comum haver apenas um violeiro a tocar, contudo havendo o 

sapateado procura-se sempre a presença de dois. Na moda de viola, com ou sem catira, 

não é comum o uso do violão, como comenta Gentil Catireiro: 

 
(...) só viola. Eu já não gosto de bater catira com uma viola só, porque 
duas viola chama a atenção. Cacique e Pajé, eles faz só com duas viola, 
é meu ideal, entendeu... duas viola bem afinadinha, caseadinha... é 
muito gostoso, moço! 
(Gentil Catireiro, 30/05/2012) 

 

5.2 Rasqueado – os outros ritmos 

Nos lugar que tem violeiro e bons catireiros eu me sinto bem 
Gosto do cateretê canto com prazer cururu também 

Gosto da moda campeira, xote e rancheira como ninguém 
Pra completar a coleção veja o batidão que o pagode tem 

 
(Versos de Rei sem coroa 
Ritmo: pagode-de-viola 

compositores: Tião carreiro e Sebastião Victor 
Intérpretes: Tião Carreiro e Pardinho) 

 
Transcrição 41: Rei sem coroa. Transcrição de minha autoria a partir de fonograma disponível em sites 

genéricos. Composição: n.d. 

                                                
73 Toada, além de designação de um dos mais populares ritmos da música raiz, é um termo também usado 
para se referir à melodia da moda. Sendo assim é comum ouvir que em determinada moda fulano “pôs a 
toada” na letra de cicrano. 
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Além da moda de viola temos, de acordo com a divisão proposta acima, uma segunda 

categoria que engloba uma enorme diversidade de géneros, como está bem expresso na 

transcrição acima gravada por Tião Carreiro e Pardinho em 1977 no disco Pagodes. A 

diferença entre a moda de viola e o rasqueado reside no modo de interpretação das 

cordas da viola: enquanto na moda as cordas são ponteadas, no rasqueado as cordas são 

“batidas”, ou seja, como que percutidas com as costas da mão.  

 

Alguns métodos ensinam, através de gráficos e diagramas, estes padrões demonstrando 

inclusive os movimentos da mão direita, nos sentidos “para cima” e “para baixo”, 

rasqueado (com 3 dedos ou mais) e também a indicação de se tocar com as cordas 

abafadas. Como exemplo apresento em seguida uma série de exercícios práticos 

aplicados a ritmos da música raiz intitulado “executando a danada”, redigido pelo 

maestro e violeiro Rui Torneze (s/d) na Revista Viola Caipira:  

 

 
Figura 50. Exemplo de um artigo dedicado à aula prática de técnica violeirística. Revista Viola Caipira v. 

n˚ 8. (Arquivo particular do Capitão Renê). Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 
 

O livro de Roberto Corrêa (2000) A Arte de Pontear Viola  é bastante exaustivo a este 

respeito, apresentando os rimos e as suas variações, como o cururu, cateretê, toada, 

arrasta-pé, mazurca, valseado, valsa, valsinha, batuque, balanço, balanceado, batidão, 

moda campeira, guarânia, rasqueado, polca mato-grossense, polca caipira, cana verde, 

querumana, xote, pagode-de-viola.  
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Contudo, Capitão Renê, por exemplo, catalogou mais de 150 tipos de ritmos que foi 

encontrando ao longo dos anos em seu material. Alguns deles aparecem uma única vez, 

tratando-se de casos de criação de rimos novos pelos próprios autores, como forma de 

conjugar rimos já existentes. Exemplo disto é o ritmo curulonga que, segundo Capitão, se 

refere a uma combinação entre cururu e milonga. Outro exemplo, este já no terreno desta 

pesquisa, é o caso de uma moda composta pelo violeiro Lauro, da dupla Lauro e 

Laurito, que ele descreve da seguinte forma: 

 

AJD: essa que o Senhor vai tocar agora é em que ritmo? 
LAU: é um cururu batidão, meio repicado... está mais pra um 
balanceado... óia, Capitão, eu num sei bem essas coisas... eu fiz ansim 
mais pra um balanço... 
(Lauro, da dupla Lauro e Laurito, 16/05/2012). 

 

 

Com base no material privado do Capitão Renê fiz uma relação dos mais significativos 

ritmos encontrados no cancioneiro da música raiz, embora esteja claro que a dimensão 

criativa dos violeiros na composição de novos ritmos transforma esta tabela num 

documento em construção permanente. Segundo o próprio Capitão há 15 “ritmos 

caipiras básicos” com 88 variações (tipos).  

 

Constelação de Ritmos no Universo da Música Raiz 

 
Figura 51. Ritmos da música raiz. 

 

O compositor Izaías de Melo, cujas modas são interpretadas por algumas duplas de 
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Jacutinga, tem criado um repertório com composições em diferentes tipologias de 

ritmos. Izaías afirma ser essencial para o compositor saber tocar minimamente um dos 

cordofones do casal – viola ou violão – de forma a dominar a prática de competência 

dos ritmos e reconhecer dentre eles qual o mais adequado ao tema que se pretende 

desenvolver na composição de uma moda: 

 
IM: Mas dependendo do assunto que você tá escrevendo, que eu taria 
escrevendo, no caso, ela não pode fugir daquele ritmo, tem coisas 
que... do que você ta falando, ela tem que ser uma moda-de-viola, ela 
não pode ser outra coisa. Aquele assunto que você ta falando tem que 
ser uma moda-de-viola, viola que eu digo é a viola mesmo [referindo-se 
à moda-de-viola]. 
AJD: sei, sei... ponteado e tudo. 
IM: é, e tem aquela outra coisa que, de repente é uma música que vai 
ser um cururu, uma querumana, e ela não pode ser uma moda-de-viola 
nunca. Então, eu quando tô escrevendo arguma coisa que eu tô 
meditando naquilo que eu quero escrever, eu já começo ela sabendo o 
que que ela vai dar. Senão não tem como escrever (...). No tocante ao 
assunto de tocar ou não, porque eu acho que todo compositor, ou 
quase todo, ele tem a obrigação de saber pelo menos o básico. Como 
que eu vou compor uma música se eu não tenho o básico, se eu não sei 
tocar um violão, eu não sei o ritmo, como é que eu vou compor uma 
música? Então o básico, pelo menos aquelas notas básicas, cê tem que 
saber. Tem que saber o ritmo... pra você poder por o ritmo, ou é 
querumana, ou é cururu, ou é rasqueado, ou é pagode, enfim, tem que 
saber. 
(Izaías de Melo, 14/03/2011). 

 
 
Como exemplo da importância do domínio técnico dos diferentes tipos de ritmos, cito 

uma passagem que ocorreu num jantar com roda de viola realizado na casa de João Elias 

Alves (caseiro da Fazenda Santa Clara) para quem o compositor Izaías de Melo compôs 

uma moda prestando homenagem. Izaías preparou-se então com seu filho Lucas a fim de 

interpretar a moda, intitulada “Fazenda Santa Clara”, e solicitou o reforço do violeiro 

Nelson Mianti – o Colega, integrante da dupla Colega e Companheiro – para fazer a 

primeira voz juntamente com seu filho. No sentido de saber qual o ritmo da moda, 

Capitão Renê inquiriu o compositor: 

 
CAP: é querumana? O que que é? Izaías, A “Santa Clara” o que que é? É 
querumana? 
IM: é um rasqueado. Iniciou como querumana mas depois o pessoal tava 
com dificuldade de... 
CAP: ah, eu conheci como querumana, mas agora... 
(Izaías de Melo e Capitão Renê, 22/03/2011). 
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Assim, constata-se que o compositor modificou a tipologia rítmica da moda 

originalmente composta a fim de viabilizar uma interpretação compatível com as 

possibilidades técnicas de outros violeiros. O ritmo no qual foi originalmente composta 

a moda – querumana – é caracterizado por ser em compasso binário composto (6/8) e o 

acompanhamento dos cordofones (a mão direita) se realiza da seguinte forma: 

 

 
 

A melodia da moda fica então transcrita da seguinte forma (transcrição feita sobre o 
texto da primeira estrofe): 
 
 

(versos de Fazenda Santa Clara 
ritmo: querumana 

compositor: Izaías de Melo 
intérpretes: Izaías de Melo e Lucas) 

 

 
Transcrição 42: Fazenda Santa Clara. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir da 

performance de Izaías de Melo e Lucas, 2012. Composição: década de 2000. 
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Já o ritmo rasqueado tem por característica ser em compasso ternário simples com a 

seguinte interpretação de acompanhamento (para confrontar a transcrição da linha 

melódica desta moda no ritmo rasqueado, vide supra cap. 3): 

 
 
 

5.3 Trovação 

Todos que são violêro peço prestar atenção 
Nos versos que eu vou cantar, vou fazer a explicação 

Que agora não temos mais compositor de canção 
No sistema “acaipirado” com bonitas trovação, ai... 

 
(Versos de Folgazão 

Ritmo: moda-de-viola 
Compositor: João Massuia 

Intérpretes: Laércio Cunha e Pioneiro) 
 

Transcrição 43: Folgazão. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir do fonograma incluído 
no CD “Só moda de viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Composição: década de 1940. 

 

Um aspecto que os violeiros apreciam nas modas são as rimas, para as quais dão o nome 

de trova ou trovação. Quando uma moda – como moda refiro-me aqui a qualquer género 

musical, não estando limitado à moda de viola -  apresenta um tipo de rima externa em 

que a sílaba que rima é sempre igual, designa-se por moda trovada. Sobre esta 

particularidade o violeiro Nabor Toledo explica: 

 
(...) Porque as moda di trovação era uma só, cê num mudava de trova. Se 
a trova era com “ão” ia até no fim. Num mudava de jeito nenhum, hoje 
muda muito, né? Aquele tempo num mudava74. 
(Nabor Afonso de Toledo, 21/03/2011) 

  
Ainda sobre as trovações, em outra entrevista, o violeiro Antônio Correia também 

comenta a respeito de seu gosto musical: 

 

AC: Eu gosto de dupla, rapaz, eu gostava só de viola trovada. Eu gosto 

                                                
74 Durante entrevista com Nabor Toledo conversávamos a respeito de uma famosa montaria num circo 
da época onde havia um boi chamado Cerração no qual nenhum peão havia conseguido manter-se. Havia 
uma premiação oferecida para tal feito e por acaso foi meu avô, conhecido Nino do França que realizou 
este feito. Na ocasião desta entrevista Seu Nabor comentou que Afonso Bento fizera uma moda sobre o 
ocorrido, fato este curiosamente desconhecido até então pelo próprio Nino do França.  
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do Jacozinho e do Tonico e Tinoco que canta só trovada mêmo! 
AJD: O que é trovada? 
AC: Trovada eis faz uma moda aí de casar de namorado aí, duma morte, 
quarqué coisa, então pega naquele ritmo e vai naquele ritmo até no fim. 
Então a moda trovada é assim. Agora essas uma que eis faz hoje fala 
duma coisa dum jeito dispois já fala de outro, e já fala de otro, num 
trova nada, né... então nóis não gosta muito. 
(António Correia, 04/06/2012) 

 

É frequente os violeiros e cantores referirem-se à trovação como: “a moda é trovada em 

ão” ou “a moda é trovada em ino”, como forma de identificar a moda. Na imagem 

seguinte apresento a uma letra manuscrita pelo violeiro Atílio Albino de uma moda 

intitulada Amor fingido toda trovada em ido. 

 

 
Figura 52. Letra da moda-de-viola Amor Fingido (Arquivo particular Atílio Albino). É possível verificar a 
numeração da página “82” no canto superior direito de forma a perceber que se trata de um caderno com 

várias modas transcritas pelo violeiro. A autoria de muitas modas, neste caso, são desconhecidas. 
Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2011. 

Transcrição 44 (à direita superior): Amor fingido. Transcrição a partir do arquivo de Atílio Albino. 
Composição: n.d. 

 

 

Amor Fingido 
 
Di um sorto tempo praça - eu vivo muinto aborrecido 
Vo comtá qual e arrazão - que estô tão abatido 
Por cauzo di uma morena - que eu amo ela escomdido 
Quero discubri e não poço – e amor dizimvorvido. 
 
Se esta morena sobeçe – o quanto eu tenho sofrido 
Nem que fosse por escrita – nos comverçava seguido 
E que ela não faz comta – não se emcomoda comigo 
Só disprezo ingratidão – e que tenho recebido. 
 
Eu quero falar com ela – mais eu não tenho pedido 
De dia eu não tenho tempo – de noite eu sô proibido 
Muintas carta di amor – pra ela eu tenho escrevido 
Esti amor e tão ingrato – que não tem me respondido 
 
Deito na cama pemçando – naquele jamjo querido 
Se eu durmo eu sonho – com ela até no geito do vestido 
Acordo no outro dia – dando suspiro doido 
Se eu morresse nesta hora – eu nem não dava gemido 
 
Inda vo pega com Deus – e vou fazê o meu pedido 
Esti coração tão duro – a imda vai ser combalido 
Eu quero recompença – todo meu tempo perdido 
Temho fee di imda ver – os nosso coração unido. 
 
 
 



 169 

Muitas vezes os versos das modas-de-viola apresentam irregularidade quanto à sua 

metrificação e, dependendo de como é apresentada a transcrição, pode-se perceber duas 

possibilidades de interpretação deste assunto. No caso do exemplo “Amor fingido” tem-

se que, pela transcrição feita pelo violeiro Atílio Albino, os versos apresentam uma 

estrutura grande contendo 14 sílabas poéticas (alguns variando entre 13 a 15) dispostos 

em quadras (estrofes com 4 versos). Ora, esses mesmos versos poderiam ser divididos em 

versos de 7 sílabas - redondilha maior - e neste caso teríamos uma estrutura estrófica de 

oitavas - oito versos poéticos. Se tomarmos como modelo de análise esta última estrutura, 

então teremos uma disposição rimária emparelhada – tipo xBxBxBxB – onde os versos 

com finalizações de rimas iguais (neste caso identificadas por “B”) se encontram sempre 

nos versos pares da estrofe. Este tipo de análise pode se aplicar à moda-de-viola 

“Folgazão” (vide transcrição completa infra cap. 3). Entretanto, se tomarmos como 

ponto de partida para análise os versos de 14 sílabas poéticas (e suas variações 

irregulares), não vamos encontrar, na terminologia do rimário, uma designação específica 

para essa forma de rima. Em meu entender a avaliação deste tipo de mensuração deve 

ter como modelos aproximados dois elementos dos tipos de linguagem, designadamente 

o paralelismo e a assonância. O paralelismo diz respeito a qualquer efeito de repetição 

enquanto a assonância é uma homofonia de sons vocálicos, usada muitas vezes com 

intuito de prolongar o efeito da rima. Dessa forma, a trovação produz uma espécie de 

paralelismo assonante.  

 

5.4 Das temáticas 

 
Quando o antropólogo e etnomusicólogo Allan de Oliveira (2005: 07) analisa os 

elementos que emergem da observação das duplas caipiras no decorrer das décadas – 

considerando as duplas produzidas pela indústria fonográfica, ou seja, a partir de 1929 

até os dias atuais - comenta a respeito do ethos destas. Oliveira argumenta que até à 

década de 50 muitas duplas operavam no domínio do humor, do riso. Para o autor isto 

prende-se com o fato de o caipira ter sido excluído do projeto de sociedade de diretriz 

progressista e racionalista, próprio do imaginário citadino da Primeira República. Sendo 

assim “o caipira é remetido ao plano da comicidade, à medida que ele ocupa um lugar 

simbólico à margem da estrutura social: ri-se daquilo que não deve ser levado a sério, ou 

ainda, que está excluído da dimensão “oficial” da vida” Oliveira (2005: 7-8). Desta fase 

destaca-se a famosa dupla Alvarenga e Ranchinho. 
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A dupla Tonico e Tinoco que iniciou a sua carreira nos anos de 1940 já explorava 

menos este ethos de comicidade, incorporando mais o aspecto da simplicidade atribuído ao 

Jeca Tatu (ibidem: 09). Já a partir dos anos 1950 as duplas assumem uma temática 

característica da música brasileira daquele momento, o ethos amoroso, romântico 

(ibidem). Obviamente que durante todo este percurso sempre houve duplas que 

exploraram de forma mais acentuada um ou outro ethos. Assim como as possibilidades 

de expressão através de modelos rítmicos são enormes, as temáticas abordadas também 

podem variar.  

 

Até aos anos de 1970 a dimensão romancista das modas implicava também que elas 

descreviam e, por vezes, narravam acontecimentos trágicos. Assuntos como assassinatos 

ou mortes aterradoras eram também descritos o que por vezes faz interrogar o próprio 

público sobre a legitimidade de se colocar em canção aspetos socialmente tão sinistros: 

 

(...) a música sertaneja ela conta uma história... apesar de eu dizer que a 
música sertaneja hoje, ela faz apologia ao crime... Cabocla Tereza, é uma 
música linda mas se você analisar, o cara justifica que ele matou ela só 
porque ela traiu ele? É uma apologia ao crime!... e aquele gaúcho lá que 
fez churrasquinho da mãe?75  
(Oscar Pereira da Silva, 11/05/2012).  

 

Sob o ponto de vista literário a música raiz mantém algumas das características do seu 

passado romancístico ao incorporar temáticas que se prendem com o quotidiano 

noticioso, independentemente da dimensão trágica do que contam e descrevem. Porém, 

a consciência ética que hoje se oferece à análise e apreciação da música por um público 

cada vez mais exigente, transforma esta característica da música raiz num perfil cada vez 

menos frequente. Os músicos e compositores estão conscientes de que alguns temas 

não são bem recepcionados pelo público, à conta da importância que é oferecida à 

privacidade dos indivíduos e também ao modo de expor algumas dimensões trágicas da 

vida. Ou seja, um músico que coloque em canções aspetos que de alguma forma 

chocam os públicos ou colocam em destaque acontecimentos verídicos que narram a 

vida dos indivíduos, pode ser penalizado pelas suas audiências. Claro que este aspeto é 
                                                
75 No caso da primeira moda citada por Oscar, Cabocla Tereza, uma toada histórica de Raul Torres e João 
Pacífico, o protagonista mata a mulher que o traíra. A segunda trata-se de coração de luto de Teixeirinha, 
moda que ficou conhecida como churrasquinho de mãe, pois o protagonista teve sua mãe queimada num 
incêndio em seu rancho. Apesar de na história da moda não ser ele (o eu lírico em 1ª pessoa) 
propriamente quem ateia o fogo, o público frequentemente se refere à morbidez de se compor e gravar 
uma obra com tal temática.  
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hoje, em relação ao passado, sobre dimensionado pelo modo como os meios de 

comunicação de massa e a indústria da música permitem a divulgação da mesma.  

 

5.5 Moda de abatê 

 

Uma das formas comuns na performance da música raiz é a designada moda de abatê. 

Trata-se de uma variante estilística de caráter competitivo, de desafio, onde o violeiro se 

auto-elogia e inferioriza todos os demais violeiros, sendo comum um violeiro compor 

uma moda como resposta a outra feita pelo violeiro “rival”.76 Algumas duplas mais 

antigas como Vieira e Vieirinha, Moreno e Moreninho, Zé Carrerinho e Carrerinho, e 

Sulino e Marrueiro tinham em seu repertório muitas composições neste segmento.   

 

A versão competitiva da música raiz pode ser extensiva a vários géneros musicais como  

a moda, o cururu ou o pagode. É o exemplo dos versos acima citados de um cururu de 

abatê composto pelo jacutinguense Canhoto. É neste cenário de disputa, autoelogio e 

zombaria das modas de abatê que despontam os folgazões, que nas palavras de Romildo 

Sant’anna são “violeiros reconhecidos como bambas no fôlego, na afinação da voz, na 

capacidade interpretativa, na qualidade e quantidade do repertório e no talento como 

instrumentistas” (2000: 313). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
76 Romildo Sant’anna comenta que um dos temas mais ocorrentes da música raiz são as cantigas de campeão e 
de abatê campeão, em que “na exaltação do eu-poemático, o modista exibe seus dotes de versejador 
incomparável e o orgulho da valentia que o faz entestar com qualquer adversário fazendo-o depor a viola e 
calar-se” (2000: 102). 
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VERDADE DO VIOLEIRO 
Ritmo: cururu (de abatê) 

Compositor: Canhoto 
Intérpretes: Canhoto e Colega 

 
 

 

 

 
IV 

Não é por me engrandecer nem dizer que sou fajuto 
Canto mesmo por gostar e sou amigo de tudo 

Eu e o meu companheiro canto baixo e canto agudo 
Não somo profissional, não estudemo mobral 

Mas também não temo estudo 
 

Transcrição 45: Verdade do violeiro. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir do fonograma 
incluído no CD “Cheque quente” da dupla Canhoto e Colega, 2004. Composição: 1960. 

Anexo xiii:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 13. 
 

De forma a finalizar este capítulo apresentarei um excerto do pagode-de-viola Rei sem 

coroa gravado por Tião Carreiro e Pardinho no qual podemos perceber a alusão a vários 

aspectos apresentados até agora: um pagode que fala sobre o próprio estilo; o auto 

II 
Essas moda sertaneja que já passou na censura 
São modas selecionadas que o violeiro fatura 
A moda quando é mal feita é uma comida dura 
Inda ganhou este aposto, além dela não ter gosto 
Não tem sal e nem gordura 

III 
Eu acho que não precisa pisar nos pé de alguém 
Arrespeito meus amigo, quero respeito também 
Viola, minha companheira, há muitos anos que vem 
Eu sou mesmo um fracasso, canto moda que eu faço 
E não dependo de ninguém 
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elogio característico das modas de abatê, o instrumento viola representado 

metonimicamente por dois pinhos e por fim o dueto de vozes: 

 

Vamos mostrar para o povo esse estilo novo especializado 
Cantar com prazer nós pode porque o pagode já está afamado 

É bonito a gente ver dois pinhos gemer bem arrepicado 
Misturado no dueto do nosso peito bem afinado 

 
(versos de Rei sem coroa 
ritmo: pagode-de-viola 

compositores: Tião carreiro e Sebastião Victor 
intérpretes: Tião Carreiro e Pardinho) 

 
Transcrição 46: Rei sem coroa. Transcrição de minha autoria a partir de fonograma disponível em sites 

genéricos. Composição: n.d. 
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6. Paisagens cantadas 
 

O sociólogo Eduardo Menezes em sua dissertação intitulada Moda-de-viola e modos de vida:  

as representações do rural na moda de viola (2008) sugere que a música raiz (mais precisamente 

a tipologia designada genericamente por moda-de-viola) deveria ser estudada enquanto 

literatura. Sua abordagem pauta-se na investigação da moda enquanto texto 

artisticamente produzido cujo modelo teórico de análise é tomado emprestado de 

Antônio Cândido, proposto em seu livro Literatura e Sociedade (1980). Por este ponto de 

vista Menezes direciona sua análise considerando três momentos da produção e da 

comunicação artística, designadamente autor, obra e público. A análise do violeiro e 

pesquisador Ivan Vilela (2011), apesar de atentar à componente musical com maior 

ênfase que a de Menezes, também prima a componente literária das modas de forma a 

considerar a música raiz enquanto “crônica dos vencidos” que, neste caso, refere-se 

àqueles designados pelo autor por caipiras. Ivan Vilela propõe uma linha temporal como 

interpretação do processo de enraizamento/desenraizamento/reenraizamento (E – D – R) 

onde a moda é igualmente entendida como um texto, ou seja, uma unidade de produção 

linguística.  

 

Esses trabalhos remetem para universos de estudo e análise do discurso cujos aspectos 

teóricos, desenvolvidos por Mikhail Bakhtin (1988), definem uma perspectiva 

interacionista sócio-discursiva. Aqui, conceitos como texto e contexto são interrogados e 

redefinidos de forma a fazer emergir novas correntes no quadro das humanidades, 

sobretudo a partir da conjugação destes com outras perspectivas de análise – como o 

caso dos estudos da performance - remodelando assim o arcabouço teórico referente a 

este domínio. Refiro-me, em particular, ao que Bauman e Briggs afirmam sobre a 

performance neste cenário. Esta ferramenta operatória – a performance - emergiu como 

uma palavra chave em alguns setores da antropologia linguística e do folclore na 

primeira metade da década de 1970 (2008: 214). O olhar antropológico cuja perspectiva 

analítica assentava nos estudos da narrativa enquanto “textos” foi então desviado para 

uma perspectiva centrada no uso da linguagem como ação social que emerge nos 

eventos de fala, isto é, nas negociações entre os participantes das interações sociais. 

Assim, o estabelecimento da abordagem da performance deslocou os estudos de texto 

para a análise da emergência dos textos em contexto. Segundo os autores 

(...) estudos de performance estão no meio de uma reformulação radical onde “texto”, 
“contexto” e a distinção entre eles estão sendo redefinidos. Esta mudança é sinalizada 
gramaticalmente pela adição de afixos que efetivamente deslocam a ênfase do produto para o 
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processo, e de estruturas convencionais para agência, na medida em que termos como 
“entextualização” e “contextualização” ganham legitimidade (Bauman e Briggs, 2008: 199). 
 

Bauman e Briggs demonstram que a performance potencia a descontextualização e 

também intensifica a entextualização que aqui é entendida como o “processo de tornar 

o discurso passível de extração, de transformar um trecho de produção linguística em 

uma unidade – um texto – que pode ser extraído de seu cenário interacional” (ibidem: 

206). Dessa forma tem-se que quando um texto é descontextualizado reconhece-se que 

a descontextualização de um contexto social incide na recontextualização em outro 

(ibidem: 209). 

 

A meu ver, há uma relação dialógica entre o processos apontados por Bauman e Briggs 

e o percurso descrito por Ivan Vilela uma vez que a música raiz se inscreve aqui num 

ambiente de entextualização, descontextualização e recontextualização tendo, assim, um 

papel decisivo nos processos de reconstrução da caipiridade. Minha proposta de análise 

da moda centra-se numa perspectiva a partir da palavra cantada - a qual não pode ser 

analisada sem a relação de interação que se estabelece entre três dimensões que a 

constituem: o texto, a música e a performance (Finnegan, 2008:16) – e sua relação com 

as paisagens (natural, humana e sonora), onde é gerada e as paisagens para cuja 

emergência atua como mediadora. Tomando-se como pressuposto epistemológico de 

análise da componente aural o conceito de paisagem sonora, este capítulo dedicar-se-á a 

perceber os dialogismos entre a paisagem do universo da caipiridade e a música raiz 

considerando os processos de recontextualização dos elementos dessa paisagem e o 

papel que efetivamente exercem na emergência de novas práticas sociais. Assim, a 

conjugação da paisagem sonora com a palavra cantada designarei por paisagem cantada. 

 

Estabeleço necessariamente uma relação entre a proposta de Murray Schafer (2001) e a 

minha análise sobretudo no que diz respeito a dois aspetos que me parecem 

fundamentais: o conceito de marco sonoro e o conceito de romance sonoro (vide supra). 

Na verdade, o contexto do meu trabalho, mais do que instigar à reflexão sobre paisagens 

sonoras no sentido da identificação ou diagnóstico de uma envolvente sónica contextual 

de caráter holístico, prende-se sobretudo com o papel simbólico do som enquanto 

forma de registar, guardar e descrever o passado nas canções. Mas prende-se, também, 

com o modo como estas canções podem contribuir para  a reconstrução de um passado 

sónico no presente– e, portanto, a construção de novas paisagens sonoras – sobretudo a 
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partir da evocação de sons humanizados considerados, na perspectiva de Schafer, 

marcos sonoros. Refiro-me em especial ao monjolo, ao carro de bois e ao berrante.   

 

Portanto, na minha perspectiva, a música raiz define um universo de entextualização de 

um passado aparentemente perdido e que se procura guardar e reescrever no presente. 

As modas são assim intermediárias na descrição das paisagens pretéritas, sejam elas 

sonoras ou de outra índole, mas sempre paisagens emocionais que recriam um passado 

heroicizado e sobretudo desejado. A consequência desta entextualização passa pela 

legitimação de uma história de pertencimento e, portanto, pela recontextualização das 

paisagens inscritas nos textos das próprias canções. As paisagens cantadas são, assim, 

repositórios de memória que contribuem para a construção e coesão da caipiridade. Este 

capítulo procura, portanto, identificar discursos e narrativas expressos nas canções onde 

é possível encontrar ingredientes identificadores de Jacutinga e que, invariavelmente, 

estão relacionados com uma remissão para o passado. Nesse contexto serão 

identificados não apenas a descrição das paisagens como também a descrição de sons 

que adquirem um valor simbólico emergente, definindo o que Schafer designa como 

marco sonoro.  

 

6.1 Ouvindo o passado 

 
No capítulo 5 apresentei alguns dos aspectos mais evidentes quanto às temáticas 

cantadas na palavra da música raiz. A meu ver, é transversal às composições a evocação 

de paisagens que atribuem à natureza, ao sertão e à roça sentimentos topofílicos 

acentuados pela tópica do passado que não volta mais. É possível perceber nos textos das 

modas um elencar de romances sonoros, ou seja, na perspectiva de Schafer, aqueles sons em 

desaparecimento, na maioria dos casos em decorrência das transformações dos aspectos 

morfológicos da paisagem sonora, que passam a ser considerados de forma romântica. 

Portanto, o que venho propor é a catalogação da paisagem sonora por uma perspectiva 

diacrônica a fim de verificar como se construíram os sentidos simbólicos associados aos 

mais representativos eventos sonoros e perceber como a música raiz contribui para o 

processo de sua ressignificação no universo da caipiridade.  

 

A fim de viabilizar a narrativa histórica a partir de resíduos sonoros do passado, recorro 

à proposta de Schafer que afirma que “a única maneira que temos de recolher 
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informações a respeito de paisagens sonoras do passado é recorrer ao relato de 

testemunhas auditivas77 que estavam naquele determinado lugar” (2001: 195). Dessa 

forma é possível perceber como se consolida o patrimônio acústico cujos elementos 

aurais são repostos na poemática da música raiz. A partir de entrevistas aplicadas em 

campo foi-me possível fazer um mapeamento de sons do passado com descrições 

pormenorizadas de seus contextos sonoros. Alguns sons, geralmente associados a 

profissões, foram-se extinguindo devido ao processo de industrialização que acabou por 

tornar obsoletas tais técnicas até então empregadas e que consistiam no evento sonoro 

em si. O mapeamento apresentado abrangerá sons que compõe a paisagem sonora local 

considerando aproximadamente os últimos 90 anos - em função precisamente das 

idades máximas das testemunhas auditivas entrevistadas.  

 

Este tipo de abordagem tem como contributo oferecer uma melhor percepção da 

morfologia da paisagem sonora. Para Schafer  

(...) morfologia é o estudo das formas e estruturas. [...] Se as tipologias são sistemas destinados a 
classificar os sons de acordo com suas várias formas ou funções, a morfologia nos permite 
reunir, em sequencia cronológica ou geográfica, sons de formas ou funções similares, de modo 
que as variações ou mudanças evolutivas possam tornar-se claras. Assim, a morfologia nos dá 
técnicas tanto para análise vertical quanto para a horizontal (Schafer, 2001: 227). 

 

                                                
77 Testemunha auditiva: pessoa que atesta ou pode atestar o que ouve (Schafer, 2001: 368). 
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Grelha 7. Elementos da Paisagem Sonora. 
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O website da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais78 - SETUR – apresenta 

uma relação de informações sobre os circuitos turísticos de cada mesorregião do estado. O 

Sul de Minas apresenta uma relação de nove circuitos cujas associações exploram as 

atividades respectivas de cada microrregião: 

 

Circuito Turístico Entidade responsável Website (quando houver) 
Águas Associação do Circuito 

Turístico das Águas – 
CTAGUAS 

http://circuitodasaguas-mg.com.br/ 
 

Caminhos do Sul de Minas 
 

Agência de Desenvolvimento 
do Circuito Turístico 

Caminhos do Sul de Minas – 
ADECTUR 

www.caminhosdosuldeminas.com.br 
 

Caminhos Gerais 
 

Associação do Circuito 
Turístico Caminhos Gerais – 

ACG 

www.caminhosgerais.org 
 

Malhas do Sul de Minas Associação do Circuito 
Turístico das Malhas do Sul de 

Minas 

www.circuitodasmalhas.com.br 
 

Montanhas Cafeeiras de 
Minas 

Associação do Circuito 
Turístico Nascentes das Gerais 

Não consta 

Nascentes da Gerais Associação do Circuito 
Turístico Nascentes das Gerais 

www.nascentesdasgerais.tur.br 
 

Serras Verdes do Sul de 
Minas 

Associação do Circuito 
Turístico Serras Verdes do Sul 

de Minas 

www.serrasverdes.tur.br 
 

Terras Altas da Mantiqueira Associação do Circuito 
Turístico Terras Altas da 

Mantiqueira 

www.terrasaltasdamantiqueira.org.br 
 

Vale Verde e quedas d’água Associação do Circuito 
Turístico Vale Verde e Quedas 

D’ Água 

Não consta 

Grelha 8. Circuitos Turísticos do Sul de Minas. 

 

As palavras-chave que classificam os circuitos turísticos do Sul de Minas são: águas, 

montanhas cafeeiras, nascentes, serras verdes, terras altas, Vale Verde, quedas d’água; e por fim, 

malhas. Nisso se verifica uma forte tendência de se associar o Sul de Minas a um 

paradigma topofílico cujos sons fundamentais passam a ser evocados numa relação 

dialógica de pertencimento. Apresentarei alguns desses elementos através da paisagem 

cantada. Vou centrar a minha análise sobre a paisagem sonora a partir de uma descrição 

de dois tipos de ingredientes presentes no contexto envolvente de Jacutinga e no modo 

como eles aparecem descritos ou narrados na música. Centro-me em duas categorias, 

designadamente, a dos sons da natureza e a dos sons humanizados. 

                                                
78  Disponível em: http://www.turismo.mg.gov.br/circuitos-turisticos/informacoes-administrativas/280 
Acesso em: 10/02/2011. 
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6.2 Sons da natureza 

 

Os sons da natureza incluem, habitualmente, aqueles que simbolicamente parecem ser 

exclusivos de um passado perdido e desejado. Aqui se incluem os sons associados, por 

exemplo, à água e à cachoeira, assim como os sons dos pássaros, dos insetos e da terra, 

como é visível nos exemplos abaixo transcritos. Embora parte destes sons não tenha 

efetivamente desaparecido das paisagens do Sul de Minas, eles estão hoje inscritos num 

contexto sonoro e humano diferente daquele experimentado no passado. Por essa razão 

eles constituem uma espécie de evocação de contextos perdidos, numa perspectiva 

quase bucólica, sendo sempre enunciados no presente como se esse registo pretérito 

permanecesse possível.  Na verdade, estas canções são compostas no presente, utilizam 

um enunciado presente embora descrevam, na maioria dos casos, paisagens passadas 

como se elas permanecessem intocadas. Em alguns casos o nível de especialidade dos 

compositores está associado a temáticas particulares onde a natureza ocupa um lugar 

importante. É o caso, por exemplo, do compositor Luiz de Castro (vide infra), 

conhecido entre os violeiros como o “poeta da natureza”. 

 

 Ex. 1 – sons da cachoeira: 
 

O sol se esconde, logo a noite aparece 
A lua vem clareando a imensidão 

Canta a coruja lá no mourão da porteira 
A cachoeira faz barulho no grotão 

 
(Contemplando a natureza – cururu de Izaías de Melo 

Intérpretes: Pioneiro e Companheiro) 
 

Transcrição 47: Contemplando a natureza. Transcrição de minha autoria a partir da performance de Izaías 
de Melo, 2011. Composição: década de 1990. 

  
Ex. 2 – sons do riacho: 
 

Quero sentir o cheiro das flores que lá existem 
Quero ouvir nas madrugadas os galos cantando triste 

Quero ver lá no riacho o murmurar da cachoeira 
Quero ouvir todos os dias o barulho que eu ouvia 

Das batidas da porteira 
 

(Caboclo sertanejo – querumana de Izaías de Melo 
Intérpretes: Pioneiro e Colega) 

 
Transcrição 48: Caboclo sertanejo. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no CD 

“Cheque quente” da dupla Pioneiro e Colega, 2008. Composição: década de 1990. 
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Ex. 3 – sons da chuva: 
 

ronca bem longe o trovão, o “sór” na nuvem se esconde 
o vento sopra com força, o raio “expróde” e responde 
é a chuva que vem vindo, vem surgindo lá na serra 

trazendo grande fartura pra quem trabalha na terra 
 

(Sertanejo – moda de viola de Da Cunha e Roldão 
Intérpretes: Laércio Cunha e Pioneiro) 

 
Transcrição 49: Sertanejo. Transcrição de minha autoria a partir de fonograma incluído no CD 

“Só moda de viola” da dupla Laércio Cunha e Pioneiro, 2002. Composição: década de 1990. 
 
Ex. 4 – sons do vento: 
 

nas folhas do bambual o vento faz melodia 
um anjo celestial me livra de todo o mal 

zelando por mim noite e dia 
 

(Recanto abençoado – querumana de Tião Frozino 
Intérpretes: Tião Frozino e Claudinei) 

 
Transcrição 50: Recanto abençoado. Transcrição de minha autoria a partir da performance da dupla Tião 

Frozino e Claudinei, 2011. Composição: 2007. 
 

Ex. 5 – sons dos pássaros: 
 

Quando a chuva cai ao redor das montanhas 
As nuvens brancas aproximam-se da terra 

As andorinhas com o tempo faz verão 
A seriema canta no alto da serra 

 
O João-de-barro canta em sua casinha 

De manhãzinha quando levanto da cama 
Sinto em meu rosto duas lágrimas que rolam 
Só de saber que meu amor já não me ama 

 
Lá na floresta canta toda a passarada 
Porque começa um novo dia amanhecer 

Só o que me falta é o amor que está distante 
Que foi embora, nunca mais eu vou viver 

 
O sol se esconde, logo a noite aparece 
A lua vem clareando a imensidão 

Canta a coruja lá no mourão da porteira 
A cachoeira faz barulho no grotão 

 
Pia o curiango na beirada do meu terreiro 

Cai o sereno nas flores do meu jardim 
Eu me adormeço ouvindo a voz do vento 

Mas só não ouço o meu amor chamar por mim 
 

(Contemplando a natureza – cururu de Izaías de Melo 
Intérpretes: Pioneiro e Companheiro) 

 
Transcrição 51: Contemplando a natureza. Transcrição de minha autoria a partir da performance 

de Izaías de Melo, 2011. Composição: década de 1990. 
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 Ex. 6 – som dons insetos: 

 
Ao meio-dia o sol esquenta toda a terra 

E o silêncio toma conta do sertão 
Sola as cigarras o calor do sol ardente 
Canta contente agradecendo o verão 

 
(Contemplando a natureza – cururu de Izaías de Melo 

Intérpretes: Pioneiro e Companheiro) 
 

Transcrição 52: Contemplando a natureza. Transcrição de minha autoria a partir da performance de Izaías 
de Melo, 2011. Composição: década de 1990. 

 

6.3 Sons humanizados 

 

Tal como nas paisagens visuais, que as ciências geográficas dividem genericamente em 

“naturais” e “humanizadas”, também no caso das paisagens sonoras é possível 

estabelecer esta distinção. Na maioria dos casos, a relação entre a ação humana e o 

contexto natural onde ela tem lugar, é de difícil circunscrição. Ou seja, as pessoas 

efetivamente atuam a partir dos recursos que a própria natureza lhes oferece. Os sons 

que emergem da ação humana estão, portanto, estreitamente associados ao potencial 

natural que os envolve. Isso mesmo é visível nos textos das canções da música raiz 

quando nos damos conta que a maioria dos sons celebrados nas canções, para além 

daqueles que descrevem a natureza “bruta”, decorrem da ação humana sobre a própria 

natureza e do modo criativo como as pessoas potenciam os recursos naturais. É o caso 

dos sons associados à água, à madeira e aos animais. Estes sons representam eventos 

sonoros que estão, ao mesmo tempo, associados a  atividades humanas que 

desapareceram com a industrialização. As canções não só evocam estes sons como 

descrevem as atividades a eles associadas registando portanto, uma espécie de memória 

etnográfica que é, ao mesmo tempo, poética.  

 

Destaco a este propósito três tipos de eventos sonoros associados às atividades do 

monjolo, do carro-de-bois e do berrante. Como veremos a seguir, estes instrumentos, 

fundamentais no passado para a atividade económica do Sul de Minas, produziam sons 

que definiam efetivamente a paisagem sonora de Jacutinga. Hoje, a industrialização  

tornou-os “desnecessários” enquanto elementos funcionais da atividade humana. 

Porém, eles parecem ser imprescindíveis na definição da caipiridade, sendo, portanto, 

não só registados nas canções como reinventados e recontextualizados no presente. No 
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caso do berrante ele é, inclusivamente, incorporado nas canções enquanto elemento da 

própria música. No caso do carro de bois e do monjolo, fixados nos textos das canções 

como forma de descrever paisagens passadas, verifica-se uma atitude de revivalismo que 

levou à “folclorização” destes eventos sonoros, como veremos seguidamente.  

6.3.1 O monjolo 

Um monjolo é um “engenho rústico, movido por água e destinado a pilar milho” 

(Amaral 1920). No passado este equipamento era fundamental para a subsistência das 

populações pois dele dependia a transformação dos cereais em farinha. Porém, com a 

industrialização da agricultura, o monjolo foi entrando em desuso. Os monjolos, em seu 

tamanho original, eram grandes e pesados, destinados a moer grandes quantidades de 

grãos. Porém, os monjolos que hoje encontramos em Jacutinga, são sobretudo 

recriações com carácter ornamental, localizadas em jardins privados, ou mesmo 

miniaturas construídas com a finalidade de representar imagens e sons do passado. 

 

Durante a minha pesquisa deparei-me com a existência de monjolos ornamentais 

construídos em jardins de casas privadas (Chácaras ou Sítios), na “Casinha do Barnabé” 

que é um estúdio construído para a gravação da série Caminhos da roça na EPTV – 

afiliada da Rede Globo – situações folclorizadas como a construção de cenários de 

representação de música ou teatro e, finalmente, como miniaturas ornamentais em 

espaços turísticos, de exposição ou de socialização como, por exemplo, a Adega de 

Vinhos Basso. Para além destas situações, hoje o monjolo foi transformado em ícone 

local e é vendido como miniatura, em feiras e outros espaços comerciais, resultado de 

um trabalho artesanal.  

 

O monjolo, conforme descreve o eletricista Oscar Pereira, é um aprimoramento do 

pilão: 

Qual que é a função dele [o monjolo]? É o pilão. A única coisa, vamos 
dizer o seguinte pro lado cômico, foi a informática da época. Eles 
arrumaram alguma coisa que batesse sozinho, certo... que trabalhasse 
sozinho. Então vamos dizer, o cara lá que tinha o monjolo lá, então ele 
precisava descascar o arroz, precisava descascar o café, ou mesmo 
“debuiá” o milho ou picá o milho, ele botava ali e ia embora trabalhar. 
Quando ele “vortava” à tarde tava limpinho era só ele “soprá”. Então 
não precisava ter uma pessoa com a mão de pilão. 
(Oscar Pereira da Silva, 11/05/2012). 
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Na sequência da entrevista Oscar comentou que está construindo um monjolo para 

colocar no açude de sua chácara, a Big Valley, sublinhando claramente o papel do 

monjolo como “representante” do passado: 

OPS: eu sou uma pessoa que gosto de resgatar o passado, resgatar a 
história... e na fazendo onde eu morava, quando eu era criança, tinha 
um monjolo, e a gente brincava de cavalo no monjolo. 
A: e onde era essa fazenda? 
OPS: ali no Poço Fundo (...) olha, o monjolo lá da fazenda... hoje eu 
tenho noção dele... naquela época a gente não tinha noção do que era 
ou que não era... mas eles batiam no monjolo dois sacos de café pra ele 
descascar. Não tenho noção agora de quanto tempo levava pra 
descascar, mas botava dois sacos de café. 
AJD: botava assim... 
OPS: dentro do pilão, aonde o martelo batia, aonde a cabeça do cavalo 
- que se chama - batia, colocava dois saco de café ali dentro... café em 
grão, pesa aí em torno de 40 quilos mais ou menos cada saco... em 
côco, não em grão... então mais ou menos uma média aí de 70 a 80 
quilos. Mas digamos o seguinte, aonde a água batia, ele ia ter mais ou 
menos... calculando hoje, lembrando disso aí, em torno mais ou menos 
de 150 a 200 litros de água... pra levantar ele. Ele deveria ter mais ou 
menos uns 10 metros de comprimento... por isso que nós muntava na 
cabeça dele, muntava em 4 a 5 moleque tudo magrelo, ele levantava 
nóis que mêma coisa de nada... então pra ele dar a pancada forte. E 
tinha o monjoleiro, que era o cara que dominava o mercado dele, ele 
ficava ali especialmente pra poder trabalhar pros outros, a fazenda 
pegava serviço fora... pra quebrar o milho, descascar arroz, esse 
negócio todo... e quando era fim de semana, dia de folga nóis ia lá 
muntá. Quer dizer, pra nóis era um rodeio, porque ninguém ficava 
muntado nele... porque pra subir, subia, mas a hora que descia num 
ficava um moleque, maiava tudo no chão! 
AJD: Oscar, essa peça que bate chama cavalo ou cabeça? 
OPS: ela tem o braço, que é o dorso, o dorso do cavalo. Na frente ele 
tem o martelo ou cabeça, quase relativamente ao peso que vai lá atrás... 
então essa cabeça na frente, naquela época tinha mais ou menos uns 
150 quilos... era quase uma tora... e aqui atrás é onde fica a caixa 
d’água, que é o rabo... aonde ela enchia, ela fazia mais peso que a 
frente, aonde tá a cabeça do cavalo, ela levantava... esvaziava, ela vinha 
e dependendo do que a pessoa tava batendo ela dava 3 martelada... 
então ele subia a água lá atrás pra dar mais peso e botava mais peso na 
cabeça do cavalo na frente, pra ele bater, bater e bater. (...)“o som do 
monjolo é o mesmo som que tem o pilão. É o mesmo som” (ibidem). 
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Figura 53. João Caetano Delaval e a réplica de um monjolo por ele construído no sitio Bocaiuva. 

Fotografia: Alexander J. Duarte, 2012. 
Anexo xiv:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 14. 

 

Vera Fulgati Resende – filha do catireiro Anésio Fulgati –, em cuja casa existe também 

um monjolo decorativo, explica a sua opção da seguinte forma:  

VFR: ah, eu quis fazer por causa do passado, que o pessoal usava 
muito essas coisa de monjolo... 
AJD: então foi a senhora que pediu para fazer? 
VFR: é, eu que pedi. Eu pedi pra fazer, sabe, porque a minha mãe já 
usava muito no tempo antigo, então tinha monjolo, tinha o moinho 
que tinha o rodão que fazia o farelo, fazia o fubá, fazia essas coisa de 
roça... então eu, sabe, sempre tive na minha mente uma vontade de 
fazer alguma coisa assim voltada ao passado pros de agora, os neto, os 
filho, conhecer o que que é monjolo. Inclusive até às vezes a gente fala, 
né: ah, mas eu fiz um monjolo... o que que é isso? Entendeu... então as 
vezes eles nem sabe o que é monjolo, tem que explicar o que é 
monjolo, o que que faz o monjolo, né... então por isso, né. Então pedi 
pro meu cunhado... 
AJD: por ele ser carpinteiro? 
VFR: é, é. Ele mexe muito com essas coisa aí, aí eu falei: ah, cê tem 
condição de fazer, cê sabe fazer? Ele falou: não, eu faço. Falei: então é 
pra já, vamos fazer o monjolo. 
AJD: e onde é que tinha, qual roça que tinha monjolo e a roda d’água, 
o moinho-de-pedra? 
VFR: lá mesmo, mais pra baixo ali perto da estrada, ali minha mãe 
tinha as roda que fazia... trocava fubá, porque antigamente fazia muito 
isso, né... levava o milho e levava o fubá de volta, pronto já... era assim 
antigamente. 
AJD: e hoje não tem mais nada ali? 
VFR: ah, a gente não vê... não, o meu cunhado ele desmanchou e 
usou... vai perdendo, né, vai acabando, a madeira apodrece, vai 
acabando essas coisa. 
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AJD: a Sra. lembra mais ou menos que tamanho que era o monjolo? 
VFR: não, não lembro. Era grande. Esse, na verdade, era um rodão, 
então ele girando com a água, e dentro do moinho tinha umas pedras 
que girava e moía. 
AJD: entendi. Mas a senhora chegou a ver algum monjolo funcionando 
antigamente? 
VFR: não, não. Eu vi só em televisão mesmo, né. 
AJD: ok. E o que o monjolo representa para a senhora, ou mesmo 
ouvir o som do monjolo batendo? 
VFR: ah, eu gosto, eu gosto de ouvir. Inclusive quando eu vou dormir 
lá eu nunca paro ele, né. Eu deixo ele bater... 
AJD: pros outros lá, enquanto tá lá os outros ele tá parado, né. Eles 
preferem ficar sem o som? 
VFR: tem um pessoal de São Paulo, as vezes eles pegam e desligam. 
Põem o pau lá pra não bater. Mas eu deixo batendo porque eu gosto 
do barulho a noite, aquilo vai batendo e eu vou ouvindo, e vai sumindo 
a mente e eu vou dormindo, né. É gostoso, e sei lá, é uma coisa 
mesmo, acho que da infância, né, que a gente traz, e tem vontade de 
fazer, né. 
(Vera Fulgati Resende, 15/05/2012). 

 

 
O MONJOLO 

Ritmo: xote 
Compositores: Décio Junqueira / Tião do Pinho 

Intérpretes: Zé do Cedro e Tião do Pinho 
 

Que saudade do monjolo da fazenda, que alegria 
Tocado por água em nada, trabalhava noite e dia 

Com o compasso perfeito, em perfeita harmonia 
Se falhar o rego d’água ele entra em agonia 

 
Mas se o nosso coração vai batendo sem parar 

É porque existe um sangue que circula sem cessar 
Bate firme o monjolo enquanto as água rolar 

É que Deus lá nas altura faz o mundo caminhar 
 

Que saudade do monjolo e também do seu ruído 
Escura noite delonga a escutar o seu gemido 

Soco seco se prolonga no pilão que firma e fica 
É o pau d’água fabricando fubá, jacuba e canjica 

 
Com o seu compasso firme dá aquele repique lento 

Voltar ao tempo eu queria, ao menos por um momento 
Ver de novo o monjolo trabalhando na fazenda 

Que batia noite e dia, o monjolo hoje é uma lenda! 
 

Transcrição 53: O monjolo. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no CD “Sereia 
do Araguaia” da dupla Zé do Cedro e Tião do Pinho, n.d. 
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6.3.2 O carro-de-boi 

 

 
Figura 54. O carreiro Carlos Taliba com o ferrão79 à mão a conduzir seu carro-de-boi.  

Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2011. 
 

Os sons do transporte poderiam ser arranjados para investigação morfológica e, considerando-
se a quantidade de tempo que cada ser humano despende todos os dias nessa atividade, os 
sons fundamentais daí resultantes poderiam ser trazidos para o primeiro plano para que seus 
efeitos em nossa vida pudessem ser avaliados (Schafer, 2001: 231).  

 

Apesar da existência, no universo caipira, de vários tipos de transporte de tração animal 

- carroça, a charrete, a bagageira e a bagarrete -, o carro-de-boi constitui um dos eventos 

sonoros que encerra maior significado arquetípico. O historiador e etnógrafo 

Bernardino José de Souza em sua obra póstuma O ciclo do carro de bois no Brasil (1958) 

afirma que o carro-de-boi foi levado para as Américas pelos colonizadores portugueses e 

espanhóis, referindo-se a ele já pela sua característica sonora: 

Na América, o “carro cantador”, trazido pelos colonizadores portugueses e espanhóis, é 
encontrado ainda hoje no México, nas repúblicas da América Central, em ilhas do arquipélago das 
Antilhas (Taiti), em quase todos os países da América do Sul, principalmente na Bolívia e em quase 
todo o Brasil (Souza apud Silva, 2008: 85). 

 

O modo de construção do carro-de-boi, integralmente em madeira entalhada, faz com 

que ao deslocar-se ele produza um som que acaba por distinguir os diferentes carros. 

Este som é designado genericamente no Brasil como “cantiga” ou “canto”. Por esta 

razão algumas das componentes estruturais do próprio carro, adquirem nomes com 

                                                
79 O “ferrão” é uma vara fina com cerca de dois a três metros de comprimento com uma ponta de ferro 
para ferroar o animal indicando-lhe a direção a ser seguida. 
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conotações musicais.  

 

Basicamente a estrutura principal do carro-de-boi apresenta duas rodas, uma mesa e um 

eixo sendo que esta composição pode se caracterizar por dois diferentes tipos de 

modalidades: os carros-de-boi de eixo fixo e os de eixo móvel. Os de eixo móvel são 

aqueles cuja peça que une as duas rodas – o eixo – gira consoante as próprias rodas. 

Dessa forma, uma peça chamada cocão entra em atrito com o eixo produzindo, com o 

acréscimo de um suplemento colocado entre o calço e o eixo – a cantadeira80 -, o chiado 

ou cantiga característica do carro-de-boi. 

 

 
Figura 55. Eixo móvel do carro-de-boi de propriedade de Júlio Staut.  
Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 
 

Transcrição 54 (à direita superior): Lembrança de carreiro. Transcrição de minha autoria a partir de 
fonograma disponível em sites genéricos. Composição: n.d. 

 
No passado, os indivíduos que conduziam os carros-de-boi, por razões laborais, eram 

designados por “carreiros”. Hoje, uma vez que o carro-de-boi existe apenas no contexto 

da “folclorização”, sendo utilizado em contextos de festividades e desfiles especialmente 

organizados para a mostra dos carros-de-boi (vide infra), a designação “carreiro” refere-

se a indivíduos que possuem carros de boi e os conduzem, mas em situações de 

exposição e recriação, ou seja, de carácter lúdico. 

 

É o caso de Julinho César Prado Staut, conhecido em Jacutinga por Julinho Sapucaí 

(n.1969). Este carreiro adquiriu bastante prestígio localmente por suas atuações em 

eventos como festas de peão, telenovelas e minisséries de TV. Numa entrevista realizada 

                                                
80 Apesar deste termo ser utilizado em várias regiões do Brasil, segundo Júlio Staut no Sul de Minas é 
menos comum. 

Sou um carreiro vencido pelo cansaço 
mas me lembro do chumaço, da chaveia e dos cocão 

eixo e fueiro, cabeçalho, cheda e mesa 
velho tempo de riqueza que virou recordação 

Ainda me lembro recavém e o pigarro 
cunha na roda do carro, cambota, arreia e meião 

chapa, esse cravo, canzil, brocha e tamboeiro 
o ajoujo, a tiradeira,argola, canga e cambão 

 
(versos de Lembrança de carreiro 

Ritmo: batuque 
compositor: Antônio Vítor 

Intérpretes: Zé Mulato e Cassiano) 
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durante um almoço entre o Grupo de Carreiros de Jacutinga, Julinho refere-se da 

seguinte forma à dimensão sonora do carro-de-boi: 

 
(...) ah, o carro cantando pro carreiro é tudo. O carro precisa cantar... 
se não cantar, não vai. O carro-de-boi quando canta bem, quando 
canta muito bem, a cantiga agrada o ouvido dos bois. Eles pegam a 
toada da cantiga, cê não precisa nem falar com eles, não precisa nem 
tocar eles, o carro vai cantando e eles vão andando por si próprio. 
(Júlio Staut, 12/05/2012). 
 

 

No que diz respeito ao processo mecânico de produção da cantiga do carro-de-boi é 

interessante verificar na descrição de Julinho o modo como  utiliza sistematicamente um 

léxico baseado no vocabulário associado à música assim como uma análise sobre as suas 

preferências sonoras associadas a descritores de caráter estético: 

 

JS: o canto do carro-de-boi, é... pra mim são três cantos: o carro que 
canta em dueto, que é um som mais grave e outro mais agudo; e o que 
canta som de corneta, que é uma voz só. E tem um canto também que 
eu vi em Goiás que é um canto diferente dos cantos nossos daqui que 
nós temos pra cá, que é do Sul de Minas. 
AJD: esse canto você não sabe se tem nome então, né? 
JS: não sei. Não sei o nome desse canto, só que ele é diferente dos 
cantos que a gente tem aqui. 
AJD: esse corneta ele é necessariamente mais grave ou ele pode ser mais 
agudo... mais monótono, é isso? 
JS: esse corneta ele imita uma corneta mesmo, ta? Ele canta num tom só, 
num é trocado. Então ele imita bastante mesmo, como eu to falando 
pra você, uma corneta. 
AJD: e você sabe aqui em Jacutinga qual carro canta em corneta e qual 
canta em dueto? 
JS: tem de alguns amigos carreiros aqui que eu conheço um carro que 
canta com som de corneta. Eu posso até mostrar pra você, pra você 
gravar. 
AJD: e quem que é? 
JS: eu, se eu não me engano eu acho que o do Carlos eu acho que canta 
em corneta... o do Zé Batista, agora que eu to lembrando aqui, o do Zé 
Batista lá do Machado lá, canta em corneta também. 
AJD: e o seu? 
JS: o meu canta em dueto. 
AJD: o que canta em dueto ele não canta em corneta nunca? 
JS: não. 
AJD: e você pode explicar aquela questão do disco, da madeira, como 
é o processo... 
JS: posso. Ah... o eixo de um carro-de-boi é feito de uma madeira dura, 
uma madeira mais resistente. O chumaço, que é uma peça de madeira 
também, é colocada em cima do eixo, e essa peça que a gente chama de 
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chumaço, ela é de uma madeira mais mole.  Tem que ser mais mole 
porque senão, se fosse de uma madeira mais rígida, mais dura, o 
desgaste do eixo seria enorme, mesmo você lubrificando com sebo, 
azeite, ta... então o desgaste seria muito grande. Então ela tem que ser 
de madeira mais mole. E ao se desgastar, o desgaste dessa madeira 
mole, o atrito dessa madeira mole com esse eixo de madeira mais dura, 
faz umas “veias” nesse eixo, e essas “veias” que o carro... vai cantando 
melhor, porque o eixo novo, ele não canta muito bem. Conforme ele 
vai se desgastando, ele vai fazendo esses “sulcos” no eixo ali, e vai 
dando... uma cantiga vai ficando melhor. 
AJD: como você disse então é como se fosse um disco de vinil? 
JS: um disco de vinil. 
AJD: E em relação aos negócios que usam pra poder lubrificar, você 
falou do óleo ou do sebo... 
JS: banha de porco, o sebo pode ser usado ou azeite de mamona. 
AJD: e o canto não altera nada em função do tipo de coisa que é 
usado? 
JS: sim. O carro, quanto mais macio ele cantar fica mais gostoso de 
ouvir a cantiga dele, e quanto mais seco, fica muito áspero, range 
muito, não fica um som agradável. 
AJD: você tem algum tipo de preferência por algum desses 
lubrificantes? 
JS: tenho. A banha de porco. 
AJD: e também tem a história de quanto mais peso e quanto mais 
devagar, né... na subida, por exemplo... 
JS: sim, o peso ajuda muito.... a cantiga do carro... e até o som é mais 
grave com o peso em cima. 
(ibidem). 

 

 

 
Figura 56. Eixo e chumaço: veias na madeira que caracterizam a cantiga do carro-de-boi.  

Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 
Anexo xv:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 15. 
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Apesar de Julinho não exercer a profissão de carreiro, no sentido em que era exercida 

no passado, é significativo que esta designação permaneça associada aos indivíduos que 

possuem e conduzem os carros-de-boi e que, inclusivamente, lhes confira prestígio. Na 

verdade o carro-de-boi, enquanto objeto simbólico de representação da região de Sul de 

Minas e em especial de Jacutinga, deu lugar a múltiplos eventos expositivos organizados 

ao longo do ano e, ainda, à sua transformação numa espécie de embaixador da região na 

participação em eventos festivos no exterior. O estatuto do carreiro é hoje quase como 

que de um ator e, por conseguinte, de embaixador de Jacutinga e da sua identidade. O 

carreiro parece ter não só a responsabilidade de representar mas também de manter e 

transmitir a caipiridade a partir de algo que só a ele pertence. 

 

(...) olha, eu gosto tanto de carrear e de ver uma boa... não só a minha 
boiada, de ver a de um amigo carreando e ver o carro cantando, eu gosto 
tanto que me emociona isso. Como eu falei pra você, eu to na terceira 
geração de carreiro, eu quero ver se passo pra quarta, porque gosto demais, 
é minha paixão. É um orgulho pra mim ser carreiro, eu tenho orgulho de 
ser carreiro. E eu sinto hoje, por perder o meu pai novo, eu tinha uns 13 ou 
14 anos de idade quando eu perdi o meu pai... e do meu pai não ter visto 
hoje o que a gente faz hoje com o carro-de-boi. Hoje a gente entra numa 
festa com 50.000 pessoas sentadas numa arquibancada, eu entro com a 
imagem de Nossa Senhora em cima desse carro, faço a abertura dessa festa, 
e a hora que a gente sai desse recinto, eu tenho filmagens em casa do 
pessoal de pé nos aplaudindo. Então é porque eles gostaram do trabalho 
que a gente faz. Isso eu faço com a maior paixão, com o maior orgulho, e 
me emociona as vezes quando eu to fazendo isso.... de coração. Então, e 
gosto de fazer, gosto de explicar pras pessoas o que é um carro-de-boi, o 
que é carrear, o prazer em carrear, pra mim é muito grande, eu gosto 
tanto... como tem pessoas que gostam de comprar um carro novo e sair 
andando, pra mim eu gosto de pegar uma boiada e sair na estrada com o 
carro cantando. (Júlio Staut, 12/05/2012). 
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Figura 57. Carreiros Júlio Staut e Rodrigo Monteiro. Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 

 

 

O estatuto de carreiro tem vindo a ganhar progressivamente um maior protagonismo 

em Jacutinga, sobretudo devido a este processo de folclorização. Durante a entrevista 

que decorreu com Julinho para este trabalho,  estavam também presentes os carreiros 

Rodrigo Monteiro, Carlos Taliba, Jair Batista, Zé Divino e seu irmão, uma vez que se 

tratava de uma reunião de carreiros para um evento expositivo. Sobre este grupo de 

carreiro Julinho Sapucaí comenta o seguinte: 

 

JS: isso é uma maravilha. Porque eu quando comecei era eu e mais o Zé 
Batista, e somos amigos quase que de infância, tenho o maior carinho por 
ele. E a gente começou com o carro-de-boi, eu já tinha, ele também já 
tinha, veio de pai pra filho já, e faltava um grupo de carreiro. E aí depois foi 
aparecendo, a gente foi indo em festa, foi aparecendo o pessoal daqui de 
Jacutinga, o Rodrigo Monteiro, o Carlos Taliba, o Jair Batista irmão do Zé 
Batista, e o mexicano que tem lá, ali no São Luís, e vários outros amigos 
que foi formando esse grupo de carreiros que hoje é quase que uma família. 
AJD: vocês costumam fazer desses encontros, igual seria hoje se não 
tivesse chovido, numa roça ou em outro lugar... 
JS: sim, as vezes em casa, ou a gente encontra em romaria, em festa... como 
vai ter lá a festa de Sapucaí agora no final do ano. 
(ibidem). 
 

O depoimento de Julinho foi também central para entender, pela sua experiência, o ato 

de carrear resulta, no caso da sua geração, de um processo de aprendizagem desde 

infância que se inicia com um carro-de-carneiro, em miniatura, passando 

progressivamente para o carro de boi. Este carro de carneiro está hoje igualmente 
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folclorizado. 

 

JS: então, o carro-de-carneiro era o brinquedo dos filhos dos fazendeiros na 
época. Os fazendeiros na época não tinha... os filhos não tinha o que 
nossos filhos tem hoje. Então o que que ia brincar na roça? O que que ia 
brincar na fazenda? Então tinha o carrinho-de-carneiro e eles fazia esse tipo 
de brincadeira, ia puxar uma lenha, ia puxar algum leite... que nem meu pai, 
no caso do meu pai, ele trabalhou muito tempo com o carro-de-carneiro, 
que o meu avô tinha 2 retiros, e um era afastado do outro... e só um que o 
caminhão ia perto, o outro retiro não dava, era no meio do pasto lá não 
dava pra ir um trator ou outra coisa não dava. Então o meu pai, com o 
carrinho-de-carneiro puxava o leite até este retiro onde o caminhão chegava 
pra poder pegar. 
AJD: agora você chegou a carrear quando criança com carneiro ou não? 
JS: sim. Eu aprendi a carrear com carneiro. 
AJD: e você tem hoje quantos carros? 
JS: de carneiro eu tenho 3, de boi eu tenho mais 2... e tô pretendendo fazer 
o terceiro, mas tô ainda preparando a madeira. O difícil pra você fazer um 
carro-de-boi é a madeira. 
AJD: ok. Desses que você tem de carneiro, pode falar sobre eles? 
JS: posso. 
AJD: um era do seu pai, né... 
JS: um era do meu pai. Deve tá aí com quase 100 anos... e o outro eu 
mandei fazer no Zequinha, que é de Santa Rita, que no meu ponto de vista, 
de todos os carros que eu conheço na região, no fundo é o melhor “fazedô 
de carro-de-boi”, carpinteiro, pra fazer carro-de-boi, é o Zequinha de Santa 
Rita. 
AJD: e o outro carrinho? 
JS: e o outro que era meu mesmo, comprei há muito tempo já atrás, 
carreava desde moleque. 

 

 
Figura 58. Carrinho-de-carneiro, desfile em Congonhal/MG. Fotografia: Alexsander J. 

Duarte, 2012. 
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Inúmeras são as modas em cujos textos o carro-de-boi e sua cantiga são evocados81, 

quase sempre relembrando um “tempo que não volta mais”. Como exemplo é possível 

encontrar na web um grupo chamado Caipira Raiz criado por Samuel dos Reis Garcia - 

que se auto denomina "o caipira do Sur de Minas Gerais". O grupo iniciou suas 

atividades em agosto de 2005 e hoje reúne 379 associados. Dentre as atividades 

desenvolvidas pelo grupo há uma série chamada Boi, berrante e boiada – também 

conhecida como bbb – que consiste numa pesquisa de modas do cancioneiro raiz 

coletadas e impressas em CD’s. Como o próprio título já sugere, as modas são 

relacionadas exclusivamente aos temas ligados ao universo tauromáquico sendo que 

cada volume apresenta cerca de 20 modas estando a série atualmente no volume de n˚ 

36. No que confere ao cancioneiro produzido pelos violeiros de Jacutinga, apresento a 

seguir um exemplo de uma moda composta em homenagem ao violeiro Laércio Cunha 

em cuja narrativa a cantiga do carro-de-boi, aqui adjetivada por “gemido”, fica 

simbolicamente registada parecendo sobreviver ao próprio carro que a gera: 

 

HOMENAGEM AO LAÉRCIO CUNHA 
Ritmo: cururu 

Compositor: Pioneiro e Pedrinho Poeta 
Intérpretes: Pioneiro e Colega 

 
Pra conhecer otras terra da minha casa eu saí 
Viajei pra todo lado, muita gente eu conheci 
Mas só teve um estado, este é do meu agrado 

Querida Minas Gerais, foi lá que nasceu meus pais 
E lá também fui criado 

 
Conheci em Jacutinga, morador lá do lugar 

O senhor Laércio Cunha e também seus familiar 
Esta humilde pessoa que tem um bão exemplar 

Seu berço não foi de ouro, mas o seu maior tesouro 
Foi aprender a respeitar 

 
O senhor Laércio Cunha que trabalhou de carreiro 

Hoje me tem na lembrança de quando era estradeiro 
O calendário do tempo foi passando igual o vento 

O carro-de-boi parou mas o gemido ficou 
Gravado no pensamento 

 
Jacutinga faz lembrar os nossos antepassado 

As montanha e o rochedo enxerga de lado a lado 

                                                
81 Cito alguns exemplos de títulos ilustrativos: Carro-de-boi, Boi de carro, Carro pesado, Carreiro sebastião, João 
Carreiro, A morte do carreiro, A moça e o carro de boi, O carro-de-boi e a faculdade, Candeeiro da fazenda, A viola e o 
carro de boi, Lembrança de carreiro, Meu carro é minha viola, Boi penacho, Meu reino encantado, Poeira vermelha, Tempo 
de infância. No que tange à produção local referente ao campo desta pesquisa, cito Homenagem ao Laércio 
Cunha (de autoria de Pioneiro e Pedrinho Poeta e interpretada pela dupla Pioneiro e Colega), Meu pai e o 
carro de boi (de autoria de Izaías de Melo e interpretada pela dupla Pioneiro e Colega), e Caboclo sertanejo 
(autoria de Izaías de Melo e interpretada pela dupla Pioneiro e Colega). 
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E olhando bem direito é um cenário perfeito 
Não preciso de pintura, sem risco e sem rasura 

Pelo Criador foi feito 
 

O senhor Laércio Cunha é uma família decente 
Eu torno a vortá falar por ele ser boa gente 

Não é hómi gaviola, está pronto quarqué hora 
Laércio Cunha e Pioneiro, uma dupla de mineiro 

Gosta de moda-de-viola! 
 
Transcrição 55: Homenagem ao Laércio Cunha. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído 

no CD “Raízes Sertanejas” da dupla Pioneiro e Colega, 2008. Composição: década de 1990. 
 

Para carros-de-boi com boiadas superiores a 8 bois o carreiro contava com o auxílio de 

um ajudante, o candeeiro, geralmente um menino, na maioria das vezes o próprio filho, 

num processo de transmissão dos saberes. Segundo Julinho o nome candeeiro se deve à 

peça de madeira que fica na parte traseira do carro chamada candeão: 

(...) sobre o candeeiro... é o seguinte: a peça que... a traseira do carro-
de-boi se chama candeão. E geralmente o candeeiro é o ajudante do 
carreiro. E ele, pra descansar, ele trepa sempre na traseira do carro-de-
boi, que as vezes vai carregado com milho, vai carregado com café, 
então ele vai na traseira do carro-de-boi. E ao trepar na traseira do 
carro-de-boi ele vai em cima dessa peça aí, que é o candeão, aí que vem 
o nome de candeeiro. (Júlio Staut, 12/05/2012). 
 
 

 
Figura 59. Candeão: peça de madeira na traseira do carro-de-boi.  

Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 
 

O candeeiro  também assume protagonismo nos textos de modas, como nos exemplos de 

Candeeiro da fazenda e A beleza do ponteio gravadas por Tião Carreiro e Pardinho: 
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 Ex. 1: 

Chibante Valente, borda de coração 
Marmelo Marcante, carreiro pai João 

Na frente o candeeiro, menino de pé no chão 
Ele era apaixonado pela filha do patrão 

 
Transcrição 56: Candeeiro da fazenda. Transcrição de minha autoria a partir de fonograma disponível em 
sites genéricos. Composição: n.d. 
 

Ex. 2: 

Quanto mais cantava o carro 
Eu ficava mais contente 

Eu ainda era um candeeiro 
O piá que vai na frente 

 
Transcrição 57: A beleza do ponteio. Transcrição de minha autoria a partir de fonograma disponível em sites 

genéricos. Composição: n.d. 
 
 
A dimensão emblemática do carro-de-boi no universo da caipiridade pode ser 

confirmada a partir da organização de múltiplos eventos expositivos de entre os quais 

destaco a carreata de carro-de-boi, uma festa que, conforme a historiadora Maria Tomaz 

Machado, “reinventa uma tradição” (2006). Este tipo de iniciativas vem sendo 

recorrente em várias localidades do Sul de Minas tendo crescido exponencialmente nos 

últimos anos em todo o Estado de Minas Gerais. O website 

http://carrodebois.wordpress.com/ apresenta uma relação das cidades que possuem 

festividades com carros-de-boi em Minas Gerais (lista atualizada em 27/06/2012)82: 

 

 
Abadia dos Dourados, Alfenas, Alpinópolis, Bambuí, Bandeira do Sul, Bom Jesus da Penha, 
Buritis, Riacho Morto, Cabeceira Grande, Campanha, Congonhal, Coromandel, Crucilândia, 

Desterro de Entre Rios, Diogo de Vasconcelos, Divino, Fortaleza de Minas, Formiga, 
Guimarânia, Ibertioga, Ipuiuna, Itaberaí, Jacuí, Lagamar, Leandro Ferreira, Macuco de Minas 

Matutina, Monte Belo, Nova Resende, Passa Tempo, Patrocínio, Poço Fundo, Queluzito, 
Santa Cruz da Prata, Santa Rita de Caldas, São Sebastião do Paraíso, São Francisco do Glória, 

São Pedro da União, Soledade, Tiradentes, Tiros, Unaí, Urucuia, Vazante. 
 

Figura 60. Cidades que organizam desfiles de carro-de-boi em Minas Gerais. 
 

Os carreiros que colaboraram para o meu trabalho participam habitualmente em várias 

carreatas pela região, o que os obriga a periodicamente exercitar os bois fazendo 

percursos com o carro pelas estradas da própria zona rural de Jacutinga contribuindo, 

com isso, para a inscrição da cantiga do carro no quotidiano desta região. Os desfiles de 
                                                
82  Disponível em: http://carrodebois.wordpress.com/2012/03/19/o-carro-de-bois-canta-em-varios-
locais-do-brasil/ Acesso em: 12/03/2012. 
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carro de boi implicam, portanto, uma dinâmica que passa por uma espécie de treino dos 

bois e dos carreiros conducentes a uma espécie de competição que se pauta não só pela 

própria “qualidade” das cantigas dos carros mas também pela sua dimensão. Esta 

dinâmica associada ao carro-de-boi, adquire um valor simbólico extremamente 

expressivo e competitivo trazendo para este universo formas de valoração semelhantes 

às que são usadas em contextos desportivos. A ideia de “bater um record” com o maior 

número de carro de bois participantes num desfile, é hoje extremamente significativa 

para cada cidade promotora dos eventos. Quanto maior numero de carros participantes 

tiver o evento mais prestigio recebe a cidade organizadora. Julinho refere-se por 

exemplo ao desfile de Trindade, em Goiás, como o “maior do mundo”, com a presença 

de cerca de 360 carros-de-boi. Apesar disso, Julinho refere a falta de empenho das 

entidades públicas no apoio aos carreiros: 

(...) ali em Congonhal ali, tem lá uma equipe lá que faz parte da prefeitura e 
convida as pessoas. O que precisa mais pra esses eventos cada vez 
aumentar é um incentivo maior em dinheiro da prefeitura, a prefeitura 
precisava ajudar, pra pagar um carreto [camião que leva a boiada e o carro 
para o evento], pra pagar um almoço pro carreiro que vai lá, entendeu, esse 
tipo de coisa precisa haver. Porque o carro-de-boi é cultura. E precisava ter 
o pessoal da prefeitura que mexe com a cultura, um incentivo maior, e não 
tem. (Júlio Staut, 12/05/2012). 
 
 

Durante esta pesquisa pude participar dos desfiles nas cidades de Santa Rita de 

Caldas/MG (03/04/2011), Santo Antônio do Jardim/SP (29/04/2012) e 

Congonhal/MG (03/06/2012). Em Santo Antônio do Jardim fui convidado a 

acompanhar o Grupo de Carreiros de Jacutinga que marcou presença com sete carreiros 

e respectivos carros-de-boi. Dentre os desfiles que participei quero destacar o realizado 

na cidade de Congonhal, pela sua dimensão que contou com a presença de mais de 300 

carros83.  

 

                                                
83 O processo de participação nestes eventos passa por uma inscrição que é feita à boca do acontecimento. 
Embora não tenho sido possível confirmar o número de carros participantes, uma das vezes que consultei 
o registo de inscrições havia já 303 carros inscritos.  
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Figura 61. 23˚ Desfile de carreiros em Congonhal/MG.  

Fotografia: Alexsander J. Duarte, 03/06/2012. 
Anexo xvi:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 16. 

 

Considerando que cada carro-de-boi tem entre 3 a 5 juntas de bois somados a 2 metros 

(referentes ao tamanho da mesa do carro, aproximadamente), um carro-de-boi deve 

medir cerca de 10 metros de comprimento. Isso quer dizer, portanto, que o desfile 

totaliza mais de 3 km de tráfego de carros-de-boi. Tive a oportunidade de ficar à beira 

da estrada e filmar e fotografar todos os carros do desfile. Praticamente todos os carros-

de-boi eram de eixo tipo móvel, ou seja, carros que cantam sendo todos distintos uns 

dos outros.  

 

Por este eventos que envolvem a cada ano milhares de pessoas da região entre carreiros, 

candeeiros, peões, boiadeiros, organizadores e público, é possível perceber que a 

revivificação de práticas sociais em desuso cumpre uma função de ligar o presente a um 

passado que permite a ambos ganhar legitimidade. Como afirma a historiada Maria 

Machado, “o caminho vislumbrado, entre tantos outros, talvez tenha sido o de 

reinventar tradições forjadas na cultura popular” (Machado, 2006: 37). Aqui o processo 

de reenraizamento se faz presente e, como se vê, a música raiz tem papel decisivo na 

recontextualização destas práticas já que possibilita construir no imaginário dos 

indivíduos um sentido de pertencimento e identificação de caipiridade. 

 

Em profissões onde se estabelece estreito contato com animais é comum as pessoas 

desenvolverem formas de comunicação com aqueles, principalmente no que se refere 
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aos transportes cuja tração se utiliza dessa fonte de energia. No caso dos carreiros existe 

um conjunto de códigos de conversação entre o carreiro e os animais. Alguns códigos 

são comuns a muitos carreiros como por exemplo sinais de virar à esquerda, parar, ir em 

frente, etc. Os animais “aprendem” estes comandos durante seu amansamento e pelo 

fato de os carreiros trocarem ou venderem bois entre si, parece não fazer sentido 

alguém comprar um animal que, cangado junto a uma nova boiada, fosse conduzido por 

sinais distintos. Não obstante, cada carreiro pode desenvolver curvas melódicas 

diferentes ao conduzir sua boiada, ainda que o comando seja o mesmo. No universo da 

caipiridade a cantiga do carreiro é algo que representa emoção e paixão e a música raiz 

também regista esta componente da paisagem sonora: 

 

Ele falava docemente com a boiada 
E sua voz parecia uma canção 

se misturava com o canto apaixonado 
Da passarada que anoitecia o sertão 

 
(versos de Meu pai e o carro-de-boi 

 ritmo: toada  
compositor: Izaías de Melo 

Intérpretes: Pioneiro e Colega) 
 

Transcrição 58: Meu pai e o carro-de-boi. Transcrição de minha autoria a partir do fonograma incluído no 
CD “Raízes Sertanejas” da dupla Pioneiro e Colega, 2008. Composição: década de 1990. 

 

6.3.3 O berrante 

 
Fui boiadeiro e já toquei muitas boiadas 

Nas madrugas, nas estradas do sertão 
Fui berranteiro e conheço a repicada 

Quando há chamada para a pausa do peão 
 
 

(versos de Canção de boiadeiro 
Ritmo: cateretê 

Compositores e intérpretes: Tião Frozino e Claudinei) 
 

Transcrição 59: Canção de boiadeiro. Transcrição de minha autoria a partir da performance da dupla Tião 
Frozino e Claudinei, 2011. Composição: 2009. 

 

Dentre os eventos sonoros do universo da caipiridade, a meu ver o berrante é o que mais 

se destaca, enquanto protagonista, na música raiz. Isto porque, distintamente de todos 

os demais eventos sonoros, o berrante não somente aparece na palavra das modas como 

também atua como instrumento solista. O que ocorre é que, no contexto da música raiz, 

não é comum fazer uso dos recursos eletroacústicos de forma a captar os sons da 
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paisagem sonora e reproduzi-los nas canções. O berrante é, neste sentido, uma exceção.  

 

Alguns fatores podem ser apontados como particularidades deste elemento da paisagem 

sonora, como por exemplo sua portabilidade. Diferente do monjolo, do carro-de-boi ou 

de uma roda d’água, o berrante é facilmente transportado. Ademais, mesmo em relação 

a outros elementos com igual portabilidade – como a enxada, o rebengue ou o pilão – 

seu caráter de instrumento musical lhe confere privilegiado estatuto. 

 

Nesta pesquisa pude contar com a colaboração de três intervenientes a fim de conhecer 

melhor este instrumento: Aurélio Céu (Orelinho), Júlio César Almeida e Márcio della 

Torre, sendo os dois primeiros de Jacutinga e o último de São José do Rio Pardo/SP. 

Todos se identificam como berranteiros embora, tal como no caso dos carreiros, o seu 

papel tenha sido francamente alterado em relação ao passado. Na verdade o lugar que o 

berranteiro tinha de acompanhar e guiar a boiada, hoje já não existe estando portanto o 

berranteiro remetido para um papel quase de “artista” participante em festivais de 

berrante de carácter competitivo e também expositivo.   

 

Márcio Edgar della Torre (Marcinho) é considerado por outros berranteiros como um 

dos mais importantes berranteiros do Brasil. Marcinho tem atuado como berranteiro nas 

principais festas e campeonatos do país e em gravações de modas com importantes 

nomes da música raiz. De suas participações em campeonatos acumula os títulos de 

bicampeão brasileiro e tricampeão paulista e hexacampeão da festa de peão de boiadeiro 

de Barretos84. No cenário da música o contributo de Marcinho é reconhecido. Sua 

atuação perpassa o universo do disco – LP’s e CD’s, de acordo com a época – à 

produção audiovisual, no cinema e telenovela. Marcinho destaca, em sua trajetória como 

berranteiro, algumas de suas atividades designadamente, na música - com participação 

em trabalhos de importantes nomes como Daniel com Pedro Bento e Zé da Estrada (no 

Cd meu reino encantado), Daniel com Rick e Renner (na moda Avenida Boiadeira), Inezita 

Barroso e Liu e Léo - , no cinema  - O menino da porteira, dirigido por Jeremias Moreira e 

com a participação do cantor Daniel em 2009, Os três boiadeiros, dirigido por Waldir 

Kopezky e protagonizado por Pedro Bento e Zé da Estrada -, no circuito das 

telenovelas - Paraíso (I e II), apresentadas respectivamente em 1982 e 2009, pela Rede 

                                                
84  Esta última informação, como complemento à entrevista com Marcinho, foi extraída de uma 
reportagem publicada no website do Jornal O Tambaú, disponível em: 
http://www.jornalotambau.com.br/noticias_ver.asp?id=578  
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Globo e Corpo Dourado, apresentada pela Rede Globo em 1998. Sendo motorista de 

caminhão, foi a sua função como berranteiro que lhe permitiu um protagonismo social 

singular que o projetou para além do anonimato.  

 

 
Figura 62. Marcinho e sua coleção de berrantes, São José do Rio Pardo/MG.  

Fotografia: Alexsander J. Duarte: 2012. 
 

A escolha deste exemplo prende-se justamente com o protagonismo que Marcinho 

adquiriu como berranteiro, levando o berrante para lá do contexto da boiada e também 

porque ele foi referenciado por outros berranteiros como um dos mais importantes 

protagonistas do berrante da atualidade. Júlio César Almeida, berranteiro de Jacutinga, 

foi intermediário na relação que estabeleci com Marcinho e grande instigador desse 

contacto pela admiração que tem pelo seu trabalho85.  

 

Com Júlio César Almeida foi possível realizar vários encontros, coletando informações 

detalhadas sobre o berrante e sua trajetória como berranteiro. Júlio, que conta hoje com 

34 anos de idade, é veterinário e toca berrante desde os 12 ou 13. O berrante terá sido, 

durante o seu tempo de faculdade, uma forma de complemento às finanças posto que 

Júlio participava de competições e exposições nas quais recebia premiações em moeda 

corrente: 

AJD: você aprendeu o berrante aqui mesmo em Jacutinga? 

                                                
85 Infelizmente o contato com Marcinho aconteceu apenas uma vez e num momento difícil que coincidiu 
com o funeral da sua mãe. Por questões éticas não estimulei, portanto, a realização de uma entrevista 
formal.  
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JCA: aprendi berrante aqui mesmo... quando eu era pequeno me 
emprestaram... eu gostei... eu vi o berrante assim, aí um rapaz lá do 
Ribeirão lá... São Sebastião dos Robertos, ele pegou e emprestou o 
berrante pra mim, e aí eu pus a boca e saiu o som, como ele tocava 
mesmo. Aí então eu comecei a tocar desde então, fiquei um tempo 
parado, depois na faculdade eu retomei isso, durante a faculdade, e eu 
retomei o berrante pra poder sobreviver, porque eu tinha que tocar 
berrante, trabalhar na biblioteca e ainda vendia umas blusa aí de 
Jacutinga aí, que é a “capital das malhas”... pra poder sobreviver na 
faculdade. Então acabou que nessa brincadeira de berrante eu fui parar 
em campeonatos grandes e várias festas... acabou que quase virou um 
meio de vida. 
[...] 
AJD: e aí então você começou a participar de campeonatos, Júlio? 
JCA: campeonato, por aí... eu ganhei um campeonato em Mogi Guaçu 
num dia que teve aí, numa danceteria, toquei em várias festas, toquei 
no campeonato de berrantes de Barretos... mas eu não pensava tudo 
isso não, eu queria tocar porque eu gostava, porque eu sou caipira 
mesmo, eu prezo pela cultura caipira e o berrante é o que eu mais sei 
fazer de cultura caipira assim... e eu levava isso pra todo lado que eu 
fosse, porque a intenção era não deixar o berrante morrer e mostrar 
pra quem não conhece, né, o berrante assim, e por prazer também. 
(Júlio César Almeida, 05/05/2012). 

 

 

 
Figura 63. Júlio César  a demonstrar os toques do berrante. Detalhe: ao fundo o rio Eleutério que 

faz a divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo.  
Fotografia: Alexsander J. Duarte, 2012. 

 
 

O berrante é um instrumento construído de chifre de boi que está hoje folclorizado e 

cujo fabrico foi industrializado. Sob o ponto de vista simbólico a representação que tem 

tido no Brasil prende-se, sobretudo, com uma espécie de “mito de origem” que lhe 
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atribui um lugar importante enquanto instrumento “genuinamente brasileiro”:  

 
(...) o berrante é genuinamente brasileiro, isso aqui é nosso mesmo. A 
viola, por exemplo, veio de Portugal, ela tem origem portuguesa. Agora 
isso aqui é nosso, é brasileiro isso aqui. Apesar da viola estar diferente 
hoje, já ser caipira brasileira, ela não se originou aqui como o berrante. 
E o berrante, ele é um meio de comunicação, na verdade, pros peões. 
(ibidem). 

 

Até a primeira metade do século XX o berrante era utilizado com propósito de 

comunicação. Para se transportar uma boiada era preciso uma comitiva - um grupo de 

peões com funções e nomes específicos que conduziam os bois através e grandes 

percursos com intuitos comerciais  – de forma que o berrante servia como mecanismo 

de transmissão de mensagens entre os peões. Vale ressaltar que os códigos eram 

importantes não somente para os peões mas igualmente para os animais, os quais eram 

condicionados à rotina da viagem através da identificação dos sinais emitidos pelos 

toques do berrante: 

 

(...) a função do berrante é a comunicação entre os peões da comitiva, 
que tá levando uma boiada de um lugar pro outro, tá transportando. 
Então, ele comunica, o berrante vai na frente, e ele comunica com o 
resto da peãozada que tá atrás, que tá do lado, os culatreiros, pra poder 
dar o comando do que vem à frente pra todo mundo já ficar 
esperando; se é almoço, se é uma ponte, se é um rio, se tem outra 
boiada chegando, estoura a boiada; enfim, o que tiver que acontecer 
eles se comunicam através do berrante.  
(Júlio César Almeida, 05/05/2012). 

 

A estrutura da comitiva era complexa e bastante funcional. Cada elemento tinha um 

papel específico que articulava com o funcionamento da boiada e das tarefas e rotinas a 

ele associadas: 

 

AJD: uma coisa, sobre a comitiva, geralmente berranteiro é um só? 
JCA: é, berranteiro é um só.  
AJD: Então é só ele que “fala”, no caso... 
JCA: é, só ele que determina o que que vai acontecer. 
AJD: ele vai na frente? 
JCA: isso. Aí tem o capataz que comanda os resto, tem culatreiro, tem os 
que ficam lá atrás também, tem os que ficam arribando, os arribadores 
que ficam na lateral... então, aí varia, depende do tamanho da boiada. 
Agora berranteiro e capataz são um só. 
AJD: o capataz é o que vai atrás? 
JCA: o capataz é o que coordena todo mundo. É o responsável por 
todos os homens, é o responsável por levar a boiada até o destino. 



 204 

AJD: e a comida, quem faz? 
JCA: a comida é o cozinheiro que vai lá... o cozinheiro vai embora na 
frente, ele sai na frente, vai fazer a comida lá, em tal ponto combinado 
ele para e faz a comida. Quando tá chegando no ponto que, o 
berranteiro já avista o cozinheiro, ele já faz o toque de almoço... já tá 
perto duma aguada, a boiada pega e descansa, todo mundo descansa, 
os animais, os cavalos, mula, burro, o que tiver vai descansar e depois 
eles retomam a viagem. 
(ibidem). 

 

Os toques do berrante são vários embora, de acordo com Júlio César, haja 5 toques 

considerados mais importantes: 

 

1. Saída ou do amanhecer: para despertar a boiada de manhã; 
2. Estradão: para reanimar a boiada na estrada”; 
3. Queima do alho ou toque do almoço: para avisar a comitiva o momento da refeição; 
4. Alerta ou Rebatedouro: para avisar um eventual perigo; 
5. Floreio: toque livre, de divertimento. 

 

(...) então, a gente tem o “toque de saída”, que é o “toque do 
amanhecer” que a gente fala; depois a gente tem o “toque do 
estradão”... que de vez em quando ele dá esse toque aí pra dizer que tá 
tudo bem, que a viagem vai continuar por um certo tempo sem 
problema, no ver do berranteiro, e eles tão tocando a viagem. Depois 
tem o “toque de almoço”... “toque da queima-do-alho”... varia, os 
nomes dá uma variada, de região pra região... depois tem o toque de... 
uma encruzilhada, ou então uma ponte... é um “toque de alerta”, né, 
que a gente fala, seja qual o motivo for, ou uma ponte ou uma 
encruzilhada, então pra chamar alguém... então arribador, culatreiro, 
atravessa a boiada inteira e vai lá na frente ajudar o berranteiro a 
conduzir a boiada aí. Então se tem uma encruzilhada, por exemplo, e 
precisa ser conduzido por um dos lados, então vem um lá de trás, fica 
com o cavalo tapando uma entrada que não é pra boiada passar, o 
berranteiro leva a boiada pro lugar que tem que ir, a boiada passa e ele 
volta pra trás, no lugar dele, por exemplo. E tem “toque de chegada de 
boiada”... tem toque de... aí eles começam a florear, né... tem o 
“floreio” que é um toque que, quando, antigamente tinha as 
“currutela” que hoje viraram cidade, né, muitas delas, e aí eles tocavam 
pra fazer graça pras mulheres assim, alguma moça bonita que via, tem 
“toque de encontro de boiada” que eles também fazem, tipo uma 
buzina, né, só pra dizer que... pra dar um toque... então os toques vão 
variando, né. Existe um certo padrão, mas, por exemplo, o “toque de 
encontro de boiada”? eu faço o que eu quiser... o outro faz o que ele 
quiser, só pra se cumprimentar, igual caminhoneiro cumprimenta hoje 
com farol e seta, por exemplo, farol e buzina... então é assim que eles 
levavam a vida, na simplicidade. 
(Júlio César Almeida, 05/05/2012). 

 

Alguns destes toques originaram eventos específicos ou competições como é o caso da 
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“queima-do-alho” que acontece hoje no contexto das festas de peão de rodeio. 

JCA: Hoje tem disputa só de “queima-do-alho”, só pra ver quem faz a 
comida mais gostosa. Eles fazem no chão, começa do nada... as bruaca 
fica tudo na rua, eles tira a comida das rua, assim, já acende o fogo no 
chão e faz... quem fizer mais rápido e mais gostoso, ganha o 
campeonato. 
AJD: e a comida já tem o cardápio certo? 
JCA: é, não foge muito, porque senão estraga. Então é carne-seca, 
arroz, uma mandioca, alguma coisa assim... 
(ibidem) 
 

 
Do ponto de vista organológico, o berrante é um aerofone de bocal cuja técnica de 

embocadura se assemelha à do trombone, do trompete, da tuba e do bombardino. 

Dessa forma, o berranteiro trabalha no sentido de dominar a embocadura produzindo 

sons graves ou agudos consoante a tensão dos lábios e a pressão da coluna de ar que 

projeta ao longo do tubo da peça de chifre. Pelo que pude constatar, a técnica de se 

tocar o berrante se assemelha à do didgeridoo, isto é, emite-se uma nota pedal com 

possibilidades de articulação e ornamentações de forma livre e, com a alteração da 

pressão dos lábios e da coluna de ar, emite-se notas mais agudas. É possível também se 

utilizar de técnicas como o frulato ou o canto simultâneo ao sopro produzindo, por 

vezes, sons multifônicos. 

 

A partir da aplicação destes recursos que o instrumento oferece, o berranteiro tem a 

liberdade de interpretar os toques do berrante à sua livre maneira. O toque do berrante 

é, em termos musicais, uma intenção melódica e rítmica que se performa a partir do uso 

das notas mais graves ou mais agudas conforme a intenção de se transmitir alguma 

informação de calma ou tensão, posto que a finalidade destes toques era tão somente de 

se estabelecer comunicação. Conforme Júlio César Almeida, os toques são 

essencialmente simples em suas estruturas. Entretanto, à medida que aprimoram suas 

técnicas os berranteiros aplicam-nas de forma a ornamentar suas interpretações, o que 

por vezes pode confundir o ouvinte levando-o a crer que tais ornamentos são 

substâncias do toque. Neste sentido, com vistas a propor uma transcrição dos toques do 

berrante, penso ser necessário considerar dois aspectos: 1) como os toques são 

interpretados de forma livre, entendo ser o mais adequado ater-se à estrutura simples do 

toque ao invés de prender-se a um modelo interpretativo, atendendo assim a um padrão 

mais geral que particular. 2) em virtude do perfil do instrumento entendo não ser a 

melhor opção adotar o padrão da notação convencional, uma vez que o berrante não é 
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tocado com intenções “sinfônicas” e também não apresenta um caráter temperado nos 

moldes da música erudita ocidental. Assim, busquei como referência um tipo notação 

próprio da música contemporânea onde busca-se “desenhar” o itinerário melódico 

desenvolvido pelo intérprete mesclando, contudo, com o uso de alguns sinais próprios 

da notação musical convencional como por exemplo os sinais de dinâmica – f (forte) – 

ou figuras de apogiatura como uma colcheia cortada.  

 

Apesar de os toques principais serem cinco, ater-me-ei aos quatro primeiros já que são 

estes os que de facto desempenham um papel de sinalização no contexto do 

tropeirismo. O quinto toque - o floreio - é um toque livre onde o berranteiro pode 

simular uma melodia conhecida ou mesmo criar algo à sua maneira. Alguns berranteiros, 

como os casos de Júlio César e Márcio dela Torre, afirmam não gostar do floreio 

precisamente pelo fato de entenderem que o propósito do instrumento não é o de se 

equiparar a um outro instrumento convencional e/ou sinfônico. Entretanto, para 

colaborar com esta pesquisa Júlio César performou um toque de autoria própria o qual é 

inspirado no galope e no relinchar do cavalo. Este toque será apresentado como 

exemplo no anexo em formato digital anexo ao corpo da tese sem, entretanto, 

apresentar transcrição a exemplo dos demais toques.  

 

Os exemplo apresentados a seguir foram performados por Júlio César Almeida que 

numa ocasião especial atuou na abertura de uma festa de peão em Albertina 

precisamente com o propósito de colaborar com a coleta deste material. Os exemplos 

sonoros em formato digital que constam no anexo ao corpo da tese apresentam assim 

uma narração introdutória feita pelo locutor da festa. 

 

As transcrições são feitas a partir de uma linha vertical sobre a qual é assinalada a nota 

pedal que corresponde ao registo grave sendo, portanto, as notas do registo agudo 

assinaladas acima dela. As apogiaturas abaixo da linha representam as notas ainda mais 

graves a partir das quais o berranteiro chega, por glissando, à nota pedal. Os sinais entre 

parênteses representam os improvisos do intérprete, nomeadamente a nível de 

articulação de golpe de língua de forma a marcar alguma figura rítmica. As ondulações a 

partir de uma nota longa representam o vibrato. Em termos de duração, neste contexto 

de exibição ou competição, os toques duram entre 15 a 25 segundos.  
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1) Toque de Saída. “Toque de saída de pouso de boiada... quando vai começar a 
viajar” (ibidem): 
 

 
Transcrição 60: toque de saída no berrante. Transcrição de minha autoria a partir da performance de Júlio 

César Almeida, 2012. 
Anexo xvii:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 17. 

 
 
2) Toque de Estradão. “O ‘toque do estradão’, ele acaba que é o mais calmo, ele é o 
único que tem só grave. O ‘toque do estradão’ é quando tá tudo bem” (ibidem): 
 

 
Transcrição 61: toque do estradão no berrante. Transcrição de minha autoria a partir da performance de 

Júlio César Almeida, 2012. 
Anexo xviii:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 18. 

 
 
3) Queima-do-alho. “Quando tá chegando no ponto que, o berranteiro já avista o 
cozinheiro, ele já faz o toque de almoço... já tá perto duma aguada, a boiada pega e 
descansa, todo mundo descansa, os animais, os cavalos, mula, burro, o que tiver vai 
descansar e depois eles retomam a viagem” (ibidem): 
 

 
Transcrição 62: toque de queima-do-alho ou almoço no berrante. Transcrição de minha autoria a partir da 

performance de Júlio César Almeida, 2012. 
Anexo xix:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 19. 
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4) Toque de Alerta. “O toque agudo tá relacionado com algum alerta, sempre algum 
alerta, vai acontecer alguma coisa... vai parar pra almoçar, tem uma encruzilhada... aí toca 
o agudo, porque o agudo é mais alto e chama mais a atenção, e é uma coisa fora do 
toque, pra poder alertar o que que vai acontecer na frente... pode ser ‘toque de travessia 
duma ponte’, ou de uma encruzilhada ou alguma coisa assim” (ibidem): 
 

 
Transcrição 63: toque de alerta ou rebatedouro no berrante. Transcrição de minha autoria a partir da 

performance de Júlio César Almeida, 2012 
Anexo xx:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 20. 

 

5) Floreio. “Deixa eu ver se eu consigo fazer um floreio que eu fiz pro Sérgio Reis que 

ele gostou. Foi esse que eu fiz, e ele gostou desse. Foi na inauguração da estátua [do 

menino da porteira] lá de Ouro Fino” (ibidem).” 

Anexo xxi:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 21. 

 
A fim de proporcionar uma melhor visualização das diferenças entre os toques, 

sobretudo no que diz respeito à diferença dos registos agudo ou grave e também às 

articulações interpretadas pelo berranteiro, apresento a seguir os sonogramas gerados a 

partir dos ficheiros em áudio (disponíveis no anexo em formato digital ao corpo desta 

tese) utilizados como referência para as transcrições acima. O gráfico é representado 

pelos eixos x e y que correspondem, respectivamente, ao tempo e à altura. É possível 

perceber no sonograma do toque do estradão uma frequência abaixo das demais, ou 

seja, a nota pedal mais grave emitida. Na performance dos demais toques nota-se, por 

parte do berranteiro, a intenção de se sinalizar uma situação de atenção que é codificada 

pelas frequências agudas tal como se o berrante uma sirene fosse. 
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Figura 64. Sonogramas dos 4 principais toques do berrante.  
Aqui o eixo x corresponde ao tempo e o eixo y à altura. 
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O berrante assume uma posição de destaque nas composições do cancioneiro da música 

raiz. Na série de CD’s bbb – boi, berrante e boiada – (vide supra) é possível encontrar 

algumas dezenas de modas compostas a partir deste ingrediente da paisagem sonora do 

universo da caipiridade. O berrante tem a particularidade de atuar não somente na 

poética como também é comum haver modas onde se encontra o som do instrumento, 

ou seja, o toque do berrante. Nesses casos, segundo Márcio della Torre, o berrranteiro 

aquando da gravação da faixa musical faz um toque sereno e grave, como o toque do 

estradão, e sua duração não ultrapassa uns poucos segundos. No repertório dos violeiros 

locais de Jacutinga encontrei apenas uma moda que se inscreve neste quadro, 

designadamente a moda Desgosto de boiadeiro interpretada pela dupla Pioneiro e Colega: 

 

DESGOSTO DE BOIADEIRO 
Ritmo: Batidão 

Compositor: Luís Mariano 
Intérpretes: Pioneiro e Colega 

 
Quando eu vejo uma boiada lá no estradão passar 

Do tempo de boiadeiro eu começo a recordar 
Foi o meu maior prazer uma boiada tocar 

O que eu achava bonito, um berrante a repicar 
 

Eu tinha meu companheiro pra nós lidar com boiada 
No meu rancho de sapé eu deixava minha amada 
Eu levava uma viola pra nós cantar nas pousada 
Fui boiadeiro de gosto, agora não sou mais nada 

 
Eu não compro mais boiada porque o dinheiro acabou 
O companheiro que eu tinha deste mundo Deus tirou 
A mulher que eu mais amava tão sozinho me deixou 

Por eu não ter mais dinheiro que ela me abandonou 
 

No meu rancho de sapé não tem mais felicidade 
Alembro do companheiro que foi pra eternidade 

Não vejo mais a cabocla que eu amava de verdade 
No peito desse gaúcho só tem tristeza e saudade 

 

Transcrição 64: Desgosto de boiadeiro. Transcrição melódica e poética de minha autoria a partir do 
fonograma incluído no CD “Raízes Sertanejas” da dupla Pioneiro e Colega, 2008. Composição: n.d. 

Anexo xxii:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 22. 
 

A migração do lugar que o berrante ocupava enquanto instrumento mediador de 

comunicação entre os peões e a boiada para o lugar de elemento simbólico e 

identificador de pertencimento induz à constatação de uma mudança de estatuto no que  

aos aspectos da paisagem sonora. Refiro-me às categorias designadas por sinal sonoro e 

marco sonoro. Para Schafer os sinais sonoros são sons destacados e que desempenham 

uma função de sinalização, ou seja, são aqueles sons que “(...) que precisam ser ouvidos 
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porque são recursos de avisos acústicos: sinos, apitos, buzinas e sirenes” (2001: 26, 27). 

O marco sonoro – ou marca sonora86 -, é um termo que “se refere a um som da comunidade 

que seja único ou que possua determinadas qualidades que o tornem especialmente 

significativo ou notado pelo povo daquele lugar. Uma vez identificada a marca sonora, é 

necessário protegê-la porque as marcas sonoras tornam única a vida acústica da 

comunidade” (2001: 25). Assim, o berrante deixou de atuar na paisagem sonora como 

um sinal sonoro passando a adquirir um estatuto diferenciado no contexto das novas 

paisagens sobretudo as novas paisagens sonoras que ele próprio contribui para sua 

enformação.  

6.4 Paisagens cantadas como construtoras de história 

 

Tenho comentado ao longo deste trabalho sobre o dialogismo que permeia o universo da 

música raiz, nomeadamente no que respeita ao modo como as modas descrevem os 

lugares e como os próprios lugares inscrevem as modas. No caso do berrante destaco o 

caso particular da moda menino da porteira, que descreve uma história trágica de um 

menino que sonhava em ser boiadeiro e foi morto por um boi. Nesta história o 

boiadeiro – eu lírico - que sempre contava com a ajuda do menino para abrir-lhe a 

porteira cai em desgosto e promete não mais tocar berrante nas proximidades de Ouro 

Fino, cenário da história.  

 

Esta moda deu origem a um processo metamórfico consumado em múltiplos produtos 

de carácter performativo, expositivo e competitivo. Trata-se de um cururu, composto 

por Teddy Vieira e Luizinho, e que foi gravado pela primeira vez pela dupla Luizinho e 

Limeira em 1955. 

 

O MENINO DA PORTEIRA 
Ritmo: cururu 

Compositor: Teddy Vieira e Luizinho 
Interpretes: Luizinho e Limeira 

 
Toda vez que eu viajava pela Estrada de Ouro Fino 

De longe eu avistava a figura de um menino 
Que corria abrir a porteira e depois vinha me pedindo: 

- Toque o berrante seu moço que é pra eu ficar ouvindo. 
 

                                                
86 As duas possibilidades de tradução do termo original, soundmark, são encontradas na versão em 
português de A afinação do mundo. Uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual estado do mais 
negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora de tradução feita pela musicóloga Marisa Trench 
Fonterrada (2001). 
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Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, 
eu jogava uma moeda e ele saía pulando: 

- Obrigado boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando 
pra aquele sertão à fora meu berrante ia tocando. 

 
Nos caminhos desta vida muitos espinhos eu encontrei, 

mas nenhum calou mais fundo do que isso que eu passei 
Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei 

Vendo a porteira fechada o menino não avistei. 
 

Apeei do meu cavalo e no ranchinho a beira chão 
Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão 

- Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão! 
Quem matou o meu menino foi um boi sem coração! 

 
Lá pras bandas de Ouro Fino levando gado selvagem 

quando passo na porteira até vejo a sua imagem 
O seu rangido tão triste mais parece uma mensagem 

Daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem. 
 

A cruzinha no estradão do pensamento não sai 
Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais 

Nem que o meu gado estoure, e eu precise ir atrás 
Neste pedaço de chão berrante eu não toco mais. 

 
Transcrição 65: O menino da porteira. Transcrição de minha autoria a partir de fonograma disponível em 

sites genéricos. Composição: 1955. 
 

Esta moda alcançou ampla visibilidade no contexto da indústria em 1973 com a 

interpretação do cantor Sérgio Reis que três anos depois protagonizou um filme com o 

mesmo título (O menino da Porteira),  dirigido por Jeremias Moreira Filho,  transpondo 

agora a narrativa para o cinema. Em 2009 foi produzida uma nova edição do filme 

protagonizado pelo cantor Daniel e igualmente dirigido por Jeremias Moreira Filho.  

 

O resultado das audiências no âmbito da indústria da música e do cinema 

proporcionaram a esta história uma projeção nacional que lhe confere desdobramentos 

e a coloca num lugar de gerador de discursos identificadores de pertencimento. Refiro-

me sobretudo à cidade sul-mineira Ouro Fino, a 30 km de Jacutinga, que apropriou para 

si o mérito de cenário de desenvolvimento da trama narrada no cururu de Teddy Vieira 

e Luizinho já que, conforme descreve o texto da moda, a história se passa “nas estradas 

de Ouro Fino”. Embora não seja possível confirmar que o “Ouro Fino” de que fala a 

moda é efetivamente a cidade próxima de Jacutinga, a verdade é que a cidade de Ouro 

Fino acabou por assumir-se como detentora do protagonismo vindo a erigir em 2001, 

na rodovia de acesso à entrada da cidade, um monumento com altura superior a 10 

metros que nomeou  como O monumento do menino da porteira. A inauguração do 

monumento contou com a atuação do cantor Sérgio Reis e, na ocasião, o berranteiro 
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Júlio César participou com seu instrumento. 

 

 
Figura 65. Monumento do Menino da Porteira, entrada da cidade de Ouro Fino.  

Fotografia: Alexsander Jorge Duarte, 2012. 
 

O Sul de Minas, sobretudo no esteio deste episódio, fixou-se como um território que 

atribui à música raiz um estatuto de identificador de identidade. A cidade de Ouro Fino 

promove desde 1992 um festival musical competitivo que leva o mesmo nome do 

cururu de Teddy Vieira e Luizinho - Festival Menino da Porteira -, e se destaca por ser, 

segundo Capitão Renê, um dos mais importantes festivais de música raiz do país, tendo 

realizado, em 2013, sua XXI edição. 

 

Portanto, a história trágica do menino que abria a porteira para o boiadeiro tocador de 

berrante continua a se desdobrar em novas criações performativas que confirmam e 

reforçam a atribuição de um sentido de pertencimento ao território. E esta relação 

dialógica parece ser permanente: as canções fixam as paisagens impedindo o 

esquecimento e abrindo a possibilidade de repor as mesmas paisagens quando elas 

parecem perdidas. Em alguns casos, as paisagens geradas são sugeridas pelas canções 

embora não estejam inscritas nelas. O caso do menino da porteira representa por si só um 

exemplo desta dinâmica dialógica geradora de história. Na verdade, se a moda inspira a 

geração de novas paisagens estas, por sua vez, são inspiradoras para novas modas que 

assim reproduzem o paradigma instalado da moda enquanto repositório de memória. É 

o caso do seguinte exemplo musical composto em homenagem referido monumento: 
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MONUMENTO DO MENINO DA PORTEIRA 
Ritmo: cateretê 

Compositor: Oriente e Jairo Moreira 
Intérpretes: Cruzeiro e Oriente 

 
passando em Minas Gerais, na cidade Ouro Fino 

à beira da rodovia tem a estátua do menino 
as margens do estradão, do grande estadão mineiro 

onde passavam boiadas e peões de boiadeiro 
 

Senhor Salvador amado instruiu os companheiros 
homem forte, destemido, também um ser verdadeiro 

passava noite no rancho com todos os boiadeiros 
marcava sua presença e viajava o dia inteiro 

 
depois daquela tragédia abalou os boiadeiros 

os peões todos choraram, entraram em desespero 
por ver a criança morta nas guampas do pantaneiro 
ninguém mais tocou berrante, acabou os berranteiros 

 
muitos anos se passaram, nem sei nem quantos janeiros 

aquele triste episódio os peões não esqueceram 
lhe fizeram uma homenagem ao menino da porteira 

no lugar da sua cruz um monumento ergueram 
 

quem passa em frente a estrada à beira da rodovia 
ficam admirados tirando fotografia 

e em forma de homenagem recebe boa energia 
pra seguir sua viagem com prazer e alegria 

 
este fato é conhecido por todos os brasileiros 

depois que foi na internet espalhou pro mundo inteiro 
esta história tão triste realmente verdadeira 

o monumento é o símbolo do menino da porteira 
 

Transcrição 66: Monumento do menino da porteira. Transcrição de minha autoria a partir da performance da 
dupla Cruzeiro e Oriente, 2011. Composição: 2009. 

Anexo xxiii:  exemplo sonoro em formato digital, faixa 23. 
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Conclusão 
 

Novas paisagens 

 
 
No início deste trabalho sugeri que qualquer análise sobre a música raiz não pode deixar 

de lado um entendimento sobre a situação de dependência que os personagens 

representados na música experimentam hoje e experimentaram no passado. Na verdade 

a história de uma eventual comunidade caipira/sul mineira é uma história de 

permanente submissão seja do ponto de vista laboral – trabalhando inicialmente como 

meeiros87 e depois como assalariados - seja do ponto de vista social - assumindo lugares 

sociais de menor prestígio e de baixa exigência escolar -, seja ainda no direito à sua 

própria história que, pelas razões anteriormente elencadas, não consegue aceder ao 

registo erudito/escrito permanecendo, portanto, na oralidade. As canções parecem 

desempenhar um lugar de superação de toda esta relação de dependência, seja a que se 

refere ao lugar físico e ao estatuto que desempenha na relação entre a ruralidade e a 

urbanidade, seja em relação ao lugar social, seja ainda em relação ao lugar individual. 

Para esse propósito a música, in extremis, adopta o epíteto de raiz porque ele lhe confere 

um estatuto de antiguidade e de originalidade, legitimando, portanto, o seu valor 

simbólico na história e na cultura. Para além disso, ao acederem ao estatuto de disco os 

agentes da performance da música raiz (músicos, violeiros/cantores, radialistas) acedem 

também a um perfil de materialidade o que lhes oferece uma espécie de estatuto de 

“escrita”. 

 

A relação da música com o conceito de raiz articula-a inevitavelmente  com o tempo, o 

passado e a memória, seja na perspectiva coletiva seja na individual. Mas ao mesmo 

tempo ela potencia a ramificação (raiz - rizoma), ou seja, ela permite-nos encaminhar 

para vários lugares, para várias memórias e para vários indivíduos. O rizoma encontra-se 

na unidade do caule por isso quando falamos de música raiz – neste caso – estamos no 

fundo a falar de um conjunto de individuais que através de suportes vários (a 

performance participativa, a performance apresentativa ou a alta fidelidade) (Turino 

                                                
87 Antes de trabalharem como assalariados, de acordo com os critérios legais vigentes nos dias atuais, os 
trabalhadores rurais eram sujeitos a particulares tipos de acordo com os chamados “situantes” (sitiantes), 
ou seja, os donos das terras. O que parece ser a forma mais comum na região deste trabalho, segundo os 
dados coletados, foi o que designavam por “meeiro”. Nesta vigência, o trabalhador (o “meeiro”) trabalha 
de “meia” com o “situante”. Este último fornecia a terra para que o primeiro lavrasse e trabalhasse até o 
momento da colheita, sendo que, ao final desta, “meava” os dividendos com o seu “situante”. 
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2008), se encontram todavia numa unidade que procura guardar e reproduzir a 

caipiridade/sul mineiridade. Nesse momento a música raiz oferece a possibilidade de 

superação da subalternidade/dependência. Se é esta música que permite guardar, 

divulgar e garantir a manutenção da memória então ela adquire um estatuto de enorme 

relevância para o sentido de communitas. 

 

Em sua tese Ivan Vilela defende que, ao contrário de análises como a de Waldenyr 

Caldas (1979) e José de Souza Martins (1975) - que veem no mercado somente uma face 

cruel e depreciadora da música raiz - a indústria dos disco permitiu, por meio de seus 

fonogramas comercializados, que a crónica dos sujeitos designados por caipiras fosse 

registrada e, mais do que isso, fosse uma espécie de oportunidade de dar voz aos 

oprimidos. Diz Ivan Vilela que “num mundo onde quase só aprendemos a história única 

dos vencedores, pela produção musical dos caipiras tivemos acesso a uma história dos 

vencidos, dos que se sujeitaram, mas não tombaram, não perderam o senso de si 

próprios” (Vilela 2011:250). Ou seja, a possibilidade de registar a música e de a divulgar 

em disco teve, no caso da música raiz, a função indelével de materializar a história na 

própria música possibilitando àqueles designados por caipiras um acesso a estatutos 

mais elevados na escala social e, com eles, a própria música.  

 

Até que ponto este processo se verifica também nas práticas associadas à música raiz do 

Sul de Minas e, em particular, no município de Jacutinga aqui estudado? 

 

O trabalho de campo realizado nesta pesquisa permitiu-me constatar que a música raiz, 

sendo considerada pelos seus protagonistas (músicos e receptores) como guardiã de um 

patrimônio histórico, abriga em si o potencial de sublimação da condição de 

subalternidade que se dá pela construção de um universo simbólico a partir dela própria. 

Isto não somente em relação aos protagonistas do registo crônico (os violeiros de 

gerações passadas) mas também em relação às novas gerações de habitantes deste 

território (aqui se incluem não só os violeiros mas também os consumidores desta 

música) que veem nessa raiz a legitimação de si próprios. Durante a minha observação 

participativa pude presenciar jovens ou mesmo adultos que adotaram como hobby 

algumas práticas que outrora faziam parte do cotidiano laboral da vida do campo. O 

exemplo mais emblemático é o caso dos carreiros - os condutores de carros-de-boi. Alguns 

dos atuais carreiros nunca exerceram efetivamente esta profissão e, em alguns casos, 
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nem sequer trabalharam no campo em algum momento de suas vidas. Em alguns casos 

buscam sua legitimação pessoal pelo passado de seus parentes carreiros. Assim, a 

identificação com essa prática associada a um passado rural levou à formação do grupo 

Carreiros de Jacutinga que promove encontros e atividades ao longo do ano, dentre as 

quais se incluem os designados desfiles de carros-de-boi. Este tipo de prática tornou-se 

vulgar no Sul de Minas a partir da década de 1980 e tem se ampliado ao longo dos 

últimos anos. Algumas cidades desta região chegam a disputar entre si o mérito de 

promover o encontro com o maior número de carros-de-boi a participar. 

 

Que relação podemos estabelecer entre o processo de revivificação e ressignificação do 

carro de bois e a música raiz? Seria possível a emergência de uma prática social como o 

exemplo acima descrito sem a intervenção do potencial legitimador que a música raiz 

confere? Em meu entender, e a partir da análise dos meus materiais de campo, dos 

testemunhos dos meus colaboradores e da minha experiência, acredito que o 

protagonismo da música raiz, no caso de Jacutinga, pode ser definido a partir de três 

universos de análise: o universo simbólico que alberga a memória, o universo de 

pertencimento e o universo morfológico.  

1. O universo simbólico oferece à música um estatuto de testemunho da história. 

Na verdade a ausência de uma cultura escrita que relata a crónica daqueles 

designados por caipiras (ou de uma cultura caipira), oferece à música essa 

possibilidade de guardiã da memória. Nesse sentido, a música raiz permite 

guardar, construir e, finalmente, reivindicar uma memória transformada numa 

história heroica, que une a comunidade em torno de um passado comum, ao 

mesmo tempo perdido e desejado. O universo simbólico da música é aqui 

entendido na perspectiva de Bourdieu no sentido em que ele não exerce um 

efetivo poder visível mas o modo como adquire valor na sociedade e na cultura 

se estabelece por uma espécie de estatuto latente de necessidade (Bourdieu, 

1989). A música guarda, constrói e reconstrói simbolicamente o passado e a 

história e, através dela, articula novas formas de ser dos sujeitos que embora 

acolham e se adaptem aos desafios da contemporaneidade não deixam todavia 

de ser quem eram. Em torno deste universo simbólico é por isso possível 

construir a communitas ou seja, um sentimento de proximidade que se estabelece 

em torno de um conjunto de pessoas que partilham uma forma de estar e um 

passado comuns (Turner, 1969). 
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2. O universo de pertencimento remete-nos para três dimensões de pertença, 

designadamente a do território, a do indivíduo e a do mercado. Na verdade a 

música raiz, ao evocar elementos que apenas adquirem significado para os 

sujeitos que a representam e a consomem, claramente associados ao espaço 

rural, está também a definir um vínculo a um lugar que, uma vez retratado na 

música, adquire um valor acrescentado. A dimensão emocional é central neste 

enquadramento porque ela permite também estabelecer relações de proximidade 

entre os diferentes sujeitos e entre estes e o lugar ao qual pertencem. Permite, 

igualmente, desenvolver o sentido da retroatividade: eu pertenço a um lugar e 

este lugar pertence-me. Isto é apenas possível porque a música adquire 

significado apenas no interior da communitas. Os sujeitos individuais, sejam direta 

ou indiretamente envolvidos na música (refiro-me aos músicos, aos mediadores 

e aos receptores), estabelecem com a música uma relação de pertencimento tal 

como o fazem com o lugar: esta música pertence-me e eu estou retratado nela 

(visível sobretudo quando a música adquire o epíteto de caipira não se 

distinguindo, portanto, o adjetivo estilístico do coletivo referido aos sujeitos). 

Finalmente a lógica do mercado, na qual a música raiz se incorporou, permite 

amplificar todo este universo de pertencimento ao gerar categorias comerciais 

que fazem remeter para um lugar e para um perfil social a música que vende. No 

mercado do disco ou nos circuitos da rádio, a música raiz representa os músicos 

que a fazem, o lugar que a gera e a communitas que simbolicamente ajuda a 

construir.  

3. O universo morfológico implica necessariamente a desconstrução dos 

ingredientes que definem a música raiz. Existem pelo menos 4 dimensões de 

análise sem as quais a música raiz não pode ser entendida. Nelas se inclui o som 

produzido com intenção musical (a voz cantada, a viola e o violão),  a palavra, a 

performance e a própria paisagem convocada (natural, humana e sonora). A 

interação de todos estes ingredientes define a própria música e permite-lhe 

adquirir diferentes significados em função dos indivíduos que a recebem. Para a 

communitas  a música estabelece relações de coesão porque permite aceder à 

identificação tácita entre os seus membros. Este processo constrói-se a partir da 

incorporação de sonoridades e de códigos locais que apenas adquirem 

significado para os elementos da communitas. Este filtro ao entendimento 

exterior, é feito a partir da relação extrema com as diferentes paisagens e com o 
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conhecimento interno de uma história local. O carro de bois, por exemplo, não 

só constitui um tema recorrente nos textos cantados do repertório da música 

raiz como protagoniza um tipo de sonoridade ambiental que é identificada pelos 

indivíduos como “sua”, individualizada e incorporada na paisagem topofílica e 

humana de uma forma quase orgânica. A descrição e a remissão para o carro-de-

boi e para os carreiros está inscrita nos textos e, portanto, registada enquanto 

história local. A música descreve assim a paisagem sonora atuando como uma 

testemunha auditiva88 de sonoridades e dos seus significados contribuindo assim 

para que a communitas construída pelos sujeitos associados a um imaginário de 

caipiridade/sul mineiridade possa também ser entendida como uma comunidade 

acústica.  

Retomo agora o modelo teórico proposto na introdução segundo o qual a música raiz 

contribui para o processo de reversão da condição de dependência e depreciação dos 

indivíduos associados a uma cartografia designada por caipiridade ao mesmo tempo que 

promove o seu elogio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13: Modelo teórico de análise detalhado: protagonismo da música raiz no processo de reversão do 

estado de dependência e no consequente  elogio da caipiridade. 

                                                
88 Testemunha auditiva: pessoa que atesta ou pode atestar o que ouve (Schafer, 2001: 368). 
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• Tecnologia 
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• Constrói a memória 
• Perpetua a memória 
• Conduz à communitas 

• Performance 
    Som musical 
    Palavra cantada 

• Paisagem  
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A situação de dependência encerra uma dupla condição uma vez que a performance da 

moda define simultaneamente a ascensão de estatuto que o performer adquire e, por 

outro lado implica, na própria ação da performance, uma condição de dependência 

mínima, isto é, o agrupamento em dupla do qual a música raiz não prescinde. A meu ver 

esta situação de dependência que um músico tem para com o outro é, no fundo, uma 

memória residual de práticas solidárias inscritas nos mecanismos de sociabilidade dos 

bairros rurais do centro-sudeste brasileiro. Sendo assim, o universo que se configura a 

partir da multiplicidade de duplas intérpretes da música raiz reflete de forma metafórica 

uma condição vicinal de sobrevivência simultaneamente individual e coletiva sem a qual 

a música raiz não pode existir sendo, inclusivamente, ela própria dependente de seus 

inúmeros duetos para vir a ser performada.  

 

A situação de dependência de um integrante da dupla para com o outro não implica 

necessariamente uma atribuição de sentido negativo ao termo, antes, pelo contrário, esse 

mecanismo pode ser precisamente o elemento de ascensão do estatuto do violeiro a 

partir da constatação de sua importância, por ele próprio, como complemento 

indispensável ao seu companheiro: ele depende de mim, portanto, sou importante. O 

mesmo sucede na relação da música raiz para com a communitas mas agora numa 

perspetiva dialógica: a música raiz ao celebrar, narrar e guardar a caipiridade/sul 

mineiridade,  promove o seu elogio, reverte a dependência mas torna-se dependente da 

communitas para a sua aceitação e consolidação. É nesta relação de compromisso entre a 

música e a communitas, entre o romance sonoro e as novas paisagens, que se estabelece a 

vitalidade da música raiz e, por consequência, a sua legitimação.  

 

Este trabalho permitiu-me perceber que as paisagens cantadas nas modas da música raiz, 

ao evocar o passado guardado em suas palavras, contribuem para a emergência de novas 

paisagens. Estas são geradoras e ao mesmo tempo geradas por novas práticas através de 

recontextualizações de elementos identificadores de uma cartografia multifacetada que 

redefine a caipiridade/sul mineiridade. Esse processo se configura numa dinâmica onde 

a moda, a memória entextualizada, ao ser performada evoca um passado desejado 

conferindo legitimidade àqueles que se identificam com uma mesma comunidade 

empática e acústica. A construção dialética da caipiridade/sul mineiridade passa 

portanto por uma valorização simbólica do passado associado à ruralidade promovendo 
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sentimentos topofílicos que atribuem ao sertão e à roça dimensões de pertencimento 

que acabam por redesenhar a própria morfologia das paisagens. Nesse processo alguns 

elementos da paisagem sonora são tomados como romances sonoros e, ao serem 

recontextualizados, definem importantes marcos sonoros dos quais o berrante, o carro-

de-boi e o monjolo são exemplos paradigmáticos. Em minha opinião, a própria música 

raiz pode ser entendida como um marco sonoro uma vez que ela, enquanto elemento da 

paisagem, adquire qualidades que a faz ser percebida pela communitas como única e sua. 

Assim, a dinâmica das paisagens cantadas modela uma interação onde a memória 

entextualizada pela performance das modas é recontextualizada configurando assim 

novas paisagens: 

 

 

 

 

 

           ENTEXTUALIZAÇÃO           RECONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Paisagens Cantadas 

 

 

 

 
Figura 66: dinâmica das paisagens cantadas. 

 

O percurso histórico que levou à construção e consolidação da música raiz, fez 

praticamente desaparecer a situação da performance participativa em favor da 

performance apresentativa e de alta fidelidade.  Este processo define uma espécie de 

materialização da música que é, também uma materialização da memória e da 

caipiridade/sul mineiridade, transformando a música raiz num marco sonoro. Esta 

dinâmica prende-se com três razões essenciais: 

1. A indefinição da categoria de caipiridade/sul-mineiridade, é uma realidade 

evidente. De resto, no que diz respeito à identidade, Garcia Gutiérrez, em seu 

Memória Modas Novas 
paisagens 

Marco Sonoro 
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livro La Identidad Excesiva (2009) é muito claro quando explica que qualquer 

identidade – nacional, local ou individual – é um mito e, portanto, facilmente 

aniquilável (Gutierrez, 2009: 40, 41). Quem ousa ditar os limites das ideias e dos 

lugares? Mas, na verdade, todos nós temos necessidade de sentir uma relação de 

pertença com um lugar mesmo que ele não tenha direito à sua existência marcada 

por uma história de dependência. Por isso a identidade e os discursos sobre a 

identidade são cada vez mais excessivos. A música raiz permitiu, de alguma 

forma, inventar o lugar evocando-o a partir das paisagens que canta, de perfil 

eminentemente topofílico, e de carácter celebratório. Ao cantar o lugar e as suas 

paisagens, a música raiz entextualiza o próprio lugar através de memórias e de 

um património histórico imaginado. A ausência de um património material 

remete a paisagem cantada para o património natural – topofílico portanto – e 

transforma-o no objeto de celebração. A moda, unidade mínima da música raiz, 

é, assim, o modo possível de registar a memória da paisagem, cantando-a.  

2. O desenvolvimento da tecnologia e, sobretudo, o acesso à gravação em disco e 

aos meios de divulgação de massa, contribuiu para uma maior materialização da 

música transformando-a num objeto comprável e reproduzível. Uma mercadoria, 

portanto. Este processo, praticamente eliminou a performance participativa 

instigando, sobretudo, a performance de alta fidelidade. A memória da paisagem 

caipira/sul mineira, pode estar agora guardada num objeto chamado disco ou 

divulgada a partir da rádio. Isto oferece-lhe uma enorme acessibilidade por parte 

dos elementos que formam a communitas. E permite-lhe também ajudar a 

configurar essa communitas que em torno da música reconstrói o seu passado a 

partir das paisagens que ela descreve e que são, na verdade, paisagens cantadas.  

3. Neste processo a música raiz inscreve descrições nostálgicas sobre um passado 

também sonoro. Aqui se inclui a remissão não apenas para as paisagens 

topofílicas mas também para as memorias sónicas que no passado as povoavam. 

As paisagens sonoras descritas nas canções definem um tempo que já não é 

desejado porque ele remete para um estatuto de ainda maior dependência. Trata-

se de um passado de subalternidade, com base no trabalho dependente, 

profundamente artesanal onde o monjolo, o carro-de-boi e o berrante ocupavam 

um lugar importante. Porém, uma vez superado esse estatuto de dependência 

traduzido na tecnologização da agricultura, esses sons são agora evocados como  

marcadores de diferença e como necessários para a manutenção de uma 
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identidade que se quer ter embora não se saiba definir, transformando-se em 

marcos sonoros. A música raiz é agora uma espécie de repositório de memória 

ao qual se recorre para a reconstrução efetiva das paisagens sonoras que canta. A 

música é usada como fonte passada para a construção do presente num processo 

dialógico que continua a oferecer à própria música o protagonismo de guardar a 

memória enquanto romance sonoro. O caso paradigmático do “menino da 

porteira” é talvez a mais importante evidência deste processo em que a moda 

gera o acontecimento e este, por sua vez, gera de novo a moda.  

 

A música raiz define, portanto, um marco sonoro no sentido em que, uma vez 

materializada em forma de disco, ela permite um recurso sónico permanente e 

cristalizado, como se de uma fonte material se tratasse. No entanto ela é geradora de 

dinâmicas permanentemente em mudança definindo assim, um elemento decisivo na 

construção da caipiridade.  
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Entrevistas 
(abreviaturas de nomes próprios e/ou artísticos) 

 

AC- Antônio Correia – Jacutinga/MG (04/06/12) 

BAR- José Ferreira de Melo (Barnabé) – Jacutinga/MG (23/03/12) 

CAP- Renê Antônio Marcos (Capitão Renê) – Jacutinga/MG (03/05/12) 

COL- Nelson Mianti (Colega)- Jacutinga/MG (05/05/12) 

CRA- Sebastião Franco (Craveiro) – Jacutinga/MG (05/2012) 

CRU- Antônio de Pádua Andrade (Cruzeiro) – Ouro Fino/MG (23/01/11) 

FAD- Francisco Duarte (82 anos)- Jacutinga/MG (15/06/12) 

FRI- Carlos Roberto de Toledo (Fritz) – Jacutinga/MG (07/05/12) 

GEN- Gentil José Francisco (Gentil Catireiro) – Jacutinga/MG (30/05/12) 

IM- Izaías de Melo – Jacutinga/MG (12/03/11) 

JCA- Júlio César Almeida - Jacutinga/MG (05 e 19/05/12) 

JOA- João Pedro - Jacutinga/MG (17/05/12) 

JS- Júlio César Pardo Stuart (Júlio Sapucaí) – Jacutinga/MG (12/05/12) 

LAU- Aníbal Carmo (Lauro da dupla Lauro e Laurito) – Albertina/MG(16/05/12) 

MAD- Sandro Fonseca (Madruga) – Jacutinga/MG (17/05/12) 

MP- Marcelo de Paula - Jacutinga/MG (20/05/12) 

NAT- Nabor Afonso Toledo – Jacutinga/MG (21/03/12) 

NE- Nestor – Andradas/MG (22/05/2012) 

OPS- Oscar Pereira da Silva – Jacutinga/MG (11/05/12) 

ORI- Vicente Vitoriano de Andrade (Oriente)- Ouro Fino/MG (23/01/11) 

PAR- Valdenilson de Paiva (Violeiro Paraná) – Pouso Alegre/MG (25/04/12) 

RUB- Rubens Lima (Rubinho) - Jacutinga/MG (17/05/12) 

SP- Sueli Paiva (Esposa do Violeiro Paraná) –Pouso Alegre/MG (Idem) 

VFR-  Vera Fulgati Resende – Jacutinga/MG (15/05/12) 
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ANEXO 1 – Guião de entrevista 
 
Para músicos (violeiros/cantores e compositores): 
 
Nome? 
Idade? 
Onde Nasceu? Onde passou a sua infância? Nesta época o senhor ajudava a sua família? 
Como? 
O que o senhor mais gosta de se lembrar? 
Quando havia festas, havia música? Alguém tocava? Cantavam? 
O senhor tocava? O quê? Cantava? Ouviam radio? Tinham um? Tinham aparelho de vitrola? 
O que o senhor gostava de escutar no rádio? 
Desses cantores, qual o senhor mais gostava? 
Lembrando hoje, do que mais gostava na roça? 
O senhor morou na cidade (Jacutinga)? 
Em que ano o senhor foi para a cidade? 
Por que foi para a cidade? 
Com o quê trabalhou na cidade? 
Teve alguma dificuldade em se acostumar ao novo trabalho? 
O senhor se adaptou bem à cidade? 
Como o senhor se distraía à noite e nos fins-de-semana? 
Ouvia rádio quando veio para a cidade? 
O quê/quem gostava de escutar? 
Do que sentiu falta no período em que viveu na cidade? 
Como fazia para matar a saudade? 
Gostou/gosta de viver na cidade? Do que não gostava/gosta? 
Lembrando hoje, do que gostava na roça que não tinha na cidade? Por quê? 
Pensando hoje, valeu a pena a mudança para a cidade? 
Das músicas que o senhor gostava e ainda gosta tem alguma que expressa aquilo que o senhor 
sente? 
O que ouve hoje em dia? Ouve rádio? Qual emissora? Qual programa? 
Compra discos? Tem aparelho de CD ou algum outro tipo de eletrônico? 
Assiste a algum programa de TV de musica raiz? Qual? Qual o que mais assistiu no passado? 
Qual o que mais gostou ou gosta? 
Já assistiu shows de duplas em circo? 
O senhor toca em dupla? Já tocou? Em quantas? Com quem? 
O senhor é primeireiro ou segundeiro? 
Toca algum instrumento? Qual? Como aprendeu?  
Os senhores ganham dinheiro com música? 
Dependem da música para viver? 
Onde costumam tocar? 
Tocam ativamente hoje em dia? Em que tipo de espaço? 
Quais as principais influencias musicais? 
O que o senhor ouve (segmento musical, dupla, intérprete, compositor) hoje em dia? 
Para o senhor o que significa cantar em dupla? O que é um bom parceiro? 
O senhor tem preferência por algum ritmo? 
Quais os tipos de barulho que o senhor se lembra? Quais os que não se ouve mais? 
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Guião de Entrevista (continuação) 
 
Para demais agentes da performance e receptores (complemento às questões 
anteriores): 
 
Quais as principais festas de jacutinga onde há musica raiz? 
Quais as duplas que mais atuam hoje em dia? 
Quais os principais compositores? 
Qual o público? 
Quais as duplas importantes na história da cidade e da região? 
Qual a importância da Rádio? 
Qual o público da Rádio? 
Lê alguma revista de musica raiz? 
O que o senhor entende por “ser caipira”? 
Quando ouve música em casa, qual o tipo de suporte mais usual: Rádio, vitrola ou CD/MP3?  
Qual o prato preferido? Gosta de alguma comida ou “tira-gosto” (petisco) peculiar? 
Gosta de alguma bebida alcoólica? Qual? Gosta de cachaça? Tem preferência por algum 
alambique? 
Gosta de chapéu? Por quê? 
Gosta de fivela no cinto? 
Qual o tipo de calçado preferido? 
Quais os tipos de barulho que o senhor se lembra? Quais os que não se ouve mais? 
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ANEXO 2 – Calendário de pesquisa de campo 
 

 
30/11/10 – entrevista com Francisco Antônio Duarte, Jacutinga. 
 
30/11/10 – entrevista com Seu Jorge do Moçambique, Jacutinga. 
 
15/12/10 – entrevista com Otavio Salles, Jacutinga. 
 
14/12/10 – entrevista com Capitão Renê, Jacutinga. 
 
10/01/11 Programa Nos Braços da Viola. REJ. Apresentação ao vivo das duplas Colega 
e Companheiro, Seresteiro e Sereninho. 
 
14/01/11 e 28/01/11 - Janta no Sítio Vista Alegre com roda de viola, distrito de 
Sapucaí, Jacutinga/MG. 
 
15/01/11 – passeio de carro-de-boi com Carlos Taliba, Sítio Tranquilidade, 
Jacutinga/MG. 
 
18/01/11 – entrevista com Paulinho Manelão, Jacutinga. 
 
23/01/11 – entrevista com a dupla Cruzeiro e Oriente, distrito de Crisólia – Ouro 
31/01/11 – janta no Sítio Floresta, bairro dos Stecca, Jacutinga. 
 
24/01/11 – entrevista com Oscar Pereira da Silva, Chácara Big Valley, Jacutinga. 
 
26/01/11 – roda de violeiros no Capeja, bairro dos Vieira, Jacutinga. 
 
27/01/11- entrevista com Dito Manelão, Jacutinga. 
 
30/01/11 - Festival de Violeiros de Itapira. Os premiados desta edição foram: 
1˚ prêmio: Paraná e Piazinho - Pouso Alegre/MG 
2˚ prêmio: Tião Frozino e Claudinei - Santa Rita de Caldas/MG 
3˚ prémio: Paulo Souza e Dito Goulart - Elói Mendes/MG  
 
14/03/11 – entrevista com o compositor Izaías de Melo, Jacutinga/MG.  
 
19/03/11 – passeio com carro-de-boi com Rodrigo Monteiro, Jacutinga/MG. 
 
19/03/11 - Programa Nos Braços da Viola. REJ. Apresentação ao vivo das duplas 
Colega e Companheiro, Remador e Canoeiro, Girassol e Elias Mineiro. 
 
20/03/11 – almoço com roda de violeiros em residência de Atílio Albino, distrito de 
Sapucaí, Jacutinga. 
 
21/03/11 – entrevista com o violeiro Nabor Toledo, Jacutinga/MG. 
 
22/03/11 – janta com roda de viola na Fazenda Santa Clara, Jacutinga. 
 
23/03/11 – entrevista com o ator/violeiro/locutor Barnabé, REJ. 
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26/03/11 – entrevista com o vendedor ambulante Zé Bétio, Jacutinga.  
 
28/03/11 – entrevista com os violeiros/cantores Pioneiro, Roldão e Duardo Cunha, 
Jacutinga. 
 
03/04/11 - encontro de carros-de-boi em Santa Rita de Caldas/MG. 
   Entrevista com o marceneiro construtor de carro-de-boi José Garcia Pires (Seu 
Zequinha), Santa Rita do Sapucaí/MG.  
   Entrevista com a dupla Tiao Frozino e Claudinei, Santa Rita do Sapucaí/MG. 
 
09/04/11 – entrevista com o ferreiro Paulêra, Jacutinga.  
   Entrevista com o vendedor ambulante Zé Bétio, Jacutinga.  
 
14/04/12 – gravação do programa “no braço da viola”. REJ. Marcelo de Paula cantou 
com Valdomiro Cunha. 
 
15/04/12 – gravação do programa do “Baú do Capitão”. REJ. 
 
15/04/12 – encontro de violeiros na Fazenda Santa Clara, Jacutinga – lançamento do 
livro do compositor Luiz de Castro (residente em Pouso Alegre). 
 
25/04/12 – entrevista com a dupla Paraná e Piazinho em Pouso Alegre/MG. 
 
26/04/12 – entrevista com o locutor Dodi Boa Amizade, Jacutinga. 
 
27/04/12 – entrevista com Marcinho Berranteiro, São José do Rio Pardo/SP. 
 
28/04/12 – gravação do programa “no braço da viola”. REJ. 
 
29/04/12 – Encontro de Cavaleiros, carreiros e Amazonas, Santo António do 
Jardim/SP. Evento a acompanhar o Grupo de Carreiros de Jacutinga. 
 
03/05/12 - entrevista com Capitão Renê, Jacutinga. 
 
04/05/12 - entrevista com Capitão Renê, Jacutinga. 
 
05/05/12- entrevista com Júlio Berranteiro no Sítio Vista Alegre, distrito de Sapucaí, 
Jacutinga. 
Programa no Braço da viola. Duplas ao vivo: Colega e companheiro (entrevista), Sertão 
e Sertãozinho (de Itapira). Entrevista com António da dupla André e Andrei do distrito 
de São Sebastião dos Robertos, Jacutinga.  
 
06/05/12 - programa “Baú do Capitão”. REJ. 
 
06/05/12 - Roda de Violeiros no Bar da Maria. Tocaram as duplas: Juarez e Denilson (o 
primeiro aqui substituindo Denis), Zé do Júlio e Japão (o segundo substituindo o 
parceiro oficial do primeiro). Este evento foi organizado por Lazão do baixo. 
 
07/05/12 - entrevista com o violeiro Nabor Toledo, Jacutinga.  
entrevista com o sonoplasta Carlos Roberto de Toledo, Jacutinga. 



 235 

entrevista com o violeiro Zé do Júlio, Jacutinga. 
 
08/05/12 - entrevista com o violeiro Alcides Furtado, Itapira/SP. 
entrevista com os violeiros/cantores Roldão, Duardo Cunha e Capitão Renê, Jacutinga. 
 
09/05/12 - entrevista com Otávio Salles, Jacutinga. 
Roda de truco no Bar do Mazinho, Jacutinga. 
 
10/05/12 - entrevista com João Caetano Delaval, construtor de um monjolo ornamental 
no Sítio Bocaiuva, bairro dos Vieira, Jacutinga. 
 
11/05/12 – entrevista com Oscar Pereira da Silva, Chácara Big Valley, Jacutinga. 
 
12/05/12 – almoço com Grupo de Carreiros, Sítio Eleutério, Jacutinga. Entrevista com 
Julinho Sapucaí 
Programa “no braço da viola”. REJ. 
Albertina – participação de Júlio Berranteiro na Festa do Peão em Albertina/MG. 
 
13/05/12 – passeio com carro-de-boi com Júlio Staut, distrito de Sapucaí, Jacutinga. 
 
14/05/12 – entrevista com os violeiros/cantores Duardo Cunha, Roldão e Tarzan, Sítio 
Bom Jesus. 
 
15/05/12 – entrevista com João Delaval e Vera Resende, Jacutinga.  
 
16/05/12 – Entrevista com a dupla Lauro e Laurito, pesqueiro do Zé Tijoleiro, 
Albertina/MG. 
 
17/05 – entrevista com a dupla João Pedro e Rubinho, Jacutinga. 
 
19/05/12 – visita ao pesqueiro do Seneval, bairro dos Vieiras, Jacutinga. 
 
20/05/12 – almoço beneficente no barracão do Toninho Roque. Entrevista com 
Toninho Roque e Geraldo. 
Show com a dupla Pai e Filho.  
 
21/05/12 – romaria de cavaleiros com destino a Santa Rita de Caldas/MG. 
 
22/05/12 – visita à Adega de vinhos BASSO.  
Entrevista com Seu Nestor, Andradas/MG. 
 Jantar com roda de viola, Chácara Curva de Rio, bairro dos Vieira, Jacutinga. 
Entrevistas com os violeiros/cantores: duplas Darci e Moisés, Zé do Júlio e Messias, e 
os demais músicos: Ramiro Mendonça Mateus (filho de Moisés), Madruga, e Marcelo de 
Paula. 
 
23/05 – entrevista com Mazinho do bar Bodega, Jacutinga. 
 
25/05/12 – visita a fazenda São José e Fruteiral de Duardo Cunha e família, bairro dos 
Machado e São Luís, Jacutinga. 
Festa Imaculada Conceição, distrito de Sapucaí, Jacutinga. Apresentações: Barnabé, 
dupla Laceiro e Pé Quente, Rafael e Francione. 
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26/05/12 – Programa “No Braço da Viola”. REJ. Entrevista com Tião Pavinato, o 
violeiro Chacrinha e o violeiro Andrei (da dupla com Andrei). No programa cantaram ao 
vivo Colega e Companheiro; e André e Andrei. 
Festa Imaculada Conceição, distrito de Sapucaí, Jacutinga. Entrevista com o violeiro 
Craveiro (da dupla Craveiro e Cravinho). 
 
27/05/12 – Festa Imaculada Conceição, distrito de Sapucaí, Jacutinga. Apresentação da 
dupla Francione e Rafael. 
 
28/05/12 – entrevista com o locutor Marcelo de Paula, Jacutinga. 
 
29/05/12 – entrevista com Otávio Salles, pesquisa no acervo do jornal ‘A Evolução’, 
anos 1909 e 1910.  
Entrevista com o violeiro e sonoplasta Carlinhos Sapucaí, REJ. 
Coleta de material em áudio e vídeo com Duardo Cunha. 
 
30/05/12 – coleta de material com Capitão Renê. 
entrevista com Gentil Catireiro.  
 
31/05/12 – entrevista com o violeiro/ator/locutor Barnabé REJ. 
entrevista com o violeiro António Pedro (António Barbeiro), Jacutinga. 
entrevista com o violeiro Ferraz, Jacutinga. 
 
01/06 –Encontro de Violeiros no Capeja, bairro dos Vieiras, Jacutinga. Apresentaram-se 
as duplas Tião Crocíquea e Oliveira, Paulinho e Gabriela, Zé do Júlio e Messias, João e 
Gilmar. 
Entrevista com o violeiro/cantor e locutor Ronaldo  
 
02/06/12 – entrevista com o catireiro Vicente Balbino, Jacutinga. Também esteve 
presente o Tião Pracato (irmão do Vicente). 
Programa “no braço da viola”. 
Roda de violeiros no Bar da Lôra, bairro dos Vieiras, Jacutinga. Apresentou-se a dupla 
Denis e Denilson. 
 
03/06/12 – encontro de carreiros em Congonhal.  
 
04/06/12 – Entrevista com o catireiro António Correia, distrito de São Sebastião dos 
Robertos, Jacutinga. 
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ANEXO 3 – Relação de modas catalogadas  
Modas de compositores de Jacutinga e outras cidades vizinhas no Sul de Minas registadas em 
pesquisa de campo que serviram como referência e/ou apoio às análises. 

 

 

REGISTADAS DURANTE A PESQUISA A PARTIR DE FILMAGENS E/OU GRAVAÇÕES 

 

MODA RITMO COMPOSITOR(es) INTÉRPRETE(s) ANO DA 

COMPOSIÇÃO 

Amigos do passado Moda-de-viola Aníbal Carmo Lauro e Laurito Década de 2000 

Canção de boiadeiro Cateretê Claudinei Tião Frozino e Claudinei 2009 

Catira no céu  Moda-de-viola Geraldo de Andrade Cruzeiro e Oriente 1976 

Chega o reio Pagode-de-viola Dito Goulart Paraná e Piazinho 2000 

Contemplando a natureza cururu Izaías de Melo Pioneiro e Companheiro /  

Izaías de Melo 

Década de 1990 

Fatalidade Moda-de-viola Paraná Paraná (declamação) 2011 

Fazenda Santa Clara Querumana (original) 

rasqueado 

Izaías de Melo Izaías de Melo e Lucas Década de 2000 

Fim do mundo Pagode-de-viola Piazinho Paraná e Piazinho 2006 

Fonte luminosa  Corrido/arrasta-pé Cruzeiro e Oriente Cruzeiro e Oriente 1975 

Homenagem a Tião Carreiro Pagode-de-viola Paraná e Piazinho Paraná e Piazinho 2004 

Lágrima de boiadeiro Rasqueado Tião Frozino e Claudinei Tião Frozino e Claudinei 2009 

Monumento do menino da 

porteira  

Cateretê Oriente e Jairo Moreira Cruzeiro e Oriente 2009 

“Morena, te conheci, eu 

morava no deserto” 

Querumana Nabor Toledo e Leopoldo 

Bento 

Nabor Toledo n.d. 

O vale do dragão Pagode-de-viola Dito Goulart Paraná e Piazinho 20 

Planeta preconceito Pagode-de-viola Piazinho Paraná e Piazinho 2011 

Recanto abençoado Querumana Tião Frozino Tião Frozino e Claudinei 2007 

Recordando Moda-de-viola Luiz de Castro Colega e Companheiro n.d. 

Rei do mundo  Pagode-de-viola José Floriano Cruzeiro e Oriente 1975 

Respeito de forgazão  Moda-de-viola Luís Antônio Gianguini Cruzeiro e Oriente 1975 

Saudades  Guarânia Oriente Cruzeiro e Oriente 2007 

Tô nem aí Batidão moderno Izaías de Melo Izaías de Melo 2010 

Tudo corre Pagode-de-viola Antônio Santiago Tião Frozino e Claudinei 2007 

COLETADAS A PARTIR DE FONOGRAMAS EM SUPORTE CD A PARTIR DE ARQUIVO PARTICULAR 

PERTENCENTE AO CAPITÃO RENÊ E/OU CEDIDAS PELOS PRÓPRIOS PERFORMERS 

 

MODA RITMO COMPOSITOR INTÉRPRETE ANO DA 

COMPOSIÇÃO 

TÍTULO DO 

CD 

ANO DA 

GRAVAÇÃO 

Amante Toada ligeira Lázaro e Vitorino Pioneiro e n.d. n.i. 2007 



 238 

Companheiro 

A minha vida é 

um romance 

Moda-de-viola Recolhida por Da 

Cunha e Laércio 

Cunha 

Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

A pedra Moda-de-viola Da Cunha Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

Ave Maria Moda-de-viola Da Cunha Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

Avenida 

arborizada 

Moda-de-viola Joao Taliba Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

A volta das 

andorinhas 

querumana Diógenes Duzzi Pioneiro e Colega n.d. Raízes 

Sertanejas 

2008 

Base de São 

Paulo  

Moda-de-viola  Canhoto Canhoto e Colega 1965 Cheque quente 2004 

Beatriz Moda-de-viola Recolhida por Da 

Cunha e Laércio 

Cunha 

Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

Caboclo 

sertanejo 

Querumana / 

moda-de-viola 

Izaías de Melo Pioneiro e Colega Década de 1990 Raízes 

Sertanejas 

2008 

Castigo do 

Fazendeiro  

Moda-de-viola Canhoto Canhoto e Colega 1954 Cheque quente 2004 

Cateretê Moda-de-viola Leopoldo Bento Laércio Cunha e 

Pioneiro 

aproximadamente 

década de 1960 

Só moda de 

viola 

2002 

Cheque quente  Moda-de-viola  Canhoto Canhoto e Colega 1989 Cheque quente 2004 

Chorão Moda-de-viola Recolhida por Da 

Cunha e Laércio 

Cunha 

Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

Confusão dos 

casados 

toada Luís Mariano Pioneiro e Colega n.d. Raízes 

Sertanejas 

2008 

Descendência  Moda-de-viola Canhoto Canhoto e Colega 1946 Cheque quente 2004 

Descrição da 

minha vida 

Moda-de-viola Celso Mendes Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

Desgosto de 

boiadeiro 

Toada gaúcha Luís Mariano Pioneiro e Colega n.d. Raízes 

Sertanejas 

2008 

Desprezo da 

ingrata 

Moda-de-viola Canhoto Canhoto e Colega 1945 Cheque quente 2004 

Eleição 

brasileira 

Cururu  Canhoto e colega Canhoto e Colega 1974 Cheque quente 2004 

Ermo isolado Moda-de-viola Recolhida por Da 

Cunha e Laércio 

Cunha 

Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

Esteio da nação Moda-de-viola Geraldo Colombo e 

Nelson Negri 

Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

Este meu viver Moda-de-viola João Batista Laércio Cunha e n.d. Só moda de 2002 
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cantando Pioneiro viola 

Estrelas eternas Moda-de-viola Da Cunha e Roldão Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Família Cunha Moda-de-viola Da Cunha e Roldão Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Fazenda 

Fruteiral 

Moda-de-viola Da Cunha e Roldão Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Folgazão Moda-de-viola João Massuia Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1940 Só moda de 

viola 

2002 

Homenagem a 

Jacutinga 

Cururu Pioneiro e Zé 

Caboclo 

Pioneiro e Colega Década de 1990 Raízes 

Sertanejas 

2008 

Homenagem a 

Monte Sião 

Cateretê Canhoto e colega Canhoto e Colega 1963 Cheque quente 2004 

Homenagem ao 

Laércio Cunha 

cururu Pioneiro e  

Pedrinho Poeta 

Pioneiro e Colega Década de 1990 Raízes 

Sertanejas 

2008 

Inspetor de 

quarteirão 

Moda-de-viola Da Cunha e Roldão Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Jatobazeiro Poema 

declamado 

Da Cunha Dodozinho 

(declamação) 

Década de 1990 Coletânea 

Fruteral 

2002 

Lar destruído  Valseado Canhoto Canhoto e Colega 1996 Cheque quente 2004 

Luar de 

Jacutinga 

Instrumental Pedro e Marinho Hélio Cividati e 

Marinho da viola 

n.d. Luar de 

Jacutinga 

Década de 1980 

Mensageiro de 

amor 

cururu Lázaro e Vitorino Pioneiro e 

Companheiro 

n.d. n.i. 2007 

Meu pai e o 

carro-de-boi 

Toada ligeira Izaías de Melo Pioneiro e Colega Década de 1990 Raízes 

Sertanejas 

2008 

Mês de agosto Moda-de-viola Leopoldo Bento Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1960 Só moda de 

viola 

2002 

Mineiro de 

Jacutinga 

cururu Da Cunha e Roldão Denis e Denilson Década de 1990 Coletânea 

Fruteral 

2002 

Mistério da vida Moda-de-viola / 

Valseado 

Da Cunha e Roldão Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Moreninha 

enganadeira 

Moda-de-viola Neco Machado  Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

Motoqueiro 

apaixonado 

cururu Lázaro e Vitorino Pioneiro e 

Companheiro 

n.d. n.i. 2007 

Mundo 

emprestado 

Moda-de-viola Da Cunha e Roldão Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Não acredito em 

amor  

Guarânia  Canhoto e colega Canhoto e Colega 1985 Cheque quente 2004 

Na onda do seu 

cabelo 

Moda-de-viola Laércio Cunha e Da 

Cunha 

Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Os dois 

mineiros 

Moda-de-viola Raulzito Rodrigues Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 



 240 

 
 

Primeiro de 

março 

Moda de viola Colega, Toninho e 

Zé Víto 

Pioneiro e Colega n.d. Raízes 

Sertanejas 

2008 

Purgatório Moda-de-viola Da Cunha e Roldão Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Quinto ponto 

cardeal 

Moda-de-viola Da Cunha Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Raios de luz rasqueado Da Cunha e Roldão Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Ranchinho Moda-de-viola Recolhida por Da 

Cunha e Laércio 

Cunha 

Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

Residência Moda-de-viola Recolhida por Da 

Cunha e Laércio 

Cunha 

Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

Reunião de 

amigos 

Moda-de-viola Raulzito Rodrigues e 

da Cunha 

Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Rosa desfolhada Moda-de-viola Recolhida por Da 

Cunha e Laércio 

Cunha 

Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

Rosalina Moda-de-viola Recolhida por Da 

Cunha e Laércio 

Cunha 

Laércio Cunha e 

Pioneiro 

n.d. Só moda de 

viola 

2002 

Saudade da 

infância 

Moda de viola Izaías de Melo Pioneiro e Colega Década de 1990 Raízes 

Sertanejas 

2008 

Saudade distante  Rasqueado  Canhoto e colega Canhoto e Colega 1975 Cheque quente 2004 

Sertanejo Moda-de-viola Da Cunha e Roldão Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Sítio Bom Jesus Moda-de-viola Da Cunha e Roldão Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Solidão  Sambinha  Canhoto e colega Canhoto e Colega 1999 Cheque quente 2004 

Sonho Moda-de-viola Da Cunha Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Tocos do Moji Moda-de-viola Da Cunha e Roldão Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 

Tudo nasce  Recortado Canhoto e colega Canhoto e Colega 1985 Cheque quente 2004 

Última serenata valseado Izaías de Melo Pioneiro e 

Companheiro 

Década de 1990 n.i. Década de 2000 

Verdade do 

violeiro  

Cururu de abatê canhoto Canhoto e Colega 1960 Cheque quente 2004 

Volte minha 

filha, volte 

Moda-de-viola Da Cunha Laércio Cunha e 

Pioneiro 

Década de 1990 Só moda de 

viola 

2002 
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