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Resumo 

 

Tendo como objeto de análise a obra do compositor e escritor gaúcho Vitor Ramil, a 

pesquisa busca apontar, a partir do conceito de construção de identidade e das 

perspectivas contemporâneas do multiculturalismo, a produção musical de Ramil como 

produto cultural representativo da geração dos anos 90. 

 

Identificamos nessa década o surgimento de alguns importantes movimentos musicais 

(organizados ou não). Dois desses movimentos são: o Mangue Beat, em Recife, liderado 

por Chico Science; e A estética do frio, no Rio Grande do Sul, liderado por Vitor 

Ramil. A estética do frio, assim como os demais movimentos musicais surgidos na 

década de 90, apresentam algumas propostas em comum, a saber: o interesse e o resgate 

pela memória da cultura local/regional; a necessidade de afirmação cultural e geográfica 

na produção musical; o resgate da produção musical local/regional com a qual se 

afiliavam; a busca e a tradução do passado cultural local/regional com os quais se 

sentiam conectados para a atualidade; a intencionalidade de colocar em contato 

propostas musicais e temporalidades diferentes. 

 

Nota-se, portanto, uma necessidade dessa geração em fortalecer seus laços 

locais/regionais e em conectar a tradição com o mundo contemporâneo. Essas 

necessidades de afirmação estão vinculadas especialmente a dois momentos históricos: 

o início da redemocratização do país na segunda metade dos anos 80; e o medo da 

homogeneização cultural representada pela maior entrada de produtos culturais 

massivos no período pós-ditadura, geralmente oriundo dos Estados Unidos. 

 

Lançado em 1993, A estética do frio (2004) é um ensaio reflexivo de Ramil, no qual o 

autor tenta reformular sua produção musical e sua inserção enquanto músico gaúcho 

dentro da MPB. Além disso, também busca analisar as relações de afiliação da música 

gaúcha com as músicas argentina e uruguaia, e os possíveis vínculos culturais entre os 

três países. 

  

RAMIL, Vitor. A estética do frio: conferência de Genebra. Porto Alegre: Satolep, 2004. 

 

Palavras-chave: Estética do frio; Vitor Ramil; milonga; canção latino-americana. 

 

 



 

 

Abstract 

 

Analysing the work of Vitor Ramil, composer and writer from Rio Grande do 

Sul/Brazil, the research aims to identify, from the concept of identity construction and 

contemporary perspectives of multiculturalism, Ramil’s music production as a 

representative cultural product of the generation of the 90s. 

  

We identify in this decade the emergence of some important musical movements 

(organized or not). Both of these movements are: Mangue Beat, in Recife, led by Chico 

Science, and  A estética do frio (The aesthetics of the cold), in Rio Grande do Sul, led 

by Vitor Ramil. A estética do frio (The aesthetics of the cold), as others musical 

movements that emerged in the 90s, have some proposals in common, namely: the 

interest and the rescue by the memory of local / regional culture; the need for cultural 

and geographical affirmation in music production; the rescue of local / regional musical 

production with which they were affiliated; the search and the translation of local / 

regional cultural past with which they felt connected to the present; the intention of 

establishing contacts between musical proposals and different times. 

  

Note, therefore, a need for this generation to strengthen their local / regional ties and 

connect the tradition with the contemporary world. Those needs of affirmation are 

linked especially to two historical moments: the beginning of Brazil’s democratization 

in the second half of the 80s; and the fear of cultural homogenization represented by a 

higher input of massive cultural products in the post-dictatorship period, usually coming 

from the United States. 

  

Released in 1993, A estética do frio (The aesthetics of the cold) is a Ramil’s 

reflective essay, in which the author tries to reshape his musical production and 

his role as a gaúcho (born in Rio Grande do Sul) musician within the Brazilian Popular 

Music (MPB). It also seeks to analyze the relations of affiliation with the Argentine and 

Uruguayan music, and possible cultural ties between the three countries. 

 

Keywords: A estética do frio (The aesthetics of the cold); Vitor Ramil; milonga; Latin 

American song. 
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Apresentação 

É curioso perceber como o acaso se apresenta à nossa vida e somente algum 

tempo depois atentamos, de forma mais clara, para algumas das consequências de 

determinados fatos. Mais curioso ainda é perceber como algo que aparece de forma 

completamente despretensiosa pode-se tornar um marco estruturante e definidor tanto 

da vida pessoal quanto da profissional. 

Minha relação com alguns artistas da América do Sul e do sul do Brasil, mais 

especificamente alguns “grandes representantes” da cultura gaúcha – pelo menos para 

nós que estamos no “centro do país”, isto é, a região sudeste, fortemente reconhecida 

por Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais –, remonta, especialmente, ao início dos 

anos 2000. Nas letras, o contato constante com a prosa e a poesia de Mario Quintana; na 

pintura, a proximidade com a obra de Iberê Camargo; na música, desde os anos 1990, as 

canções de Humberto Gessinger, líder da banda Engenheiros do Hawaii; 

posteriormente, as canções dos argentinos Mercedes Sosa e Fito Paez; em seguida, as 

canções de Violeta Parra e Victor Jara, ambos chilenos. Alguns desses nomes ainda hoje 

habitam meu imaginário de música latino-americana.  

O nome de Vitor Ramil aparece pela primeira vez para mim alguns anos depois, 

em 2006. Nesse mesmo período descobri que, além de músico, Ramil era escritor e 

tinha desenvolvido algumas ideias conceituais interessantes em termos da 

problematização da cultura brasileira contemporânea, e que esse conjunto de ideias 

estava sendo denominado estética do frio. No entanto, somente no final de 2009 tive 

contato com sua música e, para minha surpresa, fiquei sabendo ser ele o irmão mais 

novo da dupla gaúcha Kleiton e Kledir. 

O que guardo desse primeiro encontro com sua canção é que ela me soou 

particularmente diferente de tudo que tinha ouvido até aquele momento, e que ali 

estava, a meu ver, um músico com características inovadoras. Tanto a sonoridade 

quanto a impostação da voz eram singulares: eu não consegui comparar Vitor Ramil a 

nenhum outro músico. Suas canções me soaram como algo extremamente refinado e 

pareceu-me dialogar diretamente com a poesia, por carregar elementos literários, como 

apuro na construção das metáforas e tratamento na parte da letra como um elemento 

literário.  
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Mas não foram só as letras que me chamaram a atenção. Tudo era 

harmoniosamente estruturado, de modo que não se tratava de uma canção passageira, 

mas sim uma canção marcante e comovente, que deixava em aberto a possibilidade de 

desdobramentos nos âmbitos emotivo e estético. Eis a letra da canção que abre o disco 

Satolep sambatown (2007): 

 

Livro aberto 

Essa cama imensa consumindo a noite 

Esse livro aberto como alegoria 

O abajur perdido em sua luz 

Essa água quieta desejando a sede 

O controle girando no ar 

A TV remota em sua fantasia 

Uma alegria que não vai passar 

Se você vier 

Esse teto frágil sustentando a lua 

Esse livro aberto como uma saída 

O tapete e seu plano de vôo 

O lençol revolto antecipando o gozo 

Essa velha casa de coral 

Essa concha muda que o meu sonho habita 

A paixão invicta que não vai passar 

Se você vier 

Esse rádio doido de olhos valvulados 

Esse livro aberto como uma sangria 

Esse poema novo sem papel 

O papel que cabe aos meus sapatos rotos 

O meu rosto que o espelho não vê 

A janela imóvel em seu desatino 

Esse meu destino que não vai passar 

Se você vier 

Esse quarto agindo à minha revelia 

Esse livro aberto como uma indecência 

O desejo é um naco de pão 

A ilusão exposta em tanto desalinho 

Uma tecla insiste em bater 

No relógio o tempo é uma saudade tensa 

E essa cama imensa que não vai passar 

Se você vier 
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Na canção, podemos identificar algumas características presentes na obra de 

Ramil: o eu da letra parte de uma análise interna para uma análise externa - e, neste 

caso, revela a expectativa da quebra da monotonia com a chegada da pessoa ausente; a 

composição apresenta palavras (e rimas) pouco usuais no universo coloquial (“Essa 

velha casa de coral” / “Essa concha muda que o meu sonho habita” / “A paixão invicta que não 

vai passar”). 

Aproximadamente sete anos depois de ter ouvido pela primeira vez e de forma 

muito passageira o nome de Vitor Ramil, cá estou, a transformar sua obra em objeto de 

estudo de uma tese de doutorado. 

Seu trabalho, sem dúvida, oferece subsídios para a estruturação de uma pesquisa 

desse porte, não só por trazer elementos inovadores e qualidade artística, mas também 

por ser Ramil um pensador de sua própria obra e da produção cultural brasileira. Suas 

ideias, como veremos no decorrer do trabalho, repercutidas especialmente a partir da 

publicação do ensaio A estética do frio (2004)
1
, lançaram uma nova luz não só sobre sua 

produção musical e literária – Ramil também é escritor – mas também sobre a produção 

cultural da Bacia do Prata, espaço onde Ramil está inserido.  

Ramil percebeu um sentimento que rondava a região mas que ainda não tinha 

sido estruturado de forma coesa e produtiva. Ao organizar essas ideias e formalizar o 

conceito da estética do frio, ele associou-se ainda mais aos artistas regionais em torno 

de um eixo comum: mostrar como a contrapartida cultural da região sul do país trazia 

marcas muito singulares em comparação ao que se produzia no restante do Brasil. Essas 

“contrapartidas frias” (RAMIL, 2004, p. 14), por sua vez, refletem de forma mais eficaz 

a participação da região sul na gama de identidades brasileiras. Na visão de Ramil, a 

região sul passa a contribuir efetivamente na construção da pluralidade das identidades 

nacionais a partir do momento em que se reconhece como “diferente” e traz em suas 

marcas singularidades regionais, sem ter a pretensão de se diluir no amálgama da 

produção nacional; ao contrário, busca afirmar seus traços característicos no 

emaranhado nacional. 

                                                 
1
 A primeira versão do ensaio “A estética do frio” foi publicada em 1993 na revista “Nós, os gaúchos”. A 

versão final, revista e atualizada pelo autor, foi publicada como livro em 2004. No decorrer do trabalho, 

usaremos sempre a versão final. 
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* 

 

Os capítulos que compõem este trabalho estão divididos da seguinte forma: 

 

No primeiro capítulo, veremos a apresentação da trajetória pessoal e da 

produção artística de Ramil, iniciada na cidade de Pelotas – Rio Grande do Sul. Em 

seguida, Ramil passará uma importante temporada no Rio de Janeiro para depois 

retornar, definitivamente, à sua cidade de origem.  

Nascido em uma cidade do interior do Brasil e oriundo de uma família musical, 

toda a trajetória pessoal de Ramil é ligada à música, inicialmente como músico amador 

e posteriormente (mas ainda muito cedo) como músico profissional. 

Desde seu primeiro disco de carreira, gravado aos 18 anos de idade, Ramil teve 

uma relação turbulenta com a indústria fonográfica tradicional, que àquele tempo (início 

dos anos 80) ainda mantinha toda a estrutura de poder do mercado fonográfico. As 

principais gravadoras, localizadas no Rio de Janeiro, detinham todo o processo de 

produção: escolha dos artistas, produção e distribuição dos discos e compra de espaços 

para execução de seu casting nas principais rádios (negociação que ficou conhecida no 

meio musical como “jabá”). Consequentemente, após as frequentes tentativas frustradas 

de relações com as gravadoras (que não duravam mais do que um disco), a partir de seu 

terceiro álbum decide tornar-se músico independente.  

Como um consequente desenvolvimento de seu amadurecimento profissional, 

assume artística e pessoalmente sua origem gaúcha, dando uma guinada em sua carreira 

no início dos anos 90. É nesse período que surge o ensaio A estética do frio e estreitam-

se suas relações com os países da Bacia do Prata, notadamente com o Uruguai e a 

Argentina. 

No segundo capítulo, veremos os pressuspostos teóricos que nortearam o 

desenvolvimento da pesquisa e o olhar que escolhemos lançar sobre o estudo.  

Apresentaremos alguns pontos teóricos que nos orientaram na análise da obra de 

Ramil, entre os quais podemos destacar: a construção social do que chamamos 
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identidade e algumas ideias que sustentam essa construção como uma invenção 

relacionada geralmente a interesses ou conflitos; a análise da construção identitária do 

próprio continente latino-americano a partir da sua relação com países europeus; as 

questões relativas a modernidade e Modernismo novamente no continente latino-

americano e em especial no Brasil, onde o movimento modernista tem um papel 

importante para o renascimento das discussões identitárias no país; a análise da virada 

dos anos 80 para os anos 90 com o fim da ditadura no Brasil, e a maior e mais forte 

presença da globalização nos países em desenvolvimento; finalmente, a compreensão de 

como esse momento político e econômico contribuiu efetivamente para uma nova 

tomada de postura por parte de alguns músicos brasileiros e latino-americanos, entre os 

quais Vitor Ramil. 

No terceiro e último capítulo, lançaremos um olhar específico e mais 

aprofundado sobre a produção musical de Ramil a partir da recorrência de alguns 

elementos em sua obra. 

Desde o primeiro disco percebemos a proximidade de Ramil com as literaturas 

escrita e oral e mais particularmente uma relação estreita com certas poéticas. 

Especificamente no que se refere à poesia, além do refinamento e elaboração nas 

próprias letras, Ramil também musica e estimula frequentes parcerias com poetas 

contemporâneos e poetas pertecentes ao cânone literário. Em muitos casos, essa união 

se dá a partir da milonga, gênero defendido e adotado por Ramil desde a concepção da 

estética do frio, inclusive culminando numa nova instituição do gênero chamado por ele 

mesmo de ramilonga.  

Por fim, veremos as considerações finais a respeito da pesquisa apresentada.  

A obra de Ramil, sua trajetória e seu posicionamento artístico têm muito a dizer 

sobre as mudanças culturais ocorridas nos anos 90 e também sobre as articulações 

cculturais contemporâneas – especialmente musicais - no sul do América Latina. 
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Introdução 

Pesquisar a música popular em um país como o Brasil é, de certa forma, descobrir 

os vários brasis através das historicidades musicais de cada local. Pensar como cada 

região do país compreende e gerencia suas idiossincrasias musicais pode revelar muito 

sobre a cultura brasileira.  

Através da música popular, ou melhor, da canção, termo que adotamos neste 

trabalho por habitualmente representar um tipo de composição curta e independente
2
, 

podemos compreender como a teia social e cultural de determinado local se constitui 

para estabelecer relações de posição e trocas simbólicas no seu âmbito de atuação.  

O sudeste é reconhecidamente a região econômica predominante no Brasil, 

especialmente por concentrar alguns dos principais estados em termos financeiros e 

culturais, entre os quais Rio de Janeiro e São Paulo
3
. Por estar nessa condição, é ela 

quem muita vezes dita as regras e consegue estabelecer (leia-se impor) os modelos e os 

gostos de mercado no que diz respeito tanto às formas eruditas como às formas 

populares.  

Por haver uma disparidade explícita dos pólos de produção cultural no país, algumas 

regiões, além de não ganharem visibilidade no disputado terreno do mercado, acabam 

estereotipadas dentro de um gênero. No caso da música, a região nordeste talvez seja 

nosso maior exemplo: quando pensamos musicalmente nessa região, a primeira canção 

que nos ocorre é o forró, representado especialmente pelas figuras de Luiz Gonzaga e 

Jackson do Pandeiro. Se pensarmos nas demais regiões, alguns ritmos podem vir à 

cabeça, como o carimbó na região norte, a moda de viola na região centro-oeste e samba 

na região sudeste. Mas quando pensamos na região sul, parece não haver algo definido, 

pelo afastamento cultural que essa região está do pólo central (diga-se sudeste e mais 

                                                 
2
 Canção: peça musical, geralmente curta e independente, que pode compreender uma ou mais vozes e 

pode ter ou não acompanhamento. Em alguns usos modernos, o termo implica música para uma voz. 

Neste trabaho optamos pelo tipo de canção focada na letra, cujo elemento verbal explicita e deixa mais 

consistente o nosso tipo de abordagem.   

3
 Segundo dados do Ministério da Cultura, de 1996 a 2006, 80% do valor captado pela Lei Roaunet, uma 

das principais políticas públicas de fomento à cultura no Brasil, ficou concentrado na região sudeste. 10% 

ficou no nordeste, e os outros 10% distribuídos pelas demais regiões (Cultura em números, 2009, p. 182). 

Além disso, a distribuição dos aparelhos culturais e consumo de cultura por habitante é muito maior na 

região sudeste (ver Cultura em números, 2009, documento completo).   
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especificamente Rio de Janeiro e São Paulo). Enquanto nas outras regiões geralmente 

temos algo em mente, na região sul parece necessário algum tempo para se fazer essa 

associação. E geralmente pensamos que a canção mais representativa talvez seja a 

música nativista ou algum tipo de canção rancheira embalada pela sanfona, 

possivelmente associada às imagens criadas pelos CTGs – Centros de Tradição Gaúcha. 

O sul possui notadamente uma cena de música nativista, apesar de a grande maioria dos 

músicos ficarem restritos a uma atuação regional. Poucos conseguem ultrapassar a 

barreira invisível traçada ao norte do Paraná. 

Obviamente essa é uma associação objetiva e simplista, mas que geralmente 

predomina no senso comum
4
. Sabemos que todas as regiões, assim como seus estados e 

respectivas cidades possuem uma produção musical com características regionais que as 

tornam singulares. No entanto, de forma geral, podemos afirmar que o senso comum 

enxerga o Brasil dessa forma.  

Nesse mapa musical intuitivo e simplificado que dividimos o país, cabe levantar 

mais um ponto que merece ser pensado: todas as regiões possuem gêneros que podemos 

chamar de tipicamente brasileiros: o forró (nordeste), o carimbó (norte), a moda de viola 

ou o sertanejo (centro-oeste) e, por fim, o samba (sudeste). Por sua vez, a música 

nativista, associada à região sul, é um tipo de canção pouco representativa no restante 

do país. Isso novamente nos leva a perguntar: o que distingue essa região das demais e o 

que a torna singular dentro do contexto brasileiro? 

Podemos pensar em diversos caminhos para responder a essa pergunta. O caminho 

escolhido nesta pesquisa parte da abordagem do trabalho do músico e compositor 

gaúcho Vitor Ramil como forma de melhor compreender e entender a participação da 

cena musical da região sul no quadro brasileiro.  

Pelo fato de Ramil ter uma trajetória artística peculiar e especialmente por ter 

alcançado reconhecimento sobretudo ao lançar um novo olhar sobre um gênero musical 

típico dos pampas, a milonga, sua obra tem muito a nos dizer. Para começar, caímos em 

                                                 
4
 Conforme apontado, essa é uma simplificação da diversidade musical existente no país. Não foi nossa 

intenção situar ritmos como o frevo, maracatu, baião, coco, lundu, maxixe etc. Tentamos aqui apenas 

simplificar a associação de uma região do país a um gênero musical representativo ou mesmo 

estereotipado.  
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um dilema por se tratar de um gênero sem origem definida e que é comum ao Brasil, 

Uruguai e Argentina, além de representativo da região dos pampas como um todo. 

O fato é que nos últimos anos Ramil conseguiu construir uma obra referencial para 

os gaúchos, pois recolocou a milonga no centro das atenções musicais sulistas. Na 

verdade fez mais do que um retorno às suas tradições: conseguiu dar à milonga uma 

sonoridade contemporânea. Em paralelo levantou uma importante discussão a respeito 

da localização geográfica, territorial e identitária do Rio Grande do Sul, o que 

impulsionou o diálogo e a relação cultural entre os países que fazem fronteira com o sul 

do Brasil, notadamente o Uruguai e a Argentina. Da mesma forma, essa discussão 

contribuiu internamente para a problematização da posição e da real contribuição 

cultural da região sul em relação ao Brasil. 

A presente pesquisa analisa a obra de Vitor Ramil como resultante dos diálogos 

interculturais com os demais países da Bacia do Prata, isto é, a partir da tríade Brasil-

Uruguai-Argentina. Ao lançar um olhar investigativo sobre um produto cultural 

originário dessa relação, questões conflitantes como local e o global, formação de 

identidade cultural e indústria cultural vêm à tona com o objetivo de compreender, 

algumas vezes sobre uma ótica de contradição, o pensamento latino-americano do 

extremo sul da América
5
. Por fim, a pesquisa nos permitirá compreender melhor a atual 

cena musical platina e a sistematização regional da música brasileira como forma de 

dividir simbolicamente os diversos brasis existentes em seu território.  

 

                                                 
5
 Refiro-me especialmente aos desdobramentos surgidos na música platina (sul do Brasil, Uruguai e 

Argentina) a partir da publicação de A estética do frio.  
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Eu me chamo Vitor Ramil. Sou brasileiro, compositor, cantor e 

escritor. Venho do estado do Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, 

extremo sul do Brasil, fronteira com Uruguai e Argentina, região de 

clima temperado desse imenso país mundialmente conhecido como 

tropical.  

(Vitor Ramil, 2004, p. 7 – A estética do frio) 
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Capítulo 1: Avesso do avesso: Vitor Ramil e a problemática da estética do frio 

 

1.1. Histórico de Vitor Ramil 

 

No artigo “Noticias recientes sobre la hibridacíon”, Néstor Canclini (2000, p. 62) 

define a hibridação como “processos socioculturais em que estruturas e práticas distintas, 

que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas”6; e cita como exemplo desse processo o músico brasileiro Raimundo Fagner, 

que nos anos 1980 lançou um disco intitulado Traduzir-se, em que musicalizou poemas 

do brasileiro Ferreira Gullar, da portuguesa Florbela Espanca e do espanhol García 

Lorca, com canções cantadas em espanhol e português, e participações da argentina 

Mercedes Sosa, do espanhol Juan Manuel Serrat, entre outros (BORGES, V., 2007).  

Outro músico a ser observado nesse processo é o cubano Pablo Milanés, que já 

lançou discos com participações de diversos músicos latino-americanos, incluindo 

muitos brasileiros, criando, assim, pontos de intercâmbio musical na América Latina. 

No que se refere à mistura de ritmos e línguas, podemos lembrar do parisiense Manu 

Chao, que mescla, em seu trabalho, influências de diversos países, incluindo os da 

América Latina. Suas letras são uma mistura de espanhol, inglês, português e francês; 

há também uma grande mescla de instrumentos musicais e equipamentos eletrônicos 

(BORGES, V., 2007). Mais recentemente, podemos perceber essa combinação em 

trabalhos como os desenvolvidos por Jorge Drexler (Uruguai), Kevin Johansen 

(Argentina), Julieta Venegas (México) e Francisca Valenzuela (Chile). A história destes 

três últimos músicos é parecida, pois todos nasceram nos Estados Unidos e, 

posteriormente, por motivos diversos, estabeleceram-se na América Latina.  

No Brasil, percebe-se um movimento semelhante de confluências e misturas no 

extremo sul do país, que, desde o final dos anos 1990, vem agregando informalmente – 

a partir de afiliações, parcerias e trocas no processo de criação – músicos da região da 

Bacia do Prata, especialmente brasileiros, uruguaios e argentinos.  

                                                 
6
 Tradução nossa. Original: “...procesos socioculturales en los que estructuras o práticas discretas, que 

existían em forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”.  
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Entre esses músicos estão os já citados Jorge Drexler e Kevin Johansen e o 

brasileiro Vitor Ramil, todos com uma linguagem artística própria, porém com perfis 

semelhantes e afiliações comuns, o que está suscitando algum interesse sobre essa 

produção, ainda que de forma isolada e, muitas vezes, restrita ao sul do país ou ao meio 

das novas plataformas de mídia. 

Vitor Hugo Alves Ramil nasceu em Pelotas, Rio Grande do Sul, no dia 07 de abril 

de 1962. Os avós paternos eram imigrantes em Pelotas: ele, espanhol, ela, uruguaia. O 

pai de Ramil, Kleber, além de ter pais com língua nativa espanhola, nasceu no Uruguai, 

de forma que o espanhol sempre foi a segunda língua na casa dos Ramil (FONSECA, 

2013, p. 15-75)
7
.   

Kleber foi criado em Pelotas, onde conheceu Dalva, com quem se casou, e teve 

seis filhos: o filho mais velho também recebeu o nome Kleber, e depois vieram Kleiton, 

Kledir, Branca, Kátia (atualmente empresária de Ramil) e Vitor. Vitor Ramil é o caçula 

de seis irmãos. Os pais, Kleber, engenheiro da prefeitura de Pelotas, e Dalva, 

alfabetizadora, incentivavam os filhos para estudar música a partir dos seis anos de 

idade. Ramil foi a exceção: começou a estudar somente por insistência da mãe, quando 

já tinha onze anos de idade. 

A casa comprada por Kleber e Dalva na Rua Dr. Amarante, em Pelotas, foi o 

espaço onde a família viveu e os irmãos tiveram seus primeiros contatos com a música. 

No casarão da Rua Dr. Amarante, Ramil cresceu ouvindo o violão e os velhos discos de 

tangos trazidos por seu pai. Por parte dos irmãos mais velhos, foi influenciado ao ouvir 

canções pop e grandes nomes da MPB, como Milton Nascimento, Chico Buarque e 

Caetano Veloso.  

Os irmãos Kleiton e Kledir, após breve sucesso em Porto Alegre, mudaram-se 

para o Rio de Janeiro nos anos 1980, onde formaram a dupla de nome homônimo. 

Venderam milhares de discos com hits como “Deu pra ti”, “Fonte da saudade” e 

“Paixão”. 

                                                 
7
 As informações da vida pessoal e familiar e detalhes do início da carreira, assim como informações a 

respeito da formação das bandas de gravação dos discos apresentadas no decorrer deste tópico, 

encontram-se no referido texto de Juarez Fonseca. 
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Em 1981 Ramil lançou Estrela, estrela, seu primeiro LP de estúdio, gravado no 

Rio de Janeiro pela PolyGram. Para um iniciante, nada mal começar com um disco que 

contou com arranjos de Wagner Tiso, Egberto Gismonti, Zé Roberto Bertrami, Azimuth, 

Jamil Joanes, Ricardo Silveira, Mauro Senise, Djalma Corrêa, Robertinho Silva, Luiz 

Avellar, Victor Biglione, seu irmão, Kleiton, além de seus próprios arranjos. O disco 

contou ainda com as participações vocais de Zizi Possi, Tetê Espíndola e do outro 

irmão, Kledir.  

 

 

Capa do disco Estrela, estrela 

 

Estrela, estrela traz algumas das canções que Ramil escreveu ainda adolescente, 

em Pelotas, e parcerias com Arthur Nestrovski, seu irmão Kledir, e Pery Souza, músico 

da cena porto-alegrense. A canção que dá título ao disco foi gravada por Gal Costa no 

disco Fantasia, de 1981. Vitor, aliás, viveu um bom tempo com os recursos dos direitos 

autorais da regravação de Gal Costa.  

A música “Estrela, estrela” ainda hoje é tocada nos shows de Ramil: 

Estrela, estrela 

Como ser assim 

Tão só, tão só 

E nunca sofrer 

Brilhar, brilhar 

Quase sem querer 
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Deixar, deixar 

Ser o que se é 

[...] 

RAMIL, 1981. 

 

Estrela, estrela é um disco extremamente influenciado pelo canto de Milton 

Nascimento. Em diversas canções, pela emissão de voz e pelo timbre, é possível 

confundir o canto de Ramil com o de Milton. Trata-se de um trabalho de um jovem 

músico em busca de sua identidade. Embora já com composições próprias gravadas por 

duas renomadas artistas (Gal Costa e Zizi Possi), e com arranjos de grandes músicos, o 

disco Estrela, estrela é o reflexo direto de Milton sobre Ramil. Mais tarde Ramil (2013, 

p. 24) confessaria: “Meu primeiro disco é marcadamente o de um discípulo de Milton. 

[...] Meu professor de canto foi o Milton, e custei a me livrar dele”. Em 2010, quase 

trinta anos depois, a canção “Estrela, estrela” foi gravada por Milton Nascimento com 

participação do Coro de Três Pontas (cidade mineira onde Milton foi criado) no álbum 

...E a gente sonhando. Embora Ramil tivesse estreado com um time de grandes músicos 

e Gal Costa tivesse gravado a canção título no auge de sua carreira, o LP não teve boa 

repercussão no mercado, o que fez com que a PolyGram rompesse o contrato com 

Ramil.  

Em 1983, Ramil assinou um novo contrato com a gravadora Som Livre, desta vez 

para lançamento de seu segundo disco: A paixão de V segundo ele próprio.  As 

gravações ocorreram no Rio de Janeiro e os produtores do disco foram seus irmãos 

Kleiton e Kledir.  
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Capa do disco A paixão de V segundo ele próprio 

 

Para a gravação do disco, novamente reuniram-se músicos de ponta, alguns que já 

estavam em Estrela, estrela e outros novos, como Nico Assumpção, Hugo Fattoruso, 

Arthur Maia e Gilson Peranzzetta. Ramil participou da produção de alguns arranjos, 

além de tocar violão e teclados eletrônicos. 

O LP contou com 20 faixas. Essa quantidade só foi possível no formato LP porque 

as canções eram alternadas com vinhetas (geralmente de até um minuto), tanto no lado 

A quando no lado B do álbum. Além da quase totalidade de canções autorais, Ramil 

musicou pela primeira vez em sua carreira, em versão em português, um poema de 

Jorge Luis Borges, “Milonga de Manuel Flores”. Ramil voltaria ao autor argentino 26 

anos depois, no disco Délibáb.  

 

Manuel Flores vai morrer 

Isso é moeda corrente 

Morrer é um costume 

Que sabe ter toda a gente 

[...] 

BORGES, Jorge Luis, JACQUES, Alfredo, RAMIL, Vitor, 

1984. 

 

A canção “Noigandres”, por sua vez, é uma versão do texto do poeta provençal 

Arnaut Daniel, que viveu no século XIII. O texto foi traduzido no Brasil por Augusto de 

Campos. Noigandres era também o nome de uma revista do movimento concretista em 



23 

 

São Paulo, além de batizar o grupo de poetas em si, formado inicialmente por Haroldo 

de Campos, Decio Pignatari e Augusto de Campos
8
. 

 

Vejo vermelhos, verdes, blaus, brancos cobaltos 

Vergéis, plans, plais, tertres e vaus; 

A voz do passarinho voa e soa 

Em doces notas, manhã, tarde, noite. 

So'm met en cor qu'ieu colore mon chan 

D'un aital flor don lo fruitz sia amors, 

E jois lo grans, e l'olors de noigandres. 

"Eu sou Arnaut que am(asso)o (L)a(u)r(a), 

Caço lebre com boi e nado 

Contra a maré em luta eterna." 

“Noigandres”. DANIEL, Arnaut, CAMPOS, Augusto de, 

RAMIL, Vitor, 1984. 

 

A gravação de “Noigandres” – assim como de outras canções desse disco - revela 

uma abertura de Ramil para certas poéticas que fogem do grande circuito comercial. De 

certa forma, cada disco de Ramil passa a ser uma nova tentativa de experimentação de 

sua persona artística. 

A paixão de V segundo ele próprio é o disco mais experimental gravado por Vitor 

Ramil: instrumentos de orquestra e de brinquedo, neologismos nos versos das canções, 

poesia concreta, letras densas e versos infantis (escritos pela sobrinha Francine Ramil, 

então com nove anos), canções longas e canções que duram segundos, letras em 

espanhol e português, milongas clássicas e baladas pop. Neste trabalho já podemos 

perceber traços do que o trabalho de Ramil viria a se tornar posteriormente. Ao 

contrário de Estrela, estrela, percebemos em A paixão uma busca por uma identidade 

musical marcada claramente pelo experimentalismo.  

Neste disco podemos ouvir, ainda que um pouco inseguro, Vitor Ramil cantando 

com seu próprio timbre de voz: o Milton Nascimento que ele tanto buscou no primeiro 

                                                 
8
 É importante ressaltar que a vanguarda paulista representada pelo grupo concretista Noigandres 

interessou-se pelo grupo tropicalista em 1968. Esse interesse tornou-se público com o lançamento do livro 

O balanço da bossa, organizado por Augusto de Campos (NAPOLITANO e VILLAÇA, 1998, p 16). 



24 

 

trabalho não está mais presente. Desta vez sua emissão de voz está mais próxima da de 

Caetano Veloso, outra influência do Ramil. A paixão pode ser considerado seu primeiro 

trabalho autoral com algumas características regionalistas, no sentido de tentar imprimir 

na obra traços representativos da identidade sulista: letras em espanhol e português; e 

duas milongas: uma de sua própria autoria, “Semeadura”, e a versão do poema de 

Borges. Em 1984, a canção “Semeadura”, milonga em parceria com José Fogaça, é 

regravada por Mercedes Sosa em versão espanhola, intitulada “Siembra”, no disco 

¿Será posible el sur?.  

É em A paixão que surge pela primeira vez a palavra “Satolep” (palíndromo de 

Pelotas) em uma canção autoral. A palavra viria reaparecer futuramente em toda a obra 

de Ramil. Satolep passaria a ser a cidade fictícia de Ramil, tanto em suas canções 

quanto em seus romances. 

 

Sinto hoje em Satolep 

O que há muito não sentia 

O limiar da verdade  

[...] 

 

Eu existo em Satolep 

E nela serei pra sempre 

O nome de cada pedra 

E as luzes perdidas na neblina 

Quem viver verá que estou ali. 

RAMIL, 1984. 

 

Embora A paixão fosse sucesso de crítica, novamente teve pouquíssima 

repercussão comercial, apesar da boa divulgação em capitais como Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre. Mais uma vez Ramil tem o contrato rompido com a gravadora, 

dessa vez a Som Livre.   

Por ser um disco extremamente experimental, misturou diversas linguagens e 

acabou por não formar uma unidade, como então costumavam ter os discos comerciais 

daquele momento. A busca por uma unicidade dentro do mesmo trabalho viria a ser um 

dos objetivos de Ramil para o disco seguinte.  
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Poucos anos depois, em 1986, Ramil muda-se para o Rio de Janeiro. Nesse 

período participou do projeto Pixinguinha ao lado de Zizi Possi. Conseguiu assinar um 

novo contrato, agora com gravadora EMI, quando começou a trabalhar no novo disco. 

Os arranjos do terceiro disco, Tango, contam com a parceria da banda: Nico 

Assumpção, Paulinho Supekovia, Carlos Bala, Hélio Delmiro, Gilson Peranzzetta, Luiz 

Avellar, Dudu Tretin, Márcio Montarroyos, Léo Gandelman. Não havia arranjos 

orquestrais como nos discos anteriores. Havia uma maior coesão na banda. Ao contrário 

de A paixão, que possuía 20 faixas, Tango tinha apenas oito canções. 

 

 

Capa do disco Tango 

 

Vivia-se um período no qual o rock estava no auge, especialmente com a 

repercussão do primeiro Rock In Rio
9
, que tinha acontecido no ano anterior. A 

repercussão foi tão grande que em 1986 surgiu outro festival semelhante, dessa vez na 

Apoteose, também no Rio de Janeiro, o primeiro Hollywood Rock. Era o momento do 

                                                 
9
 Vejamos a seguir um trecho da carta do leitor Nelson Fragoso, publicada no Caderno 2, p. 2, do jornal O 

Estado de São Paulo, de 4 de setembro de 1986:  “O cenário musical brasileiro foi dividido até agora nos 

anos 80 em duas fases: pré-Rock In Rio e pós-Rock In Rio. Depois do memorável festival, descobriu-se 

que, na terra do samba, o rock poderia vender como banana”. Apud TINHORÃO, 1998, p. 341. 
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surgimento e da popularização do rock nacional, entre cujos os antecedentes musicais 

estava o tropicalismo. 

Entretanto, o disco Tango não tinha nada de rock, além disso, trazia algumas 

canções experimentais, como “Virda”, a instrumental “Nino Rota no sobrado”, e as 

longuíssimas “Joquim”, versão da canção “Joey”, de Bob Dylan, e “Loucos de cara”, 

parceria com o irmão Kleiton Ramil. As duas últimas tinham estrutura narrativa: a 

primeira com oito e a segunda com seis minutos. Ainda assim, “Joquin”, ao contrário do 

que ocorria com as músicas comerciais executadas nas rádios, geralmente com duração 

de três a quatro minutos, foi uma das canções mais pedidas nas rádios de Porto Alegre.  

Abaixo, a curta letra de “Virda”. Ao compor uma canção repleta de palavras 

comuns adulteradas pela inserção do /r/ pós-vocálico ou pós-consonantal, consegue 

certo efeito desestabilizador e confuso para o ouvinte que, sem compreender a letra, 

concentra sua atenção nos versos pronunciados. 

 

Archei ar palarvra virda 

Crarvada nar trua crara 

parlavra virda escrisita 

crarvada nar trua almar 

crom virda escrevermos artre 

srem erla ningrém craminha 

sorb or chapréu 

Archei ar palarvra virda! 

RAMIL, 1987. 

 

Como o disco anterior, Tango teve boa repercussão na crítica mas não alcançou 

retorno comercial. O nome, Tango, também não favoreceu a entrada nos circuitos 

comerciais por estar diretamente associado ao famoso gênero argentino. Pela terceira 

vez consecutiva, Ramil teve seu contrato encerrado. A EMI seria sua última gravadora 

tradicional.  

Embora tivesse três discos lançados por três grandes gravadoras, Vitor Ramil não 

fazia shows. Sua atuação restringia-se às tarefas de composição e gravação em estúdio, 
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fechando-se para as possibilidades de apresentações em palcos. Até então nunca tinha 

feito shows ao vivo para divulgação dos discos. As poucas apresentações realizadas 

tinham caráter amador. Para mudar essa trajetória, decidiu lançar Tango com show em 

Porto Alegre.  

Com intuito de minimizar seu constrangimento ao vivo, criou, em 1987, um alter 

ego chamado Barão de Satolep. O personagem corcunda, com capa preta e cara pintada 

de branco, assemelhava-se a um vampiro. Pensado apenas para uma participação em 

uma temporada do espetáculo teatral Tangos & Tragédias
10

, o Barão de Satolep cantava 

músicas de humor negro e escatológicas. Essas músicas, autorais, nunca foram gravadas 

por Ramil (FONSECA, 2013, p. 32). O Barão de Satolep, embora muito pouco 

comentado na carreira de Vitor Ramil, foi um personagem importante na medida em que 

deu a seu criador segurança e intimidade com o palco. Através do personagem, Ramil 

encontrou seu caminho e aprendeu a lidar com os imprevistos dos palcos. Aliás, a 

própria capa de Tango lembra o personagem Barão de Satolep.  

Em 1992, Ramil decide deixar o Rio de Janeiro para viver na antiga casa da Rua 

Dr. Amarante, em Pelotas. No período que vai de 1987, ano de lançamento de Tango, 

até 1995, compôs e fez diversos shows em Porto Alegre e Rio de Janeiro. Nesse mesmo 

período, começou a escrever a novela Pequod. 

Após oito anos sem gravar, o quarto disco, À beça, foi lançado em 1995 com 14 

composições. Algumas das canções já vinham sendo apresentadas em shows ao vivo 

antes do lançamento do álbum.  

À beça é seu primeiro trabalho lançado no formato CD. É um disco com músicas 

mais comerciais – com refrão, duração de três a cinco minutos etc. -, que podem ser 

facilmente executadas em rádio. Comparado aos trabalhos anteriores, é um disco pop 

em alguns sentidos: pela duração das músicas, pelas letras mais convencionais, pelos 

arranjos mais simples e até mesmo pela capa do CD, uma foto colorida de Ramil com 

fundo cor de laranja. Foi a primeira vez que Ramil mostrou sua cara na capa de um 

disco.  

 

                                                 
10

Espetáculo apresentado anualmente, de 1987 a 2014, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. 
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Capa do disco À beça 

 

Contudo, mesmo em À beça, encontramos canções como “Foi no mês que vem”, 

que faz uma mistura com os tempos verbais de alguns versos (vou te vi / vou andei / 

vou fiquei / foi no mês que vem / foi quando eu chegar); ou a canção que dá nome ao 

disco, que remete à “Com que roupa” de Noel Rosa. Embora defendendo uma estética 

do frio, Ramil consegue manter um diálogo com o passado e especialmente com o 

samba. Abaixo, trecho da letra de “À beça”: 

 

[...] 

Com que roupa eu vou 

A tudo que você me convidou? 

Mais que um pano novo 

Eu quero pôr 

Um novo à beça 

À beça, à beça 

Com que roupa eu vou? 

Mais que o velho o novo já gastou 

Mais que um pano novo 

Eu quero pôr 

Um novo à beça 

À beça, à beça, à beça 

[...] 

RAMIL, 1995. 
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À beça foi o primeiro trabalho de Ramil lançado de forma independente. Saiu pelo 

selo Capacete, que pertencia a uma revista gaúcha de música e teve distribuição 

limitada. A revista teve curta duração, o que acabou transformando o CD em raridade. 

Também em 1995, foi lançada a novela Pequod, ficção que relata a memória de um 

filho e seu pai a partir das remotas origens na Galícia. Importante dizer que o ambiente 

no qual se passa é novela é tipicamente sulista: as cidades de Montevidéu e Satolep. Em 

2003 o livro seria publicado na França. 

Em 1996, em um momento ainda inicial da internet no Brasil, Ramil lançou, em 

parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) o site Satolepage, dedicado ao 

seu trabalho, no qual disponibilizava sua agenda de shows, informações sobre os discos 

e sobre o livro Pequod (àquele momento em desenvolvimento). O site ainda hoje pode 

ser visitado, embora esteja completamente desatualizado em termos de conteúdo e 

defasado em termos de navegabilidade na web 2.0. 

É somente no disco seguinte, Ramilonga – A estética do frio, de 1997, que Ramil 

lança um trabalho completamente respaldado no que ele, há quatro anos, vinha 

chamando de estética do frio
11

. O disco foi gravado no Rio de Janeiro, com os músicos 

Nico Assumpção, André Gomes e Alexandre Fonseca. Para o lançamento de Ramilonga, 

Vitor criou o selo Satolep, que fez a distribuição juntamente com a Kuarup, gravadora 

independente sediada no Rio de Janeiro.  

 

                                                 
11

 Ver nota nº 1. Falaremos adiante sobre A estética do frio. Por ora, cabe apenas informar que se trata de 

um ensaio publicado por Vitor Ramil em 1993, no qual são discutidas, entre outros temas, as questões 

identitárias e a posição ocupada pela produção cultural da região sul no contexto brasileiro e na região da 

Bacia do Prata.  



30 

 

 

Capa do disco Ramilonga 

 

Ramilonga já deixa claro, a partir do título, a forte influência da milonga
12

 no 

disco.  No entanto, as “ramilongas” trazem características e inovações que fogem da 

poética regionalista à qual o ritmo ficou popularmente associado. 

A partir de onze “ramilongas”, Ramil consegue percorrer o imaginário regional 

conjugando a fala gauchesca utilizada pelos homens do campo à fala coloquial urbana. 

O canto forte associado à milonga cede espaço a um canto suave. Aos instrumentos 

convencionais são associados instrumentos indianos e africanos. Trata-se de um 

trabalho particularmente inovador por ser, primeiramente, integralmente dedicado à 

milonga, gênero que naquele momento estava “esquecido”, e por modernizar a milonga, 

ao introduzir um novo tipo de canto e mesclar instrumentos que até então nunca 

estiveram associados ao ritmo. Em relação ao canto, Ramil faz algo semelhante ao que 

fez João Gilberto, quando introduziu um canto suave em um momento no qual reinavam 

os vozeirões.  

Ramilonga é considerado um disco divisor de águas na carreira de Vitor Ramil. 

Pela primeira vez ele conjugou elementos associados à música regional rio-grandense a 

elementos musicais contemporâneos, ao mesmo tempo em que uniu tradição e 

experimentalismo. Foi o primeiro disco no qual criou explicitamente uma identidade 

                                                 
12

 Gênero de música tradicional no extremo sul da América, especialmente na Argentina, Uruguai e na 

região sul do Brasil. É um tipo de canção geralmente carregada de emoção. Falaremos mais 

detalhadamente sobre a milonga no último capítulo. 
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enquanto artista do sul do Brasil. Ao mesmo tempo em que buscou referências locais e 

em países vizinhos como Uruguai e Argentina, ultrapassou a barreira regional e ganhou, 

pela primeira vez, visibilidade em todo o Brasil.  

O disco é aberto com a canção homônima, na qual Ramil sobrevoa Porto Alegre 

ao fazer uma descrição da cidade: 

 

[...] 

Sobrevôo os telhados da Bela Vista 

Na Chácara das Pedras vou me perder 

Noites no Rio Branco, tardes no Bom Fim 

Nunca mais, nunca mais 

O trânsito em transe intenso antecipa a noite 

Riscando estrelas no bronze do temporal 

Ares de milonga vão e me carregam 

Por aí, por aí 

Ramilonga, Ramilonga 

[...] 

RAMIL, 1997. 

 

“Milonga das sete cidades – A estética do frio” é uma canção manifesto do disco, 

no qual Ramil insere na letra as sete cidades (características) d’a estética do frio: Rigor, 

Profundidade, Clareza, Concisão, Pureza, Leveza e Melancolia:  

 

Fiz a milonga em sete cidades 

Rigor, Profundidade, Clareza 

Em Concisão, Pureza, Leveza 

E Melancolia 

Milonga é feita solta no tempo 

Jamais milonga solta no espaço 

Sete cidades frias são sua morada 

[...] 

RAMIL, 1997. 
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As sete carceterísticas – definidas no ensaio A estética do frio – são as 

qualidades que vão guiar todo o trabaho musical de Ramil. Para ele, uma produção 

musical sulista, como a que ele vem desenvolvendo, deve apresentar esses traços, que se 

opõem aos traços da música produzida nas demais regiões do Brasil.   

Também é neste disco que grava o poeta rio-grandense João da Cunha Vargas, o 

qual, futuramente, junto com Jorge Luis Borges, teria poemas musicados no disco 

Délibáb. Em Ramilonga, existem três poemas de João da Cunha Vargas musicados: 

“Gaudério”, “Último pedido” e “Deixando o pago”.  

Há uma parceria com o poeta gauchesco Juca Ruivo em “Memória dos bardos 

das ramadas” e remissões a um conto do escritor pelotense João Simões Lopes Neto, na 

música “No Manantial”. Lopes Neto viria a aparecer como personagem do segundo 

livro de Vitor Ramil, que seria intitulado Satolep. Além disso, o disco conta com um 

poema musicado de Fernando Pessoa, “Noite de São João”, e um poema do folclore 

uruguaio, cantado em espanhol, na canção “Milonga”. 

Ramil ficou muito marcado por Ramilonga, a ponto de mesmo hoje, passados 

dezessete anos desde o lançamento, o público ainda associar seu “estilo próprio” 

especialmente a esse trabalho. A milonga, a partir de então, também ganhou nova 

projeção e apreço por parte dos músicos da região, além de ter despertado interesse fora 

do Rio Grande do Sul. Ela deixou de ser associada à canção regionalista e ganhou 

contornos contemporâneos. 

Nesse período também aumentou o interesse a respeito das discussões 

levantadas no ensaio “A estética do frio” sobre as identidades nacionais. Ao viajar pelo 

Brasil, Ramil começou a ser questionado sobre como é viver perto do Uruguai e da 

Argentina, como é o sentimento de pertencimento de ser brasileiro em uma região de 

fronteira. Esses questionamentos levaram Ramil a desenvolver e ampliar as discussões 

do ensaio, que futuramente viria a ser lançado como livro com título homônimo. 

Em 1998, Ramil iniciou o projeto para relançamento de seu segundo disco, A 

paixão de V segundo ele próprio, em CD. Voltou ao estúdio para fazer algumas 

regravações e adicionou duas novas vinhetas. Alterou quase que por completo a ordem 
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das músicas, só permanecendo na mesma posição a primeira e as três últimas canções. 

O trabalho foi relançado no ano seguinte. Mesmo após o sucesso de Ramilonga, o 

relançamento de A paixão não teve repercussão. 

Embora marcado por Ramilonga e tendo relançado A paixão, em setembro de 

1999, fez um show de voz e violão em Porto Alegre intitulado “Borges da Cunha Vargas 

Ramil”. O show não estava ligado a nenhum de seus discos e era composto somente por 

poemas de Jorge Luis Borges e João da Cunha Vargas.  

O trabalho seguinte foi Tambong. Ramil transferiu a produção do disco para 

Buenos Aires, sendo este seu primeiro trabalho majoritariamente gravado na capital 

portenha
13

. Tambong teve ainda uma versão gravada em espanhol, intitulada Tambong 

en Español, que contou com cinco letras em português. As demais foram todas gravadas 

em versões em espanhol. 

Há agora, além da intencionalidade por buscar uma estética representativa da 

produção cultural realizada no sul do Brasil, outras descentralizações importantes: a 

produção do trabalho deixa o centro econômico do Brasil, representado por Rio de 

Janeiro e São Paulo, e instala-se em Buenos Aires, capital que exerce uma grande 

influência cultural sobre Porto Alegre, mais do que o próprio Rio de Janeiro e São Paulo 

inclusive; a produção do disco fica a cargo de um produtor e músico argentino, Pedro 

Aznar; a banda formada para gravação também contou com músicos portenhos, como o 

percussionista Santiago Vazquez.  

No campo linguístico, foi nesse disco que Ramil conseguiu mergulhar 

definitivamente no universo platino e hispano-americano, pois a recepção de seu 

trabalho foi facilitada pelo uso da língua hispânica, no caso da versão do disco em 

espanhol, lançada na Argentina.  

O título do disco, Tambong, segundo Ramil, é uma mistura do som das palavras 

tango, samba, bossa, candomblé e milonga
14

. Nesse disco aparecem cinco regravações: 

quatro canções do disco À beça, “Não é céu”, “Grama verde”, “Foi no mês que vem” e a 

canção que dá título ao disco, mais a canção que dá título ao seu disco de estréia, 

                                                 
13

 Algumas gravações com participação de músicos brasileiros aconteceram no Rio de Janeiro. 

14
 Cf. FONSECA, 2013, p. 43. 
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“Estrela, estrela”. Aliás, a releitura da própria obra é uma característica na carreira de 

Ramil. Há, com freqüência, regravações de canções de discos anteriores, geralmente 

com novos arranjos. Há ainda duas versões para canções de Bob Dylan, “Um dia você 

vai servir a alguém” (“Gotta serve somebody”) e “Só você manda em você” (“You’re a 

big girl now”), além de canções feitas a partir de poemas de Paulo Leminski, “O velho 

Leon e Natália em Coyoacán”, e Allen Ginsberg, “Para Lindsay” (tradução de Cláudio 

Willer). Por fim, há apenas quatro músicas inéditas, sendo que uma delas, “Quiet 

music” com letra em inglês do próprio Vitor Ramil. 

Abaixo, trecho de “A ilusão da casa”, que retrata bem a trajetória de Ramil, 

especialmente se pensarmos na sua relação com a velha casa da família na Rua Dr. 

Amarante:  

As imagens descem como folhas 

No chão da sala 

Folhas que o luar acende 

Folhas que o vento espalha 

Eu plantado no alto em mim 

Contemplo a ilusão da casa 

As imagens descem como folhas 

Enquanto falo 

Eu sei 

O tempo é o meu lugar 

O tempo é minha casa 

A casa é onde quero estar 

Eu sei 

RAMIL, 2000. 

 

Em 2003 participou como conferencista no seminário “Porto Alegre, un autre 

Brésil”, em Genebra, onde falou sobre as discussões da estética do frio, que viria a ser 

lançado como livro pouco tempo depois com edição bilíngüe em português e francês.  

No início de 2004 Ramil começou a compor as canções que fariam parte de seu 

próximo trabalho. Longes foi lançado nesse mesmo ano e trouxe algumas características 

em comum com o trabalho anterior: foi gravado em Buenos Aires, novamente pelo 

produtor Pedro Aznar e com a banda formada por argentinos e brasileiros, entre os 
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quais, Santiago Vazquez e Marcos Suzano nas percussões, Christian Judurcha na 

bateria, Gabriel Victora no piano e Bernardo Bosísio na guitarra.  

 

 

Capa do disco Longes 

 

Entre as canções do disco encontram-se “Querência”, mais um poema musicado 

de João da Cunha Vargas; “Perdão”, desenvolvida a partir de um prelúdio de Bach; 

“Adiós, goodbye”, canção que dialoga com “O trem azul” do mineiro Lô Borges; “De 

banda”, composição diretamente inspirada em “A banda” de Chico Buarque
15

; e “A 

word is dead”, poema musicado de Emily Dickinson. 

Além do Brasil, o show de Longes passou por Montevidéu. Ainda em 2004, foi 

lançado o livro A estética do frio – Conferência de Genebra, também editado pela 

Satolep.  

Em 2005 Ramil retomou o show intitulado “Borges da Cunha Vargas Ramil”, 

dedicado exclusivamente à milonga, que tinha sido realizado com sucesso em 1999. 

Dessa vez, para acompanhá-lo, chamou o violonista argentino Carlos Moscardini, que 

viria a ser seu parceiro no disco Délibáb. O show, novamente dedicado a poemas de 

                                                 
15

 Embora Ramil já estivesse mergulhado na estética do frio, podemos perceber um diálogo com o 

universo do samba e a aparição de Marcos Suzano como percussionista do disco. Ver também página 22. 
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Jorge Luis Borges e João da Cunha Vargas, teve apenas três apresentações e ingressos 

esgotados em todos os dias. 

Satolep sambatown, lançado em 2007, é um disco assinado em parceria com o 

percussionista carioca Marcos Suzano
16

, que poucos anos antes havia feito uma 

temporada de shows com Ramil no Rio de Janeiro e havia participado da gravação de 

Longes. O disco, fruto dessa parceria, foi gravado no Rio de Janeiro e editado pelo selo 

MP,B Discos com distribuição pela Universal, o que também ajuda a explicar seu maior 

alcance. A produção é de Vitor Ramil e Marcos Suzano. 

O nome do disco é uma mistura da Satolep de Ramil à cidade do samba, 

Sambatown (Rio de Janeiro), de Suzano. Sambatown é também o nome do primeiro 

disco de Marcos Suzano, lançado em 1996. Dois músicos que se unem, cada qual 

carregando particularidades musicais de suas respectivas cidades, para gravar um disco 

ímpar na carreira de Ramil.  

 

 

Capa do disco Satolep sambatown 

  

Satolep sambatown mescla os elementos representativos da estética do frio 

(características representadas pelas sete cidades) à percussão carioca, próxima do 

samba, de Suzano. O resultado, segundo o próprio Ramil, é um disco de samba frio. Ao 

                                                 
16

 Marcos Suzano não tem parceria em nenhuma das letras; sua participação é exclusimente nas melodias 

das canções e na produção do disco. 
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dialogar com um percussionista do “centro do Brasil” e incorporar elementos do samba 

às suas composições, Ramil produziu um trabalho com boa repercussão comercial e 

aumentou consideravelmente sua projeção no país. O trabalho conta ainda com uma 

parceria e a participação do músico e compositor uruguaio Jorge Drexler e, novamente, 

traz três regravações de canções lançadas em discos anteriores.  

Sem dúvida, é o trabalho mais pop de Ramil e, talvez, por isso mesmo, o mais 

bem sucedido em termos comerciais. Embora sutil e leve como toda a obra de Ramil, 

suas canções inovam ao incorporar percussão e batidas eletrônicas a um canto suave, 

acompanhado de uma estrutura rítmica “fria”. A percepção do ritmo da percussão, 

especialmente a batida do pandeiro, nos leva a uma falsa associação com o samba. As 

canções são uma mistura de suingue e melancolia que convivem harmoniosamente. É o 

trabalho de Ramil que está mais associado à MPB propriamente dita. Esse disco 

também serviu para tirar o estigma que se criava em torno de Ramil: o de músico do sul 

que compunha milongas e gravava em Buenos Aires. Satolep sambatown revela um 

músico que dialoga com a diversidade brasileira e com o universo pop sem perder a 

maestria e as características que o distinguem. O trabalho figurou na lista dos melhores 

discos do ano de alguns críticos musicais. 

O ano de 2008 foi marcado por fatos importantes na carreira de Ramil: viagem à 

Colômbia para cantar e falar sobre a estética do frio; lançamento do livro Satolep, que 

vinha sendo escrito há oito anos, e participação, como escritor, na FLIP; o livro Satolep 

foi ainda um dos finalistas do prêmio Jabuti; recebeu o Prêmio Tim de Música 

(posteriormente transformado em Prêmio da Música Brasileira) como melhor cantor 

pelo voto popular por Satolep sambatown.  

2010 é o ano de lançamento de Délibáb. O título do disco surgiu de uma palavra 

húngara e deriva da seguinte etimologia: déli = do sul + báb = ilusão, ou seja, ilusão do 

sul. Trata-se de um fenômeno das planícies húngaras, uma espécie de miragem, que traz 

para perto paisagens distantes. Essa palavra chegou até Ramil a partir de um texto de 

Ernesto Sábato presente no livro Nosso universo maravilhoso, no qual o autor descreve 

o fenômeno chamado délibáb.  

Nesse trabalho, Ramil voltou a produzir e gravar em Buenos Aires. Dessa vez, o 

único músico convidado foi o violonista e compositor argentino Carlos Moscardini, que 
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já havia tocado com Ramil no segundo show “Borges da Cunha Vargas Ramil”. Trata-

se, portanto, de um disco com voz e dois violões. Junto com o CD, também foi lançado 

um DVD que documentou toda a gravação do disco. Délibáb saiu pelo selo Satolep com 

CD e DVD juntos e também foi lançado e distribuído na Argentina. 

 

 

Capa do disco Délibáb 

 

No trabalho, Ramil musicou poemas do argentino Jorge Luis Borges e do 

brasileiro João da Cunha Vargas. O disco alterna sempre uma canção de Borges (cantada 

em espanhol) e uma canção de João da Cunha Vargas (em português). Todos os poemas 

de Borges foram extraídos do livro Para las seis cuerdas, de 1965, e todos os poemas 

de João da Cunha Vargas foram extraídos do livro Deixando o pago: poemas xucros, de 

1981. Dois poetas no mesmo disco: Borges, autor reconhecido internacionalmente, e 

Vargas, poeta regionalista de Alegrete, interior do Rio Grande do Sul. Os poemas de 

Borges são compostos por narrativas e ambiências de clima que estimulam a atenção do 

leitor, geralmente por não trazerem a conclusão da cena; os poemas de Vargas, por sua 

vez, trazem narrativas e cenas completas, que de alguma forma estimulam o imaginário 

gauchesco da própria obra de Ramil.  

Délibáb é o segundo disco exclusivamente dedicado à milonga. Das doze 

canções, apenas duas tinham sido gravadas em trabalhos anteriores. As outras dez 

faixas, embora fizessem parte das apresentações de Ramil, especialmente do show 
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“Borges da Cunha Vargas Ramil”, eram inéditas em discos. O disco tornou-se, mais do 

que Satolep sambatown, o trabalho de Ramil mais difundido e reconhecido no Brasil e 

no exterior. Foi um trabalho essencial para a projeção de Ramil e o consolidou como 

importante nome no cenário da música brasileira. 

Em 2010, Ramil fez o show Délibáb, acompanhando por Moscardini, em 

Buenos Aires, Porto Alegre e outras cidades do Brasil. No ano seguinte, por Délibáb, 

ganhou o segundo troféu Prêmio da Música Brasileira, como melhor cantor na categoria 

regional.  

Em 2013, foi lançado seu primeiro songbook com uma seleção de 60 partituras 

completas de seu trabalho e com composições que vão desde seu primeiro disco, 

Estrela, estrela, de 1981, até o disco Délibáb, de 2010. 

 

 

Capa do Songbook Vitor Ramil 

 

Para acompanhar esse lançamento, que é muito raro no Brasil, especialmente por 

se tratar de um artista independente, Vitor Ramil lançou o disco duplo Foi no mês que 

vem, com 32 releituras de músicas de sua carreira, pegando o mesmo período abordado 

pelo songbook. O disco reforça uma atitude constante na carreira de Ramil: rever sua 
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própria obra. Esse é o primeiro trabalho de Ramil a contar com recursos captados de 

forma colaborativa
17

 pela internet: 863 pessoas de 8 países colaboraram financeiramente 

com a produção
18

.  

 

 

Capa do disco Foi no mês que vem 

 

Dessa vez as gravações foram realizadas em Buenos Aires, Porto Alegre e no 

Rio de Janeiro. O trabalho é um encontro de Ramil com músicos brasileiros, uruguaios 

e argentinos que fazem parte da sua trajetória, entre os quais destacam-se: Milton 

Nascimento, Jorge Drexler, Fito Paez, Ney Matogrosso, Pedro Aznar, Carlos 

Moscardini, Marcos Suzano e seus irmãos Kleiton e Kledir.  

A obra de Ramil pode ser dividida em três partes: na primeira parte podemos 

incluir os três primeiros discos: Estrela, Estrela (1981), A paixão de V segundo ele 

próprio (1984) e Tango (1987). Embora sejam discos com propostas diferentes, em 

todos podemos perceber a busca por uma identidade: no primeiro caso, a busca pelo 

canto de Milton Nascimento; no segundo caso, um disco completamente experimental, 

                                                 
17

 Processo também conhecido como crowdfunding. 

18
 O valor captado para o projeto foi de R$84.587,00, aproximadamente 40% a mais que o valor 

inicialmente previsto, que foi de R$60.000,00. Mais informações em: 

http://www.tragaseushow.com.br/projeto/1-vitor-ramil-foi-no-mes-que-vem. Acesso em: 18 jul. 2013, às 

12:31. 

http://www.tragaseushow.com.br/projeto/1-vitor-ramil-foi-no-mes-que-vem
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mas sem unidade enquanto obra; no terceiro caso, um disco com proposta mais definida, 

no qual a identidade de Ramil enquanto artista começa a se formar. E nos três casos, 

trata-se de discos lançados por grandes gravadoras localizadas no Rio de Janeiro. 

Na segunda parte, podemos incluir os seguintes discos: À beça (1995), Tambong 

(2000), Longes (2004) e Satolep sambatown (2007). Trata-se de discos com propostas 

mais pop, algumas vezes próximo ao pop rock nacional, outras vezes dialogando mais 

com a MPB. São discos de gravadoras independentes (com exceção de Satolep 

sambatown), com linguagens definidas e cada qual com sua respectiva unicidade 

artística e musical. Também são discos lançados depois da publicação do ensaio “A 

estética do frio” e no período em que Vitor já tinha voltado a morar em Pelotas. 

Na terceira e última parte incluímos os discos Ramilonga – A estética do frio 

(1997) e Délibáb (2010). De acordo com a cronologia, Ramilonga deveria estar na 

segunda parte, mas acreditamos que esse disco, assim como Délibáb, merece estar em 

um terceiro bloco à parte. Trata-se de dois trabalhos dedicados exclusivamente à 

milonga. O primeiro mostra um Ramil pela primeira vez completamente envolvido nas 

questões regionais e identitárias sulistas, especialmente impulsionado pela publicação 

do ensaio “A estética do frio”, como explicita o subtítulo do trabalho. Além disso, 

Ramilonga consegue trazer à tona, através de uma linguagem contemporânea e 

inovadora, um ritmo que estava esquecido no próprio Rio Grande do Sul. No segundo 

trabalho, ainda mais maduro, mergulha em obras de dois escritores representativos do 

mundo gauchesco. Para união dos dois poetas no mesmo trabalho, novamente recorre à 

milonga, ritmo comum à Argentina e ao (sul do) Brasil. Os dois trabalhos são divisores 

na carreira de Ramil: o primeiro por marcar a excelência de um músico e compositor, ao 

mesmo tempo em que mostra ao público, para além das canções, um pensador das 

questões locais, ao retomar e renovar a milonga. O segundo por marcar a maturidade de 

Ramil: a milonga é usada para unir dois poetas e dois idiomas no mesmo trabalho. Ao 

ultrapassar definitivamente as barreiras regionais, Délibáb consolida Ramil como um 

músico brasileiro do Sul
19

.   

                                                 
19

 Quanto ao disco Foi no mês que vem (2013), por se tratar de uma revisão de seu próprio trabalho, e que 

foi lançado especialmente em função do songbook, não o incluímos em nenhuma das três partes.  
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O quadro a seguir resume a produção musical de Ramil desde o início da 

carreira: 

 

ANO SUPORTE DISCO 

PRINCIPAL 
LOCAL DE 

GRAVAÇÃO / 
PRODUÇÃO 

PRODUTOR(ES) GRAVADORA DISTRIBUIÇÃO 

1981 LP Estrela, estrela Rio de Janeiro João Augusto PolyGram PolyGram 

1984 LP 
A paixão de V 
segundo ele próprio 

Rio de Janeiro Kleiton e Kledir 
Som Livre / RBS 
Discos 

Som Livre / RBS 
Discos 

1987 LP Tango Rio de Janeiro João Augusto EMI – Odeon EMI – Odeon 

1995 CD À beça Rio de Janeiro 

Marcio 
Menescal e 
Alexandre 
Moreira 

Capacete Records Revista Capacete 

1997 CD 
Ramilonga - A 
estética do frio 

Rio de Janeiro Vitor Ramil 

Satolep (com 
financiamento da 
Prefeitura de Porto 
Alegre) 

Satolep e Kuarup 

2000 CD Tambong Buenos Aires Pedro Aznar Satolep Satolep 

2000 CD Tambong en espanõl Buenos Aires Pedro Aznar Satolep Satolep 

2004 CD Longes Buenos Aires Pedro Aznar Satolep Satolep 
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Podemos visualizar, a partir do quarto disco, À beça, a saída quase que definitiva 

das grandes gravadoras e o começo de uma carreira independente, que viria a se 

consolidar dentro do próprio selo, o Satolep. Também podemos ver, a partir do disco 

Tambong, a entrada da capital portenha como local de gravação e produção de seus 

trabalhos. Devemos ainda destacar a aparição, em dois momentos, de formas 

alternativas de financiamento: primeiro com recursos da Prefeitura de Porto Alegre, no 

disco Ramilonga, e posteriormente com financiamento coletivo - crowdfunding - junto 

ao público, no disco Foi no mês que vem. 
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1.2. Ramil e a indústria fonográfica independente 

Conforme vimos, Ramil não teve uma relação duradoura com a indústria 

fonográfica. A pouca repercussão e a baixa vendagem dos discos o impediram de seguir 

essa trajetória, que àquele momento era a mais usual.  

Apesar de ter produzido discos e gravado canções significativas de sua carreira, 

esse período não foi comercialmente próspero. Para além da perversão do modelo 

adotado pela indústria, existia claramente uma incompatibilidade entre Ramil e as 

majors, e vice-versa. Soma-se ainda a inexperiência do início de carreira de um jovem 

músico vindo do sul para o aglomerado mercado fonográfico sediado no Rio de Janeiro.  

A carreira de Ramil seguiu uma trajetória contrária ao que geralmente acontece 

no momento atual: começou em grandes gravadoras e se direcionou para a produção 

independente, para em seguida se consolidar na auto-produção. Foi com essa mudança e 

com o retorno para suas afiliações gaúchas e platinas que seu trabalho ganhou 

visibilidade. 

As independentes ganharam muito espaço nos anos 1980 com a revalorização 

das músicas locais, a ponto de muitas vezes se transformarem em verdadeiras empresas 

de produção e distribuição em nível globalizado (OCHOA, 2003, p. 19).  Ana María 

Ochoa (2003, p. 19) lembra ainda que a pluralidade sonora do mundo atual só é 

possível, em grande parte, pela presença e pelo trabalho desenvolvido pelas indies nas 

últimas décadas. 

Se as majors eram as responsáveis pelas grandes carreiras e pelo mainstream a 

nível transnacional, as gravadoras independentes atuavam justamente em nichos de 

mercado, ao produzir o que estava fora da fatia do mercado de massa. Além disso, 

tinham um cuidado personalizado com o artista, priorizando sempre a qualidade do 

produto final.  

Nas décadas 1980 e 1990, apesar de dialogarem com as majors especialmente no 

dizia respeito à distribuição dos produtos, o lugar das independentes no mercado era 

muito bem definido. Ambas funcionavam como partes complementares de um mesmo 

complexo: as majors na massificação de um tipo de música comercial vendida em 

qualquer parte do mundo e as indies em músicas locais ou tradicionais. 
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Ramil entrou na carreira independente na década seguinte ao boom das 

independentes, nos anos 1990
20

. Foi nessa década que começou o fenômeno da auto 

produção musical, no qual os próprios artistas gravavam, produziam e distribuíam suas 

canções por fora dos circuitos oficiais, fossem majors ou mesmo indies (OCHOA, 2003, 

p. 20). Podemos identificar a partir desse momento, portanto, a circulação de canções 

desassociadas do complexo industrial, produzidas por empresas de pequeno e médio 

porte ou mesmo de grande porte. Essa mudança só foi possível graças ao 

desenvolvimento e à popularização das tecnologias de gravação e produção que surgiam 

naquele momento. Os menores custos e a possibilidade de gravação em pequenos 

estúdios foram fatores primordiais para essa mudança. Foi justamente esse o período do 

disco Ramilonga – A estética do frio.   

Ramilonga chegou ao mercado no período anterior à digitalização da música - 

quando as gravadoras independentes ainda atravessavam um bom momento comercial e 

conseguiam manter seu espaço definido dentro das fatias do mercado fonográfico. Além 

de ser um disco divisor na carreira de Ramil, foi também o primeiro trabalho lançado 

pela Satolep, selo cujo único artista é seu próprio criador, Vitor Ramil.  

Apesar dos empecilhos, esse contexto ofereceu o que Ramil buscava: liberdade 

para criação e a possibilidade de espaço para circulação fora dos circuitos comuns. 

Entre outros pormenores, a possibilidade de união desses dois pontos permitiu a Ramil 

enxergar novos horizontes, entre os quais destacamos a redescoberta e o 

aprofundamento em suas raízes gauchescas. 

Nesse ambiente sua obra ganhou mais particularidades, inclusive em relação aos 

artistas independentes, pois toda a estrutura de produção e comercialização de seus 

produtos (discos e livros) ultrapassou o modelo independente para se tornar um modelo 

familiar. A mulher, a irmã e o filho estão diretamente envolvidos na produção, no 

atendimento e nas vendas promovidas pelo selo Satolep. Atualmente a carreira de Ramil 

é majoritariamente independente, de auto-produção e familiar. Foi como artista 

independente que conseguiu espaço e reconhecimento no meio artístico brasileiro. E é 

notório que Ramil fez desse modelo de produção mais uma de suas marcas.  

                                                 
20

 No próximo capítulo, falaremos mais sobre a importância da década de 90 no cenário da música 

brasileira. 
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Em paralelo apropriou-se artística e conceitualmente bem da repercussão gerada 

pela estética do frio no Brasil e na América do Sul, moldando sua própria imagem desde 

Pelotas em meios próprios de divulgação diretamente junto ao público, especialmente 

por seu site
21

, no qual também comercializa seus produtos, e pelo Facebook
22

.  

De modo semelhante, e como que antevendo o que iria se popularizar 

especialmente a partir dos anos 2000, conseguiu construir uma carreira com traços 

particulares de inovação e reinserção no circuito comercial. Ramil se reinventou 

artisticamente a partir de suas raízes, de modo que mesmo nos discos mais pop 

conseguiu manter a sonoridade típica do seu trabalho, estando sempre presentes 

elementos como violão e voz suaves. No caso de Satolep sambatown, por exemplo, a 

percussão de Marcos Suzano conseguiu lembrar a ambiência do samba sem, no entanto, 

ultrapassar a barreira permitida pelo trabalho de Ramil (é um disco de “samba frio”).  

Após a inexperiência dos primeiros anos e o fracasso comercial nos três 

primeiros discos, Ramil conseguiu criar sua identidade artística: os discos lançados, 

assim como seus livros, sempre despertam mais interesse que os trabalhos anteriores, 

inclusive comercialmente falando. A fórmula dessa bem sucedida carreira independente 

pode ser apontada como a crença e a persistência em um discurso que ele criou para si 

mesmo e a busca por modernizar e popularizar a música gaúcha, a partir da qual ganhou 

projeção - mas que também o deixou rotulado. 

A posição que Ramil inventou para si mesmo encontrou espaço em uma lacuna 

do mercado: um músico independente que refletia sobre seu próprio trabalho e que 

conseguiu modernizar a milonga a ponto de conseguir ultrapassar a barreira geralmente 

associada a esse tipo de gênero musical.   

 

1.3. Ramil e a estética do frio  

Desde o final dos anos 1980, Ramil falava, informalmente, em uma estética vinda 

do frio: um tipo de produção cultural que, por ser oriunda de uma região geográfica 

                                                 
21

 Ver: http://www.vitorramil.com.br/ 

22
 Ver: https://www.facebook.com/ramilongos?fref=ts 

http://www.vitorramil.com.br/
https://www.facebook.com/ramilongos?fref=ts
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onde predominava o frio, apresentava particularidades que a distinguiam das produções 

das demais regiões brasileiras. 

Essa percepção ficou mais evidente durante seu período no Rio de Janeiro (1986 a 

1992), quando começou a se questionar mais criticamente sobre sua identidade sulista. 

O choque definitivo que impulsionou seu pensamento aconteceu quando, em um 

inverno em Copacabana, assistindo ao jornal na TV, uma reportagem mostrava um 

carnaval fora de época no nordeste, com pessoas aglomeradas, seminuas e pulando atrás 

de trios elétricos. O âncora do jornal apresentou a festa em tom de normalidade, como 

se aquela realidade fizesse parte do cotidiano de todos os brasileiros. Na reportagem 

seguinte, o mesmo âncora mostrou o frio que chegava no sul do Brasil, com geada e 

pessoas com luvas e agasalhos de lã. O tom desta vez foi de quase incredulidade e de 

referência a um clima que parecia não fazer parte da nossa realidade, mas sim de uma 

realidade do hemisfério norte. Ramil, sentiu-se, nesse momento, deslocado dentro de 

seu próprio país. 

A reportagem fez Ramil começar a pensar mais sobre sua real posição, enquanto 

músico e artista do sul, no cenário cultural brasileiro, e na efetiva contribuição dos 

sulistas para este país entendido como tropical. O frio e o calor, em sua visão, pareciam 

dividir o país, porém de forma desigual. Para Ramil, parecia haver uma “estética 

quente” que conseguia unir os brasileiros – uma estética para a qual “nós do extremo sul 

contribuíamos minimamente”. Dessa forma, “sentíamo-nos os mais diferentes em um 

país feito de diferenças. [...] Apesar de nossas contrapartidas frias, ainda não fôramos 

capazes de engendrar uma estética do frio
23

 que revelasse nossa própria face” (RAMIL, 

2004, p. 14). Embora essas ideias estivessem germinando na cabeça de Ramil, elas só 

vieram à tona alguns anos depois, quando Luís Augusto Fischer, professor da UFRGS - 

e hoje um dos principais pesquisadores sobre as discussões em torno da estética do frio 

e da música produzida na região da Bacia do Prata - , convidou Ramil a escrever um 

ensaio sobre o assunto.  

A primeira versão do ensaio saiu na revista Nós, os gaúchos, em 1993. Cabe 

ressaltar que a própria revista, organizada por Fischer, carrega em seu título uma ideia 

                                                 
23

 Cabe antecipar, como veremos mais à frente (p. 43), que a expressão “estética do frio” é, portanto, uma 

metáfora usada para caracterizar a produção cultural surgida no sul do Brasil. 
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separatista dos rio-grandenses, tal qual a Revolução Farroupilha no século XIX. O 

lançamento do ensaio chamou a atenção de artistas e pesquisadores sulistas e 

interessados na discussão da cultura nacional, justamente por lançar um novo olhar 

investigativo sobre a produção cultural no Brasil. Para nós é notório que a publicação 

tenha ocorrido em uma revista acadêmica, pois desde então demonstra uma interface de 

Ramil junto ao mundo acadêmico.  

Hoje, Ramil não gosta dessa primeira versão do ensaio, por acreditar que as 

ideias ainda estavam muito incipientes. Com as discussões surgidas a partir da primeira 

versão, as ideias foram sendo maturadas e melhor elaboradas. A versão final do texto 

saiu em livro somente 11 anos depois, em 2004, com o título A estética do frio – 

Conferência de Genebra. O subtítulo refere-se ao fato de a versão definitiva ter sido 

apresentada na Suíça durante a conferência “Porto Alegre, un autre Brésil”. 

As discussões de Ramil foram escritas na forma de ensaio, tanto na primeira 

quanto na última versão, o que deu liberdade para que pudesse expor suas ideias e sua 

percepção sobre a construção da própria obra e também sobre a produção dos artistas 

rio-grandenses. Observemos o que diz Adorno sobre essa forma: 

 

O ensaio [...] não admite que seu âmbito de competência lhe 

seja prescrito. Em vez de alcançar algo cientificamente ou criar 

artisticamente alguma coisa, seus esforços ainda espelham a 

disponibilidade de quem, como uma criança, não tem vergonha de se 

entusiasmar com o que os outros já fizeram. O ensaio reflete o que é 

amado e odiado, em vez de conceber o espírito como uma criação a 

partir do nada, segundo o modelo de uma irrestrita moral do trabalho 

(ADORNO, 2003, p. 16). 

 

Em texto publicado no final dos anos 1950, Adorno aponta como o ensaio 

passava por uma falta de prestígio na Alemanha, apesar de no decorrer da argumentação 

defender que se tratava de um gênero livre, com pretensões artísticas e que permitia um 

certo “entusiasmo” que outras formas categoricamente definidas não permitiriam. De 

modo geral, o ensaísta reflete sobre algum assunto já em pauta ou sobre algum produto 

cultural já finalizado, apesar de, geralmente, conseguir lançar uma nova análise sobre 

seu objeto de discussão.  
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A percepção de Ramil não era inédita. Muito artistas sulistas, incluindo o 

próprio Ramil, já se questionavam sobre o pertencimento e a localização da produção 

cultural sulista no cenário brasileiro, pois era inegável que estavam em uma posição 

desprivilegiada. E aqueles que conseguiam romper essa barreira eram taxados de 

“vendidos” pelos rio-grandenses (caso dos irmãos de Ramil, a dupla Kleiton e Kledir). 

A grande contribuição de Ramil foi justamente organizar essas idéias que de alguma 

forma já estavam no ar e lançar esse debate no espaço público. 

No ensaio, Ramil diz existirem dois Brasis: o Brasil quente e o Brasil frio. O 

Brasil quente, evidentemente, é aquele estereotipado pela mídia, que é vendido, 

exportado, e que, de alguma forma, permeia o imaginário coletivo tanto de brasileiros 

quanto de estrangeiros. O Brasil frio, por sua vez, é a parte desconhecida e 

desconectada simbolicamente do restante do país. Trata-se do sul do Brasil, região que 

costuma ter as estações do ano bem definidas e que possui características climáticas que 

estão mais próximas de uma realidade europeia do que, propriamente, de uma realidade 

brasileira, levando-se em conta o imaginário construído sobre o Brasil. Soma-se ainda a 

maior contribuição dos negros e índios nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e 

sudeste. No sul, há uma maior contribuição dos emigrantes europeus, como os italianos, 

alemães e polacos. 

Essa configuração sociocultural gera uma barreira simbólica que divide o 

consumo da produção cultural nacional. Ramil entende que tudo que não se encaixa 

dentro do que é consumido pelo Brasil quente tem uma difícil aceitação no mercado. No 

entanto, a produção cultural do Brasil frio também traz marcas de brasilidade e, ainda 

que algumas vezes o reconhecimento desse produto esteja mais próximo da realidade 

dos países vizinhos, é possível antever pontes de ligação entre esses dois Brasis. Se 

existem lacunas entre eles, é notório que também existem pontos de contato que 

conseguem unificar essa produção a ponto de colocá-la dentro da mesma categoria de 

produto nacional ou produto brasileiro. 

Segundo Ramil, essas contrapartidas frias que a região sul do Brasil produz não 

conseguem espaço dentro do território nacional de produção e consumo de cultura. Os 

motivos dessa difícil aceitação são diversos e passam, certamente, pelas características 
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regionalistas e pela ótica comercial que ainda consegue estabelecer e legitimar critérios 

de valor que são mais difundidos e valorizados do que outros.  

A música de Ramil, especialmente dos anos 1990 em diante, é marcadamente 

influenciada pela tríade cultural Brasil-Uruguai-Argentina, a ponto de afirmar em uma 

entrevista: essa posição “[...] me levou a refletir sobre a repercussão em mim, e em 

minha produção artística, do conflito de identidade de ser ou não ser brasileiro, conflito 

que talvez exista desde sempre no Rio Grande do Sul [...]” (RAMIL, 2008, 159). 

Há ainda outro ponto a ser pensado: trata-se de uma região e de um estado 

fortemente influenciado pela ascendência europeia (principalmente, italiana e alemã). 

Não por acaso, Ramil (2004, p. 28) já afirmou: “não estamos à margem de um centro, 

mas no centro de uma outra história”.  

Obviamente, a análise histórica é uma importante ferramenta para se entender essa 

relação, porém a concepção da estética do frio vai além disso: ela tenta problematizar a 

figura do gaúcho, assim como problematiza assuntos como clima, paisagem, território, 

regionalismo e identidade - pontos importantes para se entender a relação existente entre 

o Rio Grande do Sul, o Uruguai, a Argentina e a contextualização da obra de Ramil. O 

gaucho (em espanhol) ou gaúcho e a milonga passam a ser os ícones centrais da 

representação dos pampas sulistas da Bacia do Prata. No caso brasileiro, por exemplo, 

para nos referirmos ao habitante do Rio Grande do Sul, de forma geral, não falamos 

mais rio-grandense (gentílico de Rio Grande do Sul), mas, majoritariamente, gaúcho 

(habitante dos pampas).  

Algumas dessas referências já aparecem na letra de “Milonga de sete cidades (A 

estética do frio)”: 

 
Fiz a milonga em sete cidades 

Rigor, Profundidade, Clareza 

Em Concisão, Pureza, Leveza 

E Melancolia 

Milonga é feita solta no tempo 

Jamais milonga solta no espaço 

Sete cidades frias são sua morada 

Em Clareza 

O pampa infinito e exato me fez andar 

Em Rigor eu me entreguei 

Aos caminhos mais sutis 
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Em Profundidade 

A minha alma eu encontrei 

E me vi em mim 

[...] 

A voz de um milongueiro não morre 

Não vai embora em nuvem que passa 

Sete cidades frias são sua morada 

Concisão tem pátios pequenos 

Onde o universo eu vi 

Em Pureza fui sonhar 

Em Leveza o céu se abriu 

Em Melancolia 

A minha alma me sorriu 

E eu me vi feliz. 

 

RAMIL, 1997. 

 
 

As sete cidades citadas por Ramil, Rigor, Profundidade, Clareza, Concisão, 

Pureza, Leveza e Melancolia, podem ser entendidas como uma alegoria do autor às 

características da estética do frio. Suas letras, assim como suas melodias, buscam 

refletir essas características.  

Em entrevista Ramil fala sobre a interpretação da estética do frio, ao dizer que 

não é devido ao clima que se deve produzir dessa ou daquela maneira. A ideia do frio, 

nesse caso, é metafórica: 

 

É preciso abstrair para entender o conceito. O frio é algo 

simbólico na gente. Evidentemente, ele é bastante determinante no 

nosso comportamento. O clima nos leva a um outro tipo de atividade 

cultural, de ritmo de vida. Não entanto, não quer dizer que não 

possamos fazer uma música alegre, por exemplo (RAMIL, 2008b, p. 

17). 

 

O frio é, simbolicamente, a característica mais representativa do imaginário da 

obra de Ramil. A metáfora do frio, legitimada pela publicação do ensaio e pelos 

desdobramentos das discussões nos meios artístico e acadêmico, se tornou uma marca, 

inicialmente de Ramil, para posteriormente ajudar a reformular o imaginário sobre o 

Rio Grande do Sul e recontextualizá-lo no cenário brasileiro. Por conseguinte, a partir 

da segunda metade da década de 1990, toda uma geração de artistas rio-grandenses, 

especialmente músicos como Richard Serraria, Oly Jr., Pirisco e Bebeto Alves, entre 



51 

 

outros, ajudou a propagar essa reformulação ao se filiarem ao discurso de Ramil, 

especialmente no contexto platino. 

Podemos dizer que a influência regional está presente na obra de Ramil de forma 

mais subjetiva: este não é o ponto central das intenções do autor. Sua preocupação 

reside em estruturar uma ambiência que seja representativa de seu universo, porém, sem 

ser caricatural, a ponto de dizer:  

 

[...] para mim, a música gauchesca não nos representa 

completamente. Em parte, nos representa tanto quanto o rock porto-

alegrense. [...] Minhas canções são como meu texto. As pessoas lêem 

e sempre encontram coisas daqui. E eu não preciso falar de campo ou 

de cavalo, posso falar de carro e de edifícios. A questão é o contexto 

(RAMIL, 2008b, p. 17). 

 

Geralmente a difusão da produção se dá a partir de grandes centros urbanos, 

lugares (ou não-lugares) que têm o poder de reforçar ou legitimar o discurso ou a prática 

artística adotada a partir de uma posição cultural sólida. Do centro as ideias chegam às 

zonas periféricas, valendo-se da sua posição no mundo. Ramil, no entanto, rompe esse 

paradigma ao se posicionar a partir de uma pequena cidade na região fria do Brasil. Essa 

intenção é ainda mais reforçada quando não se fala da capital, Porto Alegre, mas sim de 

Pelotas (ou da sua cidade fictícia: Satolep). 

Outro ponto tocado n’ A estética do frio é a questão identitária. Aliás, é a partir 

desse questionamento, com a reportagem assistida na TV durante o período no Rio de 

Janeiro, que a concepção d’ A estética começa a se constituir na vida de Ramil. A 

questão identitária é um dos pontos centrais, talvez o mais importante, levantado na 

obra. 

 

[...] Muitos de nós, rio-grandenses, consideravam-se mais 

uruguaios que brasileiros; outros tinham em Buenos Aires, Argentina, 

um referencial de grande pólo irradiador de formação e cultura mais 

presente que São Paulo e Rio de Janeiro. A produção cultural desses 

países nos chegava em abundância, o espanhol era quase uma segunda 

língua. Muitas palavras, assim como muitos costumes, eram iguais 

(RAMIL, 2004, p. 14). 
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O problema é ainda mais aprofundado quando Ramil se pergunta: por que em 

Montevidéu e Buenos Aires se conhece mais a música produzida no “centro do Brasil” 

do que a música produzida no sul do Brasil? E por que a música produzida tanto no 

Uruguai como na Argentina chega mais facilmente ao sul do Brasil, ao passo que não 

consegue chegar ao “centro do país”? (RAMIL, 2004, p. 17)  

A localização de fronteira ocupada por Ramil é essencial para entender a estética 

do frio, assim como seu posicionamento artístico, que passou a ganhar notoriedade a 

partir do momento em que se assumiu enquanto um híbrido de produtos local e 

sulamericano. 

Sua obra é pensada dentro do seu macro universo, composto, primeiramente, por 

Rio Grande do Sul, e depois por Uruguai e Argentina, ou seja, espaços de produção 

cultural que não são hegemônicos ou que não têm influência no Brasil quente. E como 

que para circunscrever esse espaço legitimador entre o Brasil quente e o Brasil frio, 

Ramil cria sua própria cidade: Satolep. Satolep é a cidade imaginária das canções e 

livros de Ramil, a partir da qual ele se permite dialogar de igual para igual com as 

grandes capitais.  

Ramil consegue inverter a ordem do discurso legitimador: o caminho de sua 

obra, a priori, é periferia-centro. No entanto, por não estar no centro dominador, mas 

querer dialogar com ele, cria seu próprio centro. Essa dinâmica está diretamente 

associada à prática dos tempos da globalização da comunicação, na qual as cidades 

hegemônicas deixam de ser locais centrais de produção e distribuição de informação na 

medida em que dialogam diretamente com outros inúmeros pólos produtores de 

informação. 

O ideal da estética do frio não é ficar circunscrita à cultura da região Sul, mas, a 

partir dessa localização e ponto de vista, ultrapassar as barreiras regionais. Os elementos 

regionalistas acabam tornando-se elementos definidores das particularidades locais, mas 

sem se fechar em si mesmos. E são esses mesmos elementos que conseguem transitar 

pelas esferas mais cosmopolitas, se assim podemos chamá-las. 

 

[Vitor Ramil] é um caso precioso para a cultura brasileira 

também por haver explicitado alguns dos nexos entre os universos 
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brasileiro e platino, os quais, de alguma forma, convergem na cultura 

cotidiana do Rio Grande do Sul. [...] Até o aparecimento de Ramil 

praticamente não havia, nem no universo da canção nem no do 

romance, quem tentasse encontrar os nós, as articulações entre esses 

dois grandes universos culturais. Depois dele e em grande medida por 

causa dele, essa condição veio a tornar-se mais comum, mais 

compreensível de parte a parte (FISCHER, 2013, p. 8). 

 

Por fim, cabe afirmar que A estética do frio não é um manifesto fechado, mas 

antes uma reflexão de Ramil sobre sua própria produção artística, que acabou 

repercutindo, inicialmente, no meio artístico e acadêmico do Rio Grande do Sul e, 

posteriormente, em interessados em discussão de cultura brasileira, além da sintomática 

repercussão que gerou em outros músicos do Prata como Daniel Drexler, Jorge Drexler, 

Pablo Grinjot e Kevin Johansen, entre outros. 

A estética do frio, ao se propor analisar essas particularidades (clima, paisagem, 

território, regionalismo, identidade), novamente toca em um tema discutido desde o 

Romantismo brasileiro, mas ainda de grande importância dentro das Ciências Humanas 

no Brasil: a questão da identidade nacional.  

Ao privilegiar esse tipo de argumentação, Ramil nos dá a possibilidade de 

reinterpretação de sua obra a partir de uma proposição teórica que aborda, 

majoritariamente, as identidades nacionais e as divisões culturais simbólicas existentes 

no país. Trata-se, sobretudo, de uma reflexão ensaística sobre a produção cultural 

contemporânea e os movimentos de reorganização dessas esferas no cenário nacional. 

 

1.4. Jogo de espelhos: A estética do frio, Templadismo, Subtropicalismo e 

Tropicalismo 

Em entrevista concedida ao jornal argentino Página 12, os irmãos Daniel e Jorge 

Drexler falam pela primeira vez em Templadismo. Apesar do tom informal da matéria, o 

Templadismo é apresentado como um desencadeamento direto d’A estétia do frio; e, 

assim como fez Ramil, o próprio termo cunhado pelos Drexler se contrapõe diretamente 

ao Tropicalismo ou à ideia de “país tropical”. Para os irmãos Drexler, o Templadismo 
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(termo derivado do espanhol templado) seria uma espécie de tropicalismo do sul latino-

americano ou uma “alternativa cultural frente ao tropicalismo”
24

. 

Desde então o Templadismo tornou-se o termo utilizado para se referir ao 

agrupamento musical que começava a surgir no Uruguai. Nesse grupo, outros músicos, 

à maneira dos já apontados, partilhavam uma gama semelhante de afiliações musicais, 

não só pela proximidade geográfica mas também pelo tipo de trabalho desenvolvido, o 

que acabou por intensificar as trocas e as experiências dos músicos da região.  

Na matéria, alguns nomes são citados e o tom de bricadeira sobre o termo 

Templadismo é reforçado: 

 

Daniel Drexler se inscribe dentro de una escena que también 

ocupan músicos como Fernando Cabrera, Martín Buscaglia, Kevin 

Johansen, Lisandro Aristimuño o Vitor [...]. Una escena musical que 

tiene que ver con lo que, medio en serio y medio en broma, esta gente 

denominó Templadismo. 

 

Por sua vez, Ramil afirma, em uma de suas entrevistas
25

, que esse “ismo” lhe 

causa um certo medo, na medida em que parece carregar um tom definitivo (por isso 

nunca pensou em usar o sufixo no título de seu ensaio), e que, de certa forma, o 

Templadismo soa como uma oposição ao tropicalismo, pois não tem interesse em 

dialogar com diversos estilos musicais, como inicialmente ocorreu com a Tropicália. 

Pelo contrário, a música que interessa a esses compositores é aquela que carrega um 

tom mais intimista e que consegue traduzir as características simbólicas dos pampas. 

Perguntado sobre o que é o Templadismo erguido em contraposição ao 

tropicalismo brasileiro, Daniel Drexler explica: 

 

‘[...] no llega a ser un movimiento, pero sí una herramienta de 

agitación cultural’, [...] mostrando que la cosa no viene tan en chiste. 

                                                 
24

 Cf. Una voz con marca de origen. Entrevista cedida a Karina Micheletto. Jornal Página 12, de 15 de 

junho de 2006. Disponível em: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-2848-

2006-06-15.html, acesso em 29-06-2011 à 1:22. 
25

 Ver entrevista de Ramil em: http://catavital.blogspot.com/2009/03/entrevista-vitor-ramil-la-milonga-

que.html. Acesso em: 29 jun. 2011, às 0:07. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-2848-2006-06-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-2848-2006-06-15.html
http://catavital.blogspot.com/2009/03/entrevista-vitor-ramil-la-milonga-que.html
http://catavital.blogspot.com/2009/03/entrevista-vitor-ramil-la-milonga-que.html
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Los templadistas abonan la teoría de que la geografía nos hace sonar 

de determinada manera: así, si Björk canta ‘como partiendo hielo’ o la 

música de Carlinhos Brown despide inevitablemente calor, la llanura 

induce, en palabras de Drexler, a cierta ‘suavidad’. ‘El clima influye 

sobre la identidad y sobre el humor [...]’.  

 

A citação de Daniel Drexler está diretamente relacionada ao que Ramil diz 

quando afirma que o clima da região é “determinante” no comportamento dos gaúchos. 

Assim como o frio é uma representação simbólica para Ramil, a planície dos pampas 

“induz” a um tipo de canção carregada de suavidade, segundo a concepção de Daniel 

Drexler. Clima e paisagem, portanto, aparecem como alguns dos motes propulsores das 

reflexões de ambos os compositores. Esse posicionamento se opõe a uma ideologia 

largamente dominante no Brasil: a de país tropical. “Moro num país tropical”, diz uma 

das canções mais populares de Jorge Ben.  

Os irmãos Drexler estão entre os músicos que corroboram as ideias de Ramil. 

Posturas como a dos Drexler, no Uruguai, e de Kevin Joahansen, na Argentina, como 

veremos à frente, ajudaram a propagação e o desdobramento das ideias d’A estética do 

frio. Ao mesmo tempo, acabaram ajudando a legitimar o discurso de Ramil nos países 

vizinhos e no próprio Brasil. 

A ideia do Templadismo, ainda muito incipiente e sem um propósito bem 

definido, chama a atenção mais por sua intencionalidade do que propriamente pela 

problemática levantada, visto que o termo surge diretamente associado ao pensamento 

de Ramil e não carrega uma reflexão aprofundada sobre o quê e para quê se propõe, de 

modo que o entendemos mais como uma corrente uruguaia das ideias d’A estética do 

frio do que como uma reflexão acerca da música uruguaia.  

Por enquanto, é uma proposta pretensiosa, que cria alguns elos com as discussões 

que vêm sendo estudadas e trabalhadas no Brasil, a ponto de ser difícil dissociar as duas 

teorias. Em entrevistas, textos e trabalhos publicados, o Templadismo sempre aparece 

associado a seu genitor gaúcho. Vejamos alguns exemplos:  

Em entrevista de Vitor Ramil: 

 

Há uns meses atrás eu te diria logo que A estética do frio não é 

um movimento, mas atualmente, em função dos seus desdobramentos 
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no Uruguai (onde, a partir dela, os irmãos Jorge e Daniel Drexler 

formularam o Templadismo) e na Argentina, já não posso dizer o 

mesmo (RAMIL, 2008, p. 160). 

 

E em dois trabalhos de Lucas Panitz: 

 

Do outro lado da fronteira platina, os músicos uruguaios, 

irmãos, Jorge e Daniel Drexler, criam o termo Templadismo – uma 

alusão ao tropicalismo de Caetano, Gil e Mautner. Templadismo 

poderia ser traduzido como Subtropicalismo, Temperalismo ou 

Temperália. De fato no bojo dessa concepção, assim como na estética 

do frio, está uma característica que acompanha o espaço vivido – o 

clima e suas estações bem definidas, a presença de verões e 

primaveras, mas também de outonos e de invernos, e suas respectivas 

imagens e sensações criadas – como a melancolia, por exemplo 

(PANITZ, 2008, p. 7-8). 

 

Daniel Drexler também explica que a denominação 

Templadismo “[…] surgió de una de esas largas y frecuentes charlas 

que tenemos con Jorge. Estábamos hablando sobre el tropicalismo, la 

antropofagia y el libro La estética del frío de Vitor Ramil y a mí se me 

ocurrió un tanto en broma plantear un ‘tropicalismo de las pampas’ de 

los climas templados. Y bueno, se me ocurrió la palabra 

Templadismo” (Entrevista de Daniel Drexler a Panitz, apud PANITZ, 

2008a, p. 37-38). 

 

 

Na versão ampliada do ensaio A estética do frio, publicada em 2004, Ramil já faz 

menção ao Templadismo como repercussão de suas ideias no Uruguai. Especialmente 

depois da publicação d’A estética do frio em livro, torna-se ainda mais notório que 

existe uma interseção na produção de alguns músicos da região platina.  

Ainda que a ideia seja apenas uma ferramenta de “agitação cultural”, como 

defende Daniel Drexler, sua contribuição está no fato de reforçar e legitimar ainda mais 

as discussões levantadas por Ramil. Ao perceber a repercussão de A estética do frio no 

Uruguai, Ramil tem a comprovação de que não estava sozinho em suas reflexões, 

confirmando sua hipótese de não estar à margem de um centro, mas no centro de uma 

outra história (RAMIL, 2004, p. 28). Especialmente a partir desse ponto, as parcerias e 

trocas de ideias ganham força e proximidade, de modo que os intercâmbios musicais 
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passam a ficar mais intensos e o produto resultante dessa relação ganha traços que 

permitem unir essa produção dentro de um mesmo repertório musical. 

De forma semelhante, na Argentina, o músico Kevin Johansen cria, a partir de 

uma de suas composições, o termo Subtropicalismo, conforme letra a seguir:  

 

Milonga subtropical, 

Milonga del Rio Grande do Sul para acá. 

Milonga subliminal, milonga "Subcampeao" 

Por un tiro penal 

Síndrome en lo profundo de otro fin del mundo 

Que no llega más 

Calentamiento global que nunca nos llegó del todo 

A calentar... 

Aquí me pongo a cantar al compás de la nada 

Así se llama esta milonga subtropical... 

Milonga subtropical, milonga de humedad 

Para ningún lugar 

Milonga subestimada, medio baqueteada 

Por el qué dirán 

Se oyen ecos de los recovecos de una batucada 

Milonga subliminal, milonga "Subcampeao" 

Por un tiro penal... 

Aquí me pongo a cantar al compás de la viola 

Así se llama esta milonga subtropical, subtropical... 

Veo nubes en el suelo y veo agua en el sol 

Si me quedo yo me muero 

Y si me muero yo me voy... 

Y se fue silbando bajo, 

Yendo para la otra orilla... (silbido bajo) 

Milonga subtropical... 

Y aquí me pongo a cantar al compás de la nada 

Así se llama esta milonga subtropical... 

Ahhh Ahhh... 

Y volvió silbando bajo, viniendo de la otra orilla... 

 

“Milonga subtropical”. JOHANSEN, Kevin & The Nada, 2004. 

 

 

A canção de Johansen parece denotar uma força estética da música tropical na 

Argentina, pois assim como Ramil ele traz para a cena justamente o que tenta combater. 

Há uma certa contraposição por incorporação, e o título da canção diz muito sobre isso, 

reforçando a milonga como um produto cultural do clima subtropical. 

Assim como acontece com o Templadismo, a ideia do Subtropicalismo, termo 

novamente associado ao tropicalismo brasileiro, também aparece muito dependente das 

ideias de Vitor Ramil. É como se Templadismo e Subtropicalismo fossem ideias 
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nascentes d’A estética do frio no Uruguai e na Argentina, respectivamente. A não ser 

em algumas vagas alusões em reportagens e entrevistas
26

 e em algumas citações 

pontuais em trabalhos acadêmicos, não se encontra material estruturado a respeito da 

ideia do Subtropicalismo, de modo que entendemos que o termo acaba servindo, 

novamente, mais como um elo de ligação com as ideias de Ramil e, especialmente, 

como um desdobramento d’A estética do frio nos países vizinhos, neste caso, a 

Argentina.  

Vejamos o que diz Panitz:  

 

Kevin Johansen, por sua vez, que se autodenomina um des-

generado musical, aquele que não têm gênero musical específico que 

o possa classificar, mas que desde seu retorno à Argentina em 2000 

tem acentuado suas influências do tango e da milonga e seu 

intercâmbio com artistas brasileiros e uruguaios, usa o termo 

Subtropicalismo, para se referir ao fenômeno musical do cenário 

platino. [...] Kevin coloca o sul do Brasil como um lugar comum ao 

espaço platino, e como definitiva a influência brasileira através do 

movimento tropicalista [...] (PANITZ, 2010, p. 112). 

 

 

O trecho de Panitz reflete bem as informações que se têm sobre o 

Subtropicalismo: trata-se apenas uma ideia inicial que nomeia um suposto movimento 

musical da Argentina em relação ao universo platino. 

Se, por um lado, cabe mais uma vez remeter ao sufixo “ismo” no termo 

Subtropicalismo, que, novamente, não chega a ser um movimento, mas carrega uma 

“bandeira” que pode ser afiliada às ideias de Vitor Ramil, por outro, cabe verificar que, 

tanto na estética do frio como nas suas duas sub-correntes platinas, é recorrente a 

associação ou a comparação com a Tropicália. Especialmente no caso argentino, a 

aproximação fica evidente inclusive no nome escolhido por Kevin Johansen. Faz-se 

necessário, portanto, compreender melhor o motivo dessa relação. 

A Tropicália surgiu nos anos 1967/1968 e, mesmo passados quase 50 anos desde 

seu surgimento, ainda é marcante a influência do movimento no universo da canção 

popular, a ponto de Napolitano e Villaça (1998, p. 2) afirmarem que “somos tributários, 

                                                 
26

 Ver, por exemplo: 

http://obviousmag.org/archives/2013/01/do_frio_para_o_mundo_a_estetica_da_musica_platina.html. 

Acesso em: 14 jul. 2013, às 17h30min. 

http://obviousmag.org/archives/2013/01/do_frio_para_o_mundo_a_estetica_da_musica_platina.html
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cultural, política e esteticamente, daquela tradição cultural iniciada entre 1967 e 1968”. 

Os melhores roqueiros dos anos 80, disse Caetano Veloso, são descendentes do 

tropicalismo (VELOSO, 2005, p. 52). O legado da Tropicália na cultura brasileira, 

especialmente no universo da música de massa, com o rock brasileiro, traz conexões 

que podem ajudar a entender melhor essa freqüente alusão. 

Em Porto Alegre, onde a cena rock ainda é forte, muito foi herdado dos 

tropicalistas, além da clara e forte afiliação com Buenos Aires e com o rock portenho. O 

próprio Ramil comenta sobre esse cenário n’A estética do frio, quando diz que em Porto 

Alegre a diversidade do rock local é de grande vitalidade e, guardadas as devidas 

proporções, semelhante à da cena de Buenos Aires (RAMIL, 2004, p.15-16) ou ainda 

quando comenta sobre os embates desencadeados na cena musical porto alegrense:  

 

Roqueiros odiavam nativistas que odiavam roqueiros. As 

acusações, de lado a lado, podiam ser de que o regionalismo era careta 

e ultrapassado, ou de que rock destruía as nossas raízes (RAMIL, 

2004, p. 17). 

 

Apesar de essa cena também dialogar com o trabalho de Ramil, especialmente 

no que diz respeito à aproximação de um conceito mais pop (no sentido comercial) em 

alguns de seus discos, foi a “música local” que acabou definindo sua identidade 

artística. Sua obra é identificada majoritariamente aos nativistas
27

. 

Não é por acaso que tanto Ramil, com A estética do frio, como os irmãos 

Drexler no Uruguai, com o Templadismo, e Kevin Johansen na Argentina, com o 

Subtropicalismo, fazem freqüentes referências diretas ao tropicalismo. No caso de 

Ramil é uma comparação por oposição, pois defende que a estética do frio, ao contrário 

do movimento tropicalista, pretende se colocar como um movimento intimista, que se 

volta para seu interior e que não pretende dialogar com outros gêneros que não os 

gaúchos e platinos. Os irmãos Drexler seguem a mesma lógica. Apenas Kevin Johansen 

adere mais ao posicionamento adotado pelos tropicalistas, ao ousar dialogar com 

gêneros pop e latino-americanos. 

                                                 
27

 Ver p. 34, especialmente a terceira parte da obra de Ramil, que deu projeção e visibilidade a seu 

trabalho. 
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Apesar de grande apreciador do trabalho de Caetano Veloso
28

, Ramil volta-se 

cada vez mais para as afiliações locais gaúchas, a exemplo das milongas e das 

adaptações de poetas regionais em suas composições. O sentido de oposição pode ser 

percebido também nos nomes adotados nos dois movimentos. A Tropicália
29

, por 

permitir uma associação direta à ideia de país tropical, aliás, ideia pré-existente 

inclusive ao próprio tropicalismo; a estética do frio, por tentar apresentar um lado 

desconhecido do país. A nomeação dos movimentos também reforça a percepção dos 

dois brasis defendidos por Ramil, o Brasil quente e o Brasil frio.  

Se a relação oposicional inicialmente não foi intensiva, de fato ela existe, a 

ponto de Ramil estar mais próximo da postura dos primeiros anos da bossa nova, na 

qual a contenção na música e nas atitudes e a introspecção eram marcas importantes. E 

se no caso da bossa nova a relação com o jazz sempre esteve presente (ainda que em 

alguns momentos isso não fosse confessado), no caso da estética do frio essa relação 

direta acontece com a milonga (fato confessado publicamente por Ramil no próprio 

ensaio). 

Portanto, apesar das constantes referências de Ramil e especialmente do grupo 

do Uruguai e da Argentina ao movimento tropicalista, este acaba servindo mais como 

um jogo de espelhos ou, em outras palavras, como um outro referencial que contribui 

para a definição da própria identidade dos artistas platinos, sem o qual a constituição da 

própria imagem ficaria menos definida. 

 

1.5. Contemporaneidades: a relação entre canção e território   

 

 As relações levantadas pela Estética do frio e seus desdobramentos platinos, a 

exemplo do Templadismo uruguaio e do Subtropicalismo argentino, levantam um ponto 

que merece ser destacado: a relação existente entre a canção popular e o território ou 

lugar geográfico. Na contemporaneidade existiria ainda o que chamamos de música 

local? 

                                                 
28

 Caetano Veloso canta com Vitor Ramil na canção “Milonga de los morenos”, poema musicado de 

Borges, no disco Délibáb. 

29
 O nome do movimento, Tropicália, surgiu a partir de um penetrável projetado pelo artista plástico 

Hélio Oiticica. 
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 A definição de Ana María Ochoa para o termo “música local” entende que a 

autora consegue estender sua reflexão também às canções populares:  

 

El término ‘músicas locales’ lo empleo para nombrar músicas 

que em algún momento histórico estuvieron claramente asociadas a un 

território y a un grupo cultural o grupos culturales específicos – aun 

quando la territorialización no haya sido necesariamente contenida en 

sus fronteras, y en las cuales esa territorialización original sigue 

jugando un papel en la definición genérica (OCHOA, 2003, p. 11). 

 

Ochoa lembra ainda que o termo “música popular” em inglês está associado à 

música urbana massiva criada pela indústria cultural, como o rock e o pop. Em 

espanhol, no entanto, o termo “música popular” é mais ambíguo, pois pode referir-se a 

música popular tradicional ou a música popular urbana. Cabe lembrar que o termo 

“popular” denota claramente uma distinção entre a música erudita ou clássica e a 

canção/música massiva ou popular (OCHOA, 2003, p. 13-14). No Brasil, o termo 

também é associado à música midiatizada; aqui, reservamos o termo às canções 

populares.  

Ochoa (2003, p. 24) entende que a associação direta entre canção e lugar está 

enfraquecida, pois os dispositivos de circulação digital utilizados atualmente alteram a 

maneira como definimos as fronteiras dos gêneros musicais locais e a própria percepção 

sonora. Por conseguinte, continua a autora, há uma alteração significativa na relação 

lugar, canção/música e memória. A desassociação dos sons dos seus lugares de origem 

tem um fator preponderante nessa percepção. 

Devemos reforçar que a questão de alteração da percepção do espaço geográfico 

está diretamente associada ao maior tráfego e circulação de informação, proporcionados 

especialmente pela internet. A digitalização da música altera a forma de consumo e 

circulação e, por conseguinte, tende a alterar o sistema comercial e romper com a 

sensibilidade do consumidor de associar canção/música e lugar.  Mesmo a ideia de um 

produto cultural produzido e prensado em um suporte físico (LP, K7, CD), ainda que 

em larga escala, carregava algo de “original”, no sentido de estar diretamente associada 

a um território ou grupo específicos. Por ora, essa percepção encontra-se enfraquecida. 
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Se não há uma delimitação clara do espaço geográfico de atuação, as barreiras 

ficam mais fluidas e a ideia de territorialidade ou grupo cultural isolado se enfraquece. 

Nesse sentido, a definição de música local abre diversas variáveis, pois deixa de ser 

evidente quando o que a definia - sua associação restrita a um lugar geográfico 

específico ou a um grupo cultural vinculado a um determinado território - perde o 

sentido no universo da música digitalizada. A música pode estar ao alcance de um 

clique e não mais associada a um território específico. 

No sentido de homogeneizar esse tipo de música/canção em escala global e 

categorizar essa produção em escala comercial, a indústria fonográfica criou o termo 

world music. Todas as canções locais passaram então a serem rotuladas como “música 

do mundo”. Foi a forma adotada pela indústria para conseguir comercializar a nível 

global músicas/canções locais (OCHOA, 2003, p. 27). 

Ana María Ochoa (2003, p. 30) entende que o nascimento da categoria world 

music, em 1987, na Inglaterra, traz outros sentidos, entre os quais destaca-se a 

manipulação do primeiro mundo ao associar músicas da África, Ásia e Américas como 

produtos exóticos de uma mesma categoria. O exótico, portanto, era tudo aquilo que não 

era massivo e não conseguia espaço em escala global. 

Para além dos grandes interesses comerciais em generalizar músicas de diversos 

continentes sob um mesmo rótulo – cabe lembrar que até pouco tempo as quase extintas 

lojas de discos categorizavam seus produtos nas prateleiras – existe também uma 

disputa simbólica como forma de subjugação dessas produções. No sentido comercial 

essa categorização soluciona não só os problemas das vendas mas também as 

dificuldades dos consumidores em procurar por determinados produtos. No sentido da 

disputa simbólica há a intenção de domínio e controle das produções musicais dos 

povos subalternos. 

Mas o que mais nos chama a atenção é a disputa simbólica travada entre as 

majors do primeiro mundo e a produção musical dos países marginalizados, pois tudo o 

que não se encaixa dentro dos moldes pré-estabelecidos ganha uma única categorização. 

O embate entre as metrópoles e as colônias é camuflado e desloca-se para outros 

campos de disputa, mais subjetivos mas nem por isso menos importantes. 
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A categoria world music perde força ou deixa de ser aplicada somente quando 

um músico do primeiro mundo reconhece determinada produção a partir de um valor 

artístico e comercial sui generis. Há o que Ana María Ochoa chama de mediação 

musical (OCHOA, 2003, p. 33), um processo frequente na América Latina. Para citar 

apenas dois exemplos, basta lembrarmos Tom Zé, no Brasil, “redescoberto” por David 

Byrne, e Buena Vista Social Club, em Cuba, grupo de músicos “redescobertos” por Ry 

Cooder. 

A mediação também tem um papel definidor do lugar de cada ator em cena: de 

um lado existe o artista esquecido dentro de seu próprio país, mas possuidor de uma 

obra que merece ser reconhecida; de outro lado o mediador estrangeiro e influente que 

reconhece o valor dessa obra e que possui entrada em grandes meios de comunicação; 

por fim, a indústria que age como o ente responsável por consagrar a união dessa 

relação. É um duplo apadrinhamento: de um mediador estrangeiro e da indústria 

fonográfica. Essa associação tem importante valor comercial por permitir a circulação e 

dar visibilidade internacional a alguns artistas (sem falar no reconhecimento dentro de 

seu país de origem). A própria indústria fonográfica tem interesse em dar visibilidade a 

esse tipo de mediação: embora nem sempre essa mediação parta do interesse exclusivo 

das indústrias, é ela quem mais lucra.  

Percebemos então um jogo de duplo interesse por parte das indústrias 

fonográficas: a categorização de determinado perfil de artistas em world music (como 

forma de atribuir um aspecto homogêneo à produção “autóctone” que ocorre fora do 

primeiro mundo) e, em certa medida, o estímulo à mediação de alguns desses artistas 

por nomes de visibilidade internacional (como forma de valorização e reconhecimento 

dessa música enquanto produto cultural passível de lucro).  

Sobre esse aspecto, escreve Ochoa: 

Se ha intensificado, por tanto, la complejidad de la relación de 

los sonidos con sus lugares de origen. Esto genera, a nivel local, una 

tranformación en los valores y usos de la música. Así, la relación 

música-territorio ha dejado de ser un elemento evidente (como ha sido 

considerado la folclorología) y se estabelece cada vez más desde la 

mediación entre lo local y lo transnacional (OCHOA, 2003. P. 46). 
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A música/canção popular passa a desempenhar outras funções nesse contexto: 

serve como mediadora cultural entre realidades sociais e sonoras distintas e geralmente 

acaba carregando uma certa espetacularização pela forma como é manipulada 

comercialmente. Essa manipulação pode influenciar inclusive a própria autenticidade 

sonora, na medida em que os músicos passam a compreender e reproduzir a forma como 

o mercado os vende em terras estrangeiras. Podemos ainda pensar na música/canção 

como produto cultural capaz de alterar os processos sociais de um território quando 

passa a servir também como ponte de mediação entre o local e o transnacional.  

O aumento do consumo de música local está diretamente associado ao 

tratamento dado pela indústria à categoria world music. Ao mesmo tempo, a 

revalorização das minorias a partir dos regionalismos e dos localismos cria um 

momento propício para a expansão desse tipo de gênero musical.  

Nesse cenário a obra de Ramil ganha ainda mais evidência, pois adequa-se a 

esse modelo. Assim, há dois pontos que merecem ser destacados: a) a importância de 

Ramil para nossa aproximação musical, especialmente a região sul, com os países 

platinos (Uruguai e Argentina); b) a mediação que Ramil faz entre a produção musical 

sulista (Brasil frio) e a produção musical do “centro do país”, especialmente por 

conseguir fazer a produção sulista ultrapassar a barreira regional e chegar ao Brasil 

quente.  

De modo semelhante, sua singularidade pode ser percebida em duas frentes: 

como músico-articulador que percebe a afiliação direta com os países que fazem 

fronteira com o Rio Grande do Sul (Ramil recorre à milonga como o gênero gaúcho por 

excelência) e como músico-pensador que percebe a divisão musical simbólica existente 

no país (reflexão desenvolvida no ensaio A estética do frio).  

Como músico articulador, podemos perceber mais claramente a entrada no 

Brasil de alguns músicos associados a Ramil, especialmente Jorge Drexler, Daniel 

Drexler e Kevin Johansen. A associação de músicos se dá através de parcerias com 

músicos brasileiros, outros com versões de canções gravadas em português ou 

apresentações em festivais brasileiros. Como músico-pensador, sua obra começa a ser 
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analisada sob o viés acadêmico dentro das faculdades de Letras
30

, Arquitetura e 

Urbanismo
31

 e Geografia
32

. Aliás, é bom lembrar que a primeira versão de A estética do 

frio foi publicada em uma revista acadêmica da UFRGS. 

Pelas singularidades históricas e pela especificidade do seu trabalho, Ramil é 

hoje o principal músico brasileiro da região sul que consegue entrada no mercado 

musical de todo o país compondo canções com afiliações tipicamente gaúchas. Ao 

mesmo tempo conseguiu ocupar o espaço de pensador e articulador musical do 

universo platino. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
30

 Ver as seguintes dissertações de mestrado: PEREIRA, Beatriz Helena da Rosa.  “Isso tudo é apenas o 

que meu olho inventa”: (um estudo sobre Pequod, de Vitor Ramil).  Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. Instituto de Letras. Programa de Pós-Graduação em Letras. 2001; KLUG, Marlise Buchweitz. Por 

Satolep: (per)seguindo Selbor. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Letras. Programa 

de Pós-Graduação em Letras. 2011. 

31
 Ver dissertação de mestrado de LUZZADI, Henrique Macedo. Desenhando Satolep: a construção da 

identidade visual de Pelotas no início do século XXI. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Faculdade de Arquitetura. Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. 2007. 

32
 Conferir os trabalhos já citados de PANITZ, 2008a e 2010. 
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Precisamos de uma estética do frio, pensei. [...] Apesar de nossas 

contrapartidas frias, ainda não fôramos capazes de engendrar uma 

estética do frio que revelasse nossa própria face. 

(Vitor Ramil, 2004, p. 14 – A estética do frio) 
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Capítulo 2: A invenção de uma nova pauta cultural ou a reciclagem de um 

discurso: contextualização teórica 

 

2.1. Alguns pressupostos teóricos sobre a construção da identidade 

No clássico artigo “Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de 

‘eu’”, Marcel Mauss (2003) faz uma análise da evolução dos conceitos de pessoa, 

personagem e indivíduo desde algumas sociedades “primitivas”. O autor apresenta as 

respectivas evoluções em sociedades de diferentes continentes e mostra como esses 

conceitos estavam arraigados diretamente à ideia de coletividade. 

Mauss (2003, p. 371) afirma que “[...] nunca houve ser humano que não tenha 

tido o senso, não apenas de seu corpo, mas também de sua individualidade espiritual e 

corporal ao mesmo tempo”, de forma que é possível entender como os conceitos 

apontados passam, com o tempo e o desenvolvimento das sociedades, a se emancipar do 

coletivo para se estabelecer no campo da individualidade e do “eu”, isto é, para se tornar 

a base do que hoje entendemos por indivíduo e, por consequência, do que entendemos 

por identidade.   

A construção identitária que fazemos de nós mesmos ou do grupo a que 

pertencemos está diretamente ligada à imagem que fazemos do outro ou de outros 

grupos. Identificar-se é reconhecer a diferença e as particularidades do outro. Sem o 

outro não é possível construir nossa identidade: essas construções são feitas, 

obrigatoriamente, a partir de e em relação ao outro.  

É necessário algum tipo de conflito para que as separações e, consequentemente, 

as definições sejam alcançadas e melhor determinadas em cada grupo. Geralmente, uma 

identidade é desejada ou questionada quando aparece o conflito, que pode ser de 

interesse social, econômico, de classe etc. Isto nos permite afirmar que o conflito pode 

estar diretamente ligado à construção e à definição de identidades. Sylvia Caiuby 

Novaes (1993) argumenta que essas construções são como jogos de espelhos: você se 

constrói a partir do reflexo do outro, e vice-versa. 
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A representação de si está, obviamente, ligada à representação 

que se faz do outro e [...] dos vários outros que surgem em cena num 

determinado contexto. Há, na verdade, uma relação de 

interdependência entre a imagem que se faz de si e a imagem que se 

faz destes vários outros (NOVAES, 1993, p. 21). 

 

Para Sylvia Caiuby Novaes, a realidade é percebida historicamente pelos agentes 

envolvidos, de forma que a interpretação dessa realidade pode ser diferente para os 

diversos grupos que dela participam. Novaes entende que a representação de si permite 

entender melhor a atuação de um grupo ou mesmo de uma sociedade. Porém, a 

representação de si pode variar em função dos elementos considerados para a 

construção de identidade. Da mesma forma, a própria dimensão da representação e sua 

relação afetiva também podem variar em função desses elementos. Nesse sentido, a 

autora defende uma distinção entre identidade, autoimagem e noção de pessoa. Ao 

distinguir esses três pontos de vista, percebemos, mais facilmente, os tipos de 

construção estabelecidos. 

Dos seres vivos, os humanos são os que mais têm possibilidade de diferenciação 

e individualização, o que acaba por colocar a definição de identidade numa posição 

delicada, uma vez que “não há um único homem que seja perfeitamente igual (idêntico) 

ao outro”. Donde, constata-se que para as ciências humanas é impossível aplicar um 

conceito matemático de identidade enquanto relação de igualdade válida para todos os 

valores das variáveis envolvidas, visto que as identidades são relativas e são os reflexos 

de uma construção social (NOVAES, 1993, p. 24). 

Segundo a autora, a identidade só pode ser evocada no plano do discurso para a 

criação de um nós coletivo, em geral, minorias. Trata-se de um recurso indispensável ao 

sistema de representações, mas, na verdade, essa identidade, em termos de igualdade, 

nunca se verifica, pois acolhe uma grande quantidade de indivíduos.  

A criação identitária é importante na medida em que as semelhanças de um 

grupo qualquer, em situação de confronto e minoria, poderão reivindicar para si um 

espaço social e político de atuação e representação. A identidade torna-se assim um 

conceito vital para os grupos sociais contemporâneos que a reivindicam. Sem essa 

definição, corre-se o risco de desaparecimento do grupo. Novaes argumenta: 
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Uma vez que a identidade não é algo dado, que se possa 

verificar, mas uma condição forjada a partir de determinados 

elementos históricos e culturais, sua eficácia enquanto fator que 

instrumentaliza a ação é momentânea e será tanto maior quanto mais 

estiver associada a uma dimensão emocional da vida social 

(NOVAES, 1993, p. 24.25). 

 

O contexto em que a identidade é construída e evocada é fator fundamental para 

se compreender a real necessidade de formação do grupo. Muitas vezes cria-se uma 

identidade ampla, com objetivo de dar maior visibilidade ao grupo que, geralmente, foi 

submetido a um processo de apagamento histórico. Essa criação está relacionada à 

ideologia, isto é, ao sistema de valores predominante que pode ser compartilhado pelo 

grupo. 

Quando se constitui um corpo de sujeitos políticos, necessariamente as 

diferenças existentes dentro do próprio grupo tendem a se apagar. Fala-se em “nós 

índios”, “nós mulheres”, “nós negros”, “nós homossexuais”. No caso dos indígenas, por 

exemplo, não é a partir de uma sociedade específica – terena, bororo, guarani – que se 

dirigem ao governo ou à sociedade nacional a de fim reivindicarem seus direitos.  Da 

mesma forma, o movimento feminista se dirige a partir da categoria ampla “nós 

mulheres”, não se propondo, nesse contexto, a enunciar as diferenças dentro do próprio 

grupo: mulheres heterossexuais, mulheres homossexuais, mulheres que constroem uma 

carreira profissional etc.. Nesses casos, a ideia de identidade está operando em uma 

estrutura macrossocial junto à sociedade.  

Conforme aponta Novaes: 

 

A identidade é evocada sempre que um grupo reivindica, para 

si, o espaço político da diferença. [...] É nesse contexto amplo, de 

reconhecimento de semelhanças e diferenças, que se pode perceber a 

articulação entre poder e cultura, entre a vontade de resgate de 

autonomia e os caminhos para se chegar até ela, que passam, 

necessariamente, pelas trilhas da cultura, pois é exatamente do 

domínio da cultura que estes grupos [...] resgatam sua autonomia e 

reafirmam a sua diferença (NOVAES, 1993, p. 27). 
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Nesses casos, geralmente o conceito de identidade é evocado frente a um 

interlocutor amplo e genérico: a sociedade, o governo. Dito de outra forma: as 

diferenças existentes dentro dos respectivos grupos são esquecidas para se fortalecer a 

macrorrepresentatividade do grupo frente às esferas macrossociais. Mesmo se tratando 

de esferas macro ou de formas mais abstratas de representatividade (sociedade, 

governo), novamente aqui a figura do outro se torna essencial, porque são as relações 

concretas e específicas estabelecidas entre os grupos que geram a diversidade e a 

necessidade de afirmação enquanto grupo. Esse tipo de articulação é contra-ideológico, 

isto é, ele pretende divergir do sistema social predominante. 

A autodefinição está ligada diretamente à forma como se quer enfrentar o outro: 

trata-se de um embate de sistemas de valores divergentes ou mesmo conflitantes. A 

representação de si serve tanto para uma atuação diante do outro como para uma 

avaliação dessa situação. O outro é sempre peça fundamental para a formação da 

consciência de si. 

Analogamente, Antonio Firmino da Costa afirma que, nas ciências sociais, as 

pesquisas empíricas e teóricas mostram que as identidades culturais são sempre 

construídas socialmente e, consequentemente, são múltiplas e mutáveis. Elas são 

relacionais, isto é, relativas a outras identidades, e simbólicas porque carregam alguns 

atributos sociais. A identidade cultural é sempre reflexividade e reconhecimento. 

 

À luz da observação e análise cuidadosamente conduzidas, as 

identidades culturais revelam, além disso, uma permanente 

ambivalência de conotações valorativas, de sentido positivo ou 

negativo, um frequente entrelaçamento de dinâmicas de ostentação e 

ocultação, um caráter sempre situacional, contextualizado, interativo e 

estratégico no seu acionamento (COSTA, 2002, p. 27). 

 

A dinâmica social e estratégica do grupo é que vai definir seu posicionamento 

diante da esfera social, como um jogo travado dentro da esfera pública: primeiro, cria-se 

a identidade pública do grupo a partir da contextualização e dos interesses do momento; 

depois, cria-se a tática a partir dos objetivos que se pretende alcançar. E a dinâmica 

social é a esfera que baliza a forma de atuação e conduta. 
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Costa defende que existem três modos principais de manifestações 

contemporâneas de identidades culturais. São eles: identidades experimentadas, 

identidades designadas e identidades tematizadas. Um breve entendimento sobre essas 

manifestações nos ajudará a compreender melhor o aprofundamento das disputas 

culturais travadas a partir do retorno da democracia brasileira na segunda metade dos 

anos 80, conforme veremos mais à frente.  

Começaremos pelas identidades experimentadas (ou vividas), que 

 

[...] têm a ver com representações cognitivas e os sentimentos 

de pertença, reportados a coletivos de qualquer espécie (categoriais, 

institucionais, grupais, territoriais, ou outros) que um conjunto de 

pessoas partilha, emergentes de suas experiências de vida e situações 

de existência social (COSTA, 2002, p. 27). 

 

Geralmente é esse tipo de identidade que as minorias adotam ao tentar definir-se 

enquanto grupo representativo na sociedade: a definição surge dentro do próprio grupo, 

a partir das experiências vividas e da dinâmica social. Alguns exemplos de âmbito 

nacional: as associações de moradores de zonas periféricas, o movimento LGBT e o 

MST. Guardadas as respectivas particularidades, todos nascem de dentro para fora. 

As identidades designadas (ou atribuídas) “reportam-se a construções 

discursivas ou icônicas de entidades coletivas, com as quais aqueles que as produzem 

não têm relação subjetiva de pertença” (COSTA, 2002, p. 27). Em outras palavras: 

terceiros produzem e atribuem uma identidade a determinado grupo mesmo sem ter 

conhecimento de causa ou de pertencimento. Portanto, uma forma arbitrária de 

definição de grupo social. Novamente, esse tipo de conduta acontece, especialmente, em 

momentos de conflitos sociais ou disputas simbólicas. Alguns exemplos de âmbito local 

no Rio de Janeiro: os favelados (termo pejorativo para designar os moradores das áreas 

urbanas periféricas ou marginalizadas), os paraíbas (termo usado no Rio de Janeiro para 

designar indistintivamente todos os nordestinos). Ou ainda, playboys e patricinhas. Em 

todos os casos, são identidades atribuídas de fora para dentro. 

Por último, temos a categoria de identidade tematizada (ou políticas de 

identidade) entendida como uma “estratégia deliberada e reflexiva de colocação pública 
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de uma situação social qualquer sob a égide explícita da problemática identitária” 

(COSTA, 2002, p. 27). Nesses casos, o poder público visa constituir ou potencializar as 

dinâmicas de ação social de determinado grupo ou região. O sucesso ou não dessa 

forma de identidade vai depender do contexto social e da forma de condução que o 

Estado leva ao grupo ou à região. Embora aqui também haja uma forma arbitrária de 

criação de identidade, os objetivos são outros: geralmente, a intenção é a atribuição de 

valor simbólico a determinado grupo com objetivos de distinção ou preservação – sendo 

algumas vezes um tipo de identidade reconhecido pelo próprio grupo ou ainda um tipo 

de identidade que pode partir do próprio grupo. Alguns exemplos de âmbito estadual no 

Rio de Janeiro: o Jongo da Serrinha, comunidade localizada em Madureira, bairro na 

capital do estado, que preserva a tradicional dança representativa das comunidades 

negras africanas; e a Festa do Divino, celebração associada ao catolicismo e à tradição 

portuguesa, realizada anualmente em Paraty, cidade localizada na região da Costa 

Verde. Nos dois casos o Estado lança uma ação de potencialização e preservação das 

manifestações enquanto produtos culturais representativos do estado do Rio de Janeiro. 

As propostas parecem estar de acordo com os interesses dos grupos.  

As categorias defendidas por Costa encontram espaço propício de propagação 

justamente no mundo globalizado, no qual a questão da identidade e do território são 

tratados como assuntos de política pública e como arena dos interesses sociais e 

políticos. Especificamente a questão da identidade cultural urbana, objeto de análise de 

Costa, é hoje um importante espaço político de disputas subjetivas e simbólicas nos 

centros urbanos. Ocupar esse espaço é atuar culturalmente e politicamente na sociedade: 

é se colocar publicamente afirmando suas origens, crenças e valores, portanto, 

demarcando fronteiras de atuação no espaço e no debate público. Tenhamos em mente 

que essa foi uma das posturas adotadas por Ramil – a de identidades experimentadas 

(ou vividas) - com o lançamento de A estética do frio, em 1993. 

No artigo “Considerações sobre a produção social de identidade”, o sociólogo 

português José Madureira Pinto faz uma análise da produção de identidades sociais e 

afirma que existem dois processos que devem ser considerados: o processo de 

identificação, em que os atores se integram em conjuntos mais amplos e acabam se 

fundindo com eles de modo tendencial; e o processo de identização, no qual os agentes 
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tendem a ganhar autonomia e diferenciação social em relação a outros, criando, dessa 

forma, fronteiras e distâncias mais ou menos rígidas (PINTO, 1991, p. 218). 

Para Pinto, as identidades sociais são construídas por integração e diferenciação, 

por inclusão e exclusão, por intermédio de práticas de distinção classicistas e 

estatutárias, e esse processo, feito de complementaridade e exclusão, “[...] não pode 

senão conduzir, numa lógica de jogo de espelhos, a identidades impuras, sincréticas e 

ambivalentes”. A identidade é sempre alimentada pelas alteridades (reais ou de 

referência) e, por isso mesmo, “[...] nunca exclui em absoluto conivências e 

infidelidades recíprocas – para desespero do que nelas querem ver o desenvolvimento 

harmonioso e coerente de umas tantas substâncias essenciais” (PINTO, 1991, p. 219). 

Pinto argumenta que os movimentos de afirmação identitária com base local e 

regional são maiores agora
33

 que outrora. Por razões ligadas ao campo mediático, esses 

grupos acabam recebendo uma espécie de mais-valia simbólica, o que pode aumentar 

sua visibilidade pública. A mobilidade espacial e a internacionalização da indústria 

cultural fazem com que a afirmação das identidades locais seja cada vez mais a projeção 

precariamente legitimada de identidades alheias. Isso acaba por esbarrar sensivelmente 

nas fronteiras do local, do regional e do internacional – o que contribui para evocar no 

Brasil, a partir dos anos 1990, um forte cenário de representatividade local/regional nas 

esferas culturais, especialmente na música. Acrescenta ainda que 

 

mesmo à escala sub-nacional, são múltiplas as fontes de 

identidade social concebíveis, pelo que afirmações genéricas a 

respeito da sua pujança podem elidir o complexo mundo das 

identidades retraídas e envergonhadas, nem por isso destituídas de 

eficácia social (PINTO, 1991, p. 220). 

 

Os pequenos grupos passam a ter mais representatividade e importância social 

na esfera organizacional da sociedade. No Brasil, essa reorganização pode ser percebida 

inclusive por meio das políticas públicas adotadas pelo Estado, que direcionam parte 

dos recursos para essa demanda, e também pela própria organização que o Estado vem 

adotando, sempre com vistas a atender as minorias a partir de subdivisões específicas 

                                                 
33

 O artigo de Pinto foi publicado no início da década de 90, mais precisamente em 1991. 



74 

 

dentro de algumas secretarias e ministérios, a exemplo do próprio Ministério da Cultura 

(Secretaria de Cidadania Diversidade Cultural), da Secretaria de Estado de Cultura do 

Rio de Janeiro (Superintendência de Cultura e Sociedade
34

) e da Prefeitura Municipal 

do Rio de Janeiro (Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual). 

Uma das possíveis interpretações para esta mudança política pode ser encontrada 

em Stuart Hall, quando afirma que 

 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 

sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando 

as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade. [...] Estas transformações estão também mudando 

nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós 

próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um ‘sentido de si’ 

estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração 

do sujeito (HALL, 2002, p. 9). 

 

Vejamos que Hall acaba por confirmar, já no final do século XX, o que Mauss 

assinalava anteriormente sobre o desenvolvimento das sociedades primitivas e a 

consequente progressão da individualidade do sujeito em oposição ao todo 

(coletividade). Enquanto Mauss adotava a ideia de “noção de pessoa, a de ‘eu’”, Hall 

fala em fragmentação e descentração do sujeito – termos que nos parecem mais 

adequados às problemáticas contemporâneas por conseguir incorporar as minorias, se 

necessário. Também como em Mauss, percebe-se que Hall enfatiza mais a análise do 

sujeito enquanto indivíduo, em oposição à ideia de coletividade – assegurando um ponto 

de investigação diferente dos demais autores citados
35

, que se referiam principalmente 

às identidades de grupo.  

Hall defende que há três concepções de identidade, a saber: o sujeito do 

Iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. O sujeito do Iluminismo era 

aquele que tinha sua concepção de pessoa humana como indivíduo centrado, unificado. 

Ele não sofria grandes transformações ao longo do tempo. Sua identidade era estável e, 

                                                 
34

 A Superintendência de Cultura e Sociedade da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro atua 

em zonas periféricas. Na cidade do Rio de Janeiro, suas ações são voltadas, majoritariamente, para as 

favelas localizadas em perímetros urbanos. 

35
 Sylvia Caiuby Novaes (1993), Antonio Firmino da Costa (2002) e José Madureira Pinto (1991).  
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ao longo da vida, permanecia essencialmente a mesma, não havia grandes mudanças e 

interações sociais. 

O sujeito sociológico já trazia as complexidades presentes no mundo moderno. 

O seu “eu” já não era autossuficiente, mas formado a partir da relação com outras 

pessoas importantes em relação a ele. Os valores recebidos e propagados eram 

mediados especialmente pela cultura. O diálogo mais frequente com o campo cultural 

formou um sujeito mais flexível, menos rígido que o sujeito do Iluminismo e 

reciprocamente mais unificado com o mundo cultural a que pertencia.  

O sujeito pós-moderno, por sua vez, é fruto dos colapsos estruturais e 

institucionais por que passa a sociedade contemporânea. Nesse caso, a identidade torna-

se móvel: ela é, continuamente, transformada pelos sistemas culturais que a cercam. Ela 

pode ser definida pelo sistema social: 

 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ 

coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 

diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 

continuamente deslocadas (HALL, 2002, p. 13). 

 

O sujeito pós-moderno definido por Stuart Hall está diretamente associado ao 

mundo globalizado contemporâneo e aos avanços dos meios de comunicação que 

parecem trabalhar no sentido de encurtar cada vez mais a noção de tempo e de espaço. 

Trata-se de um mundo que, ao mesmo tempo em que está globalmente interconectado, 

produz um efeito constante de descontinuidade e fragmentação de auto-representação do 

sujeito. Muitas vezes, o sujeito contemporâneo passa a ser caracterizado pela diferença 

em relação ao contexto dominate. É desse contexto que as minorias emergem como 

grupos sociais atuantes. 

Podemos concluir, a partir dos autores apresentados, que a identidade (de grupo 

e individual) é uma construção social flexível, especialmente porque suas localizações 

social e tempo-espacial são fatores primordiais para compreensão de sua concepção. Em 

outras palavras: as identidades são flutuantes e maleáveis e sua definição está 

diretamente associada a interesses políticos, sociais e/ou econômicos. Sua existência 
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está condicionada a fatores internos e externos. E sua continuidade, em maior ou menor 

grau, está associada ao envolvimento perene em conflitos e disputas sociais e políticas; 

obviamente, podendo passar por estágios de ordem e agitação. Trata-se, portanto, de 

compreender as relações macro e microssociais existentes para, a partir disso, traçar a 

construção do sujeito e/ou grupo social através das escolhas e interesses.  

Em Mauss, Novaes, Costa, Pinto e Hall, embora com perspectivas singulares e 

em tempos e lugares distintos, é possível notar traços comuns. Destacamos aqui os 

pontos que nos interessam tendo em vista a análise da obra de Ramil: a) a construção da 

identidade que fazemos de nós ou de nosso grupo está diretamente ligada à imagem que 

fazemos do outro ou de outro grupo; b) geralmente a necessidade de construção ou 

afirmação de uma identidade está ligada a um conflito (individual, de grupo, social, de 

pertencimento etc.) com objetivo de reivindicação de um espaço social, político ou 

cultural da diferença. Isso posto, é importante apontar o seguinte: quando criamos nossa 

identidade, obrigatoriamente atribuímos uma identidade ao outro, mesmo que 

involuntariamente.  

Constata-se, assim, que Ramil não cria apenas sua identidade. Ele atribui e 

unifica o restante do Brasil com uma identidade comum (Brasil quente), a qual ele, 

Vitor Ramil, e seus afiliados, dizem não pertencer. Existe uma referência constante a 

essa imagem pré-existente de país tropical que vem desde os tempos da colonização. 

Portanto, há em Ramil, ainda que em segundo plano, a construção da identidade do 

outro, do “diferente”. O conflito, mesmo individualizado, de forma subjetiva ou como 

criação simbólica, é o principal ingrediente para a autoafirmação identitária. A 

autodefinição e a autoimagem criadas por Ramil definem e demarcam sua posição e a 

do outro. Em paralelo, essa divisão identitária também acaba acentuando as diferenças 

dos espaços geográficos e simbólicos (Brasil frio e Brasil quente); de certa forma, o 

desdobramento dessa divisão é importante, pois ao reforçar as identidades de ambas as 

partes, estimula o interesse especialmente pelo lado menos abordado.  

Como aponta Pinto, parece haver hoje uma mais-valia simbólica para os grupos 

entendidos como minoria que, nessa situação, tendem a aumentar seu espaço de atuação 

e sua visibilidade pública. Assim, a autodefinição de Ramil também acaba funcionando 

como uma estratégia de inserção dentro de um espaço até então pouco ocupado por ele 
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(o Brasil quente). Estratégia que, além de muito bem elaborada, é ancorada pelas 

perspectivas e discussões de seu tempo. Portanto, trata-se de uma divisão simbólica que 

reverbera em diversas instâncias na estética do frio. Como já foi sinalizado, 

verificaremos mais à frente como essa estratégia surge especialmente a partir da década 

de 90, quando o movimento de globalização parecia ser o novo grande inimigo das 

manifestações artísticas locais e regionais. 

 

2.2. Peculiaridades sobre a construção da identidade latino-americana 

A questão da construção da identidade latino-americana merece uma análise à 

parte, a começar pela própria nomeação América Latina, que surge fora do continente e 

pode ser entendida, como defende Costa (2002), como uma mistura de identidade 

designada (ou atribuída por terceiros) e identidade tematizada (ou políticas de 

identidade; neste caso, no entanto, com o complicador de a nomeação ter vindo do 

estrangeiro). 

Ramos afirma:  

Nombrar un grupo humano es darle existencia atribuyéndole 

características y delimitando su specificidad según los parámetros 

ideológicos-culturales prevalecientes de la época y las relaciones de 

poder del momento histórico de dicho acto nominativo (RAMOS, 

2012, p. 17). 

 

No caso específico da América Latina, a questão da identificação ou, mais 

precisamente, da nomeação de uma identidade americana, foi um problema, visto que se 

trata de um continente colonizado por metrópoles europeias de origens portuguesa, 

espanhola, inglesa e francesa. Notadamente, destacam-se os portugueses e espanhóis, o 

que leva a duas correntes majoritárias de nomeação: a hispano-americana e a ibero-

americana, duas dimensões identitárias que tentam conjugar os elementos 

representativos internos e externos e que servem de ponto de partida para a identidade 

latino-americana. 

O posicionamento político com intenções separatistas inicia-se a partir do século 

XVIII, sobretudo com a independência das treze colônias norte-americanas. Nesse 
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momento, entre as nomeações sugeridas, a que tem mais aceitação, tanto entre os 

patriotas do sul (Bolívar, Martí etc.) quanto entre os do norte (Washington, Jefferson 

etc.) é a de americano. Além disso, a inclusão do termo americano na constituição dos 

Estados Unidos da América vinculou-o à ideia de liberdade. A consequência disso foi a 

apropriação, pelos estadunidenses, do termo até então usado por todo o continente 

americano.  

A partir do momento em que as colônias do sul começam a se tornar 

independentes, surge a necessidade de criação de uma nova identificação unificadora 

para a realidade que se instaurava: a de formação de estados independentes entre si, 

porém, com processos históricos semelhantes. Esses processos, aliados às tentativas das 

metrópoles de manterem suas colônias, abrem espaço para que os termos hispano-

americano e ibero-americano apareçam. O termo hispano-americano, notadamente, 

abre espaço para o termo ibero-americano, numa tentativa de inclusão do Brasil dentro 

do grupo pelo fato de ser o maior país do continente e o único a falar português. 

Para a unificação dessas realidades – e de suas respectivas particularidades – 

cunha-se o termo latino-americano, que reúne sob uma mesma nomeação as principais 

partes formadoras e fundadoras das raízes americanas, isto é, as três grandes culturas de 

raízes latinas: a espanhola, a portuguesa e a francesa. Destacamos a importância das 

matrizes africanas e indígenas na nossa formação, porém, por serem culturas 

subalternas, reconhecendo que foram claramente excluídas do processo histórico de 

“invenção” do continente. 

Sobre o termo América Latina, cabe ressaltar que essa nomeação foi cunhada na 

França, no século XIX, para distinguir a parte do continente que tinha características 

diferentes da América anglo-saxônica. Inicialmente, a nomeação foi usada apenas para 

se referir à América de língua espanhola, tornando-se sinônimo de América Hispânica. 

Somente em meados do século XX sua área semântica se amplia e passa a incluir, 

primeiramente, o Brasil e, em seguida, o Caribe francês e a província de Quebec no 

Canadá. Pouco tempo depois, também são incluídos os países do Caribe não 

colonizados por neolatinos (como as antigas colônias inglesas e holandesas da região) e 

as minorias hispânicas do interior dos Estados Unidos (COUTINHO, 2003, p. 42-43). 
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Ramos sustenta que, para se pensar em uma identidade latino-americana, mesmo 

em tempos de globalização, necessariamente devemos tocar em nossa origem e 

formação colonial.  Afirma o autor: 

 

El proceso de la construcción-deconstrucción de la identidad 

latinoamericana, fenómeno social contradictorio y polifacético en sí, 

es vivido en contextos globalizadores paradojales y complejos, 

profundamente dinamizados por las luchas de hegemonías y 

dominación y las diferentes contrapropuestas alternativas entre 

iguales. En la coyuntura actual, la identidad latinoamericana, como 

todas las otras, está interpelada principalmente, pero no 

exclusivamente, por un sistema que globaliza excluyendo (especie de 

‘apartheid’ local-global), integra ‘desestructurando’ (algo como un 

‘integreid’ local-global) y pretende imponer un esquema simplista 

basado en relaciones utilitaristas, mercantilistas y de competición a 

ultranza  (RAMOS, 2012, p. 19). 

 

Quando o mundo discute a tensão gerada a partir da crescente globalização e 

suas redes de informação na formação e na construção de suas respectivas identidades 

nacionais, o continente americano, desde o século XVI, questiona-se sobre o assunto. A 

questão identitária, nesse caso, é um problema que surge com a colonização e 

permanece até os dias atuais. Trata-se de uma posição singular, uma vez que a Europa já 

vivia o Renascimento na época da “descoberta”. As tensões e as dinâmicas foram 

intensas desde a chegada dos colonizadores, por ser esse um território de disputa e 

interesse das metrópoles. 

O caso da construção da identidade latino-americana é emblemático e singular 

por se consolidar no decorrer do século XX e por congregar na mesma denominação 

geográfica países com processos históricos semelhantes mas com culturas e povos 

distintos em sua formação e costumes; aliado a isso, a problemática da questão da 

identidade designada (ou atribuída), conforme uma das classificações apontadas por 

Costa, explica o porquê de este assunto ainda ser uma questão para nós, especialmente 

para nós brasileiros.  
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2.3 Modernidade e Modernismo no caso latino-americano 

A discussão sobre a ideia de modernidade brasileira e também latino-americana 

sustenta diversos estudos sobre o Modernismo no continente (ver, por exemplo, ORTIZ, 

1989; CANCLINI, 2006). Geralmente os estudos tomam como base as vanguardas 

europeias para, a partir desse ponto de vista, entender o que se passou por aqui, a 

começar pelo fato de que o movimento modernista na América hispânica (final do 

século XIX) e no Brasil (a partir dos anos 1920) acontece em momentos diferentes. 

O fato é que as condições para que o Modernismo reproduzisse no Brasil as 

transformações artísticas que ocorriam na Europa nunca existiram. Renato Ortiz (1989) 

e Canclini (2006) têm uma posição semelhante quando informam que o Modernismo em 

nosso país ganhou contornos muito peculiares, o que o diferenciou de forma singular 

das discussões que ocorriam na Europa no mesmo período. 

Como sabido, alguns modernistas brasileiros passaram uma temporada no velho 

continente. Não por acaso pensaram a modernização cultural do país a partir dos 

movimentos de renovação cultural na Europa. No Brasil, no entanto, havia um claro 

descompasso entre a proposta modernista e a realidade social do país, onde na primeira 

metade do século XX o índice de analfabetismo era de mais de 50% da população. 

Canclini (2006) fala em modernidade sem modernização. A América Latina viveu 

o Modernismo sem ter as estruturas modernas, isto é, sem contar com estruturas de base 

que pudessem sustentar e impulsionar um tipo de desenvolvimento condizente com as 

grandes transformações do início do século XX. O alto índice de analfabetismo e a 

consequente falta de um mercado de produção e consumo cultural contribuíram 

decisivamente para esse panorama
36

.  

                                                 
36

 No Brasil, segundo Renato Ortiz (1989, p. 24-28), os índices de analfabetismo no final de século XIX e 

na primeira metade do século XX eram os seguintes: 1890: 84%; 1920: 75%; 1940: 57%. As informações 

apontam que até os anos 1930 a produção e o comércio de livros no Brasil eram praticamente 

inexistentes. A tiragem média de um romance era de mil exemplares. Urupês, de Monteiro Lobato, 

vendeu, em 1918, oito mil exemplares. Em São Paulo, entre os anos 1900 e 1922, publicaram-se 92 

romances, novelas e contos (média de 7 livros de literatura por ano). Para efeitos de comparação, o índice 

de analfabetismo na França, em 1860, era de 40% e, em 1890, desceu para 10%. Em 1889, foram editados 

14.849 títulos de livros; no ano seguinte, Paris contava com a edição de, aproximadamente, dois mil 

periódicos, e a tiragem dos jornais diários chegava a 775 mil exemplares. Na Inglaterra, em 1890, o índice 

de analfabetismo era de 3%. Entre 1865 e 1898, Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll, vendeu 

150 mil cópias. Os jornais chegaram a atingir a tiragem de 300 mil exemplares diários. 
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Conforme aponta Canclini: 

 

Modernização com expansão restrita do mercado, 

democratização para minorias, renovação das idéias mas com baixa 

eficácia nos processos sociais. Os desajustes entre modernismo e 

modernização são úteis às classes dominantes para preservar sua 

hegemonia, e às vezes para não ter que se preocupar em justificá-la, 

para ser simplesmente classes dominantes (CANCLINI, 2006, p. 69). 

 

A modernização cultural e artística esbarrava nesses impeditivos de 

desenvolvimento, por mais que no Brasil o Modernismo trouxesse ideias inovadoras e 

de vanguarda. O resultado do processo foi uma clara divisão entre as elites, que 

prezavam pelas vanguardas, e as classes populares, que, àquela altura, não tinham 

acesso nem mesmo à cultura de massa que começava a surgir. Cabe lembrar que a 

abolição da escravidão ocorreu em 1888, ou seja, pouco mais de uma década antes da 

virada para o século XX, e que a sociedade brasileira ainda passava pelas drásticas 

adequações ocorridas com o fim do regime escravocrata que predominava no país. 

Se, por um lado, os movimentos europeus impulsionaram diretamente a 

modernização cultural brasileira, por outro, o Modernismo ganhou características 

próprias ao não se restringir às ideias de vanguarda e incorporar elementos populares 

representativos da brasilidade. A hibridação entre cultura de vanguarda, 

majoritariamente inspirada em fontes europeias, e cultura popular, buscada no povo e no 

folclore brasileiro, foi uma forte marca do Modernismo. A busca por uma identidade 

brasileira era questão fundamental para os modernistas. 

Canclini (2006) afirma que o Modernismo brasileiro preocupou-se com as 

questões sociais, ao contrário do que ocorria na Europa, onde as discussões sobre as 

vanguardas artísticas formavam as bases das transformações culturais. No Brasil, a 

incorporação de alguns elementos sócio-históricos nas temáticas e estéticas por parte 

dos intelectuais modernistas é lógica, dado o nosso atraso social na primeira metade do 

século XX
37

. Além de dar uma cara peculiar ao movimento, essa relação tráz à tona um 

Brasil pouco conhecido nos centros urbanos. Coletas como as realizadas por Mário de 
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 Conforme dados informados na nota nº 36. 
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Andrade no folclore brasileiro foram importantes bases para se pensar a construção de 

uma identidade nacional, pautada sobretudo nas manifestações populares do interior do 

país. 

É mais precisamente a partir do Modernismo que a questão da identidade passa a 

ganhar maior destaque nas discussões culturais e sociológicas, mesmo com a 

dificuldade de implementação do projeto modernizador no Brasil. Esse período é de 

grande valia na busca de repertórios para a construção da identidade nacional, 

especialmente por fomentar o interesse de se conhecer mais a fundo as manifestações 

populares e o desejo de se construir uma imagem definidora do país ou do que era ser 

brasileiro. O Modernismo é também o período em que se inicia a separação entre a 

precária produção cultural existente no país e o momento inicial de organização de um 

mercado cultural com circulação de bens, isto é, com produção, difusão e consumo de 

produtos culturais. 

Canclini (2006, p. 85) aponta o surgimento de um mercado autônomo de produção 

cultural já nos anos 1930. Mas é somente entre os anos 1950 e 1970 que a mudança 

ocorre de fato, impulsionada principalmente por cinco fatores: início de um 

desenvolvimento econômico mais sólido; consolidação e expansão do crescimento 

urbano; ampliação do mercado de bens culturais; introdução de novas tecnologias 

comunicacionais; e avanço dos movimentos políticos radicais. E continua:  

 

Ainda que a articulação desses cinco processos não tenha sido 

fácil, [...] hoje torna-se evidente que transformaram as relações entre 

modernismo cultural e modernização social, a autonomia e 

dependência das práticas simbólicas (CANCLINI, 2006, p. 85).  

 

Nesse mesmo período, surgem alguns dos principais museus de arte de moderna 

do continente: os de São Paulo e Rio de Janeiro, em 1948; o de Buenos Aires, em 1956; 

o de Bogotá, em 1962; e o do México, em 1964. Nos anos 1960, surgem os centros de 

cultura popular com ações difusoras e “conscientizadoras”, como o Centro Popular de 

Cultura – CPC da União Nacional de Estudantes – UNE, no Rio de Janeiro.  

 

* 
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 Vimos até aqui alguns elementos teóricos de construção do processo de 

identidade e sua relação com dois importantes processos históricos da realidade latino-

americana, a saber: na própria construção do termo América Latina, iniciada ainda 

durante a colonização; e no movimento modernista, um momento decisório para a 

cultura e as artes brasileiras no século XX. Nos campos teórico e prático, percebemos 

como essas questões perpassam a construção e o entendimento do que é ser latino-

americano e do que é ser brasileiro. 

Mesmo agora, já iniciada a segunda década do século XXI, a problemática da 

identidade permanece. O ponto alto do retorno dessa discussão se dá na virada dos anos 

80 para os anos 90 do século XX, como pode ser verificado ativamente em alguns 

movimentos culturais e musicais surgidos nesse ínterim. Entre os quais o Mangue Beat, 

em Pernambuco, cujo maior símbolo representativo foi Chico Science, e, a estética do 

frio, no Rio Grande do Sul, representada por Vitor Ramil. 

 

2.4. Fronteiras imaginárias: dos anos 80 para os anos 90 

 A discussão da identidade na América Latina é essencial para entender a 

construção geográfica, social, de representação e, principalmente, de imaginário 

coletivo do continente. Ajuda-nos a entender a ideia de brasilidade e, mais 

especificamente, o Rio Grande do Sul e suas relações com os vizinhos Argentina e 

Uruguai. Trata-se de um tema que contribui para a construção simbólica da identidade 

sulamericana, muitas vezes perpassando as histórias dos países vizinhos.  

 Desde a colonização, talvez a maior contribuição da América Latina no cenário 

internacional seja sua afirmação enquanto “diferente” ou enquanto “minoria”, que pelo 

seu desfavorecimento nos campos social e financeiro em relação aos países 

desenvolvidos, tenta escapar à norma ao buscar vias alternativas de construção social ou 

mesmo de identitária
38

.  

                                                 
38

 Ver: RETAMAR, Roberto Fernández. Caliban. In: ______. Todo Caliban. Buenos Aires: Clacso, 2005. 

p.19-71. 
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A América Latina passou por diversos momentos históricos conturbados, como 

os períodos de colonização, de emancipação das metrópolis e, mais recentemente, as 

ditaduras e a dependência econômica dos países desenvolvidos. Dentre as frequentes 

tentativas de controle dos países latino-americanos por parte de outros países, um dos 

piores momentos da história recente é o neocolonialismo, período que destacamos por 

ter deixado marcas que perduram até os dias atuais, algumas vezes influenciando a 

construção da identidade nacional no imaginário coletivo. Embora as ações do 

neocolonialismo sejam inicialmente de natureza política e econômica, Silviano Santiago 

(2000) propõe uma análise cultural desse momento, demonstrando que as consequências 

provocadas no continente ultrapassam os campos organizacionais da estrutura do 

Estado. 

No século XX, os países desenvolvidos reafirmaram o domínio sobre suas 

antigas colônias pela exportação de produtos e valores ultrapassados, incluindo também 

produtos e valores culturais. A nova forma de domínio é o neocolonialismo.  

 

O neocolonialismo, a nova máscara que aterroriza os países do 

Terceiro Mundo em pleno século XX, é o estabelecimento gradual 

num outro país de valores rejeitados pela metrópole, é a exportação de 

objetos fora de moda na sociedade neocolonialista, transformada hoje 

no centro da sociedade de consumo (SANTIAGO, 2000, p. 15). 

 

 Os países em desenvolvimento tornam-se extensões do que há de pior na 

metrópole, recebendo a exportação dos “valores rejeitados” nos grandes centros de 

poder. Na América do Sul, um caso que merece destaque é a guerra pelas Ilhas 

Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Essa disputa acabou, acidentalmente, abrindo 

espaço para uma das mais fortes marcas musicais portenhas: o rock nacional argentino. 

Abro aqui um parêntese para comentar sobre as Malvinas. 

O arquipélago das Ilhas Malvinas, localizado no sul do oceano Atlântico está sob 

domínio de britânicos desde 1833. As Malvinas são reivindicadas pela Argentina há 

pelo menos 50 anos, quando a ONU, em 1965, aprovou uma resolução na qual 

reconheceu a ocupação do arquipélogo como uma forma de colonialismo britânico e 
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convidou os governos de ambos os países a encontrar uma solução pacífica para a 

disputa pela soberania das ilhas
39

. 

A disputa pelas ilhas foi uma última estratégia usada pela ditadura argentina 

como forma de fortalecimento e resgate do apoio popular a partir da união dos cidadãos 

em prol de uma causa nacional. A atenção que era direcionada ao regime volta-se para 

as Malvinas, que passa ser um novo ideal nacional. 

O sentimento de nacionalidade e patriotismo foi fortemente propagado pelo 

regime militar com o objetivo de criar um inimigo estrangeiro maior que o próprio 

regime atuante; nesse caso, o inimigo era a Inglaterra.  

 

[...] em 2 de abril de 1982, a ditadura argentina enviou suas 

tropas às Malvinas. O objetivo declarado era recuperar as ilhas, 

ocupadas pela Grã-Bretanha em 1833. O conflito com a potência 

europeia durou pouco mais de dois meses: em 14 de junho, as 

autoridades dos países envolvidos na guerra assinaram um cessar-

fogo. 

A derrota agravou a já cambaleante situação do regime 

ditatorial na Argentina, que terminou de cair em dezembro de 1983 

depois de pouco mais de sete anos de terror. No entanto, durante o 

breve período de tempo em que os argentinos foram levados a 

acreditar que o país estava prestes a recuperar aqueles pedaços de terra 

no Atlântico Sul – convencidos por notícias fantasiosas que relatavam 

a rendição inglesa – o que havia era otimismo. O fim da ocupação 

estava próximo. (BOUERI, 2015) 

 

Passados mais de 30 anos da Guerra das Malvinas, no dia 02 de abril de 2014, - 

diga-se de passagem, feriado nacional argentino -, a presidente Cristina Kirchner 

anunciou o lançamento de uma nova nota de 50 pesos, que viria estampada com o mapa 

do arquipélago que forma as Malvinas acompanhado do mapa da América Latina e 

Caribe. A nova nota começou a circular em março de 2015 e revela, portanto, o marco 

simbólico nacional em que se transformou essa questão. 
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LatinAmérica. In: http://redelatinamerica.cartacapital.com.br/argentina/50-pesos-argentinos-pela-historia-

das-ilhas-malvinas/, acesso em 06-03-2015, às 16:40. 
 

http://redelatinamerica.cartacapital.com.br/argentina/50-pesos-argentinos-pela-historia-das-ilhas-malvinas/
http://redelatinamerica.cartacapital.com.br/argentina/50-pesos-argentinos-pela-historia-das-ilhas-malvinas/
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A Guerra das Malvinas foi sem dúvida um episódio deflagrado principalmente 

como uma tática do regime militar argentino; ela exemplifica do que é capaz a 

manipulação do sentimento de nacionalismo e de identidade. O sentimento nacional 

aflorou a ponto de a ditadura banir a execução de músicas cantadas em inglês nas rádios 

e televisões. À época, o lado positivo da proibição foi a abertura de espaço para o rock 

nacional argentino cantado na língua materna (isto é, o espanhol), até então renegado e 

que, paradoxalmente, conseguiu inserção e reconhecimento a partir da brecha gerada 

pela censura da ditadura militar às músicas em inglês (NERCOLINI, 2005, p. 97). Há 

um consequente impacto gerado na produção e no consumo musical na Argentina e o 

sul do Brasil recebeu parte dessa influência pela proximidade com a fronteira. O próprio 

Ramil argumenta sobre a presença direta do rock nacional argentino no Rio Grande do 

Sul.  

Fecho aqui o parêntese sobre as Malvinas.  

As condições históricas da América Latina provocaram instabilidades sociais, 

políticas e culturais que duraram praticamente toda a sua existência. Como dizíamos 

anteriormente, os quase três séculos de colonialismo, seguidos do neocolonialismo e das 

ditaduras do século XX, deixaram marcas que perduram até hoje, de forma que nossa 

democracia só agora parece estar-se consolidando. Essas circusntâncias, e 

especificamente o fim da ditadura nos anos 1980 no Brasil, fizeram com que a questão 

de afirmação identitária se tornasse novamente relevante (depois do Modernismo) 

dentro das discussões das ciências humanas. Nercolini (2005, p. 158-159) afirma que 

com o retorno da democracia na segunda metade da década de 80, ocorre um processo 

de resgate da identidade nacional e de símbolos pátrios que haviam sido usurpados pelo 

regime militar. 

 Se antes havia consenso e conexão social devido à repressão, com a chegada da 

democracia as lutas se multiplicaram, dando espaço às minorias que até então tinham 

pouca visibilidade dentro no cenário brasileiro. Nesse contexto, surge o que vamos 

chamar amplamente de novas pautas sociais, e que especificamente podem ser pautas de 

cunho político, social e/ou cultural. As novas pautas sociais são os desdobramentos 

gerados por movimentos (organizados ou não) que tinham interesse em participar 
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ativamente dos debates políticos, sociais e culturais surgidos com o fim do regime 

totalitário. 

Esses movimentos passaram a lutar para ter o direito de participação e voz ativa 

no processo de (re)construção democrática do Brasil e nos problemas contemporâneos 

que lhes eram pertinentes. Essa articulação histórica é fundamental para se entender as 

diversas atuações que começaram a surgir no país com o vislumbre da globalização 

(acentuadamente marcada pelos EUA) que começava fortemente a se mostrar. Àquela 

altura, final dos 80 e início dos anos 90, a globalização parecia ser a grande ameaça que 

avançava ferozmente em direção aos mercados dos países subdesenvolvidos recém 

libertados da ditadura. 

Naquele momento, a reorganização dos setores sociais e culturais no Brasil e na 

Argentina começava a se adaptar à nova realidade:  

 
Os produtores de arte brasileiros e argentinos tentavam se 

adaptar a essa nova realidade social, econômica e cultural em que se 

viam envoltos. A inexistência de um inimigo comum – os militares 

ditadores – e de uma temática aglutinadora – a luta pela 

democracia/liberdade –, [...], traziam novos desafios. Os caminhos 

antes percorridos pareciam não mais responder às necessidades desse 

novo tempo que se configurava. A crise das ideologias e dos grandes 

relatos agregada à ausência de movimentos aglutinadores não permitia 

a construção de propostas coletivas abrangentes. (NERCOLINI, 2005, 

p. 160-161). 

 

Na Argentina o enfraquecimento da ditadura e a disputa pelas ilhas Malvinas 

abriram espaço para a nova face da globalização e, ao mesmo tempo, abriram uma 

brecha para a afirmação do rock nacional argentino; no Brasil, a queda do regime 

ditatorial também abriu espaço para a entrada massiva da globalização e, ao mesmo 

tempo, gerou um momento político-social marcado pelo resgate das identidades 

locais/regionais, assombradas com a possível avalanche da homogeneização. 

Ainda focado na Argentina e Brasil, o trecho a seguir revela o panorama que se 

vivia:  
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Em meio à onda globalizadora em que se vêem envoltos e o 

temor da homogeneização que ela poderia gerar, os roqueiros 

argentinos e os cantores e compositores da MPB sentem a necessidade 

de se localizar, de situar a sua produção, de mostrar que não estão 

soltos no mundo, que possuem o seu capital cultural próprio advindo 

das vivências da cultura local onde nasceram. Esses artistas estavam 

dispostos a conectar-se ao processo globalizador, com seus avanços e 

novas possibilidades, mas demonstravam enfaticamente o desejo de 

fazê-lo a partir do espaço em que viviam, com suas tradições e traços 

distintivos, afiliando-se a pessoas que os antecederam – e com as 

quais queriam estar associados – e a seus contemporâneos – aqueles 

com os quais se sentiam ligados pelos mesmos desejos e propósitos. 

Nesse espaço gerado entre o próprio de sua cultura e a cultura 

globalizada criam a sua arte (NERCOLINI, 2005, p. 18). 

 

 

Na verdade, especialmente hoje – já distanciados política e socialmente daquele 

tempo – entendemos que não há uma cultura local ou global em estado puro. Mesmo 

que a globalização, de forma geral, ainda tenha alguns grandes centros urbanos de poder 

(Nova Iorque, Berlim, Londres, Tóquio etc.) que são importantes na disseminação de 

suas propostas e modos de vida, a cultura local tende a se articular e gerar novos 

produtos, novas formas de percepção e entendimento.  

Naquela circunstância, não adiantava pensar na ideia catastrófica de que tudo 

estava perdido e optar apenas por resgatar as velhas soluções do passado; tampouco se 

acomodar acreditando que tudo já estava dado e que não havia outros caminhos 

(NERCOLINI, 2005, p. 124).  

O medo inicial gerado pela globalização despertou a busca pelos elementos 

locais como forma de demarcação de espaço junto ao movimento cultural globalizado. 

Para agir localmente, era necessário pensar globalmente. É necessário atentar, àquele 

momento, que o movimento globalizador muitas vezes se confundia com o movimento 

da cultura urbana do mass media exportada pelos grandes centros de poder, como, em 

certa medida, ainda acontece atualmente. Da troca entre local e global começaram a se 

originar novas articulações com tentativas de incorporação daqueles que foram calados: 

negros, homossexuais, índios.  

As fronteiras culturais não necessariamente eram barreiras de demarcação, mas 

sim espaços de trocas e fusões, por vezes, espaços de embates. Essa reconfiguração foi 

essencial para que houvesse maior conscientização por parte dos artistas brasileiros de 
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sua localização geográfica, política e social dentro dos contextos macro e micro de suas 

respectivas atuações.  

É fundamental apontar por que toda essa mudança de compreensão e de 

posicionamento ocorre especialmente a partir dos anos 1990. O início do processo 

democrático em um país periférico, fazendo florescer o sentimento nacional, a 

globalização da indústria cultural em escala mundial cada vez mais presente e o início 

da popularização da internet colocam esta década como um dos pontos-chave para 

encontrarmos os primeiros ecos dessas vozes silenciadas ou deixadas em segundo 

plano. A condição política e a facilidade trazida pelos meios de comunicação, que pela 

primeira vez no Brasil começavam a ficar acessíveis em larga escala, passaram a gerar 

espaços propícios para a audição dessas vozes, que em muitos casos já existiam, porém, 

quando chegavam, vinham com diversos ruídos, especialmente devido à centralização 

dos meios de comunicação massivos. 

 

Os anos 90 podem ser vistos como uma década de inflexão na 

maneira de construir arte e cultura tanto no Brasil quanto na 

Argentina. Esse não é um fato isolado, mas está relacionado com as 

transformações internas que a sociedade nesses países estava vivendo 

desde a década anterior e ao processo mais geral da globalização, que 

foi então alçado à questão fundamental a ser debatida e entendida 

tanto pelos economistas, sociólogos e antropólogos, quanto pelos 

criadores de arte (NERCOLINI, 2005, p. 158). 

 

A década de 90 trouxe diversas mudanças aos movimentos de comportamento 

cultural. No Brasil, alguns importantes movimentos musicais fortaleceram 

objetivamente uma intencionalidade: a marcação clara de seu local de origem, de seu 

local de pertencimento, a partir de onde falavam para dialogar com o mundo. Alguns 

desses movimentos são o pagode paulista, o sertanejo romântico, o axé-music e o 

Mangue Beat. O Mangue Beat talvez seja a principal proposta musical surgida na 

história recente da música brasileira, justamente por trazer todas as características de 

que estamos falando: surge na década de 90 com a demarcação clara de seu local de 

origem (Recife), traz características fortemente enraizadas na construção da identidade 

urbana (o mangue) e tem intenção clara de dialogar culturalmente com o mundo. Essas 

características estão todas presentes nas canções do principal nome do movimento, 
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Chico Science (& Nação Zumbi), além de estarem representadas no ícone do 

movimento: uma antena parabólica fincada na lama
40

. 

A partir de laços de afiliação com propostas e tradições locais, a geração dos 

anos 90 estava disposta e interessada em fazer a ponte entre o local e o global, 

reforçando sua localização geográfica e cultural. Estavam abertos ao diálogo e ao 

embate com outras culturas, muitas vezes criando nesse espaço. Basta lembrarmos que 

inicialmente o próprio Ramil se autocriticava por fazer essa ponte, assim como também 

sofreu algumas críticas de seus pares gaúchos.  

A década de 90 mostrou uma forte gênese de novas identidades nacionais 

híbridas. Diversos músicos iniciaram o processo de formulação de uma nova postura, de 

uma nova forma de se colocar e se vender no mercado. O reflexo foi perceptível em 

vários gêneros da canção popular produzida no Brasil. Nesse momento Vitor Ramil 

lançou a primeira versão d’A estética do frio
41

 e deu início à produção que teve como 

macrotemática sua identidade gaúcha manifestada no ensaio. As particularidades do 

tempo e do local em que vivia ficaram claras: década de 90, Pelotas, Rio Grande do Sul, 

Brasil. Em vários gêneros da canção popular havia a intenção de afirmação de 

identidade e de marcação de posição na MPB. Devido especialmente à assustadora e 

avassaladora onda trazida pela globalização, naquele momento Ramil não estava 

sozinho em suas intencionalidades artísticas, conforme observávamos anteriormente.  

O músico maranhense Zeca Baleiro, também surgido na década de 90, tem 

posicionamento semelhante ao de Ramil quando afirma sua intencionalidade na busca 

de um tipo de canção com marcas locais/regionais de identidade:   

 

Nos anos 80, só havia espaço para pop e rock. O esgotamento 

natural dessa tendência faz com que, nos 90, os trabalhos de busca de 

identidade, que já fazíamos desde os 80, sejam legitimados 

(BALEIRO, Zeca, 1997, Apud NERCOLINI, Marildo, 2005, p. 236). 

 

                                                 
40

 Para entender a importância do movimento Mangue Beat dentro desse cenário, ver o já citado trabalho 

de Marildo Nercolini. 

41
 Conforme apontado no capítulo 1.  
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Dentre os artistas a que nos referimos, surgidos na década de 90, além dos já 

citados Zeca Baleiro e Chico Science, também podemos lembrar de mais dois nomes 

que ganharam destaque no cenário da música brasileira: o paraibano Chico César, e o 

pernambucano Siba (surgido inicialmente na banda Mestre Ambrósio e em seguida 

continua como carreira solo).  Todos esses músicos, assim como Vitor Ramil, 

floresceram nos anos 90, cada um com suas particularidades diretamente ligadas aos 

respectivos lugares de origem, mas todos atuando dentro de uma mesma lógica de 

afiliação a um tipo de postura artística muito representativa dessa época, a saber: o 

interesse e o resgate pela memória da cultura local/regional com a qual se afiliavam; a 

necessidade de afirmação cultural e geográfica na produção musical; a busca e a 

tradução do passado cultural local/regional com os quais se sentiam conectados para a 

atualidade; a intencionalidade de colocar em contato propostas musicais e 

temporalidades diferentes. Esses arranjos eram organizados de forma a dar 

autenticidade ao trabalho.   

A necessidade de retorno ao passado também está relacionada com a ideia de 

autenticidade e verdade. Barenboim e Said (2003, p. 132-133) afirmam que a 

autenticidade tem a ver com justificar o presente em relação ao passado, “[...] diz 

respeito ao presente e à maneira como o presente vê e constrói o passado e decide que 

passado deseja ter; é preciso ter certo tipo de passado”. A autenticidade de algo 

relacionado ao passado sempre tem a ver com alguma coisa do presente. Ao afirmar que 

algo é autêntico, também estamos querendo dizer que é verdadeiro - é errado pensar que 

algo autêntico tem a ver somente com o passado. Em outras palavras: há no resgate do 

passado uma construção de passado em acordo com o que se pretende construir no 

presente. Não é qualquer passado que interessa, mas o passado que justifica e valida as 

escolhas e a produção do presente. 

As características citadas estão diretamente ligadas à proposta musical de Vitor 

Ramil e à A estética do frio, lançada, é bom lembrar, em 1993. É primordial entender a 

década de 90 como um momento social, político e cultural capaz de gerar a 

reconfiguração que já era superficialmente apontada em seu trabalho e como a proposta 

de Ramil é representativa desse período. Nesse momento, o conceito de local passou a 

ter mais importância que o nacional. Foi no interesse local, portanto, no específico, que 

estava a matéria-prima desses músicos. 
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2.5. A invenção de uma nova pauta cultural ou a reciclagem de um discurso 

A maior presença da globalização, especialmente em um país periférico como 

era o Brasil na década de 90, traz um reflexo direto na questão do consumo, que passa a 

ser um dos balizadores da vida social. Canclini (2001), no conhecido livro intitulado 

Consumidores e cidadãos, aponta como a compreensão de cidadania é alterada nos 

tempos de globalização. O autor mostra como o consumo tem influência direta nos 

hábitos culturais e, portanto, tem o poder de alterar nossos referenciais. O consumo 

excessivo de imagens “universais” massificadas, advindas, sobretudo, pela TV e pelo 

cinema, alteram nossa percepção simbólica de território e pertencimento e também 

nossa percepção de autorepresentação identitária. “Deve-se levar em conta a diversidade 

de repertórios artísticos e de meios de comunicação que contribuem na reelaboração das 

identidades”, alerta Canclini (2001, p. 172). 

A influência do nacional ou do típico enfraquece e o mercado pode assumir o 

papel de mediador das relações socioculturais entre os cidadãos. Nesta perspectiva, o 

ato de consumir significa a disputa por bens simbólicos mediados pelo mercado e o 

consumo passa a fazer parte da cidadania ao deixar de ser entendido somente como uma 

ameaça aos valores consolidados. 

Por outro lado, a presença da homogeneização mercadológica permite aflorar 

algumas minorias, a exemplo das produções locais e da distinção, que passam a ser 

expressivamente marcadas nas referências local/global. A ideia de local passa a vigorar 

de forma mais intensa, com intuito de marcação de lugar, de território e de 

pertencimento. Os arranjos local/global surgem como forma de flexibilização e 

negociação. Fala-se de um lugar para o mundo, deixando clara essa intenção, que surge 

inicialmente como reação ao medo da homogeneização e posteriormente como escolha 

marcada pela afirmação dos traços distintivos de cada grupo. 

A respeito das identidades configuradas pelo consumo, como abordado por 

Canclini, Marildo Nercolini (2005, p. 126-127) destaca dois pontos importantes: a) o 

processo de globalização obedece uma geometria do poder, afetando desigualmente as 

regiões e os diferentes estratos populacionais, a ponto de na periferia o ritmo ser mais 
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lento e desigual, enquanto nos centros urbanos, além do ritmo mais acelerado, as 

pessoas com maior poder aquisitivo têm maiores possibilidades de escolhas; b) 

atualmente o impacto global vem associado a um novo interesse pelo local. Esse 

processo, ao invés de antagônico, passa a ser complementar. Há, então, uma 

reconstrução das identidades étnicas, regionais e nacionais a partir da relação entre o 

global e o local. 

Pensemos na canção enquanto produto cultural de distinção. Através da canção é 

possível passar mensagens, estimular certos tipos de comportamentos e condutas, de 

modo que podemos entendê-la como um importante produto cultural para marcação de 

identidade individual ou coletiva. Dan Lundberg fala em “símbolos, marcadores de 

afiliação” (grifo nosso) e diz o seguinte: 

  

 

Do mesmo modo que uma bandeira, emblema ou um uniforme 

podem simbolizar uma organização ou um grupo, representando a sua 

ideologia e valores, a música – e os instrumentos musicais em 

particular – podem ser imbuídos de funções simbólicas, enquanto 

emblemas identitários (LUNDBERG, 2010, p. 30). 

 

 

 

Embora, inicialmente, o texto de Dan Lundberg faça uma análise do conflito 

entre o povo curdo e seus opressores turcos, o ponto de vista usado se adéqua à nossa 

proposta. Lundberg (2010, p. 28-29) afirma que a música cria e fortalece os laços da 

comunidade curda ao unir as pessoas. E ao reivindicar a música como “nossa”, 

conferem a si próprios identidade de grupo, como se afirmassem: “possuímos nossa 

própria música, língua e cultura, o que significa que temos o direito de ser um povo”. A 

música tem importante função como marcador da singularidade étnica específica de um 

grupo, o que permite que também possa ser usada como forma de demarcação de fronteira:  

 

A música é uma parte importante da nossa identidade e o seu 

potencial simbólico reside no facto de poder ser usada para expressar 

e manter tanto as diferenças como as similaridades. No contexto 

multicultural, a música é usada como um marcador de fronteiras do 

grupo para o próprio grupo. Mas é também usada conspicuamente, 

marcando fronteiras relativamente a outros grupos e indivíduos. 

Internamente, o grupo pode usar a sua ‘própria’ música para fortalecer 

o sentimento de pertença, e o mesmo processo pode ser usado para 

marcar a diferença entre ‘nós’ e o ‘outro’ (LUNDBERG, 2010, p. 40). 
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Especialmente se atentarmos à proposta de Canclini, de entender o consumo dos 

produtos culturais como forma de marcação de identidade, inserção e participação 

dentro de determinado grupo e, em última instância, como forma de exercício da 

cidadania, podemos compreender o importante papel desempenhado pela canção 

popular nesse universo. Vitor Ramil e os demais nomes
42

 citados servem novamente 

como exemplos práticos desta afirmação. Todos deixam claramente marcados em suas 

canções os traços de afirmação de identidade e suas afiliações. Entendemos a canção 

como espaço de mobilidade identitária por disponibilizar no mercado um produto (a 

canção) que possibilita a vinculação/desvinculação social por meio de uma negociação 

de pertencimento através do consumo cultural. 

Por sua vez, os contextos multiculturais são arenas sociais perfeitas para esse 

tipo de embate e para a afirmação dos diferentes grupos que lutam por espaço ou 

reconhecimento social, o que nos leva a observar a afirmação de Dan Lundberg:  

 

Joga-se constantemente na arena da vida social uma espécie 

de luta de poder entre diferentes grupos e organizações. Os 

marcadores de afiliação (grifo nosso) são características distintivas 

destes jogos. [...] Na arena multicultural, os músicos – e outros 

especialistas expressivos – têm estatuto importante enquanto 

detentores e intérpretes qualificados das identidades culturais dos seus 

grupos. Se há que dar visibilidade a algo, tem de se lhe dar forma, tem 

que ser expresso e dramatizado, e isto requer acesso a capacidades de 

expressão (LUNDBERG, 2010, p. 30).   

 

A canção, como no caso analisado por Lundberg, serve como marcador étnico e 

símbolo de grupo, de forma que ser representado por esse tipo de canção assinala seu 

pertencimento a uma comunidade, sua afiliação. A ideia de afiliação está diretamente 

ligada ao propósito de agregar-se com intuito de identificação de grupo e de 

fortalecimento para atuação/disputa no espaço social. Cabe lembrar que quando falamos 

em identificação de grupo, podem existir diferenças internas, que geralmente são 

apagadas como uma estratégia de fortalecimento - tal como explicou Sylvia Caiuby 

                                                 
42

 Zeca Baleiro, Chico César e Siba. 
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Novaes ao exemplificar os casos em que as diferenças são deixadas de lado para 

fortalecimento da categoria principal
43

.  

No que diz respeito à afiliação, entendemos que Ramil, desde o retorno às suas 

origens gaúchas com A estética do frio, soube precisamente a quem resgatar, a quem 

buscar e de quem se aproximar como forma de fortalecimento das ideias que vinha 

propagando através do ensaio e da sua produção musical, especialmente a partir do 

disco Ramilonga. Existe uma intencionalidade de afiliação local e regional aos nomes e 

símbolos nos quais ele identificava traços comuns para fortalecimento da sua estratégia, 

e também como forma de projeção, tanto no sul quanto nas demais regiões do Brasil e 

países vizinhos. O caminho feito por Ramil não foi o de estimular outros músicos a 

aderir sua proposta, mas sim se afiliar a nomes com menor visibilidade e que já faziam, 

sem intencionalidade, o que ele estava fazendo de forma intencional. Talvez esse seja o 

principal mérito de Ramil: a projeção e a concretização de um “movimento” que de 

alguma forma já transparecia no sul do Brasil. Portanto, a afiliação funciona como uma 

forma de associação de ideias, ideais, discursos, posturas, estéticas, modelos de 

produção e comercialização. Ramil afilia-se, em suma, para se fortalecer e para 

fortalecer a verdade e a autenticidade de seu discurso.  

Um esclarecimento importante se faz necessário: em momento algum estamos 

querendo dizer que o trabalho de Ramil é direcionado por uma lógica exclusivamente 

estrategista e mercadológica, mas sim que ele usa de certos aparatos simbólicos para 

pautar e fortalecer sua produção. Não por acaso, é um músico que vive em uma zona 

periférica desde os anos 90, à margem do grande mercado fonográfico, mas que 

progressivamente consegue ampliar seu espaço na música popular brasileira. 

Nesse contexto, a canção pode ser um símbolo unificador, e os músicos, 

“detentores e intérpretes qualificados”
44

 de uma tradição, etnicidade ou identidade. A 

música acaba tendo um papel de marcador de fronteiras simbólicas entre os diferentes 

grupos sociais. No Brasil isso é muito nítido. E esse papel é reforçado quando há o 

deslocamento da canção do seu local de origem. A mudança geográfica, sem dúvida, 

fortalece os traços típicos regionais por dar-lhes mais distinção. Lundberg acrescenta: 

                                                 
43

 Ver explicação de Sylvia Caiuby Novaes na p. 69. 

44
 Termos usados por Dan Lundberg. Ver citação do autor na p. 86. 
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Temos de encarar o facto de que os especialistas expressivos – 

músicos, autores, e outros artistas – desempenham papéis numa 

encenação étnica. É-lhes atribuída uma pertença étnica através do 

trabalho que desempenham, quer queiram quer não (LUNDBERG, 

2010, p. 38). 

 

 

É interessante aplicar o que diz Lundberg à figura em que Vitor Ramil se 

transformou nos últimos anos, com a imagem associada diretamente ao “músico gaúcho 

que toca milonga”. E, talvez inconscientemente, nós, do Brasil quente, esperamos 

sempre um tipo de comportamento que seja reflexo dessa “outra cultura” de que ele se 

tornou ícone. Esperamos sempre que sua persona pública traga as características das 

sete cidades frias defendidas em seu ensaio
45

. Esperamos ver o diferente em Ramil para 

também nos definirmos melhor. E nesse momento, para que o papel desempenhado por 

Ramil continue a ser verossímil, é extremamente importante a demarcação de sua 

identidade artística e da sua afiliação ao grupo do sul. Isto faz com que cada parte 

consiga se colocar em seu demarcado papel. Ao se colocar na posição de representante e 

pertencente a “cultura fria”, Ramil nos coloca na posição de pertencentes à “cultura 

quente”; o que nos leva a evidenciar um discurso que compromete as duas partes 

envolvidas, no qual Ramil ocupa o espaço de mediador.  

No Brasil, podemos pensar na canção popular como uma das principais formas de 

representação da identidade brasileira, assim como o futebol e o carnaval. Parece haver, 

desde nossa sigla mestra MPB – Música Popular Brasileira, que atualmente pode 

abarcar todos os gêneros musicais brasileiros, uma tentativa de vinculação da música 

popular a uma forma de identificação, neste caso, nacional
46

. Em outros casos, existem 

vinculações com fundamentos regionais ou locais: música nordestina, música baiana, 

música gaúcha etc. Noutros ainda, embora a representatividade não esteja explícita na 

nomeação, a vinculação se tornou um símbolo identitário local, a exemplo do samba no 

Rio de Janeiro, do frevo em Pernambuco e do tecnobrega no Pará. Recorrência 

semelhante acontece com o grupo sulista “representado” por Ramil, que parece 

desdobrar uma prática já comum no universo da canção brasileira. 

                                                 
45

 Falaremos sobre as sete cidades frias no próximo capítulo. 

46
 Acontece algo semelhante na Argentina com o chamado rock nacional argentino, ao tentar vincular um 

gênero musical com uma forma de identificação cultural nacional.  
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Para nós, fica claro que a questão da identidade é o resultado de escolhas. Ao se 

vincular ao discurso de Ramil, diversos músicos da região (incluindo Uruguai e 

Argentina) estão optando por se afiliarem, mesmo que informalmente, a uma estética 

musical e política – uma vez que não existe um movimento declarado - a partir dos 

traços artísticos que, neste momento (político, social, econômico, cultural etc.), os 

representam enquanto grupo. Ao definir esse território e, mais do que isso, esse 

repertório simbólico, como sendo seu, o grupo, gradativamente, foi ganhando espaço e 

representatividade em sua região e fora dela. 

As amplas possibilidades de escolhas identitárias - especialmente nos grandes 

centros urbanos - geram uma visível flexibilização das identidades no campo musical. 

As minorias e as periferias, em ritmo mais lento, também ampliaram consideravelmente 

seu leque de escolhas. Ramil perpassa por essas duas realidades: capital (Porto Alegre e 

Rio de Janeiro) e periferia (Pelotas ou, como ele prefere, Satolep), de forma que seus 

interesses e negociações na construção da sua identidade têm um pouco de central e de 

periférico. Central, por circular, manter relações e dialogar com o que se passa nos 

grandes centros, sabendo de forma objetiva captar as estratégias para associação e 

reinvenção de sua identidade artística; periférico, por falar do interior e dialogar de 

forma horizontal com o movimento local, reciclando a milonga – que se encontrava 

subjetivamente vinculada ao campo e esquecida pelos centros urbanos. Embora sempre 

dialogando e trocando com movimentos externos ao sul do Brasil, a matéria-prima das 

composições de Ramil é oriunda, sobretudo, de um movimento interno, de busca pelo 

que vem da sua terra ou da sua imaginária Satolep. Quando olhamos de forma macro 

para a produção musical brasileira, vemos que Ramil fala de uma zona periférica e não 

de um centro urbano. Fala enquanto voz à margem. A respeito do espaço ocupado pelas 

vozes marginalizadas, José Madureira Pinto (1991, p. 220) identifica uma “mais-valia 

simbólica” gerada a partir do campo mediático, no qual os discursos, quando bem 

construídos, agregam valor simbólico no campo social. Vejamos:  

 

[...] não é líquido que a intensidade intrínseca de movimentos 

de afirmação identitária com base local ou regional seja hoje, 

genericamente, maior que outrora – o que, em muitos casos, acontece 

é que, por razões ligadas à lógica do campo mediático, eles obtêm 

uma espécie de mais-valia simbólica [...], aumentando a respectiva 

visibilidade pública (PINTO, 1991, p. 220). 
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A dura constatação de José Madureira Pinto se adéqua perfeitamente à trajetória 

de Ramil, que a partir de um reposicionamento social e mercadológico iniciado com 

uma crise identitária, cria estrategicamente uma nova pauta cultural ou discurso. O 

maior feito de Ramil foi reconhecer o momento por que passava como um momento 

estratégico e único para se reinventar publicamente. Essa reviravolta, sem dúvida, 

aconteceu num momento e local adequados: a década de 90 no Brasil. 

A estratégia de Ramil é marcada especialmente por duas frentes que se aplicam a 

toda sua produção a partir da década de 90: a afiliação, como já comentamos, e a 

reciclagem cultural. Por reciclagem cultural, tomamos emprestado o que diz Nercolini: 

 

 [...] a reciclagem cultural é pensada como metáfora de 

construção da cultura que possibilita o resgate da memória, a revisão 

histórica, trazendo à tona pessoas, composições, criações artísticas e 

culturais esquecidas, desvalorizadas, deixadas de lado [...]. 

Reciclagem como possibilidade de construir história, resgatar a 

memória, articulando o passado com o presente, quebrando as 

barreiras de um tempo linear (NERCOLINI, 2005, p. 295)
47

. 

 

Ou ainda: reciclagem cultural como uma forma de tradução ou atualização das 

expressões culturais para as novas gerações ou para o momento atual, de forma que uma 

nova vida possa ser identificada dentro daquela antiga expressão (NERCOLINI, 2005, 

p. 268)
48

. No caso de Ramil, podemos identificar claramente esta intenção na tradução 

ou na contemporaneização de suas milongas, ou melhor, de suas Ramilongas.  

A reciclagem cultural indica perfeitamente o tipo de ação desenvolvida por 

Ramil ao se voltar à milonga e aos compositores locais e regionais do sul do Brasil, da 

Argentina e do Uruguai. Ressalta-se ainda a importância das novas tecnologias de mídia 

                                                 
47

 Com base em Andreas Huyssen, Nercolini destaca a importância da reflexão sobre memória para 

melhor compreensão da sua linha de pensamento. Fonte usada por Nercolini: HUYSSEN, Andreas. 

Mapeando o pós-moderno. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de (org.). Pós-modernismo e política. Rio 

de Janeiro: Rocco, 1991. p.15-80. 

48
 Adaptado de Marildo Nercolini. 
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e comunicação massivas para o resgate da memória, por vezes transformando em 

mercadoria e espetáculo o passado rememorado. 

Esse ponto dialoga com o que diz Madureira Pinto sobre uma mais-valia 

simbólica no resgate ou na reciclagem dessas propostas. É necessário equilíbrio no 

tratamento desse material, ao se colocar, de um lado, a memória, e do outro, o mercado. 

O peso da balança dificilmente é equilibrado. Na maior parte das vezes é impossível 

controlar os usos e apropriações geradas quando um produto cultural é colocado no 

mercado. A essa altura, embora carregado de mais-valia e de valores simbólicos, o que 

chega ao mercado ou ao consumidor final é um produto comercial
49

. Ramil atua no 

limite desse ínterim: reciclando um tipo de canção esquecida no passado e lançando-a 

no mercado como produto cultural passível de outras apropriações.  

A exemplo do que indica Nercolini (2005, p. 311), também identificamos uma 

intenção pedagógica ao possibilitar às novas gerações o conhecimento de antigas 

propostas culturais, agora com uma roupagem moderna e comercial, mais adequada à 

linguagem contemporânea. Esse aspecto é importante especialmente por dizer respeito à 

continuidade de uma tradição ou de um passado histórico importante para a 

sensibilidade das novas gerações e para a manutenção das identidades locais. 

Isso exposto, a partir de uma negociação de identidade pautada em interesses e 

mediada por negociações simbólicas, Ramil se volta ao cancioneiro popular gaúcho, de 

forma a se marcar cada vez mais como músico representante do sul do Brasil. Embora 

dialogando com a lógica global
50

, sempre consegue ajustar cada novo trabalho à sua 

identidade. É interessante perceber como esse (re)posicionamento gerou novas 

possibilidades criativas ao autor, que passou a explorar todo um universo da poesia e do 

cancioneiro popular que há muito estava deixado de lado inclusive para os gaúchos – o 

disco Délibáb é o maior exemplo disso. Inclusive, por ter essa identidade musical tão 

                                                 
49

 O único livro de João da Cunha Vargas, poeta musicado por Ramil no disco Délibáb, virou raridade e 

as poucas unidades encontradas em sebos online chegam a custar quase R$ 200,00 (duzentos reais). Ver: 

http://www.estantevirtual.com.br/b/joao-da-cunha-vargas/deixando-o-

pago/3297789800?q=jo%E3o+da+cunha+vargas, acesso em 23-03-2015, às 17:38. 

50
 Como, por exemplo, produzindo seus discos em Buenos Aires ou Rio de Janeiro, e fazendo parcerias 

com reconhecidos músicos sediados em importantes capitais latino-americanas, tais como Buenos Aires, 

Montevidéu, Rio de Janeiro. 

http://www.estantevirtual.com.br/b/joao-da-cunha-vargas/deixando-o-pago/3297789800?q=jo%E3o+da+cunha+vargas
http://www.estantevirtual.com.br/b/joao-da-cunha-vargas/deixando-o-pago/3297789800?q=jo%E3o+da+cunha+vargas
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bem definida, fica mais seguro fazer novas experimentações musicais – como é o caso 

do disco Satolep sambatown.  

Abaixo, respectivamente, trechos de “Deixando o pago”, poema de João da 

Cunha Vargas musicado no disco Délibáb e que reflete o cancioneiro popular; e, “A 

zero por hora”, canção autoral do disco Satolep sambatown, gravado com Marcos 

Suzano, que reflete um tipo de produção mais contemporânea: 

 

Como é linda a liberdade 

Sobre o lombo do cavalo 

E ouvir o canto do galo 

Anunciando a madrugada 

Dormir na beira da estrada 

Num sono largo e sereno 

E ver que o mundo é pequeno 

E que a vida não vale nada 

 

RAMIL e VARGAS, 2010. 

 

 

Entrei na rua Augusta  

A cento e vinte graus do chão 

Precipitado com a chuva 

Mas sem direção 

A zero por hora 

 

Entrei com pompa e circunstâncias 

Própria de um verão 

Ensolarado em minha mente 

Por um sol bufão 

A zero por hora 

 

RAMIL, 2007. 

 

 

 

A milonga, associada à canção regional e ao homem do campo, é modernizada 

especialmente no canto suave e na utilização de novos instrumentos, ganhando nova 

roupagem harmônica. As composições, da mesma forma, sofrem modernizações 

melódicas e passam a tratar de assuntos urbanos com intuito de se tornarem palatáveis 

às novas gerações e, mais do que isso, de se transformarem em canções populares (não 

mais canções regionais) passíveis de consumo no espaço urbano sulista, nas demais 

regiões brasileiras e também na América Latina. Em outras palavras: a milonga de 
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Ramil, mesmo quando carregada de referências campeiras, sobressai-se como uma 

canção urbana. Ramil chega a afirmar que não vê mais diferença entre a milonga 

“explícita” e a canção: “milongas e canções já me soavam uma mesma coisa” (RAMIL, 

2004, p. 27.28). 

Abaixo, trecho de “Indo ao pampa”, do disco Ramilonga – A estética do frio: 

 

Vou num carro são 

Sigo essa frente fria 

Pampa a dentro e através 

Desde o que é Libres sigo livre 

E me espalho sob o céu 

Que estende tanta luz 

No campo verde a meus pés  

 

[...] 

 

Quase ano 2000 

Mas de repente avanço 

A mil e oitocentos e trinta e oito 

Eu digo avanço porque é claro 

Que os homens por ali 

Estão pra lá dos homens do ano 2000 

 

RAMIL, 1997. 

 

 

Por fim, podemos identificar em Ramil uma ideia de reterritorialização 

geográfica e cultural quando, em seu processo de reciclagem, decide voltar ao velho 

casarão da família em Pelotas. Não há mais diferenças entre discurso e ação: Ramil é o 

que faz e vice-versa. Assim como a afiliação, as ideias de reciclagem cultural e 

reterritorialização se misturam com a vida, a obra e o discurso de Ramil. Ao se reciclar, 

Ramil consegue reinventar sua obra e se reinventar dentro do espaço da canção 

brasileira e latino-americana, demarcando claramente sua posição ímpar nesse tipo de 

discussão. 

Essa posição é marcada de forma mais evidente nas milongas, mas também está 

presente nas canções mais pop ou comerciais. O posicionamento de Ramil nos leva a 

afirmar que sua produção cancional, especialmente os discos posteriores ao Ramilonga, 

também passa a ser uma contínua atualização (ou permanência) das ideias defendidas no 
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ensaio. Se por um lado o ensaio A estética do frio é um divisor na sua carreira durante a 

década de 90, por outro, os livros também têm ocupado esse espaço ao lado das 

canções. Inclusive alguns dos textos dos encartes dos discos têm servido a esse 

propósito, a exemplo do próprio texto do disco Délibáb, que traz trechos de Ernesto 

Sábato e do próprio Ramil - retirado do livro Satolep.   

 

2.6. Reciclagem cultural da milonga: Ramilonga 

Para melhor compreensão das estratégias utilizadas por Ramil para se recolocar 

no mercado com uma identidade artística totalmente reestruturada e como representante 

da cultura regional sulista, é necessário entender o campo cultural como espaço de 

negociação de escolhas subjetivas. A cultura permite a flexibilização das identidades 

artísticas e das identidades grupais a ponto de tornar possível uma reinvenção social – e 

em certos casos também uma reinvenção comercial - a partir dos parâmetros de escolha 

e afiliação. No caso comercial, podemos perceber alguns movimentos de músicos com a 

escrita, com ações criativas e com o pensamento crítico. 

Ramil utiliza o campo da canção popular para negociação da (re)construção 

identitária. A reconstrução se dá a partir de uma comunidade imaginada
51

 e da escolha 

de um passado eleito como ideal. Trata-se também de uma tomada de posição crítica no 

cenário da canção popular brasileira. Ramil deixa de seguir o “caminho natural” dos 

músicos que desejam entrar no maisntream para trilhar um caminho pessoal e construir 

a carreira pautada nas verdades que ele mesmo escolheu. Suas verdades tornaram-se 

suas necessidades: de memória, distinção, afirmação e afiliação. 

Há também a necessidade de resgate da memória como busca de conforto, como 

busca de apaziguamento consigo mesmo e como forma de comprometimento social 

junto à sua tradição. É bom lembrar que o pontapé inicial de todas as contestações 

artísticas de Ramil acontece a partir de uma crise identitária quando o músico ainda 

morava no Rio de Janeiro. Especialmente naquele momento, buscar a memória era 

buscar terra firme, assegurando-se de que, a partir disso, estaria seguro com todos os 

                                                 
51

 Sobre a ideia de comunidade imaginada, ver: ANDERSON, Benedict (2009). 
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códigos utilizados. Conforme defende Nercolini, a imaginação, no caso de Ramil, é 

agenciadora de toda sua carreira pós-ensaio A estética do frio. 

 

A imaginação hoje se distancia da noção de fantasia. Enquanto 

a fantasia, por ser individual e privada, tenderia para a criação de um 

pensamento que dissocia projeto e ato, em um cenário de fuga da 

realidade; a imaginação transforma-se em possível agenciadora de 

ações coletivas e elemento importante do cotidiano de pessoas 

comuns (grifo nosso) (NERCOLINI, 2005, p. 41)
52

. 

 

Há de se atentar para um fato: talvez o retorno de Ramil às suas origens tenha 

alguma coisa de intuitivo, justamente por se tratar de algo que faz parte do seu dia a dia, 

estando além da sua própria produção artística. No entanto, a partir da objetividade do 

ensaio, também podemos verificar a separação entre algo inicialmente intuitivo e que 

posteriormente se torna reflexão e proposta. Ao escrever sobre os pontos que o 

instigavam, Ramil conseguiu fazer uma análise de sua formação, de seu passado, de seu 

presente e de uma possível trajetória para seu futuro, e estendeu essa “reflexão intuitiva” 

aos seus conterrâneos. O ensaio, sem dúvida alguma, serviu como amparo coletivo aos 

que, como Ramil, sentiam essa lacuna.  

Na última citação, o trecho grifado é importantíssimo para atentarmos para a 

ideia de coletividade deflagrada pela publicação d’A estética do frio
53

. O ensaio de 

Ramil traz diversas outras questões coletivas para a pauta, entre as quais a participação 

efetiva dos gaúchos na produção musical brasileira, a contribuição dos gaúchos na 

construção da identidade brasileira, o resgate e a modernização da milonga, a distinção 

entre música regional e música urbana gaúcha, o forte papel desempenhado pelos 

estereótipos e tradições locais (a figura do gaúcho, a erva mate, o pampa, o frio, o Rio 

da Prata etc.) na formação da identidade gaúcha. Esses e outros pontos nos ajudam a 

                                                 
52

 Nercolini se baseia no conceito de imaginação usado por APPADURAI, Arjun. La modernidade 

desbordada; dimensiones culturales de la globalización. Montevidéu, Buenos Aires: Trilce, Fondo de 

Cultura Económica de Argentina, 2001. 

53
 Sobre a repercussão, ver cap. 1, p. 53. Ver também o filme A linha fria do horizonte. Documentário de 

Luciano Coelho. Realização: Linha Fria Filmes. Co-produção: Canal Brasil. Brasil, 2014. 98 min, cor. 

 



104 

 

entender como a pauta local/regional fazia sentido para os sulistas, especialmente na 

primeira metade da década de 90. 

Afirma Ramil: 

 

Naquela época, passagem dos anos 80 para os 90, esse tema 

do ‘país à parte’ estava mais uma vez em voga, e não se poderia 

encontrar em outra região do país, como ainda hoje não se pode, um 

povo mais ocupado em questionar a própria identidade que o rio-

grandense (RAMIL, 2004, p. 11). 

 

Por parte de Ramil, há uma narração afetiva da construção da identidade do 

povo gaúcho. Essa narração é importante não só para os gaúchos se reconhecerem e se 

afirmarem como tal, mas também para os outros (de fora) perceberem que não fazem 

parte daquele universo. Destacamos, sobretudo, o uso recorrente da afetividade no 

discurso de Ramil, por não se tratar de uma narração construída a partir de uma análise 

historiográfica - embora, em alguns momentos, Ramil recorra a esse tipo de suporte -, 

mas, antes, de uma história pessoal, construída como forma de tocar diretamente os 

envolvidos e os de fora, dando início a uma ação coletiva. 

No trecho a seguir, retirado de A estética do frio, Ramil apresenta o homem 

gaúcho: 

 

Originalmente, gaúcho é o rio-grandense do interior, que 

trabalha a cavalo em fazendas de criação de gado, o mesmo 

personagem que, no passado, participou das guerras e revoluções em 

que o estado se envolveu. É um tipo comum aos vizinhos Uruguai e 

Argentina, com a diferença de que nesses países gaucho (gaúcho) é 

simplesmente o homem do campo, nunca o gentílico que designe os 

habitantes urbanos. É significativo que, no variado leque de tipos 

regionais brasileiros, esse mesmo gaúcho tenha se estabelecido como 

marca de representação de todos os rio-grandenses, justamente ele, 

que nos vincula aos países vizinhos, que nos ‘estrangeiriza’ (RAMIL, 

2004, p. 11-12). 

 

O gaúcho é um dos principais símbolos para a formulação das ideias defendidas 

por Ramil, mas o mais importante é perceber que existe uma retomada um pouco 

romantizada desse homem campeiro que preserva suas tradições.  
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De fato, a construção do gaúcho como homem do campo e das guerras pode ser 

confirmada em Darcy Ribeiro (1972), que acrescenta – e esta informação não é tocada 

por Ramil – que a partir da segunda metade do século XVIII, com o surgimento de 

núcleos urbanos, vilas e cidades, e uma maior apropriação das terras por parte das elites 

portenhas e montevideanas, há uma forte redução do gado selvagem na região e a caça 

livre passa a ser proibida por lei
54

. O gaucho, reconhecido como “afeito à dieta de carne 

e chimarrão”, passa então a ser marginalizado por essas mesmas elites, sendo algumas 

vezes taxado de ladrão, jogador e bárbaro, por fazer o que sempre fizera. 

Contraditoriamente, já no século XX e em momento que exigia uma afirmação 

identitária para se contrapor aos imigrantes “gringos”, as elites elegem o gaúcho como 

figura representativa da região – o mesmo que outrora foi sua principal vítima durante o 

processo de expansão e domínio (RIBEIRO, 1972, p. 531-538).  

O jornalista argentino Martín E. Graziano lançou há poucos anos um livro com o 

seguinte título: Cancionistas del Río de la Plata. Después del rock: una música popular 

para el siglo XXI, no qual apresenta a cena de música popular que se formou na 

Argentina nos primeiros dez anos deste século. Segundo o autor, existe uma geração de 

novos músicos, muitos dos quais filhos ou interlocutores do rock argentino, construindo 

uma cena musical a partir da música popular e deixando o rock nacional argentino em 

segundo plano – gênero que foi extremamente importante naquele país durante e depois 

da ditadura. Esses músicos, jovens em sua maioria, prezam especialmente pela canção 

mais intimista, geralmente acompanhada por poucos instrumentos e que pode ser 

facilmente executada somente com o violão. Segundo Graziano:  

 

El diálogo tenía otros interlocutores directos. Fito Páez y Palo 

Pandolfo, por ejemplo. Dos compositores que, aun com perfiles 

notablemente diferentes, habían trabajado una cancionística con 

puntos de contacto en su búsqueda regional desde el lenguaje rockero. 

También cantautores que, en el mejor de los casos, eran reconocidos 

por el rock como satélites amistosos, aunque no lograran ser 

asimilados por otros circuitos. Era el caso de Juana Molinam, de los 

hermanos Jorge y Daniel Drexler, Kevin Johansen, Paulinho Moska y 

                                                 
54

 Até meados do século XVIII, o gado crescia livre na campanha, onde podia ser caçado. E o gaúcho era 

reconhecidamente um exímio caçador de gados selvagens. Estava inserido no sistema produtivo por fazer 

parte da cadeia econômica do comércio de gado; e do gado aproveitava-se tudo: couro, sebo, gordura e 

carne. O surgimento do gaúcho enquanto figura social está intimamente ligado ao campo e à profissão de 

caçador de gado selvagem (ver RIBEIRO, 1972, p. 531-538). 
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el gaúcho Vitor Ramil. Una generación de autores inmediatamente 

anterior que esboza uma búsqueda muy afín, materializada en aquello 

que Ramil bautizó la ‘estética del frío’ y los Drexler, más 

informalmente, el ‘templadismo’ (GRAZIANO, 2011, p. 16). 

 

 Graziano reforça nosso entendimento d’A estética do frio como o início de uma 

ação que vem se desdobrando em outras ações coletivas ou movimentos 

locais/regionais. Como sugere o título do livro, Graziano já identifica esse grupo como 

os Cancionistas del Río de la Plata, pois, embora o foco seja a cena musical argentina, 

ele incorpora os cancionistas uruguaios e brasileiros aos nomes estudados. Para isso, usa 

como referência de integração simbólica o Rio da Prata.  

 

Cada cultura forja su propria mitología. [...] Así, el río 

Mississipi se convertió en la ruta prodigiosa para los hombres de jazz, 

o Salavina en fuente de sabeduría para el universo de la chacarera. 

Incluso el rock argentino de los 70 tuvo sus proprios sítios de 

peregrinación: El Bosón en la huida hacia adentro, Ibiza en el exilio. 

La bohemia uruguaya encontró su proprio paraíso en las costas del 

departamento de Rocha, frente al mejor rostro del Océano Atlántico 

(GRAZIANO, 2011, p. 13). 

[...] el Río de La Plata abria um camino posible del campo a la 

ciudad, del puerto al mundo y viceversa. Esse tránsito se empezó a 

revelar como esencial para los cancionistas que, de inmediato, 

esbozaron una mirada menos centralista (GRAZIANO, 2011, p. 14).  

 

É importante atentar para as comparações de Graziano, uma vez que dialogam 

diretamente com a visão de Ramil, de pensar essa cena musical a partir da região do 

Prata. O Rio da Prata, na interpretação de Graziano, é o símbolo mitológico que une os 

músicos do movimento nos três países. 

Existe uma comunidade imaginada, ou seja, criada partir de estratégias e 

interesses. Os exemplos citados, assim como o Rio da Prata, neste caso, são espaços de 

referências simbólicas e estratégicas de integração cultural. Segundo Graziano, “la 

musica, como la identidad de um pueblo, es precisamente el resultado de la tensión 

entre lo que somos y lo que queremos ser” (GRAZIANO, 2011, p. 10). A análise de 

Graziano vem ao encontro do enfoque que lançamos sobre Vitor Ramil e sua estética do 
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frio: a de (re)construção de uma tradição como forma de distinção e consequente 

inserção no campo sociocultural. 

Em suma, no campo cancional, Ramil busca na milonga a tradição esquecida, ao 

fazer a reciclagem cultural de um dos principais gêneros da música campeira gaúcha. A 

reciclagem é marcada especialmente através de suas Ramilongas, de forma a deixar sua 

marca autoral nas canções e também no título do trabalho, afirmando assim o 

compromisso com sua tradição. Além da forte ênfase na milonga, a busca pela tradição 

também é percebida na relação que sua obra possui com a literatura e a canção 

regionais, com frequência buscando autores e compositores que julga representativos, e 

também pelo recorrente uso da oralidade local, apresentando ao grande público os 

dialetos ou as gírias do interior do Rio Grande do Sul ou mesmo da região da Bacia do 

Prata.  

Entendendo a estética do frio como o fio condutor de sua obra e como uma 

estratégia de diálogo inventada, veremos como Ramil alimenta seu discurso a partir da 

inserção de elementos literários e poéticos na sua canção, tais como a aproximação com 

as literaturas oral e escrita e a relação com a poesia e a canção populares, em ambos os 

casos trabalhando para ressaltar sua identidade. Por fim, veremos como essa 

aproximação intencional, embasada pela publicação de A estética do frio, fez sua obra 

ganhar status de representativa do sul e da cultura gaúcha. 
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Não estamos à margem de um centro, mas no centro de uma 

outra história.  

(Vitor Ramil, 2004, p. 28 – A estética do frio) 
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Capítulo 3: Elementos poéticos na canção de Vitor Ramil 

 

 

3.1. Apontamentos sobre oralidade e literatura escrita  

 Menendez Pidal
55

 (1968, p. 45-47 apud ZUMTHOR, 1997, p. 24) propõe uma 

distinção entre poesia popular e poesia tradicional a partir do modo de difusão. A 

poesia popular é formada por “composições recentes difundidas entre um público 

bastante amplo, durante um período mais ou menos breve, no qual sua forma permanece 

quase imutável”. Pidal considera poesia popular apenas a poesia cantada. Por sua vez, a 

poesia tradicional é recebida e “coletivamente assimilada por um vasto público, em 

uma ação de recriação e de variação contínua e prolongada”.  

Zumthor complementa o raciocínio informando que “a canção
56

 constitui um 

subgrupo da poesia popular, mais fácil de ser reconhecido”, mas que basta querer 

delimitá-lo para que seus critérios se esquivem.  

 

O mais frequentemente invocado é o anonimato; alguns o 

consideram de modo dinâmico: uma canção torna-se ‘popular’ quando 

se perde a lembrança de sua origem. Desse modo, seria conveniente 

distinguir vários graus de ‘popularidade’. Com relação aos festivais 

modernos, concluiu-se que uma canção é ‘popular’ quando o público a 

repete em coro; ou, no caso dos cantos de contestação, quando a 

intensidade da participação demonstra uma adesão profunda à 

mensagem comunicada. [...] No continente americano [...] será 

‘folclórico’ o que for objeto de tradição oral; ‘popular’, de difusão 

mecânica (ZUMTHOR, 1997, p. 24-25). 

  

Como apresentado por Pidal e Zumthor, pode haver muitas variações nessas 

distinções. Conceitos como poesia tradicional e poesia popular, canção e canção 

popular, folcórico e popular podem se manifestar de forma diferente de acordo com as 

                                                 
55

 PIDAL, R. Menendez. Romancero hispánico. Madri: Espasa Calpe, 2 vol. (1ª ed., 1953), 1968, vol. 1.  

56
 Para os franceses, a canção (chanson) pode estar associada à canção popular ou à canção veiculada 

pelos canais de mídia, mas exclui, por exemplo, o rock. A chanson também pode ser associada à letra e 

aos trovadores. Contudo, os argumentos usados por Zumthor são pertinentes ao nosso estudo. 
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tradições de pesquisa de cada país
57

. Interessa-nos aqui a definição que Zumthor propõe 

para canção a partir de Pidal: a de subgrupo da poesia popular. 

 A canção de Ramil, assim como sugere Zumthor, pode ser enquadrada no 

subgrupo da poesia popular, especialmente no Brasil, onde a canção muitas vezes 

alcança o status de uma poesia de massa. Ramil é um músico que mantém um 

refinamento poético praticamente constante em sua trajetória. Sua obra perpassa pelas 

discussões da música pop, da canção regionalista, da literatura oral e da poética - o que 

o situa como um artista de fronteira, e não estamos falando apenas de fronteira 

geográfica. Particularmente, nos interessam os dois últimos pontos, através dos quais 

analisaremos alguns aspectos das composições de Ramil que perpassam a oralidade e a 

poesia literária. 

 A fronteira está mais presente na obra de Ramil do que ele mesmo percebe. Para 

além da importância das discussões levantadas pelas fronteiras geográficas, Ramil se 

coloca – e dessa vez nos parece que de forma instintiva – como um artista 

decisivamente ligado a fronteira, pois transita por diferentes escolhas artísticas. E 

mesmo com essa transição relativamente frequente, consegue manter a coerência, o 

refinamento e o posicionamento de discurso alinhado com a estética do frio.  

 Além de cancionista, Ramil é um precioso artista da palavra, permitindo que 

algumas de suas letras possam ser lidas como poemas. A poética em sua obra é 

personificada pela voz de seu canto em diálogo com a poesia escrita e oral, às quais 

recorre desde seus primeiros discos, fortalecendo suas fontes de valores simbólicos 

sulistas. Nas palavras de Paul Zumthor (1997, p. 11) “a voz é uma coisa” que pode ser 

descrita por suas qualidades materiais (tom, timbre, alcance, altura, registro) que o 

costume liga a um valor simbólico. Em Ramil, esse valor simbólico pode ser acionado 

de algumas formas: pela voz, como defende Zumthor; pelas letras, às vezes abordando 

temáticas regionais; e, por fim e mais fortemente, pelo gênero recorrente em sua 

trajetória – a milonga. 

 Os valores simbólicos traduzidos na voz de Ramil favorecem a reflexão, a 

calma, a serenidade. Poderíamos dizer ainda que refletem a clareza, a leveza e a 

                                                 
57

 Cf. ZUMTHOR, 1997, p. 24-25. 
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melancolia – algumas das características da estética do frio. Esses valores foram 

buscados na geografia sulista dos pampas, geralmente com longas planícies lisas e a 

presença do frio durante o inverno sugerindo o recolhimento
58

. 

Nos primeiros trabalhos a identidade vocal de Ramil não fosse estritamente 

autoral – basta lembrarmos que o próprio Ramil afirmou tempos mais tarde que cantava 

como um discípulo de Milton Nascimento -, é possível antever sua proximidade com a 

poesia já no primeiro disco, a exemplo da canção Estrela, estrela.  

 

Estrela, estrela 

Como ser assim 

Tão só, tão só 

E nunca sofrer 

Brilhar, brilhar 

Quase sem querer 

Deixar, deixar 

Ser o que se é 

 

No corpo nu 

Da constelação 

Estás, estás 

Sobre uma das mãos 

E vais e vens 

Como um lampião 

Ao vento frio 

De um lugar qualquer 

 

É bom saber 

Que és parte de mim 

Assim como és 

Parte das manhãs 

Melhor, melhor 

É poder gozar 

Da paz, da paz 

Que trazes aqui 

 

Eu canto, eu canto 

Por poder te ver 

No céu, no céu 

Como um balão 

                                                 
58

 Sobre a discussão da relação entre espaço geográfico e canção, ver os trabalhos de PANITZ, Lucas 

Manassi: 2008, 2008a e 2010. 
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Eu canto e sei 

Que também me vês 

Aqui, aqui 

Com essa canção 

 

‘Sãhnam sad etrap sé omoc missa 

mim ed etrap sé euq rebas mob é’ 

RAMIL, 1981. 

 

 

A reflexão do poeta é exposta a partir do paralelo traçado entre a solidão da 

estrela e sua condição humana de contemplação. E mesmo no disco de estreia de Ramil 

já podemos ver alguma coisa da estética do frio, como uma certa melancolia e uma certa 

contemplação da paisagem. Estrela, estrela também é um dos exemplos das canções de 

Ramil que podem ser lidas como poema, no papel, pois a funciona perfeitamente bem 

sem a música. 

Se no início da carreira a força representativa concetrava-se especialmente nas 

letras, posteriormente essas relações foram ampliadas para a tradução de valores 

simbólicos aos quais Ramil se afiliava. No entanto, contraditoriamente, uma das 

personalizações simbólicas usadas por Ramil foi subverter a lógica da milonga ao 

introduzir um canto suave em um gênero marcadamente associado aos vozeirões.  

Para Ramil, em oposição à festa, à variedade, ao movimento, ao aglomerado de 

gente proporcionado pela música quente, como a tocada no carnaval, se contrapõem 

valores que estão mais associados ao frio, à planície, aos pampas. Esses valores são 

buscados na geografia e no imaginário sulista que, na percepção de Ramil, se traduz nas 

sete cidades - rigor, profundidade, clareza, concisão, pureza, leveza e melancolia. 

No segundo disco, A paixão de V segundo ele próprio, além de Ramil não soar 

tão parecido com Milton Nascimento, já podemos ver alguns tímidos elementos 

simbólicos de afiliação. Por exemplo, na canção “Semeadura”, que além de ser uma 

milonga autoral, faz referências ao pampa e à pátria americana e apresenta alguns versos 

em espanhol.  
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Nós vamos prosseguir, companheiro 

Medo não há 

No rumo certo da estrada 

Unidos vamos crescer e andar 

Nós vamos repartir, companheiro 

O campo e o mar 

O pão da vida, meu braço, meu peito 

Feito pra amar 

 

Americana Pátria, morena 

Quiero tener 

Guitarra y canto libre 

En tu amanecer 

No pampa meu pala a voar 

Esteira de vento e luar 

Vento e luar 

 

Nós vamos semear, companheiro 

No coração 

Manhãs e frutos e sonhos 

Prum dia acabar com essa escuridão 

Nós vamos preparar, companheiro 

Sem ilusão 

Um novo tempo, em que a paz e a fartura 

Brotem das mãos 

RAMIL e FOGAÇA, 1984. 

 

A milonga, composta em parceria com José Fogaça, político e ex-prefeito de 

Porto Alegre, traduz um pouco das discussões latino-americanas ao falar em 

companheirismo, união e projeção de um futuro mais próspero. Aliás, o próprio título 

da canção enfatiza a ideia de semear, de lançar algo a terra para que germine e brote. 

“Semeadura” tem uma versão em espanhol gravada pela argentina Mercedes Sosa. O 

tom político dado à canção aparece tanto na versão original de Ramil quanto na de 

Mercedes Sosa. 

Do primeiro disco de Ramil, quando buscava a voz de Milton Nascimento, até a 

“descoberta” de sua própria voz, iniciada no segundo disco, já podemos ver um 

progresso de construção autoral que consegue dar importantes amostras do artista que 

estava em formação. Zumthor (1997, p. 12) afirma que a voz constitui no inconsciente 

humano uma forma arquetipal, pois configura uma imagem primordial e criadora capaz 

de predeterminar, ativar e estruturar em cada pessoa as primeiras experiências, os 
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sentimentos e os pensamentos. E continua (1997, p. 17): “[...] desde que é vocalizado, 

todo objeto ganha para um sujeito, ao menos parcialmente, estatuto de símbolo”. 

Em Ramil, podemos notar essa relação arquetipal presente em sua voz e também 

nas letras de algumas canções. No caso da voz, embora esteja associada especialmente a 

um tipo de canção urbana (como as tocadas nas rádios), acabou servindo como uma 

quebra de protocolo ao ser usada para cantar milonga. No caso das letras, a exemplo de 

“Semeadura” - que é uma milonga -, aborda a problemática da América Latina. Nesse 

sentido, é importante notar que a milonga e a presença da temática sulamericana já 

estavam presentes na obra de Ramil desde seu segundo disco e ocupavam algum lugar 

na sua vida pessoal e artística. A milonga, assim como a letra tratando de questões 

sulamericanas, traduziam, através da canção, a formação e as primeiras experiências do 

músico Vitor Ramil. O artista Ramil, conforme conhecemos hoje, começa a se construir 

no disco A paixão de V segundo ele próprio.  

Mesmo quando musica João da Cunha Vargas no segundo disco, poeta 

essencialmente oral, a canção reconfigura a mensagem original através do suporte 

midiático em que é transmitida. Zumthor (1997, p. 29) diz o seguinte:  

 

A oralidade mediatizada pertence assim, de direito, à cultura 

de massa. [...] A mobilidade espacial e temporal da mensagem 

aumenta a distância entre sua produção e seu consumo. A presença 

física do locutor se apaga; permanece o eco fixo de sua voz [...].  

 

Ou seja, no caso de Ramil, a gravação e a portabilidade permitidas pela indústria 

discográfica transformam essa produção em objeto da cultura de massa, aumentando seu 

alcance e sua reprodutibilidade a partir do registro sonoro.  

 

Entretanto, não é um objeto que tocamos, pois os dedos do 

comprador só seguram o instrumento transmissor: disco, fita. Restam 

apenas os sentidos envolvidos na percepção à distância – a audição 

[...]. Produz-se, assim, uma defasagem, um deslocamento do ato 

comunicativo. (ZUMTHOR, 1997, p. 30).   
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Com o deslocamento do ato comunicativo, passa a existir também um produto 

cultural – a canção ou o disco – que reafirma a postura política e cultural defendida por 

Ramil (e que não era conhecida por João da Cunha Vargas, que morreu em 1980). 

Construída sobre outras intenções artísticas e estéticas, o poema (transformado em letra) 

de Vargas ganha outra conotação dentro da obra de Ramil, pois passa a evidenciar e 

jusitificar as ideias defendidas n’A estética do frio.  

Vargas foi deslocado de sua realidade e reciclado pela milonga de Vitor Ramil. 

Era um autor que ficaria restrito à regionalidade, mas que conseguiu ser difundido 

nacional e internacionalmente através da canção. Ramil torna-se o porta-voz da 

mensagem de Vargas, que passa a ser ressignificada a partir de sua posição dentro da 

música popular. “[...] Uma mensagem não se reduz ao seu conteúdo manifesto, mas 

comporta um conteúdo latente, constituído pelo medium que o transmite” (ZUMTHOR, 

1997, p. 36). Além disso, a poesia notadamente oral de Vargas sofre outra mutação ao 

ser transportada ao universo da canção, pois o que inicialmente era destinado a uma 

audição pública e presencial com o autor transforma-se numa mídia que pode ser 

consumida de diversas formas e por repetidas vezes. Por último e não menos 

importante, devemos sempre recordar que o discurso (re)produzido por Ramil não é 

neutro – ele sempre carrega uma posição e uma afirmação coerentes com sua trajetória 

artística. Seja a partir de suas próprias letras, de regravações ou de adaptações, todo o 

seu repertório está em diálogo com a estética do frio e, portanto, com sua figura pública.  

 

 

3.2. Poesia e canção: pontes e lacunas  

 

 É necessário refletirmos sobre a aproximação entre a poesia e a canção. 

Especialmente no caso de Ramil, que além de atuar nos dois campos, também tem 

relação direta com a musicalização de poesia. Como vimos na apresentação de sua 

obra
59

, são recorrentes em Ramil a busca e o diálogo com poetas e escritores, entre os 

quais destacam-se João da Cunha Vargas e Jorge Luís Borges, autores cujos poemas 

constituem integralmente o disco Délibáb. 
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 Ver capítulo 1. 
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 Interessa-nos aqui entender o que caracteriza cada um, e o que, em alguns casos, 

permite que a poesia seja transformada em letra de música ou, em outras palavras, que a 

poesia e a música sejam casadas para formar um novo produto chamado de canção. O 

inverso, geralmente em menor proporção, também pode acontecer: a letra de canção ser 

transformada em poesia, ou seja, impressa para ser lida. Para isso, precisamos distinguir 

o modus operandi da poesia e da letra de música. 

 Francisco Bosco (2006) e Antônio Cícero (2006) afirmam que o poema é um 

objeto autotélico, isto é, ele tem o seu fim em si próprio. Quando o analisamos, estamos 

considerando-o somente enquanto poema, pois, a priori, não possui nenhuma outra 

função. Por outro lado, a letra de música é considerada heterotélica, isto é, ela não tem o 

seu fim em si própria. Quando estimamos seu valor, também devemos considerar sua 

contribuição para a obra musical de que faz parte. Cícero (2006, p. 12) afirma: “se uma 

letra de música servir para fazer uma boa canção, ela é boa, ainda que seja ilegível. [...] 

uma boa letra de música não é necessariamente um bom poema”. 

 Por esse motivo, geralmente é mais difícil uma letra de música ser considerada 

poema, visto que foi inicialmente pensada para se harmonizar com uma música. Não é 

por acaso que muitos letristas preferem escrever a letra a partir de uma música, 

pensando a letra e o ritmo adequados à melodia recebida. De fato esse parece ser o 

caminho mais usual no âmbito da canção popular, a partir da parceria entre o musicista 

e o letrista. Bosco diz o seguinte: 

 

Uma música que um letrista recebe, a fim de nela colocar uma 

letra, nada mais é do que uma ‘super forma fixa’: uma estrutura prévia 

que detém todas as contraintes da forma fixa poética (número de 

versos, metrificação, uma quase exigência de rimas que vem da 

tradição) e ainda outras mais (distribuição prévia de todas as sílabas 

tônicas e átonas, modulações, mudanças de intensidade, etc.). 

(BOSCO, 2007) 

 

 Devido à “super forma fixa” de que fala Bosco, nem sempre um grande poema 

pode se tornar uma grande letra de música, pois o poema não é pensado para ser 

inserido dentro de uma organização musical. A equação poesia + música = canção 

tende a ficar mais equilibrada quando pensada antecipadamente com esse intuito, visto 

que o produto final é o resultado da união de dois componentes com sequências de 
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caráter diferentes. Conforme Bosco (2006): “a canção é: letra-para-música, música-

para-letra”. Ou seja, para ser canção é necessário haver uma relação intrínseca entre as 

partes, que passam a se tornar dependentes; e essas mesmas partes (música e poesia), 

podem ou não funcionar bem de forma separada.  

São incomuns os casos como os poemas líricos gregos e provençais, que eram 

canções mas que podem funcionar bem na forma escrita, tal como os conhecemos hoje, 

separados das músicas que foram perdidas. No Brasil temos algumas obras 

emblemáticas, a exemplo da obra de Caetano Veloso, que permite destacar muitas 

canções que também funcionam perfeitamente bem em livros impressos
60

. A respeito 

dessa separação, o músico e compositor Alceu Valença (2001) chega a afirmar que o 

bom ouvinte não é aquele que primeiro presta atenção na letra da canção; quando uma 

letra é superior à canção, diz ele, não há uma boa canção, porque a música deve ser 

lembrada inicialmente por sua melodia – e não sua letra. A posição de Alceu Valença 

parece compreensível, mas pode ser questionada, a exemplo de outros compositores 

populares brasileiros cujas letras fazem parte do nosso cotiadiano, como o próprio 

Caetano Veloso, Chico Buarque ou Dorival Caymmi. 

Além disso, por vezes os meandros de definição e ocupação do espaço artístico 

geram disputas de status, nas quais os poetas são vistos como detentores do prestígio e 

os letristas como profissionais do mercado. Antônio Cícero (2006, p. 11) coloca a 

seguinte questão: lemos alguns versos numa página e achamos um poema maravilhoso. 

Se descobrirmos que se trata de uma letra de música, isso alterará nosso juízo? E dá o 

seguinte exemplo: “99,9% dos livros de poemas ou dos discos de música erudita não 

chegam aos pés do disco Amoroso, de João Gilberto. Que importa a que gênero esse 

disco pertence?”. Cícero argumenta que o que está em jogo na pergunta parece ser um 

problema de status, acrescentando ainda que há dois partidos:  

 

Por um lado, vejo letristas querendo entrar no ‘clube dos 

poetas’, isto é, querendo fazer jus aos status e aos privilégios 
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 Ver os livros de Caetano Veloso intitulados Letra só e Sobre as letras, ambos editados pela Companhia 

das Letras, com organização de Eucanaã Ferraz. O objetivo do organizador é justamente apresentar as 

letras de Caetano Veloso enquanto poemas, por isso a necessidade de separação da música e o suporte 

livro. 
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simbólicos conferidos pelo título de ‘poeta’; por outro lado, vejo os 

membros desse ‘clube’, conscientes de que privilégios de que todos 

desfrutem deixam de ser privilégios, contestando o direito dos letristas 

a ingressarem nele.  

 

Por fim, conclui: “Não me identifico nem com um lado nem com o outro”. 

Essas discussões são importantes para entendermos a presença da poesia na obra 

de Ramil. O primeiro ponto a ser destacado é que Ramil geralmente musica versos, 

invertendo a ordem predominante nas composições de música popular. Em todos os 

discos em que encontramos poemas musicados, a música se adequou à letra, que não 

sofreu qualquer tipo de adaptação, ou seja, todos os versos foram fielmente respeitados 

na canção.  

O segundo ponto a ser destacado é que Ramil não escolhe aleatoriamente 

qualquer autor ou poema, independente do reconhecimento público ou artístico que 

possam ter. As escolhas de Ramil são sempre feitas de acordo com o local de fala que 

ele construiu ao longo dos últimos 20 anos; especialmente nos trabalhos mais recentes 

tem buscado por autores e poemas que corroboram as ideias da estética do frio.  

O terceiro e último ponto diz respeito aos poemas dos principais autores 

gravados por Ramil: João da Cunha Vargas e Jorge Luis Borges. Em ambos os casos, 

trata-se de poemas que favorecem um certo tipo de melodia; os poemas de Vargas são 

ritmados, rimados e se encaixam dentro de uma certa tradição da poesia oral
61

; os 

poemas de Borges são escritos a partir de um certo modelo de milonga, como é revelado 

pelo próprio autor no título e no prólogo do livro Para las seis cuerdas
62

. De forma 

semelhante a Vargas e Borges, o poema de Arnaut Daniel (com tradução de Augusto de 

Campos), gravado no disco A paixão de V segundo ele próprio, possivelmente foi 

escrito como letra de canção, uma vez que se trata de um poeta provençal. 

A seguir, os exemplos de “Milonga de Albornoz”, de Borges, e “Mango”, de 

Vargas: 

                                                 
61

 Lembramos que o único de livro de Vargas foi publicado postumamente, através do conteúdo das 

gravações em fitas K7 deixadas pelo autor. 

62
 Mais à frente veremos o referido prólogo. 
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Alguien ya contó los días,  

alguien ya sabe la hora  

alguien para quien no hay  

ni premuras ni demora.  

 

Albornoz pasa silbando 

una milonga entrerriana;  

bajo el ala del chambergo 

sus ojos ven la mañana,  

 

la mañana de este dia  

del ochocientos noventa;  

en el bajo del retiro  

ya le han perdido la cuenta  

 

de amores y de trucadas  

hasta el alba y de entreveros  

a fierro con los sargentos,  

con propios y forasteros.  

 

Se la tienen bien jurada  

más de un taura y más de un pillo;  

en una esquina del sur  

lo está esperando un cuchillo.  

 

No un cuchillo sino tres,  

antes de clarear el día,  

se le vinieron encima  

y el hombre se defendía.  

 

Un acero entró en el pecho  

ni se le movió la cara  

Alejo Albornoz murió  

como si no le importara.  

 

Pienso que le gustaría  

saber que hoy anda su historia  

en una milonga. El tiempo  

es olvido y es memoria.  

 

RAMIL e BORGES, 2010. 

 

Criado junto aos arreios  

A boleadeira e o laço  

Cheio de talho e pontaço  

Velho amigo e companheiro  

Meu rude traste campeiro  
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Que uso preso no braço  

 

Batendo ao cano da bota  

Numa festança campeira  

Num balancear de vaneira  

Enfiado ao cabo da faca  

Acariciando a guaiaca  

E ouvindo a gaita manheira  

 

Retouço em cancha de tava  

Entre fichas e dinheiro  

Amadrinhando o coimero  

Pra receber a parada  

Cuidando a tava clavada  

Lá junto ao pé do parceiro  

 

Cruzo pra lá e pra cá  

Num dos braços pendurado  

Às vezes troco de lado  

Bombeando a parada paga  

E fica o facão e a adaga  

Me olhando de atravessado  

 

Em cerne de guajuvira  

Retovado com capricho  

Às vezes quando me espicho  

Guasqueando um quebra queixudo  

Ou derrubo um melenudo  

Junto a um balcão de bolicho  

 

Sempre ao lado do ginete  

Já me criei camperaço  

Me lembro um potro picaço  

Corcoveando num repecho  

Sem uma corda no queixo  

Que derrubei a mangaço  

 

Sempre metido em bochincho  

Levei algum sofrenaço  

Talhos de adaga, balaço  

É sina que desembesta  

Mas já quebrei muita testa  

E nunca caí do braço  

RAMIL e VARGAS, 2010. 
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Uma das poucas imagens de João da Cunha Vargas revela um pouco da 

simplicidade interiorana do poeta, que muitas vezes se contrapõe ao refinamento de seus 

versos. Tratando de um tema campeiro, Vargas se utiliza de uma linguagem típica, 

algumas vezes beirando um dialeto do homem do campo, com palavras e termos pouco 

usuais no uso cotidiano (vaneira, guaiaca, cancha de tava, coimeiro, tava clavada, 

guajuvira, melenudo etc.) para versar sobre o jogo de osso
63

 trazido pelos espanhóis e 

ainda praticado na Argentina, no Uruguai e também no Rio Grande do Sul. Em sua 

maioria, as palavras ou termos utilizados por Vargas referem-se aos nomes originais em 

castelhano utilizados no jogo. O poeta traduz a simplicidade de um jogo milenar em 

uma poesia com linguagem popular e ao mesmo tempo refinada, que exige atenção por 

parte do leitor.  

 

 

João da Cunha Vargas, sem data 

                                                 
63

 O jogo do osso consiste no arremesso do osso do garrão do boi sobre uma cancha plana e, conforme a 

maneira que cai, dá a suerte ou culo, isto é, ganha ou perde a pessoa que o atira. In: Wikipédia. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_do_osso, acesso em 06/01/2016, às 0:07. Ver também: 

http://www.paginadogaucho.com.br/jogo/jo.htm, acesso em 06/01/2016, às 0:13. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Osso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_do_osso
http://www.paginadogaucho.com.br/jogo/jo.htm
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Apesar das respectivas particularidades, notam-se algumas semelhanças nos 

poemas de Borges e de Vargas, entre as quais destacamos três pontos: a) a questão 

regional transparece na ambiência dos poemas e reforça os traços da identidade gaúcha; 

em Borges, podemos perceber essas semelhanças de forma mais tímida em alguns 

versos (“Albornoz pasa silbando / una milonga entrerriana”) e de forma mais expositiva 

no próprio enredo da história, passado no final do século XIX e cujo final trágico 

acabou servindo de mote para a milonga; em Vargas, o regionalismo e a identidade são 

claramente expostos na ambiência e na linguagem do homem do campo que lhe é 

própria; o final do enredo não é trágico, mas demonstra a valentia e a virilidade do 

gaúcho; b) tanto em Borges quanto em Vargas, as estrofes são sempre regulares, 

compostas pelos mesmos números de versos, 4 e 6 respectivamente; ou seja, os dois 

fazem uso da redondilha; c) ambos os poemas narram uma história de valentia, disputa e 

coragem. 

Conforme apontado por Antonio Cícero e Francisco Bosco, essas estruturas 

cadenciadas, ritmadas e rimadas ajudam na adaptação do poema para o universo 

musical. Isso não minimiza o trabalho do compositor, mas simplesmente o ajuda pelo 

fato de já existir uma estrutura organizada de versos, estrofes e rimas – o que torna a 

poesia mais próxima do padrão mais usual da canção popular. 

A seguir, mais dois poemas. O primeiro é “Milonga de los morenos”, de Borges. 

 

Alta la voz y animosa  

como si cantara flor,  

hoy, caballeros, le canto  

a la gente de color.  

 

Marfil negro los llamaban  

los ingleses y holandeses  

que aquí los desembarcaron  

al cabo de largos meses.  

 

En el barrio del Retiro  

hubo mercado de esclavos;  

de buena disposición  

y muchos salieron bravos.  
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De su tierra de leones  

se olvidaran como niños  

y aquí los aquerenciaron  

la costumbre y los cariños.  

 

Cuando la patria nació  

una mañana de mayo,  

el gaucho solo sabía  

hacer la guerra a caballo.  

 

Alguien pensó que los negros  

no eran ni zurdos ni ajenos  

y se formó el regimiento  

de pardos y de morenos.  

 

El sufrido regimiento   

que llevó el número seis  

y del que dijo Ascasubi:  

“más bravo que gallo inglés”.  

 

Y así fue que en la otra banda  

esa morenada, al grito  

de soler, atropelló  

en la carga del cerrito.  

 

Martín Fierro mató un negro  

y es casi como si hubiera  

matado a todos. Sé de uno  

que murió por la bandera.  

 

De tarde en tarde en el sur  

me mira un rostro moreno,  

trabajado por los años  

y a la vez triste y sereno.  

 

¿A qué cielo de tambores  

y siestas largas se han ido?  

Se los ha llevado el tiempo,  

el tiempo que es el olvido.  

RAMIL e BORGES, 2010. 

 

 

Em “Milonga de los morenos”, outra vez fica evidente o tema regional, 

especialmente pelo fato de o poema tocar em um dos principais personagens literários 
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argentinos: Martín Fierro.  O livro Martín Fierro
64

 é, sem dúvida alguma, responsável 

por ter trazido novamente à tona a figura do gaúcho e tê-lo transformado em referência 

de identidade nacional. No momento de publicação do livro, conforme já 

mencionamos
65

, o gaúcho encontrava-se marginalizado. E o personagem de José 

Hernandez o transforma novamente em homem símbolo da pátria, que passa a ser 

inclusive usado nos interesses políticos da época. Darcy Ribeiro faz a seguinte crítica: 

 

[...] É de ver-se o calor nativista com que tantos uruguaios e 

argentinos, de pura matriz gringa, dizem versos de Martín Fierro ou 

leem páginas de autores gauchescos, numa alienação típica de quem 

precisa adotar avós alheios para reconhecer-se e aceitar-se. Martín 

Fierro é, obviamente, uma obra literária de méritos extraordinários e 

que pode ser lida com gosto por todos. Muito diferente, porém, é a 

atitude de culto com que é tratada, tanto pela direita oligárquica e 

vocacional, naturalmente nostálgica e saudosista; quanto pela 

esquerda, igualmente gaúcho-doutrinada e um tanto gringo-fóbica 

(RIBEIRO, 1972, p. 517-518). 

  

O próprio Borges tinha críticas em relação à construção do personagem de 

Hernandez. No poema, claramente dedicado à questão negra, Borges escreve: “Martín 

Fierro mató un negro / y es casi como si hubiera / matado a todos”. Assim como no 

Brasil, os negros viviam sob condições escravocratas. Darcy Ribeiro (1972, p. 515) 

afirma que alguns negros eram recebidos como “artigo suntuário para serviços 

domésticos e outros, a que o gaúcho não se adaptava”. Como foram poucos e sofreram 

um processo de apagamento social, não deixaram marcas no tipo racial e na etnia 

resultantes. Sua presença hoje é percebida somente nos grupos afro-ladinos de 

Montevidéu. Não por acaso, nas cidades a população marginalizada (não só os negros) é 

chamada de “cabecitas negras”.  

A milonga de Borges também lança um olhar afetivo sobre a posição do negro 

na Argentina e sua participação na construção da socieade portenha. Se inicialmente 

eram vistos como “marfins negros” pelos traficantes de escravos ingleses e holandeses, 

                                                 
64

 Livro de autoria de José Hernandez, lançado em 1872. Martín Fierro se tornou um ícone argentino, a 

ponto de se falar mais do personagem do que de seu autor.  

65
 Ver página 105. 
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no desenvolvimento do poema os negros se tornam uma parte importante no processo 

histórico de emancipação e fundação da Argentina, inclusive Borges chega a criticar o 

herói Martín Fierro. 

Para a gravação dessa canção Ramil convidou Caetano Veloso para dividir a 

voz. Segundo Ramil, o convite é justificado pelo envolvimento e pela representatividade 

musical de Caetano nas questões afro-brasileiras
66

. Caetano também é um nome e uma 

voz importante no cancioneiro popular latino-americano e sua participação, 

especialmente em uma milonga em espanhol, acaba enfatizando a ponte trabalhada por 

Ramil entre o Brasil e a América hispânica. É importante lembrarmos aqui do disco 

Fina estampa, lançado por Caetano Veloso em 1994 (um ano após a publicação da 

primeira versão do ensaio A estética do frio) e que trazia reinterpretações de clássicos 

das canções latino-americanas. 

O segundo poema é “Chimarrão”, de João da Cunha Vargas. 

 

Velho porongo crioulo 

Te conheci no galpão 

Trazendo meu chimarrão 

Com cheirinho de fumaça 

Bebida amarga da raça 

Que adoça o meu coração 

 

Bomba de prata cravada 

Junto ao açude do pago 

Quanta china ou índio vago 

Da água a seu pensamento 

De alegria sofrimento 

De desengano ou afago 

 

Te vejo na lata de erva 

Toda coberta de poeira 

Na mão da china faceira 

Ou derredor do fogão 

Debruçado num tição 

Ou recostado à chaleira 

 

Me acotovelo no joelho 

Me sento sobre o garrão 

                                                 
66

 Ver DVD Délibáb Documental, 2010. 
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Ao pé do fogo de chão 

Vou repassando a memória 

E não encontro na história 

Quem te inventou chimarrão 

 

Foi índio do pêlo duro 

Quando pisou neste pago 

Louco pra tomar um trago 

Trazia seca a garganta 

Provando a folha da planta 

Foi quem te fez mate amargo 

 

Foste bebida selvagem 

E hoje és tradição 

E só tu, meu chimarrão 

Que o gaúcho não despreza 

Porque és o livro de reza 

Que rezo junto ao fogão 

 

Embora frio ou lavado 

Ou que teu topete desande 

Minha alegria se expande 

Ao ver-te assim, meu troféu 

Quem te inventou foi pro céu 

E te deixou pro Rio Grande 

RAMIL e VARGAS, 2010. 

 

Como nos demais poemas, além das estrofes com a mesma quantidade de versos 

e das rimas existentes dentro de cada estrofe, o tema é o que mais chama a atenção: o 

chimarrão. Sem dúvida, uma das marcas identitárias mais fortes dos gaúchos. O poema 

de Vargas transforma o chimarrão em uma bebida quase sagrada e divina para os rio-

grandenses. Nada mais adequado às intenções de Ramil do que a vinculação dessa 

relação à sua criação musical. 

A respeito do chimarrão, Jorge Drexler diz o seguinte: 

 

No mundo inteiro, é no Brasil, no sul, onde o mate é levado 

mais a sério, porque é uma afirmação, é uma reafirmação da 

identidade. No Uruguai, o mate tem estado em cima da mesa a vida 

toda, no Rio Grande do Sul também; mas todos os uruguaios tomam 
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mate, e no Brasil só tomam os brasileiros do sul. É curioso como se 

constrói a identidade, e como é defendida (DREXLER, Jorge, 2014)
67

. 

 

Conforme fala Jorge Drexler, Vargas e posteriormente Ramil mantêm 

exatamente essa atitude de construção de identidade e de defesa da bebida típica dos 

gaúchos. Toda a construção do poema ocorre de forma afetuosa, apresentando a relação 

de devoção e conhecimento que o poeta tinha com a bebida.  

Em “Chimarrão” Vargas também faz uso de alguns termos regionais. Destcamos 

alguns: no primeiro verso do poema Vargas fala no porongo, que é um fruto grande e 

não comestível cuja casca grossa é utilizada para fazer a cuia do chimarrão; depois fala 

em pago, ou seja, a terra natal, o local de origem; fala também em china, termo usado 

para se referir à mulher do gaúcho. 

A seguir, três letras de poemas que não foram pensadas com o propósito de 

serem canções - diferentemente dos poemas de Vargas e de Borges, que em suas 

organizações tinham relações diretas com a estrutura da canção. O primeiro poema é 

“Noite de São João”, de Fernanda Pessoa:  

 

Noite de São João  

Para além do muro do meu quintal  

Do lado de cá  

Eu sem noite de São João  

Porque há São João onde o festejam  

Para mim há uma sombra de luz  

De fogueiras na noite  

Um ruído de gargalhadas  

Os baques dos saltos  

E o grito casual  

De quem não sabe que eu existo  

RAMIL e PESSOA, 1997. 

 

O segundo poma é “Velho Leon e Natália em Coyoacán”, de Paulo Leminski:  

 

                                                 
67

 Citação tirada do documentário A linha fria do horizonte, 2014. 
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Desta vez não vai ter neve como em Petrogrado aquele dia  

O céu vai estar limpo e o sol brilhando  

Você dormindo e eu sonhando  

 

Nem casacos nem cossacos como em Petrogrado aquele dia  

Apenas você nua e eu como nasci  

Eu dormindo e você sonhando  

 

Não vai mais ter multidões gritando como em Petrogrado aquele 

dia  

Silêncio nós dois murmúrios azuis  

Eu e você dormindo e sonhando  

 

Nunca mais vai ter um dia como em Petrogrado aquele dia  

Nada como um dia indo atrás de outro vindo  

Você e eu sonhando e dormindo  

RAMIL e LEMINSKI, 2000. 

 

Nos dois exemplos, os poemas são usados integralmente e não há alteração da 

letra.  

O primeiro poema, de Fernando Pessoa, mesmo sendo de versos livres e sem as 

tradicionais rimas, se uniu muito bem à melodia e aos propósitos de Ramil, pois 

enquanto aborda o tema que é a maior festa popular representativa do Nordeste (o Brasil 

quente), o eu lírico se coloca solitário e do lado de fora da festividade. Ramil absorve a 

natureza bucólica e solitária da voz do poema para, na canção, transformá-la em uma 

atmosfera pampeana, perfeitamente adequada às suas ramilongas e aos ideais da estética 

do frio. 

O segundo poema, de Leminski - que era um admirador das ideias de Trotsky –, 

menciona diretamente Leon Trotsky e sua esposa Natália Sedova. Após terem sido 

exilados da União Soviética, o casal passa a morar na cidade de Coyoacán, no México. 

No entanto, “Velho Leon e Natália em Coyoacán” também é uma referência ao próprio 

Leminski (no poema, Leon Trotsky) e sua esposa naquele momento, Alice Ruiz (no 

poema, Natália Sedova)
68

.  Ramil novamente é fiel ao texto e mantém a estrutura 

regular que se repete nas quatro estrofes, colocando sua contribuição especialmente a 

                                                 
68

 Ver entrevista de Vitor Ramil e Alice Ruiz no programa Jogo de ideias. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=oWoHs0HQvRM, acesso em 07/01/2016, às 0:45. 

https://www.youtube.com/watch?v=oWoHs0HQvRM


129 

 

partir do canto e do violão. Mesmo em contextos diversos, que não estão diretamente 

relacionados à estética do frio, é sempre importante notar como Ramil consegue 

imprimir sua marca. 

O terceiro e último poema é “Para Lindsay”, de Allen Ginsberg traduzido por 

Cláudio Willer. 

 

Vachel, as estrelas se apagaram  

a escuridão caiu na estrada do Colorado  

um automóvel arrasta-se lento na planície  

pelo rádio ressoa o clangor do jazz na penumbra  

o inconsolável caixeiro viajante acende um cigarro  

Há vinte e sete anos em outra cidade  

eu vejo sua sombra na parede  

você de suspensórios sentado na cama  
a mão de sombra encosta uma pistola na sua cabeça  

seu vulto cai no assoalho  

RAMIL e GINSBERG (com tradução de WILLER), 2000. 

 

O poema de Ginsberg trabalha com a construção de imagens e memórias. Como 

não faz uso de versos de métrica regular, a performance vocal de Ramil está mais 

próxima de uma letra falada do que de uma letra cantada nos moldes usuais. A canção é 

acompanhada somente por algumas breves notas de um piano. Portanto, à semelhança 

do que acontece com “Velho León e Natália em Coyoacán”, a leitura melódica feita por 

Ramil consegue gerar um outro produto. 

O que se vê em especial nos três últimos poemas analisados é a proximidade de 

Ramil com alguns poetas que estão muito além da relação regional com o pampa. 

Fernando Pessoa, Paulo Leminski e Allen Ginsberg, cada um à sua maneira, são poetas 

reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, e que demonstram a relação mantida 

por Ramil entre poesia e canção no decorrer de sua trajetória. Embora nos poemas de 

Leminski e Ginsberg não seja possível somente a partir dos versos associá-los à estética 

do frio, Ramil consegue, a partir da união com a música, colocar sua identidade no 

produto final, isto é, na canção. A marca de Ramil e da estética do frio, nesses casos, 

está mais associada à sonoridade do que à letra, a partir de elementos como a 
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performance vocal, o percursos melódico geralmente intimista e a quase sempre 

presença em destaque do violão. Nos três poemas, cada um à sua maneira, há um certo 

suplemento lírico incorporado com a melodia. A sonoridade e a voz corporificam e 

estão mais próximas do domínio do sensível. 

A relação entre poesia e canção em Ramil vem desde seus primeiros discos, de 

modo que podemos vê-lo como um mediador entre a música e a literatura, 

especialmente a literatura representativa do universo gaúcho. Ramil busca por nomes 

conhecidos e também por nomes que circulam fora do grande circuito comercial, dando 

maior visibilidade a essa produção. A canção de Ramil apresenta autores consagrados 

como Borges, Rimbaud e Emily Dickinson, mas também Vargas, Paulo Seben e Juca 

Ruivo, notáveis nomes do sul mas com pouca visibilidade nas outras regiões do país. 

Nesse sentido, muitas vezes a obra de Ramil desempenha papeis mais amplos no campo 

da cultura, popularizando nomes consagrados da literatura mundial, retomando nomes 

esquecidos ou desconhecidos, apresentando nomes ligados ao cenário regional para um 

público amplo e variado ou mesmo salvaguardando nomes que estavam sendo 

esquecidos pela história.  

Ramil é o músico que conseguiu difundir um autor caro como Borges, tornando 

conhecida uma parte significativa dos poemas de Para las seis cuerdas. Mesmo 

Piazzolla, quando gravou o disco Piazzolla/Borges – El tango com temas escritos por 

Borges, não teve boa repercussão – apesar de atualmente o disco ser cultuado e 

considerado uma raridade (El tango foi o último disco de Piazzolla a ser lançado em 

CD)
69

. O próprio Borges, à época, não ficou satisfeito com o resultado, a ponto de os 

dois não conseguirem manter uma boa relação.  

 

                                                 
69

 Ver: http://www.pagina12.com.ar/1999/99-10/99-10-25/pag37.htm, acesso em 08/01/2016, às 19:38. 

http://www.pagina12.com.ar/1999/99-10/99-10-25/pag37.htm
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Disco de 1965 – versão lançada em CD 

 

Ramil foi o brasileiro que se aventurou a gravar Borges em espanhol e teve uma 

excelente repercussão de crítica e público, inclusive na Argentina. Délibáb é claramente 

um projeto distinto de El tango - pois não contou com a presença e o envolvimento 

direto de Borges durante o processo de gravação - mas modestamente revela um músico 

capaz de respeitar a obra do autor ao mesmo tempo em que imprime seus traços 

pessoais.    

Conforme vimos, além da recorrência a Borges e Vargas, outros poetas e 

escritores foram musicados. Abaixo segue a relação de todos os autores gravados, 

organizados por ordem de lançamento dos discos: 

 

 A paixão de V segundo ele próprio (1984/1998) 

Jorge Luis Borges: “Milonga da Manuel Flores”, com tradução de Alfredo 

Jacques; 

Euclides da Cunha: “A luta”, trecho do livro Os sertões; 

Arnaut Daniel: “Noigandres”, com tradução de Augusto de Campos; 

Rimbaud: “Sangue ruim”, com tradução de Ledo Ivo; 
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Cleber Teixeira
70

: “Fragmento de milonga”. 

 

 À beça (1995) 

Paulo Seben
71

: “Namorada não é noiva”. 

 

 Ramilonga (1997) 

Fernando Pessoa: “Noite de São João”; 

Juca Ruivo
72

: “Memória dos bardos das ramadas”; 

João da Cunha Vargas: “Gaudério”, “Deixando o pago” e “Último pedido”; 

Em Ramilonga, há ainda uma menção a um conto de João Simões Lopes Neto na 

canção “No manantial”; e um poema do folclore uruguaio (autor desconhecido) 

na canção “Milonga”. 

  

 Tambong (2000) 

Paulo Leminski: “O velho Leon e Natália em Coyoacán”; 

Allen Ginsberg: “Para Lindsay”, com tradução de Cláudio Willer. 

 

 Longes (2004) 

João da Cunha Vargas: “Querência”; 

Emily Dickinson: “A world is dead”. 

 

 Délibáb (2010) 

                                                 
70

 Cleber Teixeira dos Santos (Rio de Janeiro, 1938 – Santa Catarina, 2013) era editor e poeta. Desde os 

anos 70 viveu em Florianópolis - Santa Catarina. Mais informações em Folha de São Paulo: 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1303525-cleber-teixeira-dos-santos-1938-2013-um-

poeta-que-fazia-livros-artesanais.shtml, e Diário Catarinense: 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2013/06/morre-o-poeta-e-editor-cleber-

teixeira-4178691.html, acesso em 14-8-2015, às 19:15. 

71
 Paulo Seben de Avezado, conhecido como Paulo Seben, é professor e Doutor em Letras pela PUC-RS. 

Atualmente é professor da UFRGS. É também poeta, letrista de rock e MPG (música popular gaúcha). 

Mais informações em: http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/rio_grade_sul/paulo_seben.html 

e http://lattes.cnpq.br/2237711889563260, acesso em 14-8-2015, às 19:26. 

72
 José da Silva Leal Filho (Rio Grande do Sul, 1902 – Rio Grande do Sul, 1972), conhecido como Juca 

Ruivo. Publicou Tradição, seu único livro de poesia, pela Editora Globo de Porto Alegre, em 1957. Mais 

informações em: http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=113674, acesso em 14-

8-2015, às 19:38. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1303525-cleber-teixeira-dos-santos-1938-2013-um-poeta-que-fazia-livros-artesanais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1303525-cleber-teixeira-dos-santos-1938-2013-um-poeta-que-fazia-livros-artesanais.shtml
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2013/06/morre-o-poeta-e-editor-cleber-teixeira-4178691.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2013/06/morre-o-poeta-e-editor-cleber-teixeira-4178691.html
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/rio_grade_sul/paulo_seben.html
http://lattes.cnpq.br/2237711889563260
http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=113674
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Todas as canções são de Jorge Luis Borges e João da Cunha Vargas. 

 

 Foi no mês que vem (2013) 

Paulo Seben: “Tango da independência” (inspirado no livro homônimo de Paulo 

Seben). 

 

Até seu último disco de canções inéditas, Délibáb (2010)
73

, identificamos os 

seguintes números na produção de Ramil: 67 canções autorais, 28 poemas/textos 

gravados, 16 canções autorais com parcerias e 6 versões de canções estrangeiras e 

folclóricas, totalizando 117 canções
74

.  

Pelos números, percebemos que a quantidade de poemas e textos gravados por 

Ramil têm bastante relevância em sua produção, ocupando o segundo lugar em termos 

numéricos. Para além da própria produção autoral, que muitas vezes dialoga com a 

construção poética, esse resumo geral confirma o espaço de mediador entre literatura e 

música ocupado Ramil. 

 

 

3.3. Milonga: histórico e elementos formativos 

 

 A origem da milonga não é precisa. Mas podemos afirmar com maior precisão a 

região onde a milonga pode ser encontrada: a Bacia do Prata, território comum ao 

Brasil, Uruguai e Argentina. Embora alguns rios e outros recursos hídricos que formam 

a Bacia do Prata estejam em territórios bolivianos e paraguaios, pouco se fala sobre 

milonga nesses países. Nas fontes pesquisadas, não encontramos informações sobre a 

milonga em território boliviano. No caso do Paraguai, a milonga parece estar presente 

especialmente nas zonas de fronteiras com o Brasil e a Argentina. Ela é mais forte na 

tríade Brasil-Uruguai-Argentina, a ponto de não encontrarmos na Bolívia e no Paraguai 

nenhum músico representativo da cena local surgida a partir dos anos 1990. 

                                                 
73

 Não incluímos o disco Foi no mês que vem (2013) por não se tratar de um trabalho inédito. 

74
 Como Ramil regrava com regularidade sua própria obra, algumas canções foram contadas mais de uma 

vez. 
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A seguir, veremos dois mapas que nos ajudarão a visualizar o espaço geográfico 

onde a milonga é encontrada. No primeiro mapa, com os rios destacados em azul, 

vemos a região da Bacia do Prata: são os territórios cortados pelos rios Paraguai, Paraná 

e Uruguai, que se unem para formar o Rio da Prata. Por sua vez, o Rio da Prata 

desemboca no oceano Atlântico, onde é usado para o transporte marítimo entre as 

capitais Buenos Aires e Montevidéu. 

 
A macrorregião da Bacia do Prata entre Brasil, Argentina e Paraguai 

 

 

 No segundo mapa, com um ponto destacado em vermelho, vemos a localização 

de Pelotas, ou a Satolep de Vitor Ramil, que está no extremo sul do Brasil e já próxima 

do Uruguai. 
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Localização da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul 

 

 

No que se refere às origens históricas e socilógicas da milonga, Marcos F. de 

Moraes (2013, p. 39-40) buscou alguns importantes autores brasileiros e uruguaios que 

abordaram o tema. A seguir, veremos os principais nomes levantdos na pesquisa de 

Marcos. 

Segundo Paixão Côrtes (1981, p. 46), o ritmo surgiu na Argentina em 1880. O 

musicólogo Carlos Veja afirma que a milonga esteve prestes a desparecer, quando foi 

resgatada pela payada a partir dos contrapontos em forma de versos criados pelos 

payadores. Moraes (2013, p. 46) define a payada como:  

 

forma de expressão artística onde os versos (trovas) são 

declamados na companhia das notas tocadas ao violão. A payada era a 

manifestação poética cantada pelos campesinos do pampa. O ritmo 

característico da milonga se assemelha muito à base musical das 

payadas e alguns autores afirmam que a milonga têm suas origens 

nessa expressão trovadora. O payador se converte em milongueiro na 

payada por milonga.   

 

Lauro Ayestarán (1979, p. 68) também afirma que a milonga surge a partir da 

expressão trovadora da payada e defende três funções para a milonga no final do século 
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XIX: dança que acompanha o baile de pareja, a canção criolla e a payada de 

contrapunto, que corresponde ao duelo poético. E completa:  

 

En 1880, el payador legendario se ha transformado en el 

milonguero. [...] El esquema psicológico en el payador se repite 

textualmente en el milonguero. [...] Cambia el ambiente, cambia la 

estrofa e cambia el contenido, pero la actitude del ‘trovero’ – del que 

trova, halla o inventa – es la misma.  

 

Moraes (2013, p. 39-40) complementa informando que apesar de a milonga 

poder ser executada na forma instrumental, sua sonoridade incorpora a tradição da 

palavra cantada na poesia gaúcha, ligada ao cancioneiro popular, nos quais os versos 

oralizados são acompanhados pelas notas tocadas ao violão. 

Alberto Juvenal de Oliveira (2005, p. 180) estabelece um significado para a 

palavra milonga: “espécie de música platina dolente, em ritmo binário, cantada ao som 

do violão”. Essa definição está de acordo com a explicação dada por Cezimbra Jacques 

no livro Assuntos do Rio Grande do Sul (1912). 

A partir do ponto de vista etimológico, Câmara Cascudo (2000, p. 83) afirma 

que milonga “é um termo originário da língua bundo-congolense, plural de mulonga 

(palavra), usadosó entre os negros, significando palavrada, palavras tolas ou insolentes 

[...]”
75

.  

Por fim, podemos encontrar atualmente, no dicionário Michaelis
76

, a seguinte 

definição: “toada dolente de origem platina, cantada ao som do violão ou da guitarra”. 

No ensaio A estética do frio, Ramil também afirma que o vocábulo milonga é de 

origem africana, plural de mulonga, que significa palavra. Acrescenta ainda que vê a 

milonga como “uma forma musical simples e concisa a serviço do pensamento e das 

palavras” (RAMIL, 2004, p. 22). A própria definição de Ramil vem de encontro ao seu 

                                                 
75

 Para as citações dos autores, cf. MORAES, Marcos Ferreira de, 2013. 

76
 Michaelis online: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=milonga, acesso em 18/01/2016, às 16:42. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=milonga
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=milonga
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projeto poético-cancional, com uma ideologia voltada para as letras e para um tipo de 

interpretação vocal discreta. 

A exemplo dos autores apresentados, Ramil diz o seguinte:  

  
A discussão em torno de sua origem expressa bastante bem sua 

relevância no encontro dessas três culturas [Rio Grande do Sul, 

Argentina e Uruguai]: há teses para sua origem rio-grandense, sua 

origem argentina e sua origem uruguaia; sua ascendência ora é 

portuguesa, ora espanhola, ora latino-americana mesmo, mais 

especificamente cubana (RAMIL, 2004, p. 21).  

 

 

Devido à imprecisão de sua origem, Ramil constrói o lugar de sua (ra)milonga a 

a partir do afeto e da sua própria vivência musical: 

 

Do lado de cá das fronteiras, modestamente, eu a associava à 

imagem altamente definida do gaúcho e do pampa. A milonga me 

soava uma poderosa sugestão de unidade, a expressão musical e 

poética do frio por excelência (RAMIL, 2004, p. 22). 

 

Para Ramil, a materialização musical que consegue unir o sul do Brasil, a 

Argentina e o Uruguai está na milonga, que além de ser comum aos três países, é “afeita 

à melancolia, à densidade e à reflexão; apropriada tanto aos voos épicos como aos 

líricos, tanto à tensão como à suavidade, e cuja espinha dorsal são o violão e a voz” 

(RAMIL, 2004, p. 22). 

O compositor uruguaio Alfredo Zitarrosa apelidou a milonga de blues de 

Montevideu, pois existe uma aproximação simbólica entre o blues norte-americano e a 

milonga: ambas são canções surgidas nas camadas populares próximas ou ligadas ao 

campo; muitos de seus compositores e cantores não dominavam a escrita e a leitura 

formais, de modo que a canção muitas vezes era transmitida pela própria vivência em 

detrimento dos estudos tradicionais; e, como apontado por Graziano (2011), o blues 

nasce no Mississipi e a milonga no Rio da Prata. O músico gaúcho Oly Jr. desenvolve 

um trabalho no qual explora a relação entre o blues e a milonga. Dessa aproximação, ele 

lançou dois discos em que já regravou algumas músicas de Vitor Ramil e Vargas, como 
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“Deixando o pago” e “Chimarrão”
77

. Para Zitarrosa, a capacidade de fundir-se a outros 

gêneros sem dificuldade era uma das características da milonga; para o compositor 

argentino Atahualpa Yupanqui, as formas possíveis da milonga seriam tantas quantas 

fossem as possíveis formas de tocá-la
78

.  

Percebemos alguns pontos importantes tocados pelos autores: a milonga está 

associada às camadas populares e ao cancioneiro popular, geralmente acompanhada de 

voz e violão; pela sua organização, é um tipo de canção que servia como meio de duelo 

entre os cantadores, o que nos permite inferir que o ritmo e a rima deviam estar 

presentes em sua estrutura versificada; o compasso da canção, especialmente no disco 

Délibáb, é binária (ou binária simples), isto é, tem duas batidas. Ramil também usa a 

organização binária composta, na qual as batidas são divididas em três partes. 

O fato de o ritmo ter diversas possíveis ascendências e ter vindo se adaptando a 

distintos contextos e novos ritmos, dificulta ainda mais a localização da sua origem. Um 

dos exemplos mais populares pode ser visto na incorporação de elementos da milonga 

pelo tango, que se tornou um tipo de música alegre, dançante e geralmente 

acompanhada pelo acordeom – esse tipo de tango-milonga pode ser facilmente ouvido 

nas apresentações abertas de tango na feira de San Telmo ou em outros pontos turísticos 

da cidade de Buenos Aires.  

Ao mesmo tempo, continua existindo a milonga campeira, pampeana ou a 

milonga-canção
79

, geralmente associada ao homem do campo, ao gaúcho típico do 

interior do Rio Grande do Sul; é um tipo de música mais melancólica, lírica, e está 

relacionada diretamente à voz e ao violão, ganhando características mais intimistas. 

Seria a canção por excelência do gaúcho (estereotipado) imaginado tanto regionalmente, 

isto é, no sul, quanto no Brasil quente – e é especialmente esta vertente da milonga que 

interessa a Ramil. 

                                                 
77

 Ver os seguintes discos de Oly. Jr.: Milonga Bues (2009) e Milonga em blue (notas do Delta) (2012). 

78
 Apud RAMIL, 2004, p. 22. 

79
 Milonga campeira, milonga pampeana ou milonga-canção são termos utilizados por Vitor Ramil. Cf. 

RAMIL, 2004, p. 22. 
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A respeito dessas hibridações, Moraes afirma que alguns artistas 

contemporâneos estão trabalhando com propostas de renovação de repertório, algumas 

vezes passando a dialogar com temáticas urbanas, outras vezes aderindo a um 

andamento mais rápido, com vestígios próximos do tango. No entanto, muitos não 

desprezam as origens rurais, pois conseguem manter certos formatos tradicionais, como 

o andamento mais lento e a proximidade das expressões folclóricas da região do Prata. 

Ressalta ainda que no Rio Grande do Sul, de modo geral, a milonga é aceita entre 

artistas e público, adaptando-se com certa facilidade às linguagens gaúchas e mantendo 

presente o compasso binário (MORAES, 2013, p. 40). 

Parece-nos que o processo de renovação da milonga tradicional, isto é, o 

processo de agregar novas formas, instrumentos, valores, nuances musicais, é o que faz 

a própria milonga continuar viva e ganhar mais projeção, conquistando novos adeptos, 

especialmente junto à camada jovem urbana. Jorge Drexler afirma o seguinte: “quem 

defende a milonga de maneira ortodoxa está fazendo um dano enorme à milonga”
80

.  

O disco Ramilonga, um marco importante e categórico na renovação da milonga, 

contribuiu de maneira decisiva para uma maior popularidade e interesse para o gênero. 

A repercussão ultrapassou as barreiras do Rio Grande do Sul e estimulou o surgimento 

de uma nova geração de músicos milongueiros, alguns dos quais sem qualquer tipo de 

contato anterior com a milonga. O músico argentino Pablo Grinjot fala sobre própria 

experiência: 

 

Eu pensava que as vanguardas estavam no rock dos anos 90, 

Jamiroquai e umas bobagens assim. Eu acho que é boa música, mas 

não a minha [música], nem a música que tenho que defender. E por 

essa razão quase política, por defender algo que sinto que é nosso e da 

nossa terra, porque não sou milongueiro, não venho do campo, não 

escutei milonga quando era criança, mas aí apareceu um desejo de 

defender algo que me parecia próprio. E depois vem a identificação 

com vários músicos, que vai saber por que razão cada um adota a 

milonga [...]
81

 

 

                                                 
80

 Citação tirada do documentário A linha fria do horizonte, 2014. 

81
 Citação tirada do documentário A linha fria do horizonte, 2014. 
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Antes de A estética do frio e da problemática levantada por Ramil, a percepção 

dessa “música da nossa terra” de que fala Grinjot era mais vaga. A estética do frio é o 

movimento inicial que impulsiona essa percepção nos músicos da região e que nos 

parece, no momento, atingir outras modalidades de arte, movimentando poetas, artistas 

plásticos e a classe artística como um todo, a exemplo da poetisa Angélica Freitas
82

 e do 

artista plástico e quadrinista Odyr, ambos pelotenses e residentes em Pelotas. Tanto 

Angélica Freitas como Odyr flertam artisticamente com Ramil a partir da própria 

estética do frio
83

. 

 

3.4. Milonga versus Ramilonga  

 O disco que consagra Ramil como um cantador de milongas tem como título e 

subtítulo, respectivamente, Ramilonga – A estética do frio. Ramil deixa claro já no 

título do disco que suas milongas não são simplesmente milongas, mas ramilongas. 

Trata-se, portanto, de uma releitura da milonga. 

Na trajetória de Ramil, poderíamos dizer que o milongueiro Ramil muitas vezes 

é mais forte que a própria milonga, isto é, os traços culturais associados ao gênero 

reverberam em sua obra como um todo: contenção na postura, valorização da tradição, 

estreitamento da relação com o pampa e os países da Bacia do Prata.  Essa relação 

muitas vezes fica refletida subjetivamente em todo o trabalho de Ramil, mesmo quando 

não se trata de uma milonga. Isso acontece especialmente através das melodias e das 

escolhas dos compositores e parceiros, como também pelas próprias letras que refletem 

o universo inventado por Ramil. Pelo aspecto técnico, a produção dos últimos discos 

envolveu produtores e músicos argentinos e uruguaios e foi editado pelo selo Satolep.  

 Mas, de fato, as ramilongas se destacam sobretudo nos poemas musicados de 

Jorge Luis Borges e João da Cunha Vargas. O primeiro, sendo musicado pela primeira 

vez já no seu segundo disco, e o último, no disco Ramilonga, para desde então, fazerem 

parte do universo musical de Ramil e culminarem no disco Délibáb. 

                                                 
82

 Vitor Ramil já afirmou em entrevista que seu próximo disco autoral será em parceriacom a poetisa 

Angélica Freitas. 

83
 Ver a seguinte matéria: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/514150-o-avesso-dos-tropicos-por-dentro-

da-cena-cultural-de-pelotas-, acesso em 20/02/2016, às 18:29. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/514150-o-avesso-dos-tropicos-por-dentro-da-cena-cultural-de-pelotas-
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/514150-o-avesso-dos-tropicos-por-dentro-da-cena-cultural-de-pelotas-
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O livro de Borges, como sugere o título Para las seis cuerdas, é composto por 

poemas-milongas. No prólogo, o autor faz a seguinte observação:  

 

No caso modesto de minhas milongas, o leitor deve suprir a 

música ausente com a imagem de um homem que cantarola na entrada 

de seu vestíbulo ou em um armazém, acompanhando-se à guitarra. A 

mão demora-se nas cordas e as palavras contam menos que os acordes 

(BORGES, 1965, prólogo). 

 

 

Borges trabalha com elementos narrativos que evocam cenários, criam climas, 

mas, por vezes, suas narrativas não se completam. O leitor espera a conclusão da cena, 

mas ela não acontece. Outras vezes vislumbra-se a cena, mas não os detalhes. Em 

análise a obra de Borges, Cláudia Matos (1996, p. 152) diz o seguinte: 

 

À primeira vista, a insistência em determinados motivos, 

imagens e obsessões parece sugerir certo itinerário. No entanto, nesse 

jardim, o que assemelha os caminhos entre si é sobretudo o fato de 

que eles inevitavelmente se bifurcam [...]. 

 

E se bifurcam de forma ampla, algumas vezes através da busca pelo 

descentramento, pela universalidade e por um corpus literário erudito; outras vezes 

através da busca pelo centramento, pela argentinidade e pela oralidade da canção e do 

conto populares das ruas de Buenos Aires. Em Para las seis cuerdas Borges busca 

especialmente a argentinidade, apresentando ao leitor a vida dos subúrbios portenhos 

através de uma mistura de realidade, fantasia e invenção.  

O ambiente criado por Borges permite - muitas vezes exige - a participação ativa 

do leitor. Cláudia Matos (1996, p. 52) afirma que “[...] o texto [de Borges] é 

transformado pelo imaginário singular que o recebe, e não apenas, forçosamente, pela 

informação erudita colhida num universo teórico-literário parcialmente palmilhado”. O 

leitor de Borges é um colaborador e ao mesmo tempo cúmplice, já que o enredo nem 

sempre apresenta um possível desfecho aparente. E como nem tudo se resolve no texto, 
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Borges também consegue deixar uma bifurcação para que o leitor busque um (possível) 

desfecho.  

Para las seis cuerdas é inspirado nas ruas dos subúrbios de Buenos Aires. 

Através de formas discursivas da narrativa oral, o livro busca transfigurar histórias, 

causos e contos populares para a poesia. O resultado da procura de Borges pela 

argentinidade a partir desse universo foi a mitificação da cidade, dos pampas e dos 

subúrbios portenhos. Segundo Marlova Aseff (2005, p. 168),  

 

Borges fala do caráter arquetípico do pampa e dos arrabaldes e 

os elege como as únicas contruibuições genuinamente argentinas à 

literatura mundial. Ou seja, se havia algo peculiar à cultura argentina, 

deveria ser procurado na vastidão do pampa ou na desordem dos 

subúrbios. 

 

Essa busca a fundo pela peculiaridade argentina desencadeou o que Aseff chama 

de sur mítico, isto é, “um espaço imaginário que abarca pampa e subúrbio, gaúchos e 

personagens suburbanos e, mais do que tudo, traduz sentimentos partilhados pelos 

habitantes da região do Prata” (ASEFF, 2005, p. 169). Embora a autora nos lembre que 

Borges não criou o mito sur- ele retoma e reedita as imagens míticas criadas por 

Sarmiento -, certamente ele é um dos principais responsáveis no século XX por 

reacender no imaginário coletivo da região essas alegorias. Aseff (2005, p. 171) informa 

que o próprio Borges sofreu grande influência do político e escritor Domingo Faustino 

Sarmiento
84

 sobre a maneira como enxergava a formação cultural do seu país. A 

principal obra de Sarmiento é Facundo: civilização e barbárie, com a primeira edição 

publicada em 1845. A obra aborda a concepção de argentinidade de Sarmiento e 

também divide o país entre civilização e barbárie, sendo a civilização relacionada a 

Buenos Aires e a barbárie ao interior. Sarmiento também foi presidente da Argentina de 

1868 a 1874. Mesmo hoje, devemos atentar para o fato de que Sarmiento exerce 

importante influência no modo de se pensar a Argentina. 

Guardadas as respectivas particularidades e temporalidades, Ramil faz no campo 

da música popular o que Borges fez na literatura em sua juventude: retoma e reedita as 

                                                 
84

 San Juan, Argentina, 1811 – Assunção, Paraguai, 1888. 



143 

 

imagens míticas da região - o bom autor é aquele capaz de repercutir um símbolo já 

ambientado e conhecido no imaginário coletivo. Sem dúvida, a construção da estética 

do frio passa pela retomada desse mito já tocado por Borges
85

, no qual seu universo 

poético era regularmente habitado por gauchos. Ramil, a exemplo de Borges, busca 

conferir à sua produção um arquétipo, no qual realidade e mito algumas vezes se 

confundem. Cada um a sua maneira, ambos conseguiram reforçar a ideia do sur mítico.  

A gravação de Borges por Ramil é praticamente uma justificativa do seu próprio 

discurso, visto que o autor argentino reforça duplamente os aspectos regionais sulistas: 

quando afirma o sur mítico dos gaúchos e quando busca a milonga como inspiração. 

Assim, a milonga, o cuchillo e a morte são temas recorrentes tratados com naturalidade 

nos poemas de Para las seis cuerdas, pois reafirmam a atmosfera pampeana, suburbana 

e dos arrabaldes portenhos vislumbrados na criação literária de Borges. 

A seguir, duas milongas de Borges que ilustram esses pontos. A primeira, “Un 

cuchillo en el norte”, gira em torno do tema cuchillo: 

 

Allá por el maldonado, 

Que hoy corre escondido y ciego, 

Allá por el barrio gris 

Que cantó el pobre Carriego, 

 

Tras una puerta entornada 

Que da al patio de la parra, 

Donde las noches oyeron 

El amor de la guitarra, 

 

Habrá un cajón y en el fondo 

Dormirá con duro brillo, 

Entre esas cosas que el tiempo 

Sabe olvidar, un cuchillo. 

 

Fue de aquel Saverio Suárez, 

Por más mentas el Chileno, 

Que en garitos y elecciones 
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 Ler, por exemplo, os seguintes contos de Borges: O sul e La pampa y el suburbio son dioses. 

Disponível, respectivamente, em: https://teoriadoespacourbano.files.wordpress.com/2013/02/borges-

ficc3a7c3b5es.pdf, acesso em 19/01/2016, às 21:49, e 
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Probó siempre que era bueno. 

 

Los chicos, que son el diablo, 

Lo buscarán con sigilo 

Y probarán en la yema 

Si no se ha mellado el filo. 

 

Cuántas veces habrá entrado 

En la carne de un cristiano 

Y ahora está arrumbado y solo, 

A la espera de una mano, 

 

Que es polvo. Tras el cristal 

Que dora un sol amarillo, 

A través de años y casas, 

Yo te estoy viendo, cuchillo. 

RAMIL e BORGES, 2010. 

 

Em “Un cuchillo en el norte” a faca e a morte estão presentes. Borges cria o 

subúrbio de Buenos Aires a partir da construção de um cenário sombrio e 

aparentemente abandonado. A morte, simbolizada pela faca, parece rondar o espaço à 

espera de um novo protagonista para tirá-la da aparente calmaria. A atmosfera criada 

pelo autor é assustadora e, ao mesmo tempo, próxima da realidade. 

“Milonga de dos hermanos”, inspirada na história bíblica de Caim e Abel, fala 

de vingança, e o cuchillo novamente está presente. 

 

Traiga cuentos la guitarra 

De cuando el fierro brillaba, 

Cuentos de truco y de taba, 

De cuadreras y de copas, 

Cuentos de la Costa Brava 

Y el camino de las Tropas. 

 

Venga una historia de ayer 

Que apreciarán los más lerdos; 

El destino no hace acuerdos 

Y nadie se lo reprocheya 

Estoy viendo que esta noche 
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Vienen del Sur los recuerdos. 

 

Velay, señores, la historia 

De los hermanos iberra, 

Hombres de amor y de guerra 

Y en el peligro primeros, 

La flor de los cuchilleros 

Y ahora los tapa la tierra. 

 

Suelen al hombre perder 

La soberbia o la codicia: 

También el coraje envicia 

A quien le da noche y día 

El que era menor debía 

Más muertes a la justicia. 

 

Cuando Juan Iberra vio 

Que el menor lo aventajaba, 

La paciencia se le acaba 

Y le armó no sé qué lazo 

Le dio muerte de un balazo, 

Allá por la Costa Brava. 

 

Sin demora y sin apuro 

Lo fue tendiendo en la vía 

Para que el tren lo pisara. 

El tren lo dejó sin cara, 

Que es lo que el mayor quería. 

 

Así de manera fiel 

Conté la historia hasta el fin; 

Es la historia de Caín 

Que sigue matando a Abel 

BORGES e RAMIL, 2010. 

 

Em “Milonga de dos hermanos” a vingança, a violência e a morte se apresentam 

com certa banalidade, mesmo entre dois irmãos. Novamente a faca aparece como um 

objeto associado à virilidade e à representação do universo gaucho. A morte, no entanto, 

é causada por tiros, com o ato final da vingança acontecendo em uma linha férrea. No 
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enredo do poema, a oralidade tem um papel importantíssimo, pois primeiro constrói-se 

a cena da história que será contada para em seguida fazer a narração, ciando assim uma 

relação do poeta/narrador com o público. Esse tipo de construção narrativa é típico na 

tradição oral. Como diz o próprio poema: essas lembranças do sul de outrora parecem 

despertar interesse mesmo nos mais lerdos. Há novamente o esforço pela representação 

de um sur mítico marcadamente violento, masculino representado pela figura do 

gaucho. 

Em sua maioria, as milongas de Borges gravadas por Ramil possuem enredos 

trágicos, que tratam de morte e vingança e tentam representar o sur a partir dos 

arrabaldes portenhos como espaços sem leis, à margem do estado. Nesse sentido, os 

poemas-milongas de Para las seis cuerdas são épicos, pois são construídos 

especialmente a partir da tradição oral e tentam contar e preservar as histórias criadas 

por Borges, para quem o pampa e os arrabaldes são as únicas contribuições 

genuinamente argentinas para a literatura mundial. Diz Borges:  

 

Dos presencias de Dios, dos realidades de tan segura eficacia 

reverencial que la sola enunciación de sus nombres basta para 

ensanchar cualquier verso y nos levanta el corazón con júbilo 

entrañable y arisco, son el arrabal y la pampa. 

 

[...] De la riqueza infatigable del mundo, sólo nos pertenecen 

el arrabal y la pampa
86

.  

 

Por sua vez, o livro de Vargas traz a naturalidade de um poeta popular de 

linguagem oral, cotidiana, do interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente de 

Alegrete – cidade natal do poeta Mário Quintana. Deixando o pago: poemas xucros foi 

editado postumamente, a partir das gravações que o poeta deixou em fitas K7. As 

“milongas” de Vargas são perfeitas composições visuais, com narrativas que perpassam 

um tipo de vida popular associada a uma certa malícia. Ao contrário de Borges, Vargas 

sempre apresenta início, meio e fim. A cena é cuidadosamente composta e entregue ao 

leitor. Não há o que inserir nem tirar de cada cena relatada. A poesia de Vargas é acima 
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 Cf. o conto La pampa y el suburbio son dioses. Disponível, 
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de tudo visual e reflete diretamente a vida do homem do campo. Embora distante dos 

padrões literários, seu trabalho é ricamente lírico, algumas vezes difícil de ser entendido 

por causa das expressões locais. 

Os poucos relatos sobre a vida de Vargas são de familiares e pessoas que 

conviveram com o poeta. No DVD Délibáb Documental Ramil faz uma visita à fazenda 

onde Vargas morou e que atualmente pertence à sua família. Por esse registro é possível 

ver um pouco da realidade campeira e pampeana em que Vargas nasceu, cresceu e 

morreu, e seus poemas refletem essa realidade de forma muito natural e sentimental. O 

que nos chama a atenção é ver que mesmo Vargas, talvez intuitivamente, também cria 

um sur mítico a partir de seus versos, bem diferente do de Borges, é verdade, mas que 

também contribui para o imaginário do universo sulista do gaúcho riograndense, 

particularmente quando inserido na produção de Vitor Ramil. Se Borges deixa uma 

bifurcação para seu leitor, Vargas toca em assuntos diretamente relacionados ao pampa, 

como o chimarrão e o cotidiano da vida do gaúcho campeiro. 

Além dos poemas já apresentados, abaixo mais dois poemas de Vargas. O 

primeiro é “Tapera”: 

 

Rancho de barro caído 

Num canto à beira da estrada 

Algum tempo foi morada 

Do velho guasca tropeiro 

Foi pouso de carreteiro 

E do índio da pá virada 

 

Se vê o sinal do palanque 

Do pára-peito e cercado 

E um pé de umbú bem criado 

Onde se dormia a sesta 

Braço curvado na testa 

Sonhando com o passado 

 

Deixei gravado na casca 

A data marcando a era! 

Gravar de novo eu quisera 

O que deixei no rincão 
E tirar de riba do chão 

A cicatriz da tapera 
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Se vê a estrada da pipa 

Sinal do forno, a figueira 

E o tronco de uma tronqueira 

Que se quebrou numa lida 

A casa grande caída 

E o quadro onde foi mangueira 

 

Pedaço triste do pago 

Quando a noite vem chegando 

E o gado vem farejando 

Procurando uma pousada 

Lambendo a guincha esfiapada 

Que o tempo vai derrubando 

 

Quando ali passa o gaudério 

De noite com tempo feio 

Quase sempre tem receio 

Que ali exista um assombro 

Atira o poncho no ombro 

E levanta o pingo no freio 

RAMIL e VARGAS, 2010. 

 

“Tapera”: termo regional do Rio Grande do Sul utilizado para designar a “casa 

onde reina a tristeza ou em que não se nota o movimento do bem-estar moral ou 

material”
87

. Vargas desenvolve todo poema a partir do mote de uma casa abandonada na 

estrada e apresenta, ao mesmo tempo, a paisagem e o dia-a-dia do interior. Na última 

estrofe, quando o caminhante errante (gaudério) sente receio de entrar no recinto, ele se 

retira empinando o cavalo (pingo), apresentando uma mistura de respeito e bravura. De 

modo semelhante a Borges, o gaudério/gaúcho é representado como um ser solitário e 

andarilho. 

O segundo poema é “Pé de espora”: 

 

Eu sei que tu tens saudades 

Da outra tua companheira 

Pra resmungar na mangueira 

Tomar cachaça em bolicho 
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 Cf. Michaelis online. Disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/tapera%20_1051591.html, acesso em 

21/02/2016, às 00:16. 
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Ou esporear num bochincho 

Alguma china manheira 

 

Chilena velha de ferro 

Atada junto ao garrão 

Roseta picando o chão 

Numa festa ou entrevero 

Na fosca luz do candeeiro 

Sapateando no galpão 

 

Cortou paletas de potros 

Riscou as canchas de tava 

Qualquer parada topava 

Viesse de culo ou olada 

E cansou de pedir bolada 

Do quebra que corcoveava 

 

Não foste mais ao rodeio 

Baile, doma, marcação 

Te desatei do garrão 

Por falta da companheira 

E abandonaste a mangueira 

Vivendo pra tradição 

 

O tempo te envelheceu 

Te atirou ao abandono 

Perdeste noites de sono 

Rondando tropas no pampa 

Ouvindo estalar de guampa 

E a cochichar com teu dono 

 

Querida espora gaúcha 

Dizendo assim eu não erro 

Não ouço mais o teu berro 

Nem ouço mais teu barulho 

De ser teu dono me orgulho 

Bendito traste de ferro 

RAMIL e VARGAS, 2010. 

 

Em “Pé de espora”, como sugere o título, o mote do poema é a espora, 

instrumento de metal usado nos calçados dos cavaleiros para estimular a montaria. O 

tema, assim como cenário criado por Vargas, novamente remetem ao pampa e ao 

gaúcho campeiro. Uma das coisas mais instigantes em Vargas é ver como ele 
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transfigurar o lugar comum
88

 em poesia, dando personificação ou animização a um 

objeto de montaria. Vargas transforma os objetos cotidianos em objetos sagrados, 

muitas vezes (re)produzindo a construção da identidade gaúcha a partir da relação 

afetuosa que construiu com seu próprio entorno. A criação dessa ambiência também se 

dá pelo uso da própria linguagem, que parece estar além do regional, por vezes 

pertecendo a um círculo muito específico de pessoas dentro da linguagem que 

poderíamos chamar regionalista. Mesmo não havendo metáforas e estando apegado à 

representação do concreto, Vargas consegue tocar seu leitor através dessa linguagem 

que não é bem compreendida por todos, e que por isso mesmo se torna uma marca de 

diferença. A sonoridade também é um recurso muito usado na poesia de Vargas.  

Essa construção identitária fica mais evidente quando um músico com o 

histórico de Ramil insere os poemas xucros em um disco exclusivamente dedicado à 

milonga. Nas ramilongas, Ramil sabiamente coloca o universo criado por Vargas a 

favor da construção do seu sur mítico, representado pela estética do frio. Vargas, Borges 

e Ramil, cada um a sua maneira e em seu tempo, contribuíram com seus respectivos sur 

mítico no imaginário coletivo, a exemplo do que fez Sarmiento no século XIX.  

Zumthor (1997, p. 43) diz o seguinte: 

 

Nenhum discurso é neutro e, ainda menos que os outros, o que 

tende (frequentemente sob a máscara de castidade incolor que dá uma 

aparência de profundidade àquilo que é mais superficial) a formular as 

‘leis’ de um comportamento social, denominadas hoje estratégias, e 

que talvez faça, assim, o jogo de uma nostalgia tímida, de uma volta 

mítica no tempo, bem como de uma sede de poder.  

 

Mesmo sendo escrita por um cancionista com outros objetivos, a estética do frio 

nitidamente volta a um passado mítico e histórico para justificar sua intencionalidade. 

Ramil não foge à regra e recorre a fontes - históricas, míticas, subjetivas - semelhantes 

às usadas por Vargas e Borges, mostrando que a questão da construção identitária 

pampeana é mais evidente e duradoura do que se imagina. O mérito de Ramil é resgatar 
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essa discussão a partir de outro foco e outro espaço-tempo (a estética do frio nasce 

como uma discussão de música popular a partir do Rio Grando do Sul dos anos 1990). 

Mesmo antes da estética do frio, Ramil já havia criado a mítica Satolep, cidade 

que permite surgir histórias fantásticas como a de Joquim, personagem inspirado em 

fatos reais e que dá título à canção do disco Tango. 

 

Satolep 

Noite 

No meio de uma guerra civil 

O luar na janela não deixava a baronesa dormir 

A voz da voz de Caruso 

Ecoava no teatro vazio 

Aqui nessa hora é que ele nasceu 

Segundo o que contaram pra mim 

 

Joquim era o mais novo 

Antes dele havia seis irmãos 

Cresceu o filho bizarro 

Com o bizarro dom da invenção 

Louco, Joquim louco 

O louco do chapéu azul 

Todos falavam e todos sabiam 

Quando o cara aprontava mais uma 

 

Joquim, Joquim 

Nau da loucura no mar das idéias 

Joquim, Joquim 

Quem eram esses canalhas 

Que vieram acabar contigo? 

 

Muito cedo 

Ele foi expulso de alguns colégios 

E jurou: “Nessa lama eu não me afundo mais” 

Reformou uma pequena oficina 

Com a grana que ganhara vendendo velhas invenções 

Levou pra lá seus livros, seus projetos 

Sua cama e muitas roupas de lã 

Sempre com frio, fazia de tudo 

Pra matar esse inimigo invisível 

 

A vida ia veloz nessa casa 
No fim do fundo da América do Sul 

O gênio e suas máquinas incríveis 

Que nem mesmo Julio Verne sonhou 
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Os olhos do jovem profeta 

Vendo coisas que só ontem fui ver 

Uma eterna inquietude e virtuosa revolta 

Conduziam o libertário 

 

Dezembro de 1937 

Uma noite antes de sair 

Chamou a mulher e os filhos e disse: 

“Se eu sumir procurem logo por mim” 

E não sei bem onde foi 

Só sei que teria gritado a uma pequena multidão 

“Ao porco tirano e sua lei hedionda 

Nosso cuspe e o nosso desprezo!” 

 

Joquim, Joquim 

Nau da loucura no mar das idéias 

Joquim, Joquim 

Quem eram esses canalhas 

Que vieram acabar contigo? 

 

No meio da madrugada, sozinho 

Ele foi preso por homens estranhos 

Embarcaram num navio escuro 

E de manhã foram pra capital 

Uns dias mais tarde, cansado e com frio 

Joquim queria saber onde estava 

E num ar de cigarros 

De uns lábios de cobra, ele ouviu: 

“Estás onde vais morrer” 

 

Jogado numa cela obscura 

Entre o começo do inferno e o fim do céu 

Foi assim que depois de muitas histórias 

A mulher enfim o encontrou 

E ele ainda ficou ali por mais dois anos 

Sempre um homem livre apesar da escravidão 

As grades, o frio, mas novos projetos 

Entre eles um avião 

 

O mundo ardia na guerra 

Quando Joquim louco saiu da prisão 

Os guardas queimaram os projetos e os livros 

E ele apenas riu, e se foi 

Em Satolep alternou o trabalho 

Com longas horas sob o sol 

Num quarto de vidro no terraço da casa 

Lendo Artaud, Rimbaud, Breton 

 

Joquim, Joquim 
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Nau da loucura no mar das idéias 

Joquim, Joquim 

Quem eram esses canalhas 

Que vieram acabar contigo? 

 

No início dos anos 50 

Ele sobrevoava o Laranjal 

Num avião construído apenas das lembranças 

Do que escrevera na prisão 

E decidido a fazer outros, outros e outros 

Joquim foi ao Rio de Janeiro 

Aos órgãos certos, os competentes 

Tirar uma licença 

 

O sujeito lá responsável por essas coisas lhe disse: 

“Está tudo certo, tudo muito bem 

O avião é surpreendente, já vi 

Mas a licença não depende só de mim” 

E a coisa assim ficou por vários meses 

O grande tolo lambendo o mofo das gravatas 

Na luz esquecida das salas de espera 

O louco e seu chapéu 

 

Um dia alguém lhe mandou um bilhete decisivo 

E claro, não assinou embaixo 

“Desiste”, estava escrito, “muitos outros já tentaram 

E deram com os burros n´água 

É muito dinheiro, muita pressão 

Nem Deus conseguiria” 

E o louco cansado, o gênio humilhado 

Voou de volta pra casa 

 

Joquim, Joquim 

Nau da loucura no mar das idéias 

Joquim, Joquim 

Quem eram esses canalhas 

Que vieram acabar contigo? 

 

No final de longa crise depressiva 

Ele raspou completamente a cabeça 

E voltou à velha forma com a força triplicada 

Por tudo o que passou 

Louco, Joquim louco 

O louco do chapéu azul 

Todos falavam e todos sabiam 

Que o cara não se entregava 

 

Deflagrou uma furiosa campanha 

De denúncias e protestos 
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Contra os poderosos 

Jogou livros e panfletos do avião 

Foi implacável em discursos notáveis 

Uma noite incendiaram sua casa 

E lhe deram quatro tiros 

Do meio da rua ele viu as balas 

Chegando lentamente 

 

Os assassinos fugiram num carro 

Que como eles nunca se encontrou 

Joquim cambaleou ferido alguns instantes 

E acabou caído no meio-fio 

Ao amigo que veio ajudá-lo, falou: 

“Me dê apenas mais um tiro por favor 

Olha pra mim, não há nada mais triste 

Que um homem morrendo de frio” 

 

Joquim, Joquim 

Nau da loucura no mar das idéias 

Joquim, Joquim 

Quem eram esses canalhas 

Que vieram acabar contigo? 

RAMIL, 1987 (versão de Ramil para a canção “Joey”, de Bob 

Dylan e Jacques Levy) 

 

Assim como a canção original de Dylan, Ramil também conta uma história 

fantástica que podemos situar como uma narrativa tradicional: “Segundo o que 

contaram pra mim”, diz o último verso da primeira estrofe. A versão de Ramil se passa 

em Satolep ao invés do Brooklyn. As letras das versões são bastante semelhantes no que 

dizem respeito à construção da narrativa e da epopeia vivida pelo “louco” personagem.  

Em “Joquim” aparecem alguns traços do personagem que merecem destaque por 

fazerem paralelos com o próprio Vitor Ramil: Joquim era o irmão caçula de uma grande 

família, vivia em Satolep, um lugar frio no “fim do fundo da América do Sul”, lia 

nomes como Artaud, Rimbaud e Breton - e mesmo depois de ter levado quatro tiros, 

disse que estava morrendo de frio e pediu mais um tiro de misericórdia. Ainda que a 

partir de outro viés, visto que se trata de uma canção popular, a história de Joquim acaba 

novamente por reforçar a ideia de sur mítico na obra de Ramil. Parece-nos que Ramil 

cria sua própria Macondo, pois Satolep é uma cidade onde realidade e ficção se 

misturam a todo instante. 
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Finalmente, é importante atentar um pouco mais aos discos de Ramil dedicados 

a milongas: Ramilonga e Délibáb. Esses trabalhos, mais do que importantes discos da 

carreira, são dois projetos do autor dedicados ao gênero que é representativo da estética 

do frio. Embora a milonga estivesse presente em outros discos de Ramil, são esses dois 

discos que o marcam profundamente como compositor e músico gaúcho – tudo isso 

associado à publicação do ensaio A estética do frio. Na verdade, os dois discos e o 

ensaio se complementam: o ensaio é a parte teórica e os discos a parte prática.  

 

 

3.5. A milonga como representação cultural  

 

Sobre a milonga ser a música comum aos países do Prata (especialmente o sul 

do Brasil, Uruguai e Argentina), o músico argentino Carlos Moscardini, violonista que 

acompanha Vitor Ramil no disco Délibáb, diz o seguinte: 

 
 Toda essa estética que guarda a música do sul do Brasil tem 

muito a ver com nosso litoral argentino, com o Uruguai e com o 

pampa. O nexo entre toda essa essência cultural acho que é a milonga. 

A milonga é o fator comum, mas tem um monte de coisas, como o 

churrasco, a maneira de vestir dos homens de campo do sul do Brasil e 

do pampa argentino, o termo ‘gaúchos’ e ‘gauchos’... 

(MOSCARDINI, 2014)
89

  

 

 Moscardini, assim como Ramil, associa a milonga campeira à figura do gaúcho. 

Existe uma associação com intuito de construção identitária e representativa. O gaúcho, 

a milonga e também o chimarrão, como já falamos, são fortes elementos de distinção 

sulistas, incluindo o Uruguai e a Argentina. Por se tratar de um arquétipo, essa relação 

parece estar arraigada no quadro da construção identitária representativa gaúcha. 

 Embora a milonga faça parte do universo cancional argentino e uruguaio, no 

Brasil ela fica restrita ao sul, e mais especificamente ao Rio Grande do Sul. Atualmente 

a associação milonga-sul parece estar mais evidente incusive no Brasil quente. 
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Elegi a milonga como referencial para a busca de uma estética 

do frio (ou, em outras palavras, de uma expressão artística sul-

brasileira que recusasse os estereótipos, tanto sulistas como 

brasileiros) por reconhecer nela um poder de desnudamento, de nos 

colocar em contato com o íntimo ou o essencial. (RAMIL, encarte do 

disco Délibáb, 2010). 

 

 A milonga tem o poder revelar um lado importante da produção musical sulista, 

pois não permite excessos, não reforça os estereótipos, não é uma combinação do 

“autêntico” com o “comercial”. Pelo contrário, ela tende a fugir à regularidade da 

música popular comercial: é intimista, é autêntica sem reforçar estereótipos, consegue 

revelar aos brasileiros um gênero pouco conhecido fora da região sul.  

Importante destacar que as ramilongas são uma reciclagem da milonga, a ponto 

de o próprio Ramil afirmar que recusa o estereótipo sulista, quando de fato ele também 

se constrói com as marcas desse estereótipo – seja reproduzindo alguns comportamentos 

e discursos ou mesmo se opondo a tais atitudes a partir de outras associações. 

Entendemos que essas marcas estereotipadas são essenciais na contrução artística de 

Ramil. 

Jorge Drexler (2014)
90

 diz o seguinte: 

 

Vitor tem uma complexidade harmônica [...] que não posso 

explicar e que não entendo. Um híbrido típico dessa região. Uma 

mistura de coisas anglo-saxãs com a milonga, com a construção de 

uma identidade a partir da milonga, tendo suas bases em outros lados, 

em outra harmonia que vem do mundo anglo-saxão e que vem muito 

do mundo da bossa nova e do samba, o que é menos evidente mas 

você vê de fora. (DREXLER, Jorge, 2014) 

 

 Drexler conclui: “Vitor é mais brasileiro do que ele acha. Ao mesmo tempo é 

muito menos brasileiro do que as pessoas pensam que é ser brasileiro”. Embora a 

percepção do músico uruguaio sobre Ramil seja perspicaz e talvez mais evidente pra 

quem vê de fora, ela também se contrapõe à postura adotada por Ramil. Pois quando 

Ramil fala no modo de ser brasileiro, está se referindo a um modelo estereotipado de 

                                                 
90

 Citação tirada do documentário A linha fria do horizonte, 2014. 
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brasilidade (associado ao carnaval, samba, calor etc.). Em outras palavras: Ramil não se 

define como um músico brasileiro tipo exportação, tampouco é um músico regionalista 

gaúcho. Embora a milonga contribua com reforço de construção de músico gaúcho, as 

ramilongas estão à frente de uma definição fechada de música regionalista, pois, mesmo 

preservando sua identidade, estão abertas a dialogar com outros gêneros musicais, 

incorporar novos elementos, incorporar sonoridades vindas de instrumentos atípicos e, 

sobretudo, representar o universo sulista criado por Ramil. 

Musicalmente falando, essa evidência começa a ganhar repercussão a partir do 

disco Ramilonga, do qual destacamos as canções homônima e “Milonga de sete cidades 

(A estética do frio)”: 

 

Chove na tarde fria de Porto Alegre 

Trago sozinho o verde do chimarrão 

Olho o cotidiano, sei que vou embora 

Nunca mais, nunca mais 

 

Chega em ondas a música da cidade 

Também eu me transformo numa canção 

Ares de milonga vão e me carregam 

Por aí, por aí 

 

Ramilonga, Ramilonga 

 

Sobrevôo os telhados da Bela Vista 

Na Chácara das Pedras vou me perder 

Noites no Rio Branco, tardes no Bom Fim 

Nunca mais, nunca mais 

 

O trânsito em transe intenso antecipa a noite 

Riscando estrelas no bronze do temporal 

Ares de milonga vão e me carregam 

Por aí, por aí 

 

Ramilonga, Ramilonga 

 

O tango dos guarda-chuvas na Praça XV 

Confere elegância ao passo da multidão 

Triste lambe-lambe, aquém e além do tempo 

Nunca mais, nunca mais 

 

Do alto da torre a água do rio é limpa 

Guaíba deserto, barcos que não estão 
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Ares de milonga vão e me carregam 

Por aí, por aí 

 

Ramilonga, Ramilonga 

 

Ruas molhadas, ruas da flor lilás 

Ruas de um anarquista noturno 

Ruas do Armando, ruas do Quintana 

Nunca mais, nunca mais 

 

Do Alto da Bronze eu vou pra Cidade Baixa 

Depois as estradas, praias e morros 

Ares de milonga vão e me carregam 

Por aí, por aí 

 

Ramilonga, Ramilonga 

 

Vaga visão viajo e antevejo a inveja 

De quem descobrir a forma com que me fui 

Ares de milonga sobre Porto Alegre 

Nada mais, nada mais 

RAMIL, 1997. 

 

 

“Milonga de sete cidades (A estética do frio)”: 

 

Fiz a milonga em sete cidades 

Rigor, Profundidade, Clareza 

Em Concisão, Pureza, Leveza 

E Melancolia 

 

Milonga é feita solta no tempo 

Jamais milonga solta no espaço 

Sete cidades frias são sua morada 

 

Em Clareza 

O pampa infinito e exato me fez andar 

Em Rigor eu me entreguei 

Aos caminhos mais sutis 

Em Profundidade 

A minha alma eu encontrei 

E me vi em mim 

 

Fiz a milonga em sete cidades 

Rigor, Profundidade, Clareza 

Em Concisão, Pureza, Leveza 



159 

 

E Melancolia 

 

A voz de um milongueiro não morre 

Não vai embora em nuvem que passa 

Sete cidades frias são sua morada 

 

Concisão tem pátios pequenos 

Onde o universo eu vi 

Em Pureza fui sonhar 

Em Leveza o céu se abriu 

Em Melancolia 

A minha alma me sorriu 

E eu me vi feliz 

 

 

“Ramilonga” e “Milonga de sete cidades” dizem muito sobre as escolhas de 

brasilidade feitas por Ramil.  Na primeira estrofe de “Ramilonga” o poeta já desconstrói 

a ideia estereotipada de brasilidade ao dizer: “Chove na tarde fria de Porto Alegre / 

Trago sozinho o verde do chimarrão”. Em dois versos, ele aborda a questão do frio e da 

individualidade (em contraponto à multidão) associada a uma bebida típica sulista. E 

conclui a estrofe se reconhecendo naquele lugar: “Olho o cotidiano, sei que vou embora 

/ Nunca mais, nunca mais”.  

Trata-se, portanto, de uma milonga que aborda a temática urbana, muito 

diferente, por exemplo, dos poemas de Vargas e mesmo de Borges, que abordam, 

respectivamente, temas essencialmente rurais e suburbanos portenhos (na visão de 

Borges). Como, para Ramil, a milonga é mais um tipo de canção, e não somente uma 

canção regional, as ramilongas estão abertas a tratar de temas diversos, ampliando o 

leque de abordagem, como é comum à canção popular. 

Na segunda canção, “Milonga de sete cidades”, o poeta apresenta as sete 

características da estética do frio, que foram pensadas justamente em oposição à 

definição típica de brasilidade. Conforme havíamos apontado, trata-se de uma 

construção simbólica da estética do frio como forma de desassociação do Brasil quente 

e representação de um tipo de brasilidade que foge dos estereótipos. Definitivamente, 

pensar em Rigor, Profundidade, Clareza, Concisão, Pureza, Leveza e Melancolia, não 

condiz com a brasilidade tipo exportação que vende o país, tanto fora quanto 



160 

 

internamente. Há uma circunscrição geográfica da milonga: “Milonga é feita solta no 

tempo / Jamais milonga solta no espaço / Sete cidades frias são sua morada”.  

Por fim, interessa-nos também atentar para o fato de a canção ser um 

“manifesto” d’A estética do frio, ou seja, novamente fugindo da predominância do tema 

regionalista ou representativo característico da milonga e servindo como um suprte para 

propagação das ideias defendidas pelo autor. As ramilongas autorais passam a ser 

tratadas como qualquer canção: podem abordar variados temas a despeito de seu local 

de origem e sua função representativa, e passam fazer parte do circuito da música 

popular brasileira. 
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Entrei com pompa em circunstâncias 

Próprias de um verão 

Ensolarado em minha mente 

Por um sol bufão 

A zero por hora 

(RAMIL, Vitor. 2007. “A zero por hora”, do disco Satolep sambatown) 
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Considerações finais 

 

 O trabalho de Vitor Ramil vem chamando a atenção do meio musical e literário 

e, paralelamente, despertando o interesse no campo da pesquisa acadêmica. Como 

apontamos, há alguns anos sua obra está sendo investigada e gerando pesquisas em 

diferentes campos do saber
91

. Cada pesquisa traz sua parte de contribuição ao lançar 

novas perspectivas sobre o compositor gaúcho.  

 Com esta pesquisa não foi diferente. Durante todo o seu desenvolvimento 

tivemos a intenção de contribuir com um novo olhar sobre a obra de Ramil. Cabe 

destacar nossa origem e nosso ponto de vista, pois essa relação tem efeito direto sobre o 

Ramil que construímos ao longo do desenvolvimento do deste trabalho. 

 Falamos do sudeste, e isso implica em alguns pontos: a) estamos longe 

geograficamente da realidade de Ramil – o Sul
92

; b) estamos na região onde se 

concentra a maior parte da produção cultural do país e que ainda tem um papel 

preponderante nas decisões de difusão da indústria fonográfica; c) embora a ideia de 

centro e periferia esteja cada vez mais sendo pensada de forma flexibilizada, ainda 

estamos localizados em uma região difusora de ideias e ideais; d) não tivemos a 

pretensão de olhar para Ramil como olharia um gaúcho; pelo contrário, tentamos, 

sempre que possível, demarcar nosso ponto de vista, evitando reforçar os estereótipos e 

os lugares comuns, mas cientes de que em alguns momentos isso pode ter ocorrido. 

 O fato de sermos do sudeste e estarmos no sudeste nos coloca na posição de 

observador – e não de observador participante, o que faz diferença. Com isso, alguns 

aspectos do contexto local de Ramil podem ter escapado. Dois breves exemplos que 

descobrimos no decorrer da pesquisa: no sudeste poucas pessoas sabem do parentesco 

entre Vitor Ramil e a dupla Kleiton e Kledir; na região sul, essa relação parece ser mais 

conhecida; no sudeste, Ramil ficou conhecido mais tardiamente (na verdade ainda não é 
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 Ver: p. 64-65. 

92
 Neste caso específico, preferimos escrever o Sul com maiúscula, por representar algo mítico (sur 

mítico), maior que a própria região. 
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um artista popular, vide os locais onde seus shows são realizados), enquanto que no sul 

ele já dispunha de certa notoriedade e reconhecimento. 

 Estar na região sudeste muitas vezes coloca-nos numa suposta localização 

privilegiada, visto que as coisas só parecem se tornar importantes quando passadas por 

aqui; quando, na verdade, a própria estética do frio já gerava importantes frutos no Sul 

antes de se tornar conhecida fora de lá, a ponto de as discussões acabarem extrapolando 

as barreiras nacionais. Essa mudança no fluxo de informações – assim como aconteceu 

com o Mangue Beat - é determinante para se demonstrar a quebra das hierarquias 

históricas do país e os novos agentes e produtos culturais gerados a partir de uma maior 

descentralização iniciada especialmente a partir dos anos 1990.   

 Contudo, parece-nos que o próprio Ramil joga um pouco com as questões dos 

estereótipos, por vezes, alimentando alguns posicionamentos que não fogem muito ao 

lugar comum. O ensaio A estética do frio começa com a seguinte afirmação:  

 

Eu me chamo Vitor Ramil. Sou brasileiro, compositor, cantor e 

escritor. Venho do estado do Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, 

extremo sul do Brasil, fronteira com o Uruguai e Argentina, região de 

clima temperado desse imenso país mundialmente conhecido como 

tropical (RAMIL, 2004, p. 7). 

 

 Ramil demarca geograficamente de onde está falando e já diferencia a região sul 

da área predominantemente tropical do país. Ao mesmo tempo em que circunscreve seu 

território e seu lugar de fala, também tem o desejo de se distinguir do restante do país. 

 No segundo parágrafo do ensaio, continua:  

 

A área teritorial do Rio Grande do Sul equivale, 

aproximadamente, à da Itália. Sua gente, os rio-grandenses, também 

conhecidos como gaúchos, aparentam sentir-se os mais diferentes em 

um país feito de diferenças (RAMIL, 2004, p. 7). 

 

 Para Ramil, há um vasto território no Brasil (equivalente ao tamanho de um 

país) habitado pelos mais diferentes em um país feito de diferenças. Tanto na 
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circunscrição geográfica quanto no apuro da diferenciação dos gaúchos, Ramil aviva 

dois dos chavões mais fortes sobre o Rio Grande do Sul: o de um território mais frio 

(clima temperado) que o restante do Brasil e o de local habitado por uma população (os 

gaúchos) que foge à regra de brasilidade típica, até porque tem forte influência dos 

imigrantes europeus. 

 É sabido, no entanto, que o verão de Porto Alegre também é muito intenso, 

algumas vezes se aproximando dos 40 graus, e que a própria Secretaria Municipal de 

Cultura também estimula a realização do carnaval na cidade. Portanto, calor e carnaval, 

dois dos símbolos mais representativos do Brasil tropical apontados por Ramil n’A 

estética do frio, também estão presentes na capital e em outras cidades gaúchas. Esses 

pontos parecem contraditórios porque ao mesmo tempo em que Ramil trabalha no 

sentido de horizontalizar essas informações de forma igualitária com o Brasil quente – 

tentando não tratá-las como estereótipos -, ele também acaba por reforçar algun pontos 

que são muitas vezes superficialmente debatidos. 

 Paralelamente, toda a sua carreira (no campo da música e da literatura) passou a 

ser orientada por essa marca. Isso tem um lado positivo por termos um artista 

produzindo a partir de seu lugar de fala e popularizando a milonga, e também um lado 

restritivo, por sempre esperararmos dele alguma novidade. Esse limiar entre a 

regionalidade e a novidade diferencia e parece ajudar a destacar a carreira de Ramil. 

Nesse sentido, jogar com os estereótipos sem ser simplesmente uma extensão do 

folclore local é interessante, pois a partir deles se pode atingir de forma ampla o grande 

púbico. 

Embora a ideia de determinismo geográfico esteja ultrapassada pela 

Antropologia
93

, Ramil afirma que o frio o induz a certos comportamentos e práticas 

culturais – como a introspecção e a melancolia - diferentes das proporcionadas pelo 

calor. Mas o fato é que no calor também pode haver introspecção e melancolia, assim 

como no frio pode haver exacerbação e euforia. Portanto, o determismo geográfico pode 

influenciar algumas práticas, mas não é algo determinante. 
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 Ver: LARAIA, Roque de Barros. O determinismo geográfico. In: ______. Cultura: um conceito 

antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.  
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 Isso nos leva a acreditar que o frio realmente funciona mais como uma metáfora 

de oposição ao país tropical do que como algo solidificado exclusivamente no clima 

temperado da região sul. Para Ramil, o frio (assim como a milonga e o chimarrão) é 

uma forma de oposição e, por consequência, de delimitação e afirmação da identidade 

gaúcha. Como vimos, a construção da identidade é marcada pelo conflito e pela 

diferença, ainda que em alguns momentos seja necessário recorrer a certos rótulos. E os 

rótulos, quando trabalhados de forma construtiva, são grandes aliados da delimitação da 

identidade. Para nós, essa relação não sufoca sua obra; pelo contrário, ela potencializa 

toda a produção de Ramil. Se prender aos arquétipos é uma forma de atuação em duas 

frentes: a partir da diferenciação e da delimitação em relação ao que é exterior; e a partir 

do reconhecimento e da integração em relação ao que é interior. 

Essa relação com o clima e alguns dos rótulos identitários gaúchos se tornou 

pública na carreira de Ramil com o lançamento de A estética do frio. Em um segundo 

momento, a publicação do ensaio permitiu inclusive uma reinterpretação de tudo o que 

fora feito anteriormente, pois os primeiros discos passaram a ser analisados a partir de 

outra perspectiva. De fato, desde o segundo disco, Ramil já sinalizava algo na direção 

do que viria a se tornar a estética do frio, mas ainda de forma muito prematura, com 

uma ou outra milonga presente em alguns discos ou algumas referências ao pampa e a 

Satolep. Mas quando esses discos são revistos dentro do contexto atual, temos a 

impressão de que a idealização da estética do frio começa muito antes da publicação da 

sua primeira versão, publicada em 1993. 

 O passado em Ramil é algo que tem importância fundamental em toda a sua obra 

e especialmente nos discos pós ensaio A estética do frio. Existe toda uma preocupação 

com a escolha e a reordenação do passado que o interessa e que permite sustentar suas 

intenções artísticas. Existe também uma preocupação com seu próprio passado artístico 

e musical, talvez como uma tentativa de gerar coerência e uniformidade em toda a sua 

produção. As frequentes releituras que Ramil faz da sua própria obra parecem traduzir 

esse desejo. Além das canções regravadas ao longo da carreira, o disco Foi no mês que 

vem, lançado em 2013, é todo dedicado à releitura de sua própria obra, com novas 

interpretações e novos arranjos musicais. Quase todas as canções foram regravadas 

apenas com voz e violão, seguindo o modelo adotado no disco Délibáb, e que vem 
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continuamente se confirmando como uma característica de Ramil, especialmente em 

shows. 

Isto nos leva a acreditar que se tratando da obra de Ramil, não é qualquer 

produção ou passado regional que interessa, mas sim aquele que recupera elementos que 

podem ser incorporados ao seu discurso. Os autores mais gravados por Ramil podem 

confirmar essa preocupação: João da Cunha Vargas e Jorge Luis Borges.  Os poemas de 

Vargas, sempre de forma lírica e sentimental, e os de Borges, frequentemente beirando 

o épico e o trágico, traduzem e constatam, cada qual à sua maneira, as ideias defendidas 

por Ramil. Em outras palavras: a escolha desses autores não foi baseada somente no 

regonalismo geográfico ou na importância literária que tinham, mas acima de tudo na 

leitura que eles faziam da região dos pampas.  

 Tanto a leitura de Vargas como a de Borges sobre o sul passa por uma 

construção de sur mítico. O sur mítico de Vargas é essencialmente rural e afetuoso, o de 

Borges é urbano e muitas vezes afeito aos conflitos dos subúrbios portenhos. Como o 

próprio Ramil também cria seu sur mítico – a partir da estética do frio e da cidade de 

Satolep – a parceria com esses autores é uma forma mútua de atualização que vai ao 

encontro da produção de Ramil.  

 Ramil faz uma atualização e uma transposição dessa produção para o momento 

atual. Isso acontece pela forma como esses poemas são trabalhados – transformados em 

ramilongas - e pelo próprio histórico da carreira de Ramil, atualmente profudamente 

associado à estética do frio. A junção desses componentes acaba se tornando favorável à 

Ramil. Em certa medida, a própria gravação de determinados autores contribui para o 

surgimento de novos olhares sobre essas obras. Ou seja, não são só as ramilongas que 

se beneficiam dessa tradição, mas o próprio sentido dos poemas gravados passa a ser 

reprocessado na construção de tradição que Ramil deseja fazer. 

 A tradição é um ponto essencial na produção de Ramil, pois ao buscar por 

autores representativos do universo gaúcho, acaba por afirmar o valor das produções 

periféricas em um país onde ainda existe um forte quadro cultural de centralização. A 

tradição em Ramil é sempre selecionada e processada para dialogar com sua obra. Isso 

faz de Ramil um mediador cultural entre a tradição e a modernidade. Nesse contexto, 

Ramil também acaba sendo um mediador entre o campo literário e a canção. 
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 Ramil também acabou ocupando outro importante espaço de mediação: o de 

articulador entre o Brasil frio e o Brasil quente, apresentando ao país uma significativa 

produção gaúcha que possivelmente ficaria parada nas barreiras regionais ou mesmo 

comerciais. O mesmo ocorre com os nossos países vizinhos consumidores de milonga, a 

Argentina e o Uruguai. Ramil foi uma das figuras principais em torno do processo de 

articulação dos músicos que vem ocorrendo na Bacia do Prata. Sua participação é 

importante tanto no campo produção musical quanto no campo da reflexão a partir da 

estética do frio. 

 A ocupação desse espaço também ocorreu devido ao momento de 

enfraquecimento da indústria fonográfica e à popularização dos meios de produção e 

divulgação iniciada nos anos 1990. Desde o disco À beça, lançado em 1995, Ramil é um 

artista independente
94

 que vem conseguindo projetar sua carreira no Brasil e na América 

Latina. 

 A disponibilidade técnica e o acesso facilitado às produções passadas 

contribuíram para a construção do múltiplo artista que se tornou Ramil: músico, 

compositor, escritor, pensador e produtor de seus próprios discos. Sua independência 

também está associada à (re)construção de sua imagem artística a partir do retorno ao 

sul. Esse processo passa pela afiliação com os músicos regionais do Sul do Brasil, da 

Argentina e do Uruguai, e da reciclagem de seu próprio discurso, pautado pela 

publicação do ensaio A estética do frio. Ao se reinventar, Ramil também fortalece e une 

a cena músical do Prata em torno da milonga, que ao longo do tempo estava associada 

ao campo e à canção regional. 

 Nesse sentido, existe uma tomada de posição muito consciente por parte de 

Ramil e que estava em acordo com o que acontecia no início dos anos 1990 no cenário 

musical brasileiro. A necessidade de afirmação identitária em meio à suposta onda de 

globalização que poderia atingir o país no período pós ditadura, acabou gerando alguns 

“movimentos” que foram além da própria produção musical. A estética do frio, assim 

como o Mangue Beat, foram ações que deflagraram diversas consequências no campo 

das discussões culturais, como a demarcação clara do espaço de fala, a renovação de 
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gêneros locais e a incorporação de elementos externos na construção de uma nova 

linguagem musical. 

 No Sul, Vitor Ramil foi um dos principais nomes a levantar publicamente essa 

discussão e o único a escrever um ensaio pensando esse processo. No decorrer da 

pesquisa identificamos esse momento como a invenção de uma nova pauta cultural ou 

a reciclagem de um discurso. De alguma forma, os assuntos pautados por Ramil, como 

a divisão do país entre Brasil quente e Brasil frio e o maior intercâmbio cultural do Rio 

Grande do Sul com Buenos Aires e Montevidéu, não eram novidades. A grande 

contribuição de Ramil foi ter sido a primeira pessoa a pensar e elaborar um texto 

reflexivo sobre essa situação – ainda que inicialmente a reflexão fosse voltada para sua 

prórpia obra.  

 A primeira versão do ensaio A estética do frio foi publicada em uma revista 

acadêmica a convite do professor Luís Augusto Fischer, do Departamento de Letras da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para nós, é notável que o ensaio tenha sido 

publicado em uma revista acadêmica – um espaço geralmente restrito ao meio dos 

pesquisadores. Mas Ramil ocupa bem essa posição de mediador, pois consegue transitar 

por diversas áreas com significativas contribuições.  

A crítica costuma ter muita proximidade com a palavra e com o campo literário; 

e Ramil possui esse olhar de crítico, pois segue uma certa trajetória mais comum no 

universo dos escritores, sendo ao mesmo tempo criador e pensador – é bom lembrar que 

Ramil também é escritor. Na produção de Ramil, a canção também funciona como um 

veículo do discurso poético-verbal, geralmente levando alguns “recados” reflexivos da 

estética do frio. 

 Apesar de Ramil não pensar a estética do frio como movimento, mas como um 

processo em contínua transformação, as aproximações e as consequências musicais 

foram grandes, como o Templadismo no Uruguai e o Subtropicalimo na Argentina. 

Assim, a estética do frio teve um efeito aglutinador que aproximou esteticamente e 

ideologicamente os músicos da Bacia do Prata, gerando resultados práticos como 

parcerias, shows e discos. Essa relação foi fundamental para a aproximação e a união 

em prol da canção gaúcha e gaucha. Um trecho da letra de “Milonga de todos os 

lugares”, de Zelito, Pirisca Greco e Pablo Grinjot, diz o seguinte:  
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Milonga em Santo Antônio, Satolep 

No céu de Uruguaina, Montevidéu 

Milonga Buenos Aires, Porto Alegre 

Em todos os lugares nos persegue 

 

Milonga em La Paloma, Punta Ballena 

Mil ondas galopar pro mar do leste 

Milongas pra garotas de Ipanema 

Em todos os lugares nos condena 

 

 “Milonga de todos os lugares”, composta por dois brasileiros e um argentino, 

revela essa aproximação que está ocorrendo entre os músicos da região. Algumas 

referências na letra chamam a atenção: a) entre as cidades (reais) citadas aparece 

Satolep; b) a milonga os “persegue” em todos os lugares, isto é, ela deixou de ser um 

gênero associado ao campo para se tornar um tipo de canção urbana; c) a milonga os 

“condena” em todos os lugares, isto é, ela passa ser uma forma de revelação identitária. 

 Em “Milonga de todos os lugares” existe ainda uma referência a um símbolo 

categórico da Bossa Nova: a garota de Ipanema, personagem que acabou se tornando 

um ícone da ideia de país tropical ou de Brasil quente. Referenciar esses símbolos da 

brasilidade tropical e que pouco dizem sobre a estética do frio é uma forma de demarcar 

os espaços identitários. Esse recurso também está presente em algumas canções de 

Ramil.  

 

“À beça” 

Com que roupa eu vou 

A tudo que você me convidou? 

Mais que um pano novo 

Eu quero pôr 

Um novo à beça 

À beça, à beça 

RAMIL, 1995 

 

 Em “À beça” temos a referência direta à composição do sambista carioca Noel 

Rosa. Além de ser um dos maiores compositores do século XX no país, Noel também 
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criou diversos sambas que entraram para a história da música brasileira. Referrir-se a 

esses nomes que entraram para a história compondo sambas novamente reforça os 

efeitos de contrastes sugeridos na estética do frio. 

A seguir, trecho da canção “De banda”: 

 

Estava à toa na vida 

O meu amor me chamou 

Pra gente dar uma banda lá fora 

Falando coisas de amor 

 

Nenhuma imagem sofrida 

Nos despedimos da dor 

Pra dar a banda da forma mais leve 

Falando coisas de amor 

RAMIL, 2004 

  

Em “De banda” temos outra clara alusão a uma popular marcha de Chico 

Buarque. Novamente, a associação à marcha e especialmente a canções que já fazem 

parte da cultura brasileira predominante, serve para mostrar o diálogo de Ramil com 

outros compositores e sua busca por referências cancionais e referências de tradição. 

Existe uma bagagem da história da canção brasileira que eventualmente é trazida para a 

produção de Ramil; talvez pela sua atuação como “porta-voz” da estética do frio, essas 

relações ficam muito marcadas como tentativas de diálogo e ao mesmo tempo como 

uma forma de realce das diferenças. 

Por fim, temos o disco Satolep sambatown, de 2007, lançado em parceria com o 

percussionista carioca Marcos Suzano. Destacamos uma canção desse disco que é 

chamado por Ramil de disco de samba frio. 

 

“A zero por hora” 

Entrei na rua Augusta 

A cento e vinte graus do chão 

Precipitado com a chuva 

Mas sem direção 

A zero por hora 
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Entrei com pompa em circunstâncias 

Próprias de um verão 

Ensolarado em minha mente 

Por um sol bufão 

A zero por hora 

 

Entrei na rua, a mi me gusta 

A bruta inclinação 

O mundo visto desse jeito 

É uma diversão 

A zero por hora 

 

Entrei na rua em minha busca 

De consolação 

Apaixonado pelas moças 

Vindo em profusão 

A zero por hora 

A zero por hora 

 

Entrei estranho e a jovem guarda 

Me estendeu a mão 

Pediu meu documento 

E eu lhe disse: por que não? 

A zero por hora 

RAMIL, 2007 

 

Em “A zero por hora”, que conta com a participação vocal de Jorge Drexler e é 

um samba frio com acompanhamento de pandeiro, existem algumas alusões 

importantes: na primeria e na quarta estrofes, aparecem as alusões à cidade de São 

Paulo (Augusta e Consolação), que, apesar da chuva, causa desorientação; na segunda 

estrofe, a alusão é ao verão e à suposta pompa causada por essa estação e pela presença 

do sol fanfarrão e bobo; na terceira estrofe, existe o trecho de um verso em espanhol (a 

mi me gusta); por fim, na quinta e última estrofe, há uma referência direta à “estranha 

Jovem Guarda”, que, como sugere a canção, não dialoga em nada com a estética do frio. 

Portanto, verifica-se em todas as estrofes a frequente negação e contemplação (a zero 

por hora) das novidades que são apresentadas. “A zero por hora” é um “samba” e traduz 

perfeitamente a canção como veículo de um pensamento. 

Por não ser um movimento fechado, e também por surgir a partir de um espaço 

geográfico de interseção, a estética do frio dialoga tanto com o que é produzido no 
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Brasil quente quanto com o que é produzido nos países vizinhos
95

. Esse espaço de 

confluência é uma marca particular na produção de Ramil e transparece em tudo: no 

discurso, nas letras, nas parcerias, na busca pelo passado e na projeção do futuro de sua 

carreira. Como vimos, a obra de Ramil aponta para esse direcionamento. Assim como 

ele, existem outros músicos da região que estão contribuindo para essa cena musical e 

que renderam bons trabalhos – alguns deles aparecem ao longo desta pesquisa. É dessa 

interseção, dessa esquina no Sul, que surge um dos mais consistentes polos de produção 

e intercâmbio da música brasileira nos últimos 20 anos. 

                                                 
95

 Em 2015, o músico carioca Paulinho Moska lançou um disco em parceria com o renomado músico 

argentino Fito Paez. O disco, intitulado Loucura total foi lançado nas versões em Português e Espanhol, 

no Brasil e na Argentina, respectivamente. 
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ANEXOS 

 

Discografia de Vitor Ramil 

 

 

 

Estrela, Estrela (1981) 

LP 

Produtor: João Augusto 

Gravadora: Polygram 

 

1. Assim, assim (Vitor Ramil / Kledir Ramil) 

2. Tribo (Vitor Ramil) 

3. Engenho (Vitor Ramil) 

4. Estrela, estrela (Vitor Ramil) 

5. Um e dois (Vitor Ramil) 

6. Mina de prata (Arthur Nestrovski / Vitor Ramil) 

7. Noite e dia (Pery Souza / Vitor Ramil) 

8. Aldeia (Arthur Nestrovski / Vitor Ramil) 

9. Epílogo (Vitor Ramil) 

 

 

http://www.vitorramil.com.br/discos/estrela.htm#01
http://www.vitorramil.com.br/discos/estrela.htm#02
http://www.vitorramil.com.br/discos/estrela.htm#03
http://www.vitorramil.com.br/discos/estrela.htm#04
http://www.vitorramil.com.br/discos/estrela.htm#05
http://www.vitorramil.com.br/discos/estrela.htm#06
http://www.vitorramil.com.br/discos/estrela.htm#07
http://www.vitorramil.com.br/discos/estrela.htm#08
http://www.vitorramil.com.br/discos/estrela.htm#09
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A paixão de V segundo ele próprio (1984/1998) 

LP 

Produtores: Kleiton e Kledir 

Gravadora: Som Livre / RBS Discos 

 

1. Satolep (Vitor Ramil) 

2. O baile dos galantes (Vitor Ramil) 

3. Ibicuí da Armada (Vitor Ramil) 

4. O milho e a inteligência (Vitor Ramil / Francine Ramil)  

5. Talismã (Vitor Ramil)  

6. A luta (Euclides da Cunha / Vitor Ramil) 

7. Armando Albuquerque no laboratório (Vitor Ramil) 

8. Milonga de Manuel Flores (Jorge Luis Borges, com tradução de Alfredo Jacques / 

Vitor Ramil) 

9. Nossa Senhora Aparecida e o milagre (Vitor Ramil / Giba Giba) 

10. Noigandres (Arnaut Daniel, com tradução de Augusto de Campos / Vitor Ramil) 

11. Clarisser (Vitor Ramil) 

12. De um deus que ri e de outros (Vitor Ramil) 

13. Semeadura (Vitor Ramil / José Fogaça) 

14. Poemita (Vitor Ramil / Joca D’Ávila) 

15. Sangue Ruim (Rimbaud, com tradução de Ledo Ivo / Vitor Ramil) 

16. Século XX (Vitor Ramil) 

17. Autoretrato (Vitor Ramil) 

18. Sim e Fim (Vitor Ramil) 

19. Fragmento de milonga (Vitor Ramil / Cleber Teixeira) 

20. A paixão de V segundo ele próprio (Vitor Ramil) 

21. As moças (Vitor Ramil, sobre quadrinha popular) 

22. As cores viajam na porta do trem (Vitor Ramil) 

 

 

http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#01
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#02
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#03
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#04
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#05
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#06
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#07
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#08
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#09
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#10
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#11
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#12
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#13
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#14
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#15
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#16
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#17
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#18
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#19
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#20
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#21
http://www.vitorramil.com.br/discos/paixao.htm#22
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Tango (1987) 

LP 

Produtor: João Augusto 

Gravadora: EMI-Odeon 

 

1. Sapatos em Copacabana (Vitor Ramil) 

2. Mais um dia (Vitor Ramil) 

3. Virda (Vitor Ramil) 

4. Joquim (Joey) (Bob Dylan / Jacques Levy) (versão: Vitor Ramil) 

5. Passageiro (Vitor Ramil) 

6. Nada a ver (Vitor Ramil) 

7. Nino Rota no sobrado (Vitor Ramil) 

8. Loucos de cara (Kleiton Ramil / Vitor Ramil) 

 

 

 
 

À beça (1995) 

CD 

http://www.vitorramil.com.br/discos/tango.htm#01
http://www.vitorramil.com.br/discos/tango.htm#02
http://www.vitorramil.com.br/discos/tango.htm#03
http://www.vitorramil.com.br/discos/tango.htm#04
http://www.vitorramil.com.br/discos/tango.htm#05
http://www.vitorramil.com.br/discos/tango.htm#06
http://www.vitorramil.com.br/discos/tango.htm#07
http://www.vitorramil.com.br/discos/tango.htm#08
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Produtores: Márcio Menescal e Alexandre Moreira 

Gravadora: Capacete Records 

 

1. Minha virgem (Vitor Ramil) 

2. Folhinha (André Gomes / Vitor Ramil) 

3. Não é céu (Vitor Ramil) 

4. Grama verde (André Gomes / Vitor Ramil) 

5. Deixa eu me perder (André Gomes / Vitor Ramil) 

6. Café da manhã (Vitor Ramil) 

7. O livro dos porquês (Vitor Ramil) 

8. Foi no mês que vem (Vitor Ramil) 

9. Sol (Vitor Ramil) 

10. À beça (Vitor Ramil) 

11. A invenção do olho (Vitor Ramil) 

12. A resposta (Vitor Ramil) 

13. Namorada não é noiva (Vitor Ramil / Paulo Seben)  

14. Barroco (Vitor Ramil) 

 

 

 

 

Ramilonga – A estética do frio (1997) 

CD 

Produtor: Vitor Ramil 

Gravadora: Satolep (contou com apoio de financiamento da Prefeitura de Porto Alegre) 

 

1. Ramilonga (Vitor Ramil) 

2. Indo ao pampa (Vitor Ramil) 

3. Noite de São João (Fernando Pessoa / Vitor Ramil) 

4. Causo farrapo (Vitor Ramil) 

5. Milonga de sete cidades – A estética do frio (Vitor Ramil) 

http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#01
http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#03
http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#04
http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#05
http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#06
http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#07
http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#08
http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#09
http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#10
http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#11
http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#12
http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#13
http://www.vitorramil.com.br/discos/abeca.htm#14
http://www.vitorramil.com.br/discos/ramilonga.htm#01
http://www.vitorramil.com.br/discos/ramilonga.htm#03
http://www.vitorramil.com.br/discos/ramilonga.htm#04
http://www.vitorramil.com.br/discos/ramilonga.htm#05
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6. Gaudério (João da Cunha Vargas / Vitor Ramil) 

7. Milonga (Vitor Ramil, sobre poema do folclore uruguaio) 

8. Deixando o pago (João da Cunha Vargas / Vitor Ramil) 

9. No manantial (Vitor Ramil) 

10. Memórias dos bardos das ramadas (Juca Ruivo / Vitor Ramil) 

11. Último pedido (João da Cunha Vargas / Vitor Ramil) 

 

 

 
 

Tambong (2000) 

CD 

Produtor: Pedro Aznar 

Gravadora: Satolep 

 

1. Não é céu (Vitor Ramil) 

2. Espaço (Vitor Ramil) 

3. Grama verde (André Gomes / Vitor Ramil) 

4. Um dia você vai servir a alguém (Gotta serve somebody) (Bob Dylan / versão: Vitor 

Ramil) 

5. Foi no mês que vem (Vitor Ramil) 

6. O velho Leon e Natália em Coyoacán (Paulo Leminski / Vitor Ramil) 

7. A ilusão da casa (Vitor Ramil) 

8. Valérie (Vitor Ramil) 

9. Só você manda em você (You’re a big girl now) (Bob Dylan / versão: Vitor Ramil) 

10. Subte (Vitor Ramil) 

11. Para Lindsay (Allen Ginsberg, com tradução de Cláudio Willer / Vitor Ramil) 

12. Estrela, estrela (Vitor Ramil) 

13. À beça (Vitor Ramil) 

14. Quiet music (Vitor Ramil) 

 

http://www.vitorramil.com.br/discos/ramilonga.htm#06
http://www.vitorramil.com.br/discos/ramilonga.htm#07
http://www.vitorramil.com.br/discos/ramilonga.htm#08
http://www.vitorramil.com.br/discos/ramilonga.htm#09
http://www.vitorramil.com.br/discos/ramilonga.htm#10
http://www.vitorramil.com.br/discos/ramilonga.htm#11
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#01
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#02
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#03
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#04
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#05
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#06
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#07
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#08
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#09
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#10
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#11
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#12
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#13
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#14
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Tambong en español (2000) 

CD 

Produtor: Pedro Aznar 

Gravadora: Satolep 

 

1. Cielo no es (Vitor Ramil / Pedro Aznar) 

2. Espacio (Vitor Ramil / Josi Garcia)   

3. Prado verde (Vitor Ramil / Pedro Aznar) 

4. Um dia você vai servir a alguém (Gotta serve somebody) (Bob Dylan / versão: Vitor 

Ramil) 

5. Fue el mes que viene (Vitor Ramil / Josi Garcia) 

6. El viejo Leon y Natália en Coyoacán (Paulo Leminski/ versão: Vitor Ramil / Pedro 

Aznar) 

7. La ilusión de la casa (Vitor Ramil) 

8. Valérie (Vitor Ramil) 

9. Só você manda em você (You’re a big girl now) (Bob Dylan / versão: Vitor Ramil) 

10. Subte (Vitor Ramil) 

11. Para Lindsay (Allen Ginsberg, com tradução de Cláudio Willer / Vitor Ramil) 

12. Estrella, estrella (Vitor Ramil) 

13. À beça (Vitor Ramil) 

14. Quiet music (Vitor Ramil) 

 

 

 

 

Longes (2004) 

CD 

Produtor: Pedro Aznar 

Gravadora: Satolep 

 

http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#03
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#04
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#05
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#06
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#07
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#08
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#09
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#10
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#11
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#12
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#13
http://www.vitorramil.com.br/discos/tambong.htm#14
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1. O primeiro dia (Vitor Ramil) 

2. Neve de papel (Vitor Ramil) 

3. Noturno (Vitor Ramil) 

4. Longe de você (Vitor Ramil) 

5. Perdão (Vitor Ramil, melodia e letra para o prelúdio BWV 999 de J. S. Bach) 

6. Noa Noa (Vitor Ramil) 

7. Visita (Vitor Ramil) 

8. De banda (Vitor Ramil) 

9. Querência (João da Cunha Vargas / Vitor Ramil) 

10. Livros no quintal (Vitor Ramil) 

11. Desenchufado (Vitor Ramil) 

12. Sem dizer (Vitor Ramil) 

13. A word is dead (Emily Dickinson / Vitor Ramil) 

14. Adiós, goodbye (Vitor Ramil) 

 

 

 

 

Satolep sambatown (2007) 

CD 

Produtores: Vitor Ramil e Marcos Suzano 

Gravadora: MP, B Discos / Universal 

 

1. Livro aberto (Vitor Ramil) 

2. Invento (Vitor Ramil) 

3. Viajei (Vitor Ramil) 

4. Que horas não são? (Vitor Ramil) 

5. O copo e a tempestade (Vitor Ramil) 

6. A zero por hora (Vitor Ramil) 

7. 12 segundos de oscuridad (Vitor Ramil / Jorge Drexler) 

8. A ilusão da casa (Vitor Ramil) 

http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#01
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#02
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#03
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#04
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#05
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#06
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#07
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#08
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#09
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#10
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#11
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#12
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#13
http://www.vitorramil.com.br/discos/longes.htm#14
http://www.vitorramil.com.br/discos/satsamb.htm#01
http://www.vitorramil.com.br/discos/satsamb.htm#02
http://www.vitorramil.com.br/discos/satsamb.htm#03
http://www.vitorramil.com.br/discos/satsamb.htm#04
http://www.vitorramil.com.br/discos/satsamb.htm#05
http://www.vitorramil.com.br/discos/satsamb.htm#06
http://www.vitorramil.com.br/discos/satsamb.htm#07
http://www.vitorramil.com.br/discos/satsamb.htm#08
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9. Café da manhã (Vitor Ramil) 

10. A word is dead (Emily Dickinson / Vitor Ramil) 

11. Astronauta lírico (Vitor Ramil) 

 

 

 
 

Délibáb (2010) 

CD 

Produtor: Vitor Ramil 

Gravadora: Satolep 

 

DVD 

Produtor: César Custódio 

Gravadora: Satolep 

 

1. Milonga de Albornoz (Jorge Luis Borges / Vitor Ramil) 

2. Chimarrão (João da Cunha Vargas / Vitor Ramil) 

3. Milonga de los morenos (Jorge Luis Borges / Vitor Ramil) 

4. Mango (João da Cunha Vargas / Vitor Ramil) 

5. Milonga de dos hermanos (Jorge Luis Borges / Vitor Ramil) 

6. Tapera (João da Cunha Vargas / Vitor Ramil) 

7. Un cuchillo en el norte (Jorge Luis Borges / Vitor Ramil) 

8. Deixando o pago (João da Cunha Vargas / Vitor Ramil) 

9. Milonga de Manuel Flores (Jorge Luis Borges / Vitor Ramil) 

10. Pé de espora (João da Cunha Vargas / Vitor Ramil) 

11. Milonga para los orientales (Jorge Luis Borges / Vitor Ramil) 

12. Pingo à soga (João da Cunha Vargas / Vitor Ramil) 

 

 

 

http://www.vitorramil.com.br/discos/satsamb.htm#09
http://www.vitorramil.com.br/discos/satsamb.htm#10
http://www.vitorramil.com.br/discos/satsamb.htm#11
http://www.vitorramil.com.br/discos/delibab.htm#01
http://www.vitorramil.com.br/discos/delibab.htm#02
http://www.vitorramil.com.br/discos/delibab.htm#03
http://www.vitorramil.com.br/discos/delibab.htm#04
http://www.vitorramil.com.br/discos/delibab.htm#05
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Foi no mês que vem (2013) 

CD duplo 

Produtor: Vitor Ramil 

Gravadora: Satolep (contou com apoio de financiamento coletivo) 

 

Disco 1 

1. Foi no mês que vem (Vitor Ramil) 

2. Livro aberto (Vitor Ramil) 

3. Estrela, estrela (Vitor Ramil) 

4. Não é céu (Vitor Ramil) 

5. Invento (Vitor Ramil) 

6. A resposta (Vitor Ramil) 

7. Espaço (Vitor Ramil) 

8. Neve de papel (Vitor Ramil) 

9. À beça (Vitor Ramil) 

10. Valérie (Vitor Ramil) 

11. Loucos de cara (Kleiton Ramil / Vitor Ramil)  

12. Sapatos em Copacabana (Vitor Ramil) 

13. Passageiro (Vitor Ramil) 

14. Noturno (Vitor Ramil) 

15. Noa Noa (Vitor Ramil) 

16. Ramilonga (Vitor Ramil) 

 

 

Disco 2 

1. Astronauta lírico (Vitor Ramil) 

2. Grama verde (André Gomes / Vitor Ramil) 

3. Viajei (Vitor Ramil) 

4. Longe de você (Vitor Ramil) 

5. Que horas não são? (Vitor Ramil)  

6. O primeiro dia (Vitor Ramil) 

7. Livros no quintal (Vitor Ramil) 

8. Quiet music (Vitor Ramil) 

9. Joquim (Joey) (Bob Dylan / Jacques Levy) (versão: Vitor Ramil) 

http://www.vitorramil.com.br/discos/fnmqv.htm#01
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10. Perdão (Vitor Ramil, melodia e letra para o prelúdio BWV 999 de J. S. Bach) 

11. Deixando o pago (João da Cunha Vargas / Vitor Ramil) 

12. Ibicuí da armada (Vitor Ramil) 

13. Noite de São João (Fernando Pessoa / Vitor Ramil) 

14. Milonga de sete cidades – A estética do frio (Vitor Ramil) 

15. Tango da independência (Vitor Ramil / Paulo Seben) 

16. Satolep (Vitor Ramil) 

 

http://www.vitorramil.com.br/discos/fnmqv.htm#10
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