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RESUMO 

O segmento da música gauchesca é hegemonicamente construído a partir da figura 

(masculina) do gaúcho. Logo, a centralidade das discussões a respeito do 

(re)processamento de identidade(s) remete, em maior ou menor grau, às questões de 

gênero, o que insere este trabalho no campo das masculinidades. 

O presente trabalho investiga os espaços de experiência musical. Em um percurso 

multidisciplinar e multimetodológico que concilia discussão teórica, relato etnográfico e 

estudo de caso, busca-se entender os diferentes processos de construção de identidade, 

através da música. 

A composição de representações hiperbólicas aliadas a um humor satírico e 

debochado; a animalização; resistência cultural a ideia de juventude; apropriação inversão 

e exaltação do estigma da grossura; a rigidez, a ordem; a disciplina; a moral conservadora; 

Estes são alguns das ações e simbologias operacionalizada na presentificação da figura 

do gaúcho e seu imaginário. 

Nesta pesquisa, inicialmente é traçada a cartografia dos dois principais espaços de 

experiência musical gauchesca: a da rede de festivais nativistas - mostras competitivas, 

criadas aos moldes dos festivais da MPB – e a do circuito dos bailões - grandes casas 

noturnas periféricas. Os embates entre os movimentos tradicionalistas e nativistas 

travados durante os anos 1970 e 1980 são analisados, tal qual as disputas iniciadas ao 

final da década de 1990 entre os agentes ligados a Tchê Music - estilo música jovem que 

mescla a música gauchesca a gêneros como Axé Music, Pagode, ou Rock e que 

desenvolveu um estilo próprio de “dança do Maxixe”. 

Nestes cenários a identidade gaúcha é reprocessada pelas sonoridades, 

performance, indumentária, dança e demais representações midiáticas, tendo a grossura e 

ostentação de uma masculinidade brutal como fatores que se sobressaem. Considerando 

o acionamento de modelos de masculinidade e a inserção da música gauchesca no 

mercado, as configurações da experiência musical gauchesca são analisadas em detalhe 

no estudo de caso do lançamento da canção Morocha, no festival Coxilha Nativista, em 

1984; assim também a formação da comunidade do Youtube da dupla de estudantes 

universitários Lawrence e Germano, dedicada a criação de paródias - versões gaúchas de 

sucessos musicais, iniciada a partir do ano de 2013.  

Em um percurso multidisciplinar e multimetodológico que concilia discussão 

teórica, relato etnográfico e estudo de caso, busca-se entender os diferentes processos de 

construção de identidade, através da música. Considerando os respectivos contextos 

sócio-históricos, foram analisadas gravações fonográficas, letras, sonoridades, 

performances vídeos musicais, entrevistas e informações colidas em instituições como 

Centros de Tradições Gaúchas, instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, fã clubes, 

produtores de festivais, empresários responsáveis pelos grupos, gravadoras, meios de 

comunicação, críticos, artistas, pequenos comerciantes e público em geral.  

 

Palavras-chave: identidade; música gaúcha; consumo musical; música regional; 

masculinidade 
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ABSTRACT 

 

This work investigates the phenomenon of the expansion and popularization of 

Gaucho music media culture, analyzing its spaces of musical experience. In a 

multidisciplinary and multi-methodological project that brings together theoretical 

discussion, ethnography and case study, it aims to understand the different processes of 

identity construction through music.  

In a multidisciplinary and multi-methodological project that brings together 

theoretical discussion, ethnography and case study, it aims to understand the different 

processes of identity construction through music. 

This research charts the cartography of the two main spaces of gaucho musical 

experience: the regional network of nativist festivals—competitive shows created in the 

style of the MPB (música popular brasileira) national festivals— and the dance circuit—

large nightclubs in the periphery. It analyzes the clashes between the traditionalist and 

nativist musical movements fought during the 1970s and 1980s, as well as the disputes 

that began in the late 1990s between Tchê Music agents—youth music styles that mix 

Gaucho music with genres such as axé music , pagode, or rock, which developed its own 

style of “Maxixe dance.” 

In these scenes, the Gaucho identity is reconfigured by the sonorities, 

performance, clothing, dance and media representations as rough, brutal, and proud 

masculinity. The Gaucho musical experience configurations are analyzed in detail in two 

cases: the release of the Morocha song at the Coxilha Nativista festival in 1984 and 

Lawrence and Germano’s YouTube community, started in 2013, which is dedicated to 

the creation of parodies, which are Gaucho versions of musical hits. 

This dissertation analyzes socio-historical contexts, phonographic recordings, 

lyrics, sonorities, musical videos performances, interviews and information in institutions 

such as Gaucho Traditions Centers, Gaucho Institute of Tradition and Folklore, fan clubs, 

festival producers, entrepreneurs responsible for groups, record companies, the media, 

critics, artists, small retailers and the public. 

The composition of hyperbolic representations allied to a satirical and debauched 

humor; animalization; cultural resistance to the idea of youth; appropriation, inversion 

and exaltation of stigma of roughness; rigidity, order; discipline; conservative morality; 

These are some of the actions and symbologies operationalized in the actualization of the 

figure of the Gaucho and his imaginary. 

 

Key-words: identity; masculinity; regional music; Gaucho music;  
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Introdução 

 

O problema da identidade é central quando temos como objetivo a análise de um 

processo comunicacional. O tema é complexo e antigo. Áreas como a filosofia, ciências 

sociais, história, psicologia, teoria literária, entre outras, vem discutindo a questão já há um 

bom tempo. Ainda assim a questão identitária atraia cada vez mais a demanda das pesquisas, 

especialmente em mídia. O segmento da música gauchesca talvez seja o de maior atividade e 

diversidade simbólica no (re)processamento desta(s) identidade(s) hegemonicamente 

construída a partir da figura (masculina) do gaúcho. Sendo assim, a centralidade das 

discussões aqui tecidas remete, em maior ou menor grau, às questões de gênero, em especial 

ao campo das masculinidades.  

Diferente da maioria das pesquisas sobre identidade gaúcha, este trabalho procurou 

ampliar o campo de análise, dirigindo o foco do estudo não somente ao território do Rio 

Grande do Sul, ou especificamente à constituição da identidade de pessoas nascidos neste 

estado, mas aos espaços musicais por onde um processo de construção identitária local e/ou 

regional é praticado, dentro e fora do Rio Grande do Sul, por pessoas (artistas, públicos e 

intermediários) que se apropriam de uma identidade gaúcha de diversas maneiras. Nesta tese 

optou-se por olhar para os espaços através dos quais essa identidade é produzida com e em 

função da música dita gauchesca.  

Nesta tese foram investigados os espaços de experiências musicais por onde o 

imaginário da figura do gaúcho é reprocessado. A música gauchesca feita no Brasil consta 

atualmente com vasto e variado repertório, mas nem sempre foi assim. Produções 

culturais centradas na antiga figura do gaúcho já eram comuns ao final do século XIX. 

Entretanto, a temática demorou para chegar ao campo da música. A partir dos anos 1970, 

a formação do circuito de festivais nativistas, criados aos moldes dos festivais da MPB, 

dá grande impulso a novas produções, trazendo a possibilidade de se gravar um disco sem 

que para isso fosse necessário ir ao Rio de Janeiro ou ao a São Paulo. Ao fim dessa década, 

ascende também a música gauchesca de baile com a formação do circuito dos bailões, 

através da criação de grande cassas noturnas na região metropolitana de Porto Alegre.  

Com a consolidação de uma produção midiática regional, o estereótipo do gaúcho 

inculto e machista é posto em evidencia, tensionado e reprocessado pela música 

gauchesca que evoca a grosseria de modo debochado e satírico, como vetor de 

identificação gaúcha. Tanto o movimento tradicionalista quanto o nativista ou o 
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movimento Tchê Brasil tinham como objetivo dissociar o estigma de grossura da imagem 

do gaúcho. No entanto, a hipérbole, o exagero e o escracho são algumas das estratégias 

que trazem a figura do gaúcho, preso ao espaço-tempo do século XIX, para o presente e, 

assim, a atualizam de alguma forma. 

Nos anos 1990, os festivais perdem sua força de promoção frente a ampliação da 

oferta da música gauchesca quando, ao final da década, surge o projeto Tchê Music. O 

novo gênero musical catalisou a atração de um público jovem e (sub)urbano para o 

entorno dos bailões ao convergir diversos estilos contemporâneos. Em contraposição a 

isso, ganhou força a linha de manifestação mais rural do gauchesco: a campeira. A 

centralidade do debate, antes traçada entre tradicionalistas e nativistas, agora se daria 

entre campeiros e maxixeiros.  

Este trabalho seguiu um percurso multidisciplinar e multimetodológico. 

Primeiramente, buscaram-se dados e informações junto a instituições como os Centros de 

Tradições Gaúchas, fã clubes, organizadores de festivais e empresas cuja atuação 

estivesse relacionada ao segmento, assim como de jornais, revistas, sites e outros meios. 

Posteriormente, foram realizadas entrevistas com empresários responsáveis pelos grupos, 

gravadoras, meios de comunicação, críticos, artistas, pequenos comerciantes, curiosos e 

trabalhadores de todos os tipos que de alguma maneira integravam à estrutura destes 

espaços. Concomitante a isso foi realizada uma série de incursões de campo, no intuito 

de cartografar os espaços de experiência musical. Sendo assim, a metodologia consistiu 

em mapear àquilo que se denominou de ‘espaço dos festivais’ e ‘espaço dos bailões’. 

A presente tese foi dividida em duas grandes partes. Cada uma delas inicia com 

uma incursão em campo, seguida de discussão teórica complementada e aprofundada por 

um estudo de caso, ao final. Na parte I é analisado como a experiência musical gauchesca 

foi instituída. Para tanto, privilegiou-se o estudo da formação e dos embates travados 

entre dois grupos de agentes: os tradicionalistas e os nativistas, durante os anos 1970 e 

1980, com a formação do circuito de festivais. Por conseguinte, a parte II do trabalho foi 

dedicada a reconfiguração desta experiência musical. Tal processo foi desencadeado 

sobretudo pela gênese de um novo grupo emergente - organizado em torno do estilo 

musical Tchê Music e da Dança do Maxixe. Sendo assim, a segunda etapa deste trabalho 

foi dedicada a análise do principal espaço responsável por estas mudanças: o bailão.  

No primeiro capítulo, “Modos gauchescos: do regional ao universal: o território 

dos festivais”, o universo da música gauchesca é apresentado a partir do relato etnográfico 
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da 37ª edição do Califórnia da canção nativa - festival precursor da rede de festivais 

nativistas. Após o mapeamento, são discutidos os fatores que trouxeram unidade aos dois 

grupos, bem como a formação da arena de disputas entre tradicionalistas e nativistas pela 

representatividade da cultura regional. Estas serão desde cedo balizadas por “linhas de 

manifestação” codificadas no regimento interno do Califórnia da Canção Nativa, nos anos 

1970. Os nativistas lutaram por um novo ‘gaúcho original’, excluindo de seus critérios de 

qualidade musical aquele que seria então o ‘gaúcho deturpado’, alcunha que identifica 

tanto a proposição tradicionalista de um gaúcho-brasileiro, quanto a estética e o estilo de 

artistas populares de destaque no mainstream regional e nacional. 

No capítulo II, “Xucrismo transformado em música: o caso Morocha”, temos o 

estudo de caso dos desdobramentos do lançamento da canção Morocha, ocorrido no ano 

de 1984, na 4ª edição do festival Coxilha Nativista. Este festival, criado dez anos após a 

primeira edição de um festival nativista, rapidamente tornou-se o evento de maior 

participação popular. O caso destaca a centralidade do gênero na constituição da 

identidade gaúcha. Inicialmente a análise recai sobre a letra de Morocha, considerada por 

muitos a canção mais machista do repertório gauchesco, e de sua canção de repúdio, 

“Morocha não!”. Posteriormente são analisadas as sonoridades, o contexto e o espaço de 

festivais aos quais estão ligadas.  

A parte II do presente trabalho analisa a reconfiguração da experiência musical 

gauchesca. Investiga, primeiramente, a formação de um novo tipo de casa noturna, 

resultante do crescimento da música de baile: o bailão. Em seu capítulo I, “Modos 

fragmentados do gauchesco: o espaço dos bailões”, primeiramente é traçada uma 

cartografia do território dos bailes, a partir do relato etnográfico produzido em incursões 

de campo a três diferentes tipos de bailões, nas cidades de Porto Alegre e Canoas. Em 

seguida, em uma perspectiva comparada são discutidas as festividades destes espaços, 

levando em consideração a trajetória e as categorizações de cada uma das casas noturnas. 

Ao final do capítulo a reflexão se volta para as manifestações que proporcionaram o ponto 

de virada da reconfiguração dos bailões: o projeto Tchê Music e a emergência da dança 

do Maxixe.  

O capítulo II, “O bagualismo como cultura transmidiática gauchesca: o caso das 

“versões gaúchas” foi dedicado a inserção da cultura midiática regional no meio digital, 

com o estudo de caso da formação da comunidade de fãs da dupla Germano e Lawrence, 

em seu canal do Youtube, onde os dois faziam versões gaúchas (paródias) de sucessos 
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musicais do momento. Para isso, foram analisados os primeiros vídeos criados por eles. 

A inadequação da representação da cultura gaúcha ao gosto de seu público foi um dos 

fatores chaves que levaram os artistas a desenvolver um formato próprio.  

Conduzido por uma performance musical hiperbólica, ora denominada por eles de 

“gaúcho ostentação”, ora de “gaúcho universitário”, o canal estabeleceu uma dinâmica de 

valoração cujo processo de construção da identidade regional se estabelece como 

subcultura, ainda que filiada à música campeira.  

Como lembra Simon Frith: A experiência da música popular é uma experiência 

de identidade [...] A música representa, simboliza e oferece a experiência imediata de 

uma identidade coletiva (1996, p. 121). A construção da experiência musical gauchesca 

é processo continuo e constante que tem muito a ver com a construção de um (esterió)tipo 

de masculinidade. 

  



16 
 

PARTE 1: A CONSTRUÇÃO DA EXPERIÊNCIA MUSICAL 

GAUCHESCA  

 

 
Nesta primeira parte será analisado o fenômeno de expansão do circuito musical 

que resultou numa maior popularização da cultura gauchesca, dando enfoque aos festivais 

nativistas. Parte-se da observação do festival tido como o mais representativo – o pioneiro 

Califórnia da Canção Nativa –, através de uma incursão de campo, com o objetivo de 

mapear o ‘território dos festivais’ e assim compreender as dinâmicas valorativas da 

cultura gauchesca.  

Posteriormente a investigação recai sobre aquele que logo se firmou como o 

festival mais popular – o Coxilha Nativista – especificamente sobre o caso do lançamento 

da canção Morocha, onde a ostentação da macheza associada ao gauchesco é acionada 

como aspecto fundamental de identidade. 

O acionamento de valores, tanto econômicos quanto culturais, da música 

gauchesca teve o embate de dois grandes grupos - os nativistas e os tradicionalistas – 

como motor das múltiplas formações identitária. Veremos como o estigma da grossura e 

da macheza associados a masculinidade; sua ostentação e/ou superação; denuncia e/ou 

defesa foram e continuam a ser rumos comuns do universo da música gauchesca.  
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Capítulo I – Modos gauchescos: do regional ao universal: o território dos 

festivais 
 

 

Dia 6 de dezembro de 2013, começava a 37ª edição do Califórnia da canção nativa, 

em Uruguaiana, cidade de aproximadamente 120 mil habitantes, localizada no extremo 

oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Nela se encontra a Ponte da 

Amizade, principal ponto de conexão entre os dois países. Trata-se da maior cidade da 

região do pampa, uma área de planícies e baixas colinas denominadas coxilhas. Terreno 

naturalmente adequado a criação extensiva de gado, atividade econômica da qual vive a 

região desde o final do século XVIII. Nesta paisagem de amplos horizontes, onde o 

alcance do olhar vai longe, não há nada muito além de gado, grama e transmissões 

radiofônicas argentinas, uruguaias e brasileiras disputando o espaço do dial radiofônico. 

Um território vasto e vazio, mas com demarcadores fortes e certeiros.  

 

 

1. Observação da 37ª edição do festival Califórnia da canção nativa 

 

Chegava eu, da cidade de Rosário, ao fim da tarde, ao município de Alegrete, a 

ainda uns 150 Km de Uruguaiana. A BR290 estava vazia. O fluxo era bom e andávamos 

rápido. Estávamos ansiosos para nos lançar logo a essa região também chamada 

campanha e poder olhar o pampa, deserto. Após cruzar o rio Ibirapuitã, logo percebi que 

as coxilhas encolhiam, que a terra ficava mais seca (perdendo sua coloração avermelhada, 

tornando-se quase areia). Pouco antes disso, o slogan da recém sintonizada Rádio 

Sentinela já assinalava tal transformação: “Xucrismo transformado em música” - 

enunciava uma voz forte e grave, seguida do relincho de um cavalo. O programa? Marcas 

de Raiz. 

Ao meu lado, na direção, ia acompanhado de um informante. Não era 

propriamente uma pessoa insider à cultura nativista-gaúcha, mas já havia frequentado 

alguns festivais, diferentemente de mim que nunca tinha ido a um. A menos de 10 Km de 

Uruguaiana, ele me alertou que estávamos ficando sem gasolina. Como descrito a cima, 

paramos então no meio do nada, onde nem mesmo sinal de celular havia. Por sorte, na 

terceira ou quarta tentativa, logo conseguimos uma carona até o posto de gasolina que 
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felizmente ficava a 1 ou 2 Km dali. O gerente do posto que nos socorreu comentou que 

fazia de 2 a 3 destes “resgastes” por dia, já tendo inclusive que sair para ajudar o próprio 

dono do posto, tal era a distância que os separava do posto de gasolina mais próximo – 

localizado a 200 km dali).  Ele comentou: “pra vocês que são da cidade, um posto fica 

do lado do outro. Aqui tudo é longe.”  

Chegando finalmente a Uruguaiana, fomos direto ao Teatro Municipal Rosalina 

Pandolfo Lisboa, palco das atrações principais e da mostra competitiva do festival. Logo 

de início, ao retirar meu ingresso, confirmou-se o que eu mais temia: não haveria o 

território de confraternização, tão característico a estes festivais, especialmente ao 

Califórnia. 

Os festivais nativistas costumam ter um espaço paralelo onde ocorrem as “tertúlias 

livres”. No Califórnia da Canção Nativa, esse espaço é chamado “Cidade de Lona”. Trata-

se de um grande acampamento estruturado como uma cidade (demarcado por ruas, 

rústicos postes de luz, bancos, e ornamentação rural). O objetivo principal destes espaços 

é o de oferecer auxílio a hospedagem dos agentes diretamente envolvidos no festival. 

Nele também são vendidos lotes ao público em geral que ocupa o território, instalando 

desde pequenas barracas até grandes armações de madeira construídas ao estilo dos 

galpões de estância. Junto ao acampamento, dependendo do tamanho do festival, há 

também uma estrutura comercial para a venda de produtos regionais. Mas o que realmente 

caracteriza e dá sentido a esses espaços é a convivialidade e a interação informal entre 

todos os envolvidos no festival. A realização de eventos paralelos, mais ou menos oficiais, 

contribuem para isso. Para 37ª edição do Califórnia da Canção Nativa a “Cidade de Lona” 

não foi montada. Apesar de contar com o apoio do centro de tradições gaúchas Sinuelo 

do Pago, que historicamente auxiliava na realização do festival emprestando sua sede para 

a construção desta estrutura, o evento do ano de 2013 ocorreu sem a construção daquele 

território.  

 Ao final de cada dia de apresentação, percebi que boa parte dos envolvidos se 

reunia no bar da praça, que ficava imediatamente a frente do Teatro Municipal. Logo vi 

que seria ali que encontraria uma oportunidade de aproximação – pensei.  

No primeiro dia pude observar uma nítida divisão dos agentes a partir da 

disposição das mesas do bar. A formação das mesas se mostrou quase a mesma por todas 

as noites. A interação entre elas era constante em um misto de informalidade (comentários 

alegres e banais) e formalidade (felicitações, elogios e comentários técnicos). Estas 
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interações eram frequentes e rápidas. O mesmo ocorria, de maneira não tão frequente, 

para com a mesa dos jurados e demais mesas onde se concentrava o público cativo do 

festival (assuntos relativos a edições anteriores eram frequentemente postos em pauta) ou 

integrantes da imprensa e da produção do evento.  

De certa forma, este bar preencheu o espaço do lugar-ritual que a Cidade de Lona 

exercia na reafirmação destes laços fraternais e espontâneos (frutos de uma “autêntica” 

música gaúcha) praticados em meio a um circuito midiático muito rentável para todos 

(nem tanto nesta edição) cuja rede de agentes se estendia por todo o sul Brasil. No entanto, 

também logo percebi que uma aproximação de minha parte (alguém totalmente 

desvinculado desta rede) causaria demasiada desconfiança ou demasiada curiosidade para 

com a minha pesquisa, resultando em uma coleta de dados que não me traria informações 

muito diferentes das quais já havia verificado na bibliografia especifica. Frente aquele 

grupo consolidado a mais de 40 anos, achei mais prudente me abster, tomando distância, 

mas mantendo-me por perto para observar diretamente a complexidade destas relações 

historicamente consolidadas em meio ao território dos festivais.  

 

 

O método 

 

Por estas, uma observação participante não pôde ser efetuada. Ao invés dela, 

optou-se por dirigir o esforço etnográfico a uma metodologia de observação direta: 

 

 

A observação direta consiste em testemunhar o comportamento social 

de indivíduos ou grupos nos lugares de suas atividades ou residência 

sem alterar o curso normal dos eventos. Ela tem por objetivo a coleta e 

registro de todos os componentes da vida social, se valendo da 

percepção deste testemunho particular que caracterisa o observador. 

Este se aproxima e estuda as pessoas, assiste aos atos e gestos que 

produzem suas ações, escuta seus diálogos, identifica os objetos aos 

quais elas se cercam, trocam ou produzem. O observador tem quatro 

tarefas a fazer: 1) Estar no local entre as pessoas observadas e se adaptar 

a esse ambiente, 2) Observar o curso normal dos eventos, 3) Registrá-

los tomando notas ou por qualquer outro meio, 4) Interpretar o que ele 

observou e redigir um relatório1. (PERETZ: 1998,  p.14) 

 
1 No Original: “L’observation directe consiste à être le témoin des comportements sociaux d’individus ou 

de groupes dans les lieux mêmes de leurs activités ou de leurs résidences sans en modifier le déroulement 

ordinaire. Elle a pour objet le recueil et l’enregistrement de toutes les composantes de la vie sociale 

s’offrant à la perception de ce témoin particulier  qu’est l’observateur. Celui-ci côtoie et étudie les 

personnes, assiste aux actes et aux gestes verbaux, inventorie les objets dont elles s’entourent, qu’elles 
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No momento de saída da primeira noite do festival, me dirigi a uma banquinha 

que distribuía panfletos relativos ao evento, vendias camisetas, souvenires, entre outros 

produtos. Lá falei com uma senhora que se ocupava de atender o público. Fiz-lhe algumas 

perguntas e expliquei rapidamente que estava fazendo uma pesquisa de doutorado sobre 

a música gaúcha. Ela se interessou e logo me apresentou a uma outra senhora ligada ao 

CTG Sinuelo do Pago. Perguntei qual era a relação do CTG com o evento e, logo depois, 

se poderia visitá-lo, mas sem esclarecer inicialmente que meu interesse vinha por conta 

da pesquisa. Tive a impressão que a senhora tomou as minhas perguntas como uma 

afronta. Em tom ríspido me disse que o Sinuelo do Pago apoiava o festival como sempre 

e que tinha as atividades normais de um CTG. Comentei que esse universo não me era 

familiar, que tinha muito interesse em conhece-lo, mas a mesma se manteve fechada até 

o momento em que mencionei a realização da pesquisa. A partir daí ela se mostrou mais 

aberta, dizendo que, em função do festival, todas as atividades do CTG estavam suspensas 

e/ou direcionadas a ele, porém sem deixar de frisar que os CTG’s, de modo geral, 

funcionam como um clube de associados, onde todos os integrantes só entram trajando 

vestimentas típicas e que para pessoas de fora é preciso haver um convite prévio a ser 

analisado.  

Ambas as senhoras foram enfáticas na indicação de que eu deveria falar com 

Colmar Duarte, músico e principal idealizador do primeiro festival, tendo estado presente 

em todas as suas edições. Em meio a muitos jornalistas, autoridades e pessoas em geral, 

pude avistá-lo, após ter sido apontado por uma das senhoras, momentos depois. Chegar 

até ele era impossível, até porque o mesmo não se mostrava muito confortável com aquela 

situação e, como esperado, logo tratou de desaparecer em meio à multidão quanto teve 

chance. Entretanto, dado ao entusiasmo das senhoras, naquele momento estava decidido 

a entrevistá-lo em uma outra oportunidade. 

Em 1970, Colmar Duarte idealizou o Califórnia da Canção Nativa em razão de ter 

sua música “Reflexão” rejeitada pelo Festival da Canção Popular da Fronteira, promovido 

por uma rádio local da cidade de Uruguaiana. O júri deste festival de MPB desclassificou 

 
échangent ou produisent. L’observateur a 4 tâchesà accomplir :  1) Etre  sur  place parmi  les  personnes 

observées et s’adapter à ce milieu ; 2) Observerle déroulement ordinaire des événements ; 3) 

Enregistrerceux-ci en prenant des notes ou par tout autre moyen ; 4) Interpréterce qu’il a observé et en 

rédigerun compte-rendu.” (PERETZ: 1998,  p.14) 



21 
 

a canção de seu conjunto de arte nativa Os Marupiaras por se tratar “manifestação 

regional”. 

 

 

 
FIGURA 1 - Os Marupiaras 

 
 

No segundo ou terceiro dia de apresentações, Colmar subiu ao palco para dar um 

pequeno discurso. Talvez tenha sido o único a quebrar a conformidade discursiva do 

festival que, a todo o instante, insistia no pioneirismo do Califórnia, exaltando sua 

qualidade e grandiosidade, tal como um “mito de origem” que teria sido responsável pela 

proliferação de festivais e, consequentemente, pela consolidação de uma cultura gaúcha 

mais “verdadeira” e “autêntica”. Em seu discurso, Colmar Duarte contou um pouco da 

história da realização do primeiro festival e tocou nesse ponto. No entanto, repudiou 

(solene e elegantemente, claro) o papel de “sacerdote musical”, ou de “ancestral vivo” da 

renovação da identidade gaúcha que lhe estava sendo atribuído. Respondendo à pergunta 

padrão que lhe dirigiam (explicar porque, ou o que o Califórnia teve e tem de tão especial 

para deflagrar tal rede de festivais nativistas), o músico disse não conhecer a resposta e 

acreditar que o pontapé inicial do Califórnia não teria tido esse peso todo. Comentou que 

isso deveria ser respondido por sociólogos, historiadores e demais pesquisadores 

interessados no fenômeno de expansão e popularização da cultura regional.  
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Nessa ocasião tive certeza que “intervir” “participativamente” comprometeria o 

curso das coisas. Principalmente, à reflexão a qual estou me propondo. Meu interesse não 

recai sobre as particularidades especificas do Califórnia da Canção Nativa e nem mesmo 

sobre a criação de uma extensa rede de festivais de música regional, mas sobre em meio 

a estes, como se dá o acionamento de certos valores (sócias e econômicos). Claro que 

uma observação participante poderia me ajudar nesse sentido, mas acredito que não nesta 

ocasião. 

Ao final do trabalho de campo, ficou claro que a realização desta edição ocorreu 

sob circunstâncias muito peculiares. Havia 3 anos que o festival não acontecia. A grande 

maioria das músicas tinha sido avaliada e classificada no ano de 2010, quando se tentou 

organizar o festival que acabou sendo cancelado, sobretudo pela falta de recursos. Essa 

seleção anterior foi mantida em 2013, logo, poucas das músicas apresentadas eram 

efetivamente inéditas.  

A ausência da cidade de lona não foi por acaso. A organização do festival ocorreu 

sob restritas condições orçamentárias. O fantasma da dissolução da 37ª edição continuava 

a assombrar a todos. Os agentes estavam empenhados não apenas em fazer-dar-certo, mas 

em fazer jus a propriedade do evento, tido como o de maior qualidade musical. Por isso, 

logo me dei conta de que uma “intervenção” de minha parte só incentivaria esta postura 

de exaltação. Tensões, dificuldades e conflitos relativos a realização do evento tenderiam 

a ser camufladas. Dificilmente conseguiria colher um relato ou anedota representativa. 

Ao contrário, ficaria sobrecarregado de informações e percepções que partiriam da 

“gloriosa” história do festival, não deixando espaço para experiências vivenciadas pelos 

agentes. Nesse sentido, acredito que essa riqueza de informações (já presente na 

bibliografia) mais obscureceria do que esclareceria a minha visão de observador.  

 

 

As linhas de manifestação 

 

Tanto para Santos (2012) quanto para Colmar (2009) - um dos idealizadores do 

primeiro Califórnia, o mesmo que proferiu o discurso comentado a cima – teriam sido as 

mudanças de regulamento, realizadas na 5ª edição do Califórnia (em 1975), as 

responsáveis por definir a formação da identidade do festival. Santos (2012) relata que, 

um ano antes (na 4ª edição, em 1974), a escolha da música vencedora gerou uma série de 
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protestos, que se converteram em manifestações de rua gerando, transtornos para os 

organizadores e para com a polícia. Então, para a 5ª edição foram definidas 3 linhas de 

“manifestações” que, mais tarde, seriam adotadas por muitos dos festivais que nasciam. 

São elas: 

 

 

a) linha campeira - que se identifica com o homem, o meio, os usos e 

os costumes do campo do Rio Grande do Sul; 

b) linha de manifestação rio-grandense - que enfoca outros aspectos 

socioculturais e geográficos do Rio Grande do Sul não limitados 

estritamente à linha campeira; 

c) linha de projeção folclórica - que, partindo das linhas definidas nas 

alíneas “a” e “b”, projeta-se com sentido de universalidade artística em 

termos de tratamento poético-musical.2  

 

 

Essa proposição certamente amenizou os ânimos de todos, pois criou uma ampla 

plataforma capaz de abrigar a diversidade de representações musicais, assegurando um 

lugar de “vitória” a quase todos. Vejamos o exemplo desta 37ªedição: As 18 músicas 

selecionadas para a competição foram inscritas em uma determinada linha de 

manifestação e concorreram somente entre elas. Logo, para cada uma das 3 linhas temos 

6 músicas concorrendo entre si. 4 destas (dois terços) foram classificadas para a segunda 

fase. Todas estas 12 músicas classificadas foram gravadas no disco do festival, o que já é 

em si uma vitória. Destas 12, 3 receberam a premiação de melhor música da linha de 

manifestação a qual foram inscritas e uma destas 3 foi a grande vencedora do festival, 

levando o troféu Calandra de Ouro. Além dessas, há uma série de outras premiações: 

melhor interprete, melhor conjunto vocal, melhor conjunto instrumental, melhor 

composição, melhor música, melhor música original, entre outras. Resultado: ninguém 

vai para a casa sem levar ao menos um troféu e uma quantia (mesmo que mínima) em 

dinheiro.  

 

 

 
2 Regulamento da 5ª Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul (1975). 
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FIGURA 2- Músicos de diversos grupos exibindo seus troféus, após a cerimônia de premiação. 

 

 

Definir critérios de qualidade musical, julgá-los e elencá-los, sempre será uma 

tarefa difícil, ainda mais quando fortes sentimentos de identidade e um certo 

“patriotismo” regional estão em jogo. As linhas de manifestação, se por um lado 

restringem as práticas criativas e composição à temática regional, por outro lado parecem 

incentivar sua diversidade interna e a união dos agentes, amenizando a competição no 

sentido de uma concorrência, mas incentivando-a no sentido de novas proposições 

estéticas especificas ao regional. 

De modo geral o Califórnia atingiu seu objetivo de retomada, encerrando suas 

atividades com a promessa de realização da 38ª edição. No entanto, até fevereiro de 2014, 

os músicos ainda não tinham recebido seus devidos cachês, o que os levou a questionar 

os princípios do evento. O músico Fernando Saldanha lançou uma carta cobrando: 

“Segundo reportagem do Jornal do Almoço, o evento custou 300 mil reais e faltam 42 

mil para saldar a dívida com os músicos. Mais uma vez ficamos no final da lista de 

pagamentos3”  

Aparentemente, o mito de origem dos festivais se reafirma. Em meio a uma série 

de “ausências”, os esforços para com a harmonia e informalidade parecem encontrar uma 

 
3 Disponível em: < http://pirisca.wordpress.com/2014/02/15/5519/>. Acessado em: 21/02/2014.  

http://pirisca.wordpress.com/2014/02/15/5519/
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maneira de adaptação e sobrevivência, mesmo sob condições adversas. Passada a sua 

“época de ouro”, o desafio agora parece ser o da manutenção e reconexão dessa rede a 

novas configurações midiáticas, assim como a novas gerações. O festival apresentou uma 

fraca inserção online e uma diminuta presença do público jovem. Se no plano simbólico 

as coisas parecem confortáveis, disputas e negociações se ampliam no sentido material, 

ou seja, em torno daquilo que sustenta a configuração de um (novo?) território.  

 

 

2. Tradicionalistas e nativistas 

 

Na observação da mostra competitiva do festival, imaginava encontrar a tensão 

entre “castelhanofóbicos” e “pangauchistas”, mas definitivamente isso parece ser algo do 

passado. Tanto os ritmos quanto as vestimentas, assim como os costumes representados 

nas letras e nas performances, eram os mais diversos possíveis. É difícil citar um grupo 

que não apresentasse a diversidade dessas vertentes convivendo em harmonia. Cada 

integrante se vestia e se portava de uma maneira. Não haviam grupos “de CTG”, de uma 

tendência mais urbana, ou de um gaúcho genérico, platino (da região da bacia do rio da 

prata de modo geral).  

A história do Califórnia da Canção Nativa pode ser traçada a partir da disputa 

entre os “Nativistas” (organizados em torno dos festivais) e os “Tradicionalistas” 

(organizados em torno dos centros de tradições gaúcha, mas que desde de cedo se fizeram 

presentes nos festivais) pela representatividade da cultura regional gaúcha.  

Os integrantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), responsáveis pelos 

CTG’s (Centros de Tradições Gaúchas) compõem um grupo que inicialmente se forma 

na capital Porto Alegre, mas se expande por um outro caminho.  

Nos anos 1940, um grupo de estudantes secundaristas, vindos do interior do Rio 

Grande do Sul para estudar no tradicional colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, se 

uniu a partir de uma mesma percepção: 

 

 

Porto Alegre nos fascinava com seus anúncios luminosos a gás neon, 

Hollywood nos estonteava com a tecnocolorida beleza de Gene Tierney 

e as aventuras de Tyrone Power, as lojas de discos punham em nossos 

ouvidos as irresistíveis harmonias de Harry James e Tommie Dorsey 

mas, no fundo, no fundo, preferíamos a segurança que somente nosso 



26 
 

“pago4” sabia proporcionar, na solidariedade dos amigos, na alegria de 

encilhar um “pingo5” e no singelo convívio das rodas de “galpão”. 

(LESSA, 1985, p. 56) 

 

 

Inconformados com a inexpressividade da presença de uma “cultura gaúcha” que 

lhes parecia viva em suas respectivas terras natais e indignados com a expansão do 

american way-of-life que tomava conta da capital, se envolveram em uma ousada 

empreitada de valorização da cultura regional. 

 Em 1947, criam o primeiro centro de tradições gaúchas, batizado CTG 356 dando 

origem à formação do movimento tradicionalista. Naquele ano, os fundadores não tinham 

muitas referências que pudessem servirem de base para a criação do centro, então dois de 

seus integrantes, Paixão Côrtes e Barbosa Lessa, partiram em viagem a Montevideo para 

visitar as Sociedades Criollas, entidades que resguardavam as tradições do folclore 

uruguaio. 

 

 

Em março [de 1949] estávamos na capital uruguaia, onde 

participávamos de vários eventos e – visitando as chamadas Sociedades 

Criollas – nos encantamos com a raça de rapazes e moças dançando os 

“bailes gaúchos” representativos da tradição argentina ou uruguaia: el 

gato, la zamba, la chacarera, etc. Paixão Cortes e eu voltamos de 

Montevidéu decepcionados com nossa pobreza de temas musicais e 

coreográficos de cunho tradicional. Aqui chegados, fizemos um 

levantamento preliminar e nos certificamos de que – em contraste com 

o vivo folclore nordestino, por exemplo - pouco ou nada nos fora 

legado, para dançar. Neste pouco, mal-e-mal o xote e a vanera dos 

bailes de rancherio. (LESSA, 1985, p.71)  

 

 

 O objetivo do CTG não era o de reproduzir aquilo que outros centros tradicionais 

de preservação da cultura gaúcha faziam no Uruguai ou na Argentina, mas o de resgatar 

expressões culturais que efetivamente haviam sido praticadas no Rio Grande do Sul. 

Sendo assim, os mesmos dois guris, já com 20 e poucos anos, um estudante de Direito e 

o outro estudante de Agronomia, decidiram partir em uma missão folclórica para coletar 

os traços de uma “autêntica” cultura gaúcho-brasileira. Essa viagem resultou na 

publicação do Manual de Danças Gaúchas que, junto a toda uma produção editorial 

 
4 “O lugar em que se nasceu; o rincão, a querência, o povoado, o município onde alguém nasceu ou 

reside; pago”. Disponível em :<http://dicionariogauchobrasileiro.blogspot.com.br/2009/05/dicionario-

fandango-no-pago.html> Acessado em 12/09/2012. 
5 “Pingo = cavalo” Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Dialeto_ga%C3%BAcho> Acessado 

em: 12/09/2015. 
6 Em referência a 1835, ano de início da Revolução Farroupilha. 

http://dicionariogauchobrasileiro.blogspot.com.br/2009/05/dicionario-fandango-no-pago.html
http://dicionariogauchobrasileiro.blogspot.com.br/2009/05/dicionario-fandango-no-pago.html
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“tradicionalista”, sob a liderança de Paixão e Lessa, serviu de alicerce para a criação de 

diversos documentos de regulação das expressões culturais e para a expansão de uma 

imensa rede de CTG’s que viria a surgir nos anos subsequentes, a partir da centralidade 

do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), fundado em 1966. 

Ao contrário do esperado, as cidades localizadas na região do pampa não foram as 

primeiras a aderir ao movimento. Para a surpresa de seus fundadores, o segundo CTG, 

criado em 1948, ocorreu por iniciativa de um grupo de descendentes de alemães de 

Taquara, cidade próxima a Porto Alegre. Rubens Oliven (1991) aponta que o crescimento 

exponencial dos CTG’s ocorreu em regiões de imigrantes alemães e italianos, onde uma 

cultura propriamente gaúcha não existiu no passado. O autor argumenta que essa 

população composta sobretudo por pequenos produtores rurais, identificados (e 

estigmatizados) como “colonos”, ao se agremiarem em CTG’s ascendiam 

simbolicamente ao status de elite dos estancieiros da região do pampa. Além disso, esse 

processo de aculturação foi também uma estratégia de integração nacional destes 

imigrantes. Durante a segunda guerra mundial, qualquer menção simbólica a identidade 

nacional alemã ou italiana foi proibida. Muitos imigrantes nem falavam português. Filiar-

se a um CTG, vestir bombachas e dominar uma linguagem local-regional foram formas 

eficientes de lidar com a exclusão e estigmatização de suas etnias, que perduraram mesmo 

após o final da guerra.  

Atualmente, segundo dados do MTG (OLIVEN, 2006), havia cerca de 4500 

entidades tradicionalistas presentes em quase todos os estados do Brasil. Somam-se a 

estas mais 16 centros, localizados no exterior do país. Destas, mais de 1500 encontram-

se no Rio Grande do Sul, onde atualmente há uma série de leis estaduais que concedem 

ao MTG o poder de traçar as diretrizes da autenticidade que representa a cultura do estado. 

Naturalmente, este predomínio da cultura gaúcha tradicionalista na representação 

da identidade regional do Rio Grande do Sul levantou muitas vozes que, desde o 

princípio, vieram apontar suas contradições. Um dos principais críticos do movimento é 

o historiador Tau Golin que, através de diversos livros e de um recente manifesto7, 

denuncia a “ideologia do gauchismo8”. Para o pesquisador, a maior expressão do 

movimento se dá através da música: 

 

 
7Disponível em :<http://gauchismos.blogspot.com.br/2007/05/manifesto-contra-o-

tradicionalismo_5243.html> Acessado em 12/09/2015. 
8 Ver: GOLIN, Tau. A ideologia do gauchismo. Porto Alegre: Editora Tchê, 1983.  
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Milhões de pessoas recebem desse cancioneiro padrões de valores, 

multiplicados nos meios de comunicação, nos clubes tradicionalistas e 

nos espaços de lazer. Na verdade, expandiram-se como expressões 

públicas, emulados no cotidiano de todas as classes sociais.  (GOLIN, 

2004, p. 77). 

 
 

Com a “descoberta” do folclore musical gaúcho, o material recolhido por Paixão e 

Lessa formou um repertório musical tradicionalista, rapidamente “registrado” em disco 

por diversos grupos musicais. Já em 1950, um ano após o retorno da missão folclórica, a 

toada “Negrinho do Pastoreio” foi escolhida como tema do programa “Querência”, da 

Radio Farroupilha, principal emissora da época. Era cantado pelo grupo fixo da emissora: 

o Conjunto Vocal Farroupilha. Dois anos depois, o mesmo conjunto assina um contrato 

com a gravadora nacional “Discos Rádio” para o lançamento de um disco a ser produzido 

através da mais nova tecnologia de gravação em microssulcos: a do long-play, o LP. 

Intitulado simplesmente “Gaúcho”, o álbum (com exceção da canção “Amargo” de A. 

Amábile e Lupicínio Rodrigues) é inteiramente composto por música de autoria de Paixão 

Cortês e Barbosa Lessa9. Este foi o quarto LP a ser prensado no Brasil10, o que ilustra o 

crescente interesse do meio fonográfico brasileiro dos anos 1950 pela música regional. 

Produzir um LP nessa época era uma empreita extremamente arriscada. Além de um alto 

investimento de tempo e dinheiro, caso o disco obtivesse sucesso certamente teria um 

retorno lento, pois seu preço final igualmente elevado limitava muito as vendas. 

Na medida em que a rede de CTG’s se expandia pelo Brasil afora, cresciam junto 

com ela os espaços midiáticos através dos quais novas produções musicais seriam 

divulgadas. Também através dela, novas carreiras artístico-musicais seriam estruturadas. 

Os próprios fundadores do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Paixão Côrtes e Barbosa 

Lessa, capitanearam este processo ao desenvolverem trajetórias profissionais que vão da 

música, ao jornalismo; da produção editorial a produção de festivais folclóricos, para citar 

alguns dos ramos de atuação de ambos. 

O que talvez mais tenha contribuído para a ampliação da rede de CTG’s seja a 

proliferação de festivais de música, iniciada com a criação do Califórnia da Canção 

 
9 01 – Balaio (Barbosa Lessa / Paixão Cortes) 02 – Tatú (Barbosa Lessa / Paixão Cortes) 03 – Negrinho do 

Pastoreio (Barbosa Lessa) 04 – Me Dá Um Mate (Barbosa Lessa) 05 – Chirimindé (Barbosa Lessa / Paixão 

Cortes) 06 – Amargo (A. Amábile / Lupicínio Rodrigues) 07 – Carreteiro (Barbosa Lessa) 08 – Rancheira 

da Carreirinha (Barbosa Lessa) 
10 Conjunto Farroupilha – Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. Disponível em: 

<http://www.dicionariompb.com.br/conjunto-farroupilha/dados-artisticos>. Acessado em: 08/04/2015. 
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Nativa, em 1971. O mesmo serviu de modelo para a formação dos mais de 44 festivais 

anuais de “música nativa”. Estes se estruturam ao longo dos anos 1970 e 1980, sendo 

transmitidos ao vivo, primeiro através do rádio e, posteriormente, pela tevê. Além disso, 

desde a primeira edição do Califórnia, os festivais estabeleceram uma tradição de registrar 

as canções vencedoras em disco (JACKS, 1998, p. 42). Isto estimulou muito o surgimento 

de gravadoras locais.  

O Califórnia da Canção Nativa se caracterizou pelo não cumprimento aos 

protocolos postulados pelo MTG. Sem se ater ao folclore, gêneros musicais platinos são 

progressivamente incorporados ao longo de suas edições, novos instrumentos são 

adotados e a tipificação da indumentária gaúcha é flexibilizada. A partir dele se estruturou 

um movimento exclusivamente musical: o movimento nativista.  

Pode-se dizer que o movimento nativista se diferencia pela “sofisticação” poético-

musical11 de suas composições. O competitivo circuito dos festivais, aliado a todo um 

agenciamento midiático que se criou ao seu redor, acabou gerando um grupo de exímios 

instrumentistas. O nativismo consolidou um circuito musical que se estendeu para dentro 

das cidades e que continuou gerando novos representantes, como é o caso atual do músico 

Yamandú Costa, que cresceu em meio a esse circuito.  

Os tradicionalistas não aceitaram os nativistas como um “movimento”. Paixão 

Côrtes considera que “se hoje [anos 1980] existe esta corrente musical-poética-

jornalística intitulada Nativismo, ela não é nada mais, nem menos, do que uma 

decorrência dos hábitos e dos costumes que o Movimento Tradicionalista criou para 

desenvolver.” (CÔRTES apud JACKS, 1998, p. 55). Para Barbosa Lessa: 

 

 

“nativista é um acréscimo ao Tradicionalismo, na parte da música [...]. 

O Nativismo ‘está’ nativista na hora que prepara uma música, na hora 

de concorrer num festival, na hora da premiação e depois deixa de ser 

até o outro festival. [...] Se tirar o CTG do festival, desaparece o 

Nativismo”. (LESSA apud JACKS, 1998, p.55-56). 

 

  

Apesar da resistência inicial, bem ou mal os tradicionalistas acabaram aceitando as 

proposições dos nativistas que convergiam com seus objetivos de “resgatar” e ampliar a 

 
11 Com o advento dos festivais, ocorreu o fenômeno da especialização da música e também dos músicos: 

música tradicionalista e música nativista; músicos tradicionalistas e músicos nativistas (isso não significa 

que músicos tradicionalistas não componham canções [de caráter reflexivo], tampouco que os nativistas 

nunca produzam músicas bailáveis; no caso o critério empregado é o da predominância compositiva). 

(VERONA & OLIVEIRA, 2006, p. 180) 
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cultura gauchesca. E, claro, os nativistas, por sua vez, procuravam se adaptar as 

normativas dos CTG’s quando dentro deles tocavam, para poder circular dentro de sua 

imensa rede. 

Ambos os grupos tinham como objetivo comum quebrar com o estigma de 

“grosso”, contido na representação do gaúcho, e assim fazer com que os costumes do 

campo fossem aceitos como legítimos também nas cidades. Mas não quaisquer costumes. 

Os festivais instauram uma disputa pela autenticidade da cultura gaúcha. O MTG só aceita 

manifestações culturais que estiverem ligadas especificamente ao Rio Grande do Sul (ao 

seu território e a sua história) e que, assim, constituam uma tradição regional – gaúcha. 

Os nativistas, por sua vez, vão congregar expressões culturais ligadas a uma cultura 

gaúcha em sentido amplo, aceitando de bom grado inovações poético-musicais, desde que 

bem representem o nativo da américa platina12, ou seja, o “gaúcho original”, como 

veremos a seguir. 

 

 

Gaúcho deturpado x gaúcho original 

 

No livro em que conta a história do festival, Colmar Duarte, um dos idealizadores, 

dá um depoimento muito esclarecedor sobre o descontentamento que emergira em relação 

aos rumos da música gaúcha no período anterior aos festivais (anos 1950, 1960): 

 

 

O entusiasmo com que foram surgindo ao Movimento fez com que 

emissoras de rádio abrissem espaços para programas “gauchescos”, 

quase sempre de auditório, patrocinados e apresentados, na maior parte 

pelos Centros de Tradição que surgiram. Esses grupos foram 

responsáveis pela criação daquele gaúcho deturpado – espalhafatoso e 

ridículo – usado para impressionar os auditórios que se divertiam com 

as “tiradas” dos animadores, embaraçando esporas nos fios dos 

microfones, e com os “puaços” dos trovadores, envergando bombachas 

enfeitadas com nomes e espelhinhos, tão ao gosto, não dos campos do 

Rio Grande, mas dos subúrbios das cidades onde iam buscá-los. (...) 

Esses pseudo-representantes do êxodo rural eram apresentados pelo 

animador, mais ou menos nesses termos: “...e agora o índio lá da Vila 

Conceição. Te aprochega vivente! Canta aí nesse coadorzinho. Não vai 

te enredá nos arame do microfone, tchê” (...) “... Aí’stá um dos 

componentes da Dupla Campeira Janela-e-Janelinha... ele vai executá 

seu número numa gaita de ‘duas guampinha’ (DUARTE apud 

DUARTE: 2009, p.13) 

 
12 Região banhada pelos rios formadores da bacia do rio prata.  
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Ao longo dos anos, o Movimento Tradicionalista Gaúcho vai desenvolver toda uma 

codificação da autenticidade amparada em missões folclóricas feitas por seus fundadores, 

compilando gêneros, ritmos, danças e costumes que “realmente” teriam sido praticados 

no território do Rio Grande do Sul, em um passado longínquo. Esse gaúcho cristalizado 

pelos CTG’s também incomodava a esses agentes ligados direta ou indiretamente as 

práticas campeiras, pois se desde o século XIX os habitantes da região do pampa usavam 

e ainda usam bota e bombacha no dia-a-dia, não deixariam de usar uma calça jeans ou 

uma alpargata (sandália ligada ao gaúcho argentino). No contexto dos festivais o embate 

se dará, de modo geral, nesse sentido de flexibilização dos costumes. Para um movimento 

tradicionalista, que define categoricamente seus CTG’s como espaços de “culto” às 

tradições, o chapéu, por exemplo, é definidor, mas seu uso em um ambiente fechado, 

ainda mais em uma situação solene como a de um palco, seria uma falta de respeito. 

O acionamento de tais ou quais ritmos musicais como a Chacarera, o Chamamé, 

o Tango, dentre outros ritmos tipicamente argentinos e/ou uruguaios é outro exemplo 

importante. Estes começaram a ser empregados com frequência na composição das 

canções dos festivais, descaracterizando aquele que seria o “gaúcho rio-grandense” do 

MTG, e construindo aquele que seria o “gaúcho original” através de arranjos que, se por 

um lado pudessem conferir maior tipicidade ao universo simbólico gauchesco, seguiam 

uma mesma tendência.  

Como citado por Colmar Duarte, os CTGs foram os grandes patrocinadores de 

uma primeira geração da música gaúcha, promovendo artistas em programas de auditório 

e em programas específicos destinados ao desafio de trovadores. Nesse sentido, há uma 

disputa não apenas da representatividade regional da música gaúcha, mas de dois circuitos 

de produção midiática regional. Os festivais cresceram na mesma medida que a mídia 

local do sul do Brasil se expandia e se integrava. De acordo com Nilda Jacks (1998), a 

indústria fonográfica regional (em um esquema de produção: festival - rádio/tevê - disco) 

foi o que mais difundiu o movimento nativista. O mesmo fenômeno foi percebido por 

John Connell e Chris Gibson internacionalmente: 

 

 

A Difusão exige tanto migrantes quanto infraestruturas para produção 

e performance incluindo locais, especialistas em venda a varejo, jornais 

étnicos e programas de rádio (...) No pós-guerra, e particularmente 

desde a década de 1970, os atuais migrantes de países em 
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desenvolvimento transferiram suas tradições musicais para novos 

destinos urbanos (tanto quanto os imigrantes do século XVIII criaram 

novas “regiões folk” rurais nos Estados Unidos), um processo que 

envolve tanto a conservação quanto a dissolução. (CONNELL & 

GIBSON: 2003, p.160-161) 
 

 

Os autores se referem ao caso de migrações transnacionais, como a de latinos aos 

EUA, mas pode ser aplicada também ao caso das migrações do sul do Brasil, tanto para 

aqueles que partem de seu território, quanto para àqueles que ficam, que é o caso dos 

nativistas. O importante é ressaltar que a autenticidade posta em jogo é constituída a partir 

de movimentos de conservação e dissolução para ambos os casos.  

No entanto, cabe lembrar que isto não teria sido possível sem a expansão da rede 

de CTG’s. Estes já haviam cumprido as exigências estruturais para se chegar a uma plena 

difusão de suas tradições musicais conforme citado a cima: seus próprios locais, 

especialistas em venda a varejo, jornais étnicos e programas de rádio. Uma quadrinha 

poética já bastante popular aos trovadores gaúchos do final do século XIX, recolhida pelo 

próprio Paixão Cortês em seu livro Manual de Danças Gaúchas (CORTÊS & LESSA: 

1968, p.20), ilustra o trabalho de resgate realizado pelo MTG num processo de criação 

parecido ao que Connell e Gibson (2003) chamaram de “regiões folk”: 

 

A gaita matou a viola 

O fósforo matou o isqueiro 

A bombacha, o chiripá, 

E a moda o uso campeiro 

 

A gaita (acordeom), no século XIX, era considerada um instrumento moderno, 

ligado a dinâmica da vida urbana. Depois passou a ser identificada às tradições musicais 

“típicas” de territórios rurais - as “regiões folk” de Connell e Gibson (2003), até o momento 

de eclosão da Bossa Nova13, ao menos no caso brasileiro. Neste, a partir dos 1960, é o violão 

que irá “matar” a gaita através das mãos da juventude urbana da futura MPB.  

O Califórnia da Canção Nativa seguirá essa mesma tendência. Em seus 5 

primeiros discos, pouquíssimas são as músicas que fazem uso do acordeom. Paixão 

Côrtes, um dos fundadores do MTG, chegou a subiu ao palanque da assembleia legislativa 

do estado do Rio Grande do Sul, em 1975, para reclamar da ausência do instrumento nos 

festivais. Ao invés deste, o que chama a atenção é a presença frequente de teclados 

 
13 Ver o trabalho do músico Art Van Damme. 
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eletrônicos em timbres modernos e a sonoridade do violão. A aparição do instrumento é 

frequente inclusive nas capas de quase todos os LP’s, configurando-se como um ícone do 

festival.  

Tradições musicais se estabelecem a partir de movimentos de dissolução e 

conservação de práticas e referências. No contexto do Califórnia o violão renasce como 

o instrumento ancestral da “verdadeira” tradição dos pampas, mas representando um 

gaúcho moderno ao alinhar-se a tendência da música popular nacional, inaugurada pela 

Bossa Nova e perpetrada pelos festivais da MPB que lhe serviram de modelo. Além disso, 

a supressão do acordeom (nos primeiros anos do festival) se explica pela sua intima 

associação ao ambiente festivo do baile, o qual era animado na época pelo então “gaúcho 

deturpado” dos desafios de trovadores e programas humorísticos de auditório das rádios.  

 

 

Tipicidade de uma identidade regional modernizada 

 

É curioso que uma extensa rede de festivais de música, criado aos moldes dos 

festivais da MPB, tenha se estruturado no auge da ditadura militar, evocando como 

principais temas das canções (de 1971 a 1981) “liberdade”; “trabalho e êxodo rural”; 

“guerra e violência” (DUARTE: 2009, p.10), sem causar atritos com a censura ou o 

governo de modo geral. Ao contrário, embates com a polícia vão ocorrer num momento 

posterior - o de abertura política. Álvaro Santi (apud SANTOS: 2012, p.102) aponta que 

na edição de 1984, por exemplo, houve ostensivo policiamento em Uruguaiana por conta 

de “forasteiros” considerados suspeitos. “Barbudos” foram revistados pela Polícia 

Federal que chegou a prender um músico, “conhecido por seu posicionamento político 

oposicionista”. 

  Talvez a explicação para isso resida na relação que os festivais estabeleceram ao 

longo de suas edições com as políticas municipais de cultura. Não tanto em um sentido 

de uso dos festivais para o palanque político, ou de uma submissão dos agentes às 

políticas púbicas de cultura no intuito de angariar verbas. Refiro-me a uma convergência 

de interesses mais amplos que, no plano simbólico, jogam com elementos sociais, 

culturais, históricos e geográficos de modo a produzir uma “tipicidade” especifica e 

inscrevê-la no território a partir da vinculação do festival à cidade em que é realizado.  
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 Assim como ocorreu com os CTG’s, alguns dos primeiros festivais que vieram 

após o ponta pé inicial do Califórnia foram realizados a partir de iniciativas de cidades de 

colonização alemã e/ou italiana. Assim, logo no ano de 1972, a cidade de Taquara, 

coincidentemente a mesma responsável pela criação do segundo CTG em 1948, cria o 

Ciranda Musical Teuto-Rio-grandense. No entanto, dessa vez o objetivo não foi o de 

nacionalizar seus imigrantes através do gauchismo, mas, ao contrário, resgatar sua 

identidade alemã. Do mesmo modo, em 1975, a cidade de Flores da Cunha, lança o 

Vindima da Canção.  

Nos anos 1980 surge o Musicanto Sul-Americano de Nativismo (1983), realizado 

na cidade de Santa Rosa, na região da fronteira com a Argentina. Um festival de música 

“latino-americana” que, por exemplo, teve como um de seus vencedores o músico 

pernambucano Lenine, ainda em início de carreira. Sua canção trazia um ritmo totalmente 

exógeno ao território do Rio Grande do Sul: um Maracatu. Posteriormente, são criados o 

Moenda da Canção, em Santo Antônio da Patrulha (1987) e o Tafona da Canção, em 

Osório (1989), festivais específicos sobre a música litorânea (de matriz açoriana e 

africana), onde é resgatado o ritmo Maçambique, por exemplo.  

O momento de abertura política coincidentemente ou não foi o momento do auge 

dos festivais, e assim também o de expansão do consumo de produtos regionais. Não só 

de discos, mas de todo uma cultura “nativista”, através de uma identidade regional 

modernizada. Nilda Jacks (1998, p.48) cita um aumento de 80% no consumo de erva-

mate, produto raramente consumido em Porto Alegre até esse período, por exemplo. 

Mesmo elementos específicos da indumentária como a bombacha ou mesmo a alpargata 

argentina passaram a fazer parte dos hábitos de consumo de uma população jovem e 

essencialmente urbana. Para o músico Dilan Camargo (apud JACKS, 1998, p. 48) o 

nativismo foi “um fenômeno muito mais social do que musical, justificado pela 

participação da classe média gaúcha seja no palco, como na plateia [...] mobilizando 

massas humanas de milhares de pessoas, na sua grande maioria, jovens.” Para Barbosa 

Lessa, um dos fundadores do movimento tradicionalista gaúcho: 

 

 

Os acampamentos nos rodeios e festivais de Vacaria, Uruguaiana, 

Bagé, Santa Maria, Cruz Alta... O contato com o cavalo, com os 

pássaros, com a natureza... Um começo de consciência ecológica... O 

chimarrão com todo o seu ritual de relax e solidariedade... A simbologia 

e o linguajar gauchesco amplamente difundidos pelos poetas e 
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declamadores... Este o panorama que se apresentou à nova geração 

jovem, nos anos 80. (LESSA, 2008, p.99). 

 

 

Todavia, foi no disco que a modernidade estética buscada nos festivais nativistas 

foi sintetizada. Através dele pôde-se chegar a representações que contemplaram os 

anseios do MTG, pois mesmo não seguindo suas normas à risca, as músicas ali gravadas 

traziam uma expressão totalmente gauchesca. Como resultado, em 1984 é lançado o 

álbum “Gaita Ponto” de Renato Borguetti que logo se tornaria o disco de música 

instrumental mais vendido no Brasil. Seu grande hit “Milonga para as missões” tocou em 

todos os segmentos das rádios:  

 

 

Bom, quem é que não conhecia o Borghetti?! A gente passava em rádio 

Pop “tava” tocando o Renato, passava em rádio gaudéria, “tava” 

tocando, passava em AM... Não tinha como não conhecer. Muitos 

jovens, que não usavam bombacha, saiam na rua de bombacha. Teve 

um boom, foi um fenômeno inexplicável. Isso não tem explicação, acho 

que ele próprio admite isso. (SÁ & PACHECO apud SANTOS: 2012, 

p.93) 

 

 

Tal fenômeno confirmava a quebra do estigma de “grosso”, dissociando-o das 

expressões culturais gauchescas, fossem elas tradicionalistas ou nativistas. No entanto, ao 

final desse mesmo ano, a grossura do gaúcho iria ser retomada e destacada com orgulho. 

Dedicamos todo o capítulo seguinte ao exame deste caso.     
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Capítulo II – Xucrismo transformado em música: o caso Morocha  

 

A tensão existente entre tradicionalistas e nativistas, como descrita no primeiro 

capítulo, fará cada vez menos sentido, até o ponto em que tal antagonismo não possa mais 

ser percebido. O caso de Morocha destaca, mais do que qualquer outro, a centralidade do 

gênero na constituição da identidade gaúcha. Ao pôr em evidência o machismo associado 

a representação do gaúcho, o lançamento da canção Morocha subverteu o modo pelo qual 

as disputas e negociações de identidade vinham sendo traçadas na música gauchesca.  

 

 

1. A polêmica 4ª Coxilha Nativista 

 

Cruz Alta, terra natal de Érico Veríssimo, cidade de pouco mais de 70mil 

habitantes, localizada no centro-oeste do Rio Grande do Sul, demorou a ingressar no 

circuito de festivais nativistas que, a partir de 1971, rapidamente se espalharam pelo sul 

do Brasil. No entanto, desde seu lançamento, no inverno de 1981, a Coxilha Nativista 

teve um crescimento exponencial, logo se firmando como um dos festivais mais populares 

e representativos14. 

Para sua primeira edição, segundo o site do evento15, foi reservada a sede do antigo 

Cine Rio, com capacidade para 1300 pessoas. O sucesso da estreia levou o cinema a 

superlotação, congregando em torno de 2mil pagantes. No ano seguinte, os organizadores 

transferiram o local para o ginásio municipal, cuja capacidade dava conta de 5mil pessoas, 

mas o mesmo acabou atingindo a lotação em todas as noites do evento. Já na terceira 

edição, por conta da falsificação de ingressos, novamente houve superlotação, 

dificultando o trabalho da imprensa, dos jurados, a circulação da polícia e do público em 

geral. Por outro lado, a confusão levou os jornais da capital a proclamarem o evento como 

o maior festival estadual em número de público e participação popular. 

Consequentemente, no ano seguinte (1984) a 4ª Coxilha Nativista teve 270 canções 

 
14 Realizada ininterruptamente desde então, em 2012 a Coxilha passou a fazer parte do patrimônio cultural 

do estado do Rio Grande do Sul e do Calendário Oficial de Eventos do estado. Disponível em: <http://al-

rs.jusbrasil.com.br/noticias/100050549/deputados-aprovam-projeto-que-declara-a-coxilha-integrante-do-

patrimonio-cultural-do-rs>. Acessado em: 19/12/2013. 
15 Disponível em: <http://historiadacoxilha.blogspot.com.br/2010/04/1-coxilha-nativista-1981.html>. 

Acessado em: 19/12/2013. 

http://al-rs.jusbrasil.com.br/noticias/100050549/deputados-aprovam-projeto-que-declara-a-coxilha-integrante-do-patrimonio-cultural-do-rs
http://al-rs.jusbrasil.com.br/noticias/100050549/deputados-aprovam-projeto-que-declara-a-coxilha-integrante-do-patrimonio-cultural-do-rs
http://al-rs.jusbrasil.com.br/noticias/100050549/deputados-aprovam-projeto-que-declara-a-coxilha-integrante-do-patrimonio-cultural-do-rs
http://historiadacoxilha.blogspot.com.br/2010/04/1-coxilha-nativista-1981.html
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inscritas para a competição, quase o dobro do ano 1982. Frente a tamanha adesão de 

músicos, a organização do evento buscou promover a distinção de seu valor artístico-

cultural, convocando a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) para, pela primeira 

vez em um festival, interpretar um repertório exclusivamente nativista16. Até hoje a 4ª 

Coxilha Nativista é considerada pelos agentes da rede como a edição de maior qualidade 

musical.  

Neste contexto de sofisticação, popularidade e concorrência é que ocorreu o 

episódio mais polêmico de todas as edições do Coxilha, senão de todos os festivais 

nativistas até hoje, provocado por uma das 36 canções selecionadas para a competição. O 

estreante Davi Menezes Junior, junto ao conjunto Os Incompreendidos, subia ao palco 

para defender a canção intitulada “Morocha”17, de Mauro Ferreira e Roberto Ferreira. Do 

início ao fim da apresentação, a música foi concomitantemente vaiada e aplaudida pelo 

público, pois sua letra sugeria que o tratamento masculino às mulheres deveria seguir as 

mesmas regras adotadas para domar uma égua xucra.  

O inerente machismo presente na letra da canção gerou a revolta de muitos. Meses 

depois da realização do festival, o músico Leonardo, já consagrado na época, lançou em 

disco uma canção-resposta, intitulada “Morocha, Não!”, exigindo respeito às mulheres. 

No entanto, a letra desta canção de repúdio se apresentaria também machista, ao passo 

que “Morocha”, em toda a sua brutalidade, foi considerada por seu interprete, David 

Meneses Jr, como uma música de caráter “feminista”.   

 

 

Morocha Não!: o macho civilizado 

 

Lançada em 1985 como uma canção de repúdio ao machismo de “Morocha”, 

“Morocha, Não!” 18, pronuncia na primeira parte do refrão:  

 

 

Morocha, não! Respeito, sim!  

Mulher é tudo, vida e amor. 

 

 

 
16 Disponível em: < http://historiadacoxilha.blogspot.com.br/2010/04/1-coxilha-nativista-1984.html>. 

Acessado em: 19/12/2013. 
17 Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=lwOSlIe4yao>. Acessado em: 19/12/2013. 

“MOROCHA, s. Moça morena, mestiça, mulata, rapariga da campanha.” (NUNES, 2003) 
18 Ver anexo I. 

http://historiadacoxilha.blogspot.com.br/2010/04/1-coxilha-nativista-1984.html
http://www.youtube.com/watch?v=lwOSlIe4yao


38 
 

 Trata-se de uma representação da mulher enquanto um ser frágil, que precisa da 

proteção do homem. Um ser delicado, que deve ser tratado com palavras de amor e ternura 

(“respeito”). Ela é, em si, um ser de “amor”, geradora da prole (“vida”). Seria essa sua 

função e caberia a ela restringir-se a isso. Ficar abrigada em casa emanando amor: 

cuidando dos filhos e do lar. Cozinhando, arrumando, educando e esperando por seu 

protetor/provedor que, por sua vez, deveria corresponder a esse “amor”, para que toda 

essa casa não caia. A letra da canção deixa isso claro: “os deveres de um macho é proteger 

e amar”. Tratar a mulher com certa brutalidade (como sugere a canção “Morocha”), ou 

seja, através da mesma forma com que um macho trata a outro macho, é abrir mão das 

instâncias que legitimam sua dominação.  

 

 

“E que os deveres de um macho / é proteger e amar” (versos 15 e 16) 

parte desse pressuposto de submissão da mulher. Ao homem cabe o 

papel de proteger—e também de ferir. A diferença crucial entre as duas 

composições é que uma coloca em evidência esse papel do homem ao 

enfocar a agressão, enquanto que a segunda relativiza ao enfatizar a 

proteção... (OURIQUE: 2014, p.81) 

 

 

Ao “verdadeiro” macho não caberia “domar” a fêmea através da força, mas 

“domesticá-la”, civilizadamente, com amor: “invés de usar um pelego, use o arreio 

ternura”.  

“Morocha, Não!” não traça uma crítica à dominação masculina19 (BOURDIEU, 

2003), mas à sua forma, como aponta a segunda parte do refrão: “quem não gostar que 

fique assim: grosso, machista e barranquiador20”. Ela é uma crítica ao tipo de macho 

(selvagem) representado em “Morocha”. Pierre Bourdieu acredita na possibilidade de se 

chegar a “ilha encantada” do amor, um espaço de mútua “suspensão da luta pelo poder 

simbólico” (BOURDIEU: 2003, p.133). Mas, para adentrar esse território, se faria 

necessária um esforço constante de abdicação (de um para com o outro) das intenções de 

dominar. Não é essa a relação de “amor” apresentada na canção analisada. O amor, em 

“Morocha, não!”, representa o pequeno espaço de poder concedido à mulher dentro da 

estrutura simbólica da dominação masculina. Ela é amor. O amor é o que a define 

 
19 Em uma definição sucinta, a dominação masculina pode ser descrita com uma das característica da 

dinâmica do poder simbólico, ou seja, da atuação da estrutura estruturante especificamente aos papeis de 

gênero. O caso de Morocha é um exemplo controverso de como essa estrutura não é estática, mas também 

uma estrutura estruturada. 
20 “BARRANQUEAR UMA ÉGUA: encostar uma égua no barranco e servir-se sexualmente dela” 

(OLIVEIRA:2005) 
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enquanto mulher. O homem seria o oposto do amor. Para ele o amor é um dever a ser 

cumprido, uma obrigação para com a mulher. O amor seria o restrito espaço através do 

qual ele toma a posição de “oprimido” para poder ascender a seu papel de opressor 

dominante.   

 

 

Morocha: o macho selvagem 

 

A canção “Morocha”21 se mostrou bastante polêmica ao exaltar a brutalidade 

como forma de relacionamento do homem para com a mulher, como colocado no refrão 

da música: 

 

 

Aprendi a domar amanonciando22 égua  

e para as mulher vale as mesma regra.  

Animal, te para! Sou lá do rincão.  

Mulher pra mim é como redomão23:   

maneador24 nas pata e pelego25 na cara. 

 

 

O eu lírico da canção se apresenta como um “macho selvagem”, advindo “do 

rincão”, onde, como a letra sugere, impera o estado de natureza e vigora a lei do mais 

forte:  

 

 

Eu não sou manso e esparramo as garra. 

Nasci no inferno, me criei no mato.  

 

 

Toda a mulher, para este macho, “é como um redomão”, ou seja, uma mulher 

perigosa, instável, que necessitaria ser domada para o seu próprio bem. Ela não é um “ser 

de amor”, como na representação de “Morocha, Não!”, mas um ser de beleza, de forma 

 
21 Ver anexo II. 
22 “AMANONCIAR, v. Amansar um cavalo sem o montar. Domesticar um animal, tirar-lhe as manhas, por 

meios brandos, sem o molestar. Fazer carinhos com as mãos nos potros que estão sendo domados a fim de 

tirar-lhes as cócegas.” (NUNES, 2003) 
23 “REDOMÃO, s. Cavalo novo que está sendo domado.” (NUNES, 2003) 
24 “MANEADOR, s. Tira de couro cru bem sovada, de dois dedos de largura por seis braças de 

comprimento, mais ou menos, que o campeiro conduz no pescoço do animal ou em baixo dos pelegos, para 

servir de soga durante as paradas em viagem.” (NUNES, 2003) 
25 “PELEGO, s. Pele de carneiro ou de ovelha, de forma retangular, com a lã natural, que se coloca sobre 

os arreios, para tornar macio o assento do cavaleiro.” (NUNES, 2003) 
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e, em última instância, de sexo, ou seja, um ser dotado de um poder capaz de subverter o 

macho selvagem e manipulá-lo a seu bel prazer. Ela é femme fatal, modelo de 

feminilidade que associa quaisquer traços de iniciativa da mulher a uma esfera de mistério 

e segundas intenções escusas. Nesse sentido, assim como o macho selvagem, ela seria um 

tipo de “fêmea” incapaz de renunciar a sua intenção de dominar, logo (para ambos) a 

possibilidade de se chegar a ilha encantada do amor é nula.  

Diante da femme fatal o ‘macho selvagem’ só teria uma opção: tratá-la como 

mulher-objeto e “domá-la” através da força: com “maneador nas pata e pelego na cara”. 

Qualquer outra atitude o obrigaria a abdicar desta “pureza selvagem” de sua macheza. 

Tratá-la com “amor” (no sentido apresentado em “Morocha, Não!”) seria o mesmo que 

assinar o contrato de dominação patriarcal. Apesar de ser o grande favorecido neste pacto, 

o “macho selvagem” seria incapaz de assumir essa obrigação sem deixar de sê-lo. 

Submeter seus ímpetos de virilidade ao “amor” acarretariam em um desvio de sua “pureza 

selvagem”, pois assumindo o “dever de amar” (no sentido apresentado em “Morocha, 

Não!”) ele estaria se submetendo, deixando de dominar a fêmea por completo (domar). 

Por outro lado, ainda que encontrasse uma maneira de conviver com isso, submeter-se a 

esse “amor”, mesmo que minimamente, o conduziria a instabilidade e periculosidade 

desta femme fatal, que jogaria com seu poder sedutor de forma a manipular os instintos 

que definem o “macho selvagem”, finalmente “castrando-o” por completo. Por isso, ao 

longo da canção, o eu lírico não cansa de lembrar sua força de dominação total, (“nos 

meus arreios não há quem peliche26”), ou de exaltar o tamanho de sua potência física em 

tom de desafio (“Não te boleias que o cabresto27 é forte, o palanque28 é grosso: senta e 

te arrepende”). 

Este referencial de macheza “selvagem”, mais do que machista, é uma receita a 

misoginia, pois além de fazer da objetificação da mulher uma condição, toma como forma 

de interação a brutalidade. Se a canção “Morocha” se opõe ao modelo patriarcal de 

masculinidade, pelo menos no que diz respeito a representação do homem (“macho 

selvagem” em contraposição ao “macho civilizado”), o faz abdicando da violência 

 
26 “PELICHAR Etim.: É palavra castelhana, tendo também, nessa língua, o significado de convalescer. 

“(NUNES, 2003) 
27 “CABRESTO, s. Peça de couro que é apresilhada ao buçal ou buçalete para segurar o cavalo ou o muar.” 

(NUNES, 2003) 
28 “PALANQUE, s. Esteio grosso e forte cravado no chão, com mais de dois metros de altura e trinta 

centímetros aproximadamente de diâmetro, localizado na mangueira ou curral, no qual se atam os animais, 

para doma, para cura de bicheiras ou outros serviços.” (NUNES, 2003) 
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simbólica29 e partindo para a violência física: “tu incha o lombo, te encaroço30 a laço, 

boto os cachorro e por mim que abiche31”.   

Por outro lado, o modelo do macho selvagem apresentado aqui não seria misógino 

em si. Trata-se de um modelo que tem a presença e a agência do corpo como referência 

primordial. A misoginia da representação masculina em Morocha se dá menos pela 

brutalidade e mais pelos modos de dominação total. O eu lírico de Morocha renega a 

perspectiva da mulher como “ser de amor”, a perspectiva da mulher como “femme fatal” 

e renega ainda aquela que diz ser sua própria perspectiva da mulher: a da mulher como 

redomão. A misoginia da canção não está propriamente em comparar a mulher a um 

animal xucro, mas em não aceitar tal “pureza selvagem” a não ser para si.  

Embora a canção descreva um ser rude, agressivo e dominador, ela também 

relativiza o papel ativo do masculino e, sobretudo, o papel passivo do feminino. Na 

narrativa da canção, ao contrário do esperado, o “macho selvagem” não avança. Ao 

visualizar a tal Morocha, sua feminilidade estaria o atiçando: seu “instinto rincha”. Ele 

se prepararia para dar o bote: “E eu já me paro, todo embodocado32/ Que nem matungo33, 

quando aperta a cincha34”. No entanto, ele não ataca. Recua: “Animal, te para!”, “só 

carrapato é que em mim se agarra”. Já no primeiro verso da canção um pedido de 

afastamento é enunciado: “não vem, morocha, te floreando toda”. Os versos sugerem que 

Morocha é quem está tomando a iniciativa de aproximação.  

Contudo, não sabemos ao certo se esse floreio supracitado seria Morocha jogando 

charme, ou se seria apenas a presença de sua feminilidade “floreando” o ambiente. 

Quando ela se “aprochega, reboleando os quarto”, não sabemos se seria uma 

aproximação dela, sensualizando no andar, ou se estaria caminhando normalmente. 

“Trocando orelha35”, não sabemos se ela estaria atenta à reação que ele teria aos sinais 

de sua investida de flerte, ou se estaria alerta a presença desse bruto macho predador. Não 

 
29 “Violência simbólica, violência suave, insensível e invisível a suas próprias vítimas, que exerce 

essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais 

precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento, ou, em última instância, do sentimento” 

(BOURDIEU: 2003, p. 7-8) 
30 “ENCAROÇAR, v. Intumescer.” (NUNES, 2003) 
31 “ABICHAR, v. Criar bicheira. Ser o animal atacado de vermes causados por larvas depositadas em suas 

feridas pela mosca varejeira.” (NUNES, 2003) 
32 “EMBODOCAR-SE, v. Tomar a forma do arco do bodoque, arquear-se, curvar-se. Arquear o cavalo o 

lombo para corcovear.” (NUNES, 2003) 
33 “MATUNGO, s. Cavalo velho, ruim, imprestável.” (NUNES, 2003) 
34 “CINCHA, s. Peça dos arreios que serve para firmar o lombilho ou o serigote sobre o lombo do animal.” 

(NUNES, 2003) 
35 “ANDAR TROCANDO ORELHAS, expr. Andar alerta, vigilante.” (NUNES, 2003) 
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sabemos se, no momento em que ela “incha o lombo”, estaria adotando uma atitude de 

provocação sexual, ou de defesa a possibilidade de um estupro eminente. Não há como 

saber se Morocha está seduzindo, indo de encontro, adotando uma postura de defesa, ou 

se tudo não passa de um delírio erótico do ‘macho selvagem’ ao vê-la. 

 Trata-se do caráter androcêntrico36 da canção popular. Em “Morocha”, assim 

como em sua canção-resposta “Morocha, Não!”, a mulher não tem voz. Em ambas, tudo 

o que sabemos sobre a representação da mulher está mediado pela interlocução masculina. 

Essa é uma característica predominante não só a canção gauchesca, mas a canção popular 

mundial.  

Felipe Trotta (2014), ao analisar o forró nordestino, destaca como referenciais de 

macheza são de suma importância para o contexto simbólico do gênero. A partir da 

análise de algumas canções, o autor demonstra que até nos casos em que a voz feminina 

se faz presente, ocorre de a mulher acabar reproduzindo convenções de dominação do 

modelo patriarcal. Contudo, se contrapondo às fortes críticas que denunciam estes 

processos como puro “reflexo” de uma sociedade machista, o autor não deixa de perceber 

que: 

 

 

a experiência musical é vivenciada em situações de conflito e 

negociação com os temas abordados, produzindo narrativas e sínteses 

reflexivas díspares e variadas. Se algumas letras do forró eletrônico 

elaboram uma hipérbole sobre um tipo de masculinidade rude, 

patriarcal e misógina – e isso é inegável – podemos entender também 

que essas letras processam novos modelos de masculinidade que 

tensionam estereótipos patriarcais tradicionais através do exagero. Esse 

processo ilumina as disputas em torno dos embates de gênero, e é 

resultado de um discurso de anulação feminina que já não é tão eficaz 

quanto em outras épocas. (TROTTA: 2014, p.82) 

 
 

Como em casos do forró eletrônico, a canção “Morocha” constitui um referencial 

de macheza exagerado e esdrúxulo. O caráter hiperbólico da canção coloca em evidência 

a tábua de valores – seus critérios de inclusão (legitimação) e exclusão (estigmatização) 

– que submete a pessoa a uma dada identidade social. 

 

 
36 O androcentrismo, diferente da misoginia (ódio ou desprezo a mulher) e do machismo (crença da 

inferioridade feminina), totaliza a experiência masculina como sendo a de todos os seres humanos. 

Consequentemente toda a visão masculina é tida como moralmente boa e correta, enquanto a feminina, 

quando não completamente desconsiderada, é tida como moralmente má, errada. 
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2. Orgulho de ser machista  

 

A canção “Morocha” segue uma estratégia parecida com a adotada pela funkeira 

Valesca Popusuda em muitas de suas músicas. Em um contexto onde não há espaço para 

a mulher exercer sua sexualidade de maneira ativa sem ser rotulada de prostituta, a cantora 

converte o valor negativo do estigma que lhe é atribuído em uma ação afirmativa de 

libertação sexual feminina.   

 

 

a funkeira parte de um ponto de vista feminino, no qual a mulher deixa 

de esperar passivamente pela iniciativa masculina e se coloca como 

sujeito de seu corpo e destino. No entanto, o viés encontrado para 

superar a relação de dominação é assumir o papel opressor, invertendo 

o posicionamento de gêneros, mas conservando um modelo relacional 

hierarquizado. (...) Nesse sentido, a estratégia contraria um sistema 

patriarcal e conservador, porém não subverte a lógica de dominação 

sexual e afetiva. (ARAUJO: 2013, p. 9) 

 

 

Ao proclamar um “orgulho de ser puta37”, Valesca denuncia os mecanismos de 

exclusão e estigmatização da dominação masculina, onde a mulher, mesmo quando em 

exercício de seu poder de dominação atribuído, o pratica de forma passiva. Não aceitando 

esse papel submisso, Valesca, da mesma forma que o “macho selvagem”, recorre a um 

referencial de dominação total através de uma estratégia do exagero, para evidenciar as 

condições de quase exclusão frente ao modelo patriarcal e, assim, virá-lo do avesso.  

De modo similar, a canção ‘Morocha’ apresenta um certo “orgulho de ser 

machista”. Ao contrário de Valesca, que usa o estigma feminino para inverter a 

dominação masculina e se apropriar da violência simbólica, o “macho selvagem” abre 

mão da violência simbólica, a qual não tem condições de exercer, e faz da violência física 

sua simbologia exagerada (brutalidade).  

Trata-se, em ambos os casos, da apropriação dos critérios de avaliação da 

identidade social. Se, dada a posição de excluídos, não é possível assimilar suas 

características positivas e fazer desaparecer os sinais do estigma, ao menos toma-se para 

si as características negativas de modo a subverter as relações de forças simbólicas, assim 

adquirindo autonomia para definir os princípios de construção dessa avaliação e se fazer 

reconhecer a sua própria maneira.  

 
37 Ver anexo III. 
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O estigma produz a revolta contra o estigma, que começa pela 

reivindicação pública do estigma, constituído assim em emblema – 

segundo o paradigma “black is beautiful” – e que termina na 

institucionalização do grupo produzido (mais ou menos totalmente) 

pelos efeitos econômicos e sociais da estigmatização. É, com efeito, o 

estigma que dá a revolta regionalista ou nacionalista, não só as suas 

determinantes simbólicas mas também os seus fundamentos 

econômicos e sociais, princípios de unificação do grupo e pontos de 

apoio objetivos da acção de mobilização. (BOURDIEU: 1989, p. 125) 

 

 

Nesse sentido, o homem representado em ‘Morocha’ seria também um excluído 

dentro do sistema do poder simbólico. Se a dominação masculina está intimamente ligada 

à estrutura da sociedade e por ela é reproduzida através de suas instituições, ela não está 

acessível aos homens da mesma maneira. O macho representado em “Morocha”, 

socialmente é um homem desprovido de capital financeiro (nascido no inferno), de capital 

cultural (criado no mato) e de capital social (do rincão). Como poderia esse macho 

cumprir com seu “dever de amar” – de oferecer proteção, por exemplo - e então ascender 

à dominação masculina?  

 

 

A revolta regionalista do gaudério 

 

A canção “Morocha” veio de encontro ao modo através do qual a assimilação do 

estigma vinha sendo feita pelos festivais de música nativista até então. A estratégia geral 

era a de anulação da imagem de “grosso”, por meio da busca de uma sofisticação poético-

musical da música gauchesca e de um ‘gaúcho original’. A representação da identidade 

acionada era aquela do gaúcho-herói - um ser guerreiro, de honra, que luta pela liberdade 

e igualdade. “Morocha”, ao exaltar o “grosso”, fez o contrário. Apontou para a 

representação mais pejorativa do gaúcho: a do gaudério38 (vadio).  

 
38 “GAUDÉRIO, s. e adj. Pessoa que não tem ocupação séria e vive à custa dos outros, andando de casa em 

casa. Parasita, amigo de viver à custa alheia. Denominação dada ao antigo gaúcho, em sentido depreciativo. 

// Índio-vago, andarengo. // Cão sem dono, errante, que acompanha qualquer pessoa mas logo a abandona 

para seguir outra, sem aquerenciar-se em parte alguma. // Pessoa que viaja muito. Gaúcho.” (NUNES, 2003) 
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Embora a relação etimológica entre gaúcho e gaudério não seja certa (CAMPRA: 

2004, p.312), pode-se dizer que, até a segunda metade do século XIX, “gaúcho”39 era 

também um termo depreciativo, usado como sinônimo de gaudério. Essa representação 

será invertida pelas sociedades artístico-literárias40, progenitoras da construção do mito 

(heroico) do gaúcho ao longo do século XIX, ao qual, segundo Álvaro Santi (apud 

SANTOS: 2012, p.36), os festivais nativistas se filiam e dão continuidade. Trata-se de 

uma estratégia bastante comum. Graciela Montaldo (1993) mostrou como no início do 

século XX a literatura argentina se apropriou de um imaginário “primitivo” e viril do 

gaúcho para fazer frente aos emergentes modelos urbanos e cosmopolitas de 

masculinidade (dândis, flaneurs) e assim constituir uma ideia de identidade nacional 

tipicamente argentina. Albuquerque Junior (2003) também aponta a associação do tipo 

“cabra-macho” às especificidades da região do sertão como elementos fundamentais para 

uma “invenção do nordeste”.  

A composição e a performance de Morocha conseguiram incluir a temática sexual 

sem contradizer os referencias de autenticidade e qualidade musical do território dos 

festivais. A representação exagerada inverteu o estigma de “grosso” do homem rural, 

interiorano, fazendo de seus quesitos - de seu habitus viril (BOURDIEU: 2003) - 

indicadores de uma macheza mais “autêntica”, mais “natural” que a do “macho 

civilizado”, representado na canção “Morocha Não!”: a de um gaúcho patriarca, - um 

“monarca das coxilhas”, para usar uma das expressões recorrentes que positivaram o 

termo gaúcho no século XIX, através da literatura - um gaúcho “melhor” em muitos 

aspectos, mas menos original, menos legitimo ao universo nativista.  

O modelo explicativo proposto por Bourdieu se faz aqui insuficiente para o avanço 

da investigação. A ideia de dominação masculina, ligado ao poder simbólico e presa a 

estrutura social como um todo, acaba por ofuscar nuances relevantes. O conceito de 

masculinidade hegemônica, desenvolvido por Raewyn Connell (2013), é mais 

elucidativo. Enfoca a pluralidade de diversas masculinidades e as ordens hierárquicas de 

subordinação que se estabelecem entre elas. Contestando não só o conceito de dominação 

 
39 “GAÚCHO, Primitivamente: Changador, gaudério, ladrão, contrabandista, vagabundo, coureador, 

desregrado, andejo, índio ou mestiço, maltrapilho, sem domicílio certo, que andava, de estância em 

estância, trabalhando em serviços que fossem executados a cavalo.” (NUNES, 2003) 
40 “Sociedade Partenon Literário (1868), Grêmio Gaúcho de Porto Alegre (1898) e a União Gaúcha (1899) 

da cidade de Pelotas.” (SANTOS: 2012, p.36) 
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masculina, de Pierre Bourdieu, o autor critica a abordagem adotada por boa parte dos 

estudos sociais sobre gênero:  

 

 

Nas teorias sociais do gênero, há comumente uma tendência em direção 

ao funcionalismo – que significa entender as relações de gênero como 

autônomas, um sistema autorreprodutor e explanatório de todos os 

elementos em termos de suas funções na reprodução do todo. (...) A 

dominação dos homens e a subordinação das mulheres constituem um 

processo histórico, não um sistema autorreprodutor. (...) Há evidências 

consideráveis de que a masculinidade hegemônica não é uma forma 

autorreprodutora, seja através de habitus ou outros mecanismos.  

 (CONNELL & MESSERSCHMIDT: 2013, p.260) 

 

 

A apropriação daquilo que seria um estigma da masculinidade (grosso, machista) 

provoca a subversão das relações de forças simbólicas, mas tem efeitos contrários no 

tocante ao gênero. Segundo. Connell & Messerschmidt (2013, p.265): “o gênero é sempre 

relacional, e os padrões de masculinidade são socialmente definidos em oposição a 

algum modelo (quer real ou imaginário) da feminilidade. Os modelos de gênero do 

‘macho selvagem’ e ‘macho civilizado’ tem como antípoda feminino a ‘femme fatal’ e a 

mulher como ‘ser de amor’. Dado o caráter androcêntrico da canção popular, são estes 

modelos imaginários, derivados da representação masculina. Se formos analisar 

quaisquer canções da Valesca Popuzuda a luz do referencial de femme fatal, por exemplo, 

a dinâmica do poder simbólico, literalmente, muda de figura.  

 

 

Grossura e deboche aos modos de uma erudição campeira  

 

Restringindo-se ainda a análise textual (letra) da canção, cabe ressaltar que 

“Morocha”, embora não traga a representação de uma identidade social de valor positivo 

(gaúcho), mas de valor negativo (gaudério), a constrói através da mesma composição do 

que poderíamos chamar de “erudição campeira”. A letra das músicas dos festivais 

nativistas vai promover a integração de um universo linguístico regional: palavras, gírias 

e expressões típicas de microrregiões do sul do Brasil passam a ser utilizadas de modo 

conjunto na letra das canções. Termos antigos, presentes em documentos e na literatura 

regional, são reavivados, passando inclusive a fazer parte do cotidiano de fala da 

população. Nomes, objetos, técnicas e afazeres específicos da agropecuária, da lida do 
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campo de modo geral, são frequentemente citados, quando não compõem a temática 

destas canções - como, por exemplo, o emprego de termos técnicos da doma de animais, 

que é o caso da canção Morocha. 

 Finalmente, através destas e de outras operações, o termo gaudério41 vai ter seu 

valor também positivado, aceito como um dos caminhos para se chegar a identidade social 

legítima. Não através de uma representação heroica, mas vilã. Ao contrário de Valesca, 

onde o exagero do estigma (puta) é construído em tom de seriedade e dirigido a 

intimidação, o exagero do estigma (grosso, machista) no “macho selvagem” de 

“Morocha” se dá pela tônica do humor e do deboche, ou seja, não pela inversão, mas pela 

reafirmação da estigmatização masculina de um modo perverso para si mesmo (satírico).  

O deboche não aparece diretamente na letra da canção, mas é possível apontar 

algumas inferências internas que, quando relacionadas ao contexto de execução e 

sobretudo à performance, ajudam a sustentar a tônica do humor. Não podemos esquecer 

da aparente contradição que a letra de “Morocha” apresenta: o tal “macho selvagem” que 

só admite uma relação de dominação total da fêmea, mesmo após atiçado por ela em uma 

possível situação convidativa por parte desta, não “ataca”. Há uma tensão ao modelo 

apresentado. Outra possível contradição, referente ao tom de exagero (brutalidade) da 

narrativa, está expressa no uso do termo “amanonciar” (“aprendi a domar amanonciando 

égua”), que significa domar o animal através do som, com palavras de carinho, sem a 

necessidade montá-lo. Por outro lado o termo também remete a zoofilia (barranqueio), 

como criticou o cantor Leonardo, no refrão de “Morocha, não!”: “grosso, machista e 

barranquiador”. Contudo, aquela inferência se conecta diretamente com o último verso 

da canção que enuncia: “sou carinhoso, mas incompreendido/ é pra o teu bem, vê se tu 

me entende”. No caso, quem fala não é efetivamente o eu lírico do brutal “macho 

selvagem”. O que aparece aqui é a voz do compositor ironizando, reforçando a sátira e 

prevendo que seria incompreendido por parte do público. Não à toa, o nome escolhido 

para o conjunto foi: “Os Incompreendidos”.   

 

 
41 A exemplo da dinâmica do sentido de “gaudério” (vadio), é interessante apontar como a ação 

irrestritamente andocêntrica do o poder simbólico dá a estrutura estruturante seu caráter de dominação 

masculina. A apropriação e ressignificação do termo como valor positivo está restrita a experiência 

masculina. Uma mulher só poderia adotar uma identidade gaudéria masculina (vadio), jamais uma 

identidade galdéria feminina (vadia). Não por acaso, o movimento feminista internacional “Slut Parede”, 

iniciado no Canadá, em 2011, quando chegou ao Brasil obteve o nome “Marcha das Vadias”, enquanto que 

em Portugal, chamou-se “Marcha das Galdérias”. 
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3. Contextos e espaço dos festivais 

 

Apesar das vaias e protestos, “Morocha” foi a música de maior popularidade do 

festival. A canção vencedora, “Polca de Relação”, de Elton Saldanha e João de Almeida 

Neto, na cerimônia de premiação foi ainda mais vaiada. Apesar de não ter levado a 

premiação principal, “Morocha” foi a grande vencedora, arrecadando cinco prêmios: 

recebeu o troféu Lenda da Panelinha, destinado a canção mais popular; troféu Romano 

Zanchi, oferecido por um júri especial da imprensa de Cruz Alta, também à canção mais 

popular; troféu Capitão Rodrigo, de melhor intérprete, a David Menezes Júnior; Troféu 

Grazzito, de melhor indumentária, ao conjunto Os Incompreendidos42. 

 

 

Os sátiros, o som e o teatro 

 

  A grande maioria do público captou o tom de sátira da canção. Sua performance 

era complexa. Tanto o tal “macho selvagem” de sua narrativa quanto a imagem do gaúcho 

que ela trazia, exigiam um tom de seriedade e agressividade que deveriam ser 

contrastados com um ar de deboche para configurar a sátira. David Menezes Jr. foi 

escolhido pelos compositores por ser o único intérprete capaz de dar "a roupagem de 

humor necessária", segundo o próprio43.  

No início da canção, pode-se perceber que o intérprete optou por uma performance 

dura, exagerando sua agressividade e desafiando o público, ao olhar e apontar para 

aqueles que o vaiavam, como se estivesse cantando para eles. Somente nos versos finais 

da canção, sem alterações no padrão vocal, o cantor sutilmente usa das expressões faciais 

para destacar a ironia interna da letra, como se desse uma piscadela confirmando que tudo 

não passava de uma brincadeira. 

Apesar da letra chula, a canção vai se alinhar com a tendência geral de 

“qualificação” da música gaúcha ao se inserir no desenvolvimento de uma “erudição 

 
42 Disponível em: < http://historiadacoxilha.blogspot.com.br/2010/04/1-coxilha-nativista-1984.html>. 

Acessado em: 19/12/2013. 
43 Disponível em: http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2013/11/as-

historias-por-tras-das-cancoes-que-serao-lembradas-em-show-nesta-terca-4345468.html. Acessado em: 

27/12/13. 

http://historiadacoxilha.blogspot.com.br/2010/04/1-coxilha-nativista-1984.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2013/11/as-historias-por-tras-das-cancoes-que-serao-lembradas-em-show-nesta-terca-4345468.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2013/11/as-historias-por-tras-das-cancoes-que-serao-lembradas-em-show-nesta-terca-4345468.html
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campeira”. O mesmo vai ocorrer com a composição das sonoridades da canção. 

“Morocha” é uma rancheira, ritmo popular de origem portuguesa-açoriana destinada à 

dança, geralmente executado em tonalidade maior, acionando então uma ambiência 

festiva e alegre. No entanto, percebe-se que as escolhas foram feitas justamente para se 

afastar dessa ambiência de dança, de baile e se aproximar ao máximo de uma atmosfera 

de recital que os festivais exigiam. A música é executada em tonalidade menor tendo a 

melodia do canto por característica o uso de notas longas e espaçadas, na maioria das 

vezes preenchida pelo contraponto do acordeom com notas curtas. A sonoridade da 

canção remete a um sentimento épico, frequentemente acionado no contexto das músicas 

de festivais, ainda que a letra da música traga uma narrativa bem distante disso.  

 Após vencida a competição, o conjunto subiu novamente ao palco. Nesta segunda 

apresentação44 a performance foi bem diferente, assim como a reação do público. David 

Menezes entra no palco de cabeça baixa, escondendo o rosto com seu chapéu. Quando a 

canção inicia o intérprete levanta a aba do chapéu para cima, elevando o rosto com um 

sorriso alegre. O tom debochado, já revelado anteriormente de forma sutil, é agora 

confirmado de imediato. O gestual irônico da face é utilizado na maioria dos versos desde 

o princípio, assim como se pode perceber o realce de certos trechos a partir da alteração 

do padrão vocal. O público, de modo geral, parece estar tomado pela tônica do humor. A 

grande maioria aplaude e mesmo aqueles descontentes, que se manifestam apontando o 

polegar para baixo em sinal de reprovação, o fazem em tom alegre.  

A representação hiperbólica do machismo foi o elemento chave na configuração 

da sátira e o que levou o interprete Davi Menezes Jr a afirmar que Morocha seria uma 

música feminista" (o que é, em si, uma afirmação satírica). Nesse sentido, a performance 

da canção se enquadra naquilo que o antropólogo Jeffrey Tobin (1999) chamou de 

“paradoxo da masculinidade portenha”:  

 

 

Ao mesmo tempo em que afirma sua masculinidade citando um tango, 

o macho portenho chama a atenção para a construção dessa 

masculinidade ao confirmar que ela faz parte do roteiro. (...) O paradoxo 

da masculinidade portenha é que a sempre implicada versão burlesca 

não contradiz a autenticidade da performance. (...) o macho portenho 

faz troça do machismo no mesmo momento em que o afirma. (...) o 

sujeito que é “machificado” no discurso público através de 

interpelações colonialistas cita o próprio termo como base discursiva 

para uma oposição. O macho assume o que considero um rótulo da 

 
44 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=2JKY0FoS6bo#t=34>. Acessado em: 19/12/2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=2JKY0FoS6bo#t=34
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masculinidade colonizada e a converte numa identidade positiva. 

(TOBIN: 1999, p. 317-318) 

 

 

O alarde de um tipo especifico de masculinidade que Tobin chama de 

“colonizada” (embora não esclareça o que isso signifique), está ligada ao universo 

simbólico do tango, que, a exemplo do herói romântico gardeliano, sempre beira o 

burlesco. Embora o universo simbólico gauchesco esteja entrelaçado ao do tango e 

também tenha como característica performances e representações hiperbólicas - ao menos 

no contexto brasileiro - isso não acontecia em relação a sexualidade. Nos festivais 

nativistas tal manifestação burlesca seria ainda mais rara, afinal o ideal de ‘gaúcho 

original’ se configura na medida em que melhor se afasta da representação de gaudério, 

especialmente do aspecto fanfarrão deste (do gaúcho deturpado).  

Como já dito, o principal objetivo dos festivais nativistas era o de quebrar o 

estigma de “grosso”, contido na representação do gaúcho e consequentemente em sua 

música regional. Trata-se de um contexto de disputas e negociações pela autenticidade da 

música gauchesca, onde a noção de território e migração será constantemente acionada. 

O Califórnia da canção nativa, assim como os primeiros festivais subsequentes que 

surgiram, foram realizados pelas cidades localizadas na região da campanha, ou do pampa 

gaúcho - noroeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina - região composta 

sobretudo por pecuaristas, proprietários de grandes extensões de terra, de onde adveio o 

gaúcho “original”.  

Os nativistas podem ser identificados como um grupo (músicos e público) oriundo 

duma classe média intelectualizada, mas também intimamente ligada às práticas 

campeiras. Para o caso da canção analisada não é diferente. Um de seus compositores, 

Mauro Ferreira, (filho de Antônio Augusto Ferreira, ganhador de vários festivais) é 

criador de cavalos na região do “Rincão do Inferno” (um lugar bastante inóspito e quente, 

localizado entre Bagé e Lavras do Sul, na fronteira com o Uruguai) território ao qual, 

pode-se aferir, a letra da canção faz referência. Atualmente é presidente da Associação 

Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos45. O outro compositor, Roberto Ferreira, é 

professor de direito civil, na UFRGS. 

 
45 Disponível em: <http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/economia/noticia/2012/10/mauro-ferreira-assume-o-

comando-da-associacao-brasileira-de-criadores-de-cavalos-crioulos-3914733.html>. Acessado em: 

22/01/2014. 
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Os compositores Roberto e Mauro Ferreira foram colegas na faculdade de Direito 

de Santa Maria. Mauro já havia vencido duas edições do Festival da Barranca - um 

festival peculiar, realizado na cidade de São Borja, onde só é permitida a participação de 

homens e as composições são feitas “no improviso”, a partir de um tema sorteado no 

início do evento. Morocha foi composta nestes moldes, durantes as festividades que seu 

pai, o celebre compositor Antônio Augusto Ferreira, promovia para os trabalhos de 

marcação de gado (um serviço que reunia mais de 200 homens), em sus estância em 

Lavras do Sul. 

Morocha enfrentou a mesma controvérsia que passara a música a mais conhecida 

de seu pai, na 10ª edição do Califórnia da Canção Nativa, em 1980.  A canção “Veterano” 

foi composta e apresentada ao ritmo do chamamé, dançante e tipicamente argentino. 

Misteriosamente, a gravação da música no álbum do festival apareceu identificada como 

rancheira - ritmo de compasso similar, mas de origem portuguesa. O regulamento da 

4ªCoxilha Proibia a inscrição de músicas compostas neste ritmo. Chegou a haver uma 

discussão a respeito da classificação ou não de Morocha, mas finalmente os jurados -

todos os homens - decidiram por mantê-la46. Segundo a cantora Maria Luiza Benitez, a 

apresentadora oficial da 4ªa edição do Coxilha Nativista: 

 

 

Lembro que fiquei chocada. Até hoje não entendo como o Mauro, um 

compositor tão talentoso, sensível, com tantas letras maravilhosas, 

conseguiu escrever uma coisa dessas. Entendo que ele quis ridicularizar o 

machismo. Mas foi infeliz. Não deveria ter feito isso comparando a mulher 

a uma égua.  Nos palcos dos festivais, os shows dos homens sempre têm 

uma remuneração melhor do que os das mulheres. (...) Se houvesse uma 

mulher no júri, teria encrencado com a coisa. Se eu estivesse lá, teria fincado 

o facão no toco. Não deixaria passar. (BENITEZ apud LUCCHESE, 2019) 

 

 

 

 

 

 
46 Juri composto por Jerônimo Jardim, José Bicca, Daniel Morales, Leopoldo Rassier, Paixão Côrtes, Alfred 

Hulsberg e Pedro Sirotsky. 
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FIGURA III - Os jovens David Menezes Jr. (cantor e interprete) ao lado do compositor e 

violonista Mauro Ferreira exibindo os troféus de premiação pela canção Morocha. 

 

 

Com efeito, a identidade social daqueles que compuseram e interpretaram a 

música Morocha, em 1984, não é a mesma apresentada na canção pelo eu lírico: a de 
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desprovidos de capital social, cultural ou financeiro. A condição de quase exclusão ao 

sistema da dominação masculina (BOURDIEU: 2003), ou de subalternidade dentro de 

um sistema de masculinidade hegemônica (CONNELL: 2013) não condiz com as pessoas 

que tornaram tal representação possível. A inversão simbólica daquilo que seria um 

processo de estigmatização masculina (grosso, machista) não ocorre. Ao contrário, a 

hipérbole contribuiu para reforçar e especificar um tipo de sátira somente acessível ao 

meio social nativista, composto por iniciados e entendidos em ‘erudição campeira’. 

Consequentemente, este processo deslegitima quaisquer críticas, uma vez que não acha a 

graça significa não perceber a ironia “bem” humorada da canção. Segundo o compositor 

Mauro Ferreira: 

 

 

Dizer que Morocha é machista é como olhar para uma caricatura e dizer 

que o nariz está maior do que o real, que o queixo não é desse jeito ou coisa 

parecida. É claro que está diferente, porque é isso que uma caricatura faz: 

ela exacerba determinadas características para provocar o riso. Morocha é 

uma ridicularização do machismo. É uma brincadeira que serve para jogar 

luz sobre o tema. (MACHADO apud LUCCHESE, 2019) 

 

 

Tobin (1999), em relação ao trabalho de Judith Butler (1993, 2003), destaca que 

performances de gênero têm sido analisadas como paródicas, carnavalescas ou 

subversivas. O autor argumenta que a subversão “depende da posição de quem faz a 

performance num sistema de relações desiguais de poder. Centrar a atenção nos homens 

heterossexuais revela que a performance de gênero nem sempre é um ato subversivo; às 

vezes é uma representação de privilégio” (TOBIN: 1999, p. 303). Na perspectiva de 

Bourdieu a estratégia de representação exagerada do estigma deveria subverter o poder 

simbólico de dominação masculina e assim revelar que o “privilégio masculino é também 

uma cilada” (BOURDIEU: 2003, p.65). Sua posição dominante vem acompanhada de 

uma constante cobrança social de afirmação da virilidade masculina frente a outros 

homens e contra o feminino. No entanto, a subversão da performance da identidade 

gauchesca em Morocha não resultou em cilada.  

Leonardo, compositor de ‘Morocha Não!’, foi um importante produtor de discos 

do segmento gauchesco. De 1977 a 1981 já tinha realizado mais de 60 LP’s para 

gravadoras como a Isaec, RCA, K-tel, entre outras47. Foi junto a ele que Gaúcho da 

 
47 LEONARDO: regionalismo em alta. Zero Hora, Porto Alegre, 29 de out. de 1981. p .10. 
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Fronteira, atualmente o maior vendedor de discos da música gauchesca, começou, por 

exemplo. O artista nunca abandonou sua veia humorística, nem direcionou seu trabalho a 

representações de um “gaúcho original”, mesmo após a consagração. O mesmo começou 

a carreira como palhaço de circo. Logo em seguida integrou o conjunto Os 3 Xirus, que 

tem toda uma produção voltada para o humor e é um dos principais grupos da vertente do 

“gaúcho deturpado”. Quando compôs “Morocha, não!”, gozava de um momento de 

consagração junto ao meio nativista. Um ano antes, havia sido o grande vencedor do 

Califórnia da canção. Antes disso, em 1978, havia ganhado o Ciranda Musical Teuto-

riograndense com a música de sua autoria “Céu, Sol, Sul, Terra e Cor”. A canção é 

considerada hoje como um dos hinos não oficiais do Rio Grande do Sul. No ano de 2000, 

foi eleita pelo público do jornal Zero Hora como a mais representativa do século XX 

(MANN, 2002, p.53).  

Conquanto, Leonardo nunca abandonou sua veia humorística. No álbum “Leão de 

Chacra, gravado em 1983, ou seja, um ano do lançamento da canção Morocha, inseriu a 

canção denominada “O Feminista”, onde debocha da busca pela igualdade de gênero, pela 

qual o movimento milita. Antes do início do canto, Leonardo exclama: “Eu aderi ao 

movimento feminista, só que agora a mulher vai trabalhar e eu fico em casa, quer dizer, 

o que exigia de mim eu que vou exigir”. Em seguida inicia a música cantando 

jocosamente:  

 

 

Eu aderi o movimento feminista  

E agora os direitos são iguais  

Se você não me der o que eu quero  

Eu pego a minha roupa e vou pra casa de meus pais 

 

 

Ao contrário de Morocha, onde os critérios de qualidade dos festivais foram 

seguidos à risca, a tônica do humor funciona ao se afastar da estética nativista. Zombando 

da ideia de dominação masculina, Leonardo, através de um eu lírico feminino, canta o 

ambiente do lar como lugar de dominação da mulher em ritmo de forró.  

Se Leonardo tivesse composto e apresentado Morocha no palco da 4ª Coxilha 

Nativista, em 1984, os sentidos da canção teriam sido outros. Se Davi Menezes Jr, um 

artista jovem e estreante, tivesse gravado em disco a antagonista “Morocha, Não!”, a 

experiência musical seria bem diferente.  
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A tréplica comunista 

É importante ressaltar que “Morocha” foi apresentada em uma época (1984) que 

podemos descrever como o início do auge dos festivais nativistas. Neste contexto, mesmo 

para o caso de uma música polêmica, as disputas e negociações travadas já haviam 

produzido a maioria de seus efeitos de fixação, tal qual descrito na observação do festival 

Califórnia da Canção Nativa, no início da primeira parte deste trabalho. Ayrton dos Anjos, 

produtor musical da Som Livre, responsável pela gravação do disco da 4ª edição da 

Coxilha Nativista, comentou: 

 

 

A música veio de encontro para os feministas e a mídia transmitia o 

evento na época para todo o Brasil. Eu fazia parte e era um dos jurados 

o Paixão Côrtes. Ele estava em uma situação complicada. Se votasse 

em Morocha por ser a mais popular causaria um problema e se não 

votasse, o público se revoltaria. Ele pediu a minha opinião e eu disse 

que achava uma situação difícil para os jurados mas a música entrou. 

Quando retornamos de ônibus para Porto Alegre, tomamos um táxi ao 

chegar na capital. O chofer olhou para trás, reconheceu o Paixão e disse 

a ele: “Seu Paixão, o senhor não sabe o que aconteceu. Ouvi no rádio 

ontem. Um cara que bate na mulher com os ‘pelego’ e tal. Eu vou 

comprar o disco. E aí seu Paixão, o que o senhor acha que vai 

acontecer?”. Foi aí que o Paixão colocou as mãos na cabeça e eu disse 

a ele: “Paixão, aconteceu. Vai ser um sucesso!”. Imediatamente 

mandei fazer o disco e a própria direção da Som Livre me parabenizou 

dizendo que havia vendido 35.000 cópias somente na primeira semana, 

depois esse número aumentou consideravelmente48. 

 

 

Os agentes envolvidos nesses processos têm consciência disso e atuam de maneira 

estratégica. Recentemente David Menezes Jr. deu a seguinte declaração: 

 

 

Pouca gente sabe, mas Leonardo era meu amigo, e o que ele fez foi 

aproveitar a visibilidade que a música propiciou. A canção alavancou 

minha carreira, passei a viver da música graças a ela. Se fosse hoje, faria 

o mesmo e acredito que, com a internet, a repercussão seria ainda 

maior49. 

 

 

 
48 Disponível em: < http://www.33coxilhanativista.com.br/edicoes/4a-coxilha-nativista-1984 >. Acessado 

em: 29/01/2014. 
49 Disponível em: http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2013/11/as-

historias-por-tras-das-cancoes-que-serao-lembradas-em-show-nesta-terca-4345468.html. Acessado em: 

27/12/13. 

http://www.33coxilhanativista.com.br/edicoes/4a-coxilha-nativista-1984
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2013/11/as-historias-por-tras-das-cancoes-que-serao-lembradas-em-show-nesta-terca-4345468.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2013/11/as-historias-por-tras-das-cancoes-que-serao-lembradas-em-show-nesta-terca-4345468.html
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A amizade entre os artistas não impediu que, no ano seguinte (1985), os mesmos 

compositores Mauro e Roberto Ferreira, compusessem uma tréplica à “Morocha, Não!”, 

de Leonardo, inscrevendo-a na 5ª Coxilha Nativista, aos cuidados do mesmo David 

Menezes Jr. e seu grupo Os Incompreendidos. Desta vez, com a identidade humorística 

do conjunto já bem clara, a opção não foi de exagero, mas de escracho. A grossura do 

gaúcho foi deslocada de uma polêmica temática sexual, para uma talvez ainda mais 

calorosa temática do posicionamento político daquele ano de realização das primeiras 

eleições municipais pós ditadura militar. A canção se chamou Bugio do Comunismo50. 

Bugio é um ritmo musical típico dos bailes gaúchos mais populares51. Sua letra52 retrata 

um “medo” de que “um tal de comunismo que já vem metendo as fuça ” se instaurasse e 

extinguisse a propriedade privada, mas se trata de uma clara referência ao sucesso do 

disco lançado por Leonardo como apontado no refrão: 

 

 

Não me largo do meu relho mas nem pra falar com Deus 

To vendo tudo vermelho, ai tão botando a mão no meu 

 

 

Ou, de maneira ainda mais direta, nos últimos versos da canção: 

 

 

E atenção que tem artista faturando no que eu faço 

Comunizaram o meu verso cada um tira um pedaço 

Ou a ideia é que anda curta ou o dinheiro é que anda escasso  

 

 

Mais uma vez a música foi ovacionada (positiva e negativamente) pelo público, 

ficou em 2º lugar e obteve a premiação de música mais popular do festival53. Mas dessa 

vez não houve sarcasmo ou ironia e sim ofensa direta, gratuita e machista, nos versos: 

 

 

Té acho que é comunismo, essa espécie de apatia 

Essas vacas feministas, Já não querem pegar cria 

 

 

 
50 Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=puLl7FuoGB4>. Acessado em: 29/01/2014. 
51 Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Bugio_(ritmo)>. Acessado em: 29/01/2014. 
52 Ver anexo IV. 
53 Disponível em: < http://historiadacoxilha.blogspot.com.br/2010/04/5-coxilha-nativista-1985.html>. 

Acessado em: 29/01/2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=puLl7FuoGB4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bugio_(ritmo)
http://historiadacoxilha.blogspot.com.br/2010/04/5-coxilha-nativista-1985.html
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A música não foi recebida com apatia. A vereadora Teresinha Triches, da cidade 

de Porto Alegre, moveu um processo contra os responsáveis54. 

 

 

New Wave Xucra 

 

Morocha, assim como outras canções que exaltam o gaúcho “grosso”, abrem 

espaço para uma modernização da música de baile, a qual os nativistas se contrapunham. 

Os referenciais territoriais e históricos do “gaúcho original”, dos nativistas, ou do “gaúcho 

rio-grandense”, do movimento tradicionalista, se misturam e aparecem como elementos 

secundários. Por sua vez, a construção daquele que seria o “gaúcho deturpado” ganha 

autenticidade através do humor.  

A grossura associada a masculinidade não é algo novo na música gauchesca, 

muito pelo contrário. Tal estética pode ser observada já nas canções do pioneiro, Pedro 

Raimundo. No entanto, ao colocar a sexualidade como cerne da representação e receber 

estrondoso sucesso em função disso, o caso chamou a atenção do mercado para novos 

artistas similares.  

Desta forma, Morocha incentivou a formação de uma geração de músicos 

gauchescos sem papas na língua. Na sequência de Morocha, artistas como Mano Lima, 

Xiru Missioneiro ou Baitaca, incorporaram a persona de um gaudério velho, tradicional 

e das “grotas”, mas em contato com o mundo moderno e globalizado. A mistura de ritmos 

modernos, com ritmos tradicionais campeiros, ou provenientes de outras regionalidades, 

como no exemplo da música “Forroneirão”, de Gaúcho da Fronteira, foi algo constante. 

Este repertório incorporou uma estética moderna, urbana e global, mas com o devido 

distanciamento debochado, como nas canções “O Guasca e a Roqueira”, ou “O Répi do 

Guasca”, por exemplo.  

Neste contexto, no ano de 1995, a produção da 15ª Coxilha Nativista decidiu fazer 

algo diferente, que promoveria a volta de Morocha, ou quase. Os álbuns dos festivais 

começavam a serem gravados em CD, então seus organizadores reuniram todas as 

músicas vencedoras de suas edições anteriores para a competição, no intuito de divulga-

las na nova mídia55. O compositor de Morocha, Mauro Ferreira, que havia rompido 

 
54 Disponível em: < http://www.millarch.org/artigo/chamamento-nativista-iv>. Acessado em: 29/01/2014. 
55 Disponível em: <http://historiadacoxilha.blogspot.com/2010/11/15-coxilha.html>. Acessado em: 17/06/2019. 

http://www.millarch.org/artigo/chamamento-nativista-iv
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relações56 com o cantor e interprete Davi Menezes Jr, decidiu criar uma nova letra que 

batizou de “Morocho”, cujos versos retratavam, de forma jocosa, uma mulher que gostava 

de apanhar. Segundo Mauro: 

 

 

No início queríamos quebrar a carranca do nativismo. Já na sua versão 

“Morocho”, o objetivo é manter a coerência histórica de apresentar uma 

composição polêmica. A “Morocha”, para ser coerente consigo mesma tem 

que ser renovada. A mera representação não tem sentido e a grande 

inovação foi quebrar as regras do festival com uma nova letra57  

 

 

“Morocho” ficou de fora do CD por contrariar o regulamento da 15ª edição que 

não permitia a inclusão de músicas inéditas. Inicialmente a música foi pensada para a voz 

da cantora estreante Elisabeth Pires. No entanto, quem apareceu para a performance foi 

Beto Pires:  

 

 

 

FIGURA IV: Beto Pires, vestido de prenda, interpretando “Morocho”.  

 

 

 
56 Mais tarde, em 1988, Davi lançou seu único disco, uma reunião de canções satíricas. No entanto, Davi Menezes 

só conseguiu vender os discos diretamente nos shows, pois Morocha havia sido gravada sem autorização de Mauro 

Ferreira. O disco chegou a ser recolhido, por ordem judicial, logo após o lançamento. 
57  
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 “Morocho”, foi vaiada pelo público pois, segundo Davi Meneses Jr., a música se 

converteu em um patrimônio cultural da cidade de Cruz Alta.  No último dia do evento, mais 

uma surpresa. Após as premiações, David Menezes apareceu sem aviso prévio para interpretar 

de Morocha original. Diferente do Repudio de Morocho", Morocha foi aclamada pelo público 

e apresentada duas vezes. Para encerrar, Menezes fez uma crítica, em tom de brincadeira, aos 

“gaúchos gays” que estariam invadindo o festival.  

A centralidade da identidade de gênero ou, melhor dizendo, duma masculinidade 

local e/ou regional, passou a ser o principal vetor identitário da música gauchesca. 

Connell & Messerschmidt, pensando em uma geografia da masculinidade58, afirmam: 

 

 

Construções regionais e locais da masculinidade hegemônica são 

conjuradas pela articulação desses sistemas de gênero com processos 

globais. (...) masculinidade hegemônica regional fornece, então, uma 

estrutura cultural que pode ser materializada nas práticas e nas 

interações cotidianas. (CONNELL, 2013, p.267) 

 

 

Um dos recursos mais usados pela New Wave Xucra será o repúdio ao ideal de 

juventude. Nesse sentido, o projeto Tchê Music (analisado na sequencia deste trabalho) é 

um resultado direto desta vertente, pois, como apontado por Wetherell e Edley,“uma das 

mais efetivas formas de ‘ser um homem’ em certos contextos locais pode ser a 

demonstração da distância da masculinidade hegemônica regional.” (WETHERELL & 

EDLEY apud CONNELL & MESSERSCHMIDT: 2013, p.255). 

Sendo assim, os modelos de masculinidade do ‘macho selvagem’ e do ‘macho 

civilizado’, aqui trabalhados, se fundem. Essas produções vão evocar temas pouco 

abordados como sexo e o relacionamento amoroso de modo geral. Músicas de um gaúcho 

corno, quase inexistentes até então, flexibilizam sua masculinidade “honrada”, desde que 

sua “essência selvagem” não seja perdida. 

  

 
58 “Masculinidades hegemônicas existentes empiricamente podem ser analisadas em três níveis: 1. Local: 

construídas nas arenas da interação face a face das famílias, organizações e comunidades imediatas, 

conforme acontece comumente nas pesquisas etnográficas e de histórias de vida; 2. Regional: construídas 

no nível da cultura ou do estado-nação, como ocorre com as pesquisas discursivas, políticas e demográficas; 

e 3. Global: construídas nas arenas transnacionais das políticas mundiais, da mídia e do comércio 

transnacionais, como ocorre com os estudos emergentes sobre masculinidades e globalização.” (CONNELL 

& MESSERSCHMIDT : 2013, p.267) 
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PARTE 2: A DESCONSTRUÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

MUSICAL GAUCHESCA  

 

 
Com a consolidação de uma produção midiática regional, novas oportunidades se 

abriram no mercado fonográfico. Até os anos 1970, os artistas eram obrigados a gravar 

seus discos no Rio de Janeiro ou em São Paulo. O circuito dos festivais trouxe a 

possibilidade de lançamento de discos coletivos para as músicas premiadas em seus 

eventos. Conforme a rede crescia, novas gravadoras especializadas no gauchesco 

surgiam, produzindo discos individuais. A partir dos anos 1990, os festivais começam a 

perder sua força de promoção frente a ampliação da oferta do musical gauchesco. 

Em paralelo a isso, cresce a música gauchesca de baile, impulsionada pela formação 

do circuito dos bailões, na região metropolitana de Porto Alegre. Como resultado desta 

expansão, em 1999 é lançado o projeto Tchê Music que convergiu diversos estilos 

contemporâneos em uma proposição jovem e urbana. Em contraposição a ele ganha força 

a linha de manifestação mais rural do gauchesco: a campeira. É a partir da instauração 

desta nova disputa que o embate entre nativistas e tradicionalistas esfria e que uma 

mudança fica clara: o protagonismo do ‘Território dos Festivais’ dá lugar ao ‘Espaço dos 

Bailões. 

A partir de então a macheza, a grossura e uma moral masculina severa vão ser 

tensionadas tanto pela dança quanto pela consolidação de um novo repertório que, sem 

deixar de ser abertamente machista, busca reinterpretar formas de expressão e 

publicização desse machismo. Ao mesmo tempo, o humor emerge novamente como 

elemento importante. O caso da formação da comunidade do Youtube da dupla Germano 

e Lawrence, dedicada a versões gaúchas (paródias) de sucessos musicais do momento, 

evoca novamente a grosseria estereotipada como vetor de identificação gaúcha e, a partir 

dela, abastece o embate com outras regiões do país.  
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CAPÍTULO I – Modos fragmentados de ser gaúcho: o espaço dos bailões 
 

1. Cartografia dos bailes 

 

O bailão ao redor 

 

Em minha primeira ida a campo fui ao bailão da Cervejaria Rodeio. Além da 

facilidade de acesso (o estabelecimento encontra-se em uma zona central da cidade de 

Porto Alegre), a escolha se deu em função de uma peculiaridade temporal. Alguns 

informantes haviam comentado que a noite de segunda-feira seria uma das mais “fortes” 

da casa. Certamente muito melhor que a de domingo ou de quinta-feira e, não raro, de 

qualidade superior à dos bailes de sexta-feira ou de sábado. No entanto, nenhum dos 

informantes destacou um detalhe que me surpreendeu assim que cheguei no local: em 

plena segunda-feira, um bailão destinado às classes populares cobrava 30 reais de 

ingresso. Além disso, não havia nenhuma promoção para a compra de bebidas, o que 

costuma ocorrer mesmo nos finais de semana com a cobrança de 1 real pelo latão de 

cerveja, por exemplo. Também não me fora informado que o baile teria a presença de 

duas bandas para animar a festa até às 5h da manhã.  

Imaginava que o caso da noite de segunda-feira fosse parecido ao das noites de 

domingo, quando a casa abre cedo e não vai além da 1h da manhã, então me dirige a 

Cervejaria Rodeio, por volta das 19h. Chegando lá dei de cara na porta. O local estava 

completamente fechado, sem ninguém por perto. Logo pensei ter escolhido o dia errado, 

justamente uma ocasião em que a casa não abriria, mas olhando com mais atenção, pude 

ver um cartaz que anunciava as atrações daquela noite - embora não informasse o horário 

para o início do baile. Sendo assim, decidi dar uma volta e retornar mais tarde. Sai 

andando pelo bairro, meio sem rumo, até que encontrei um amigo que estava indo a um 

evento no bar Ocidente - lugar não muito longe dali. Aceitei o convite. 

O bar Ocidente, que também é um restaurante vegetariano e palco teatral para 

performances das mais variadas, funciona sobretudo como boate promotora de festas e 

shows alternativos. Pode ser considerado como “templo” do rock gaúcho, pois foi através 

dele que muitas bandas se projetaram em meio à efervescência da cena musical do bairro 

do Bom Fim, nos anos 1980. Atualmente é um lugar caro para se frequentar, no entanto, 
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em uma segunda-feira, a entrada era gratuita e as promoções referentes ao consumo de 

bebidas eram muitas como, por exemplo, para quem viesse de bike.  

Chegando lá, assisti há alguns shows, ou melhor, jam sessions, mais ou menos 

organizadas pelo pessoal da casa que, participando em conjunto, frequentemente 

anunciava o “palco aberto” daquela noite. Com o relógio ultrapassando às 22h30 e as 

apresentações já se encaminhando para o final, decide retornar à Cervejaria Rodeio. Meu 

amigo, por uma questão de gosto, mas sobretudo por medo dos perigos que rondam aquele 

“tipo de lugar”, decidiu não me acompanhar e recomendou: “cuidado”.  

O Bar Ocidente fica na Oswaldo Aranha, uma das avenidas laterais que circundam 

o Parque Farroupilha (o principal de Porto Alegre). É o mesmo caso da Avenida João 

Pessoa, onde se encontra a Cervejaria Rodeio, que também circunda o parque, só que na 

lateral diametralmente oposta a este. Indo a pé, poderia atravessá-lo e chegar ao meu 

destino em um caminho de pouco mais de 500m, ou poderia optar por contornando o 

parque através das duas avenidas supracitadas, em caminho de aproximadamente 1km. 

No entanto, paguei por um táxi que teve que percorrer uma rota de mais de 2km, em um 

tempo certamente maior que qualquer uma das outras duas opções a pé. Trata-se de uma 

decisão bastante óbvia pois o vazio, a grandeza e a escuridão deste território, também 

chamado Parque da Redenção, poderia proporcionar contratempos maiores que 

impediriam a realização deste trabalho de campo.  

 Cheguei a Cervejaria Rodeio, por volta das 23h. O local ainda parecia fechado, 

mas já haviam pessoas da casa com quem pudesse conversar. Falei com um dos 

seguranças e com a atendente da recepção. Informaram que o baile em si ainda não havia 

começado, mas que “as aulas de dança do maxixe” ministradas pela equipe Dirty Dance 

estavam acontecendo. Explicaram-me que, antes de cada baile, geralmente há uma equipe 

de dança a disposição do público. Como incentivo, a casa concede um desconto de 10 

reais sobre o valor do ingresso. Informaram também que baile em si só começaria após a 

meia noite, então decide dar mais uma volta pelo entorno e retornar em seguida.  

Fui até o bar Van Gogh, que fica na mesma quadra, esquina com a Rua da 

República. Trata-se de um bar/restaurante tradicional, muitas vezes premiado como o 

melhor “fim de noite”. É um dos poucos da cidade que se mantém aberto até depois das 

5h da manhã, seja qual for o dia. Procurei sentar próximo ao caixa, onde ficava o dono 

do bar para lhe fazer algumas perguntas. Como havia imaginado, o proprietário confirmou 

que a proximidade da casa à Cervejaria Rodeio era uma das razões que fazia valer a pena 
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manter o estabelecimento aberto até tão tarde pois, saindo do baile, as pessoas iam até lá 

para, por exemplo, tomar uma sopa de capeletti, prato clássico da casa. Além, é claro, de 

todo o público frequentador do bairro Cidade Baixa, atualmente (2018) o bairro mais 

boêmio de Porto Alegre. No entanto, para aquela segunda-feira, o dono não contava com 

uma grande adesão de público. Aparentemente não havia mais nenhuma jam session 

naquela noite. O bar estava vazio.  

O relógio já acusava 23h30. Eu pagava a conta e me despedia do dono quando, de 

repente, recebo uma ligação daquele mesmo amigo que ficara no Bar Ocidente. Falou que 

estava justamente a caminho do Van Gogh (afinal não havia mais para onde ir naquela 

segunda-feira à noite), então tentou me convencer a ficar mais tempo ali para que 

pudéssemos nos reencontrar. Argumentou que já era tarde e, mais uma vez, insistiu que 

o tal bailão da (avenida) João Pessoa era um lugar perigoso: “Lá é uma chinelagem! Só 

vai uns grosso sem noção! Sempre da briga, volta e meia morre um na frente!” Naquele 

momento eu já estava em frente a Cervejaria Rodeio, pagando o preço daquele que talvez 

tenha sido o mais caro da noite de segunda-feira em toda a cidade (30 reais).  

Eram 23h30. Entrei: o bailão de segunda ainda estava vazio.  

 

 

Cervejaria Rodeio  

 

Dentro do universo dos bailões, a Cervejaria Rodeio pode ser considerada como 

um espaço de médio porte (capacidade para 1500 pessoas).  
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FIGURA 1: Cervejaria Rodeio: Fachada  

 

 

À primeira vista a casa remete a um galpão, pois as paredes de seu hall de entrada 

são revestidas em madeira. Essa estrutura se estende até o início da pista de dança, quando 

as paredes ganham uma cor de tonalidade “salmão”, modulada por luminárias de cor 

amarela e vermelha. No teto, destaca-se o brilho dos espelhos de um globo giratório, 

posicionado bem ao fundo, próximo ao palco. Junto a ele há uma série de lâmpadas 

cilíndricas fluorescentes, todas em coloração verde. Essa iluminação quase estática do 

ambiente muda radicalmente no momento dos shows, quando o sistema de luzes do palco 

é acionado. A diversidade de cores do ambiente é ampliada e passa a variar 

intermitentemente de modo frenético. 

A pista de dança tem o formato de um retângulo estendido, aproximadamente duas 

vezes maior que o do hall de entrada que o precede. O palco encontra-se ao fundo, tendo 

a mesa de som (ainda revestida em madeira, como na decoração do hall), a frente. Nas 

laterais da pista podemos ver dois tablados levemente elevados, por onde se alinham duas 

fileiras de mesas. Nas primeiras fileiras, rentes a pista, posiciona-se o público mais 

assíduo à dança, pois no decorrer da festa as pessoas dali logo ficam em pé. Muitas destas 

mesas acabam servindo apenas como bancada para as bebidas, enquanto as cadeiras 

permanecem vazias. As segundas fileiras, próximas a parede, são mais reservadas. Cada 

mesa é separada por uma mureta, formando divisórias que oferecem um pouco mais de 

privacidade, ao estilo de um camarote.   
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FIGURA 2: Cervejaria Rodeio: pista de dança 

 

 

Antes de se entra na casa, junto ao guichê de venda de ingressos, percebe-se uma 

série de placas que ostentam as regras da casa de modo imperativo. A cima da bancada, 

uma delas afirma: “Aqui, fumo zero”. A baixo, um banner de aproximadamente um metro 

de comprimento apresenta o desenho da planta do estabelecimento. Este destaca de forma 

clara a localização das portas de entrada e saída, a posição do “fumódromo” em relação 

a estas, ao palco e a pista de dança, bem como a disposição das saídas de emergência 

(uma na lateral esquerda e outra ao fundo). A placa que mais chama a atenção é a que 

está fixada ao alto, a cima de todas as outras, com os dizeres: “Atenção: proibida a 

entrada de pessoas alcoolizadas, armadas, ou com trajes inadequados. Ex: boné, 

bermuda, camiseta de times, abrigos e roupas sujas. [Assinado:] A direção.”  
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FIGURA 3: Cervejaria Rodeio: placas I 

 

 

Entrando no ressinto, (no hall revestido em madeira) temos o bar, à esquerda, e os 

banheiros, à direita. A cima da placa figurativa que identifica a porta do banheiro 

feminino há outra placa com o alerta: “proibido a permanência de homens nessa área. 
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W.C. feminino”. Às mulheres, não há qualquer indicação direta de como se portar ou 

vestir.  

 

 

 

FIGURA 4: Cervejaria Rodeio – placas II 

 

 

O estilo das mulheres é bem diverso. Pode-se ver desde de vestidos longos, ou 

chalés de renda, até shorts e blusas curtas. Destaca-se o uso de sapatos de salto alto, não 

raro decorado com brilhantes, um detalhe bastante presente também nos shorts curtos. 

Obviamente, nenhum dos homens usava bermudas, camisetas de times, ou quaisquer dos 

outros itens listados na placa de interdição citada a cima. No entanto, apesar das restrições 

que sugerem um dress code mais formal, seu modo de apresentação também se mostrou 

bastante variado, indo de um estilo mais esportivo (jeans, tênis e camiseta) a outro mais 

formal (sapato, camisa e calça social). Poucos deles fazem uso da indumentária 

gauchesca. Trajes urbanos acessórios como botas e/ou chapéus, ainda que o uso de bonés 

não seja permitido.  

Para aquela noite estavam escalados os conjuntos Banda da Vaneira (Tchê Music) 

e Sollus (Bandinha), grupos de estilos e repertórios bem diferentes, embora se 
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assemelhem quanto à apresentação visual e a performance. Podemos intuir que ambas 

vertentes buscam uma “estética jovem”, o que pode ser percebido também através do 

modo com que o público dança. – igualmente “amaxixado”.  

Os funcionários da casa não souberam me indicar um motivo consistente que 

explique a razão para tamanho movimento numa segunda-feira à noite. Uma circulação 

de mil pagantes não seria uma estimativa exagerada para o público daquela noite. No 

entanto, as conversas que tive com alguns frequentadores, podem fornecer indicadores 

válidos. Alguns destes eram moradores de cidades do interior do estado. Estariam na 

capital a trabalho apenas naquela semana. Uma euforia de quem recém chagou a uma 

cidade diferente, ou de quem acaba de reencontrar amigos distantes, poderia justificar o 

elevado número de pessoas que a casa consegue reunir logo no início da semana, mas não 

explica porque o baile vai até 4h ou 5h horas da manhã. Muitos destes tinham que 

trabalhar no dia seguinte e, de fato, pude perceber que muitos foram embora cedo.  

A razão principal parece ser mesmo a falta de opções de entretenimento que uma 

segunda-feira à noite oferece. Sem concorrência, a casa ganha exclusividade e destaque. 

O próprio nome da festa parece sugerir isso: “Segunda da Ressaca”. No entanto, um outro 

indicativo que me pareceu pouco relevante em um primeiro momento, se mostrou 

fundamental, quando fui investigar os modos através dos quais a casa fazia a promoção 

da noite de segunda.  

Como em qualquer cena periférica, em frente aos espaços de festa, é possível ver 

faixas com a programação da semana. De uns anos para cá, seus circuitos musicais 

diversificaram tais meios de divulgação. Uma rápida inserção na internet e nas redes 

sociais talvez tenha sido o principal fator de mudança. Neste contexto, a circulação de 

flyers digitais é bastante comum e no caso da Cervejaria Rodeio não é diferente. 

A promoção de flyers da Cervejaria Rodeio tem como ponto de partida o perfil do 

Facebook do dono da casa, Denis Zanotelli, e de uma ou mais promotoras. Além disto, 

são divulgadas fotografias do evento, estratégia bastante usual à todas as casas noturnas, 

atualmente. Neste modo de comunicação, a promoção também funciona como uma “pós-

venda” do evento, uma vez que as pessoas acessam tais fotos nos dias consecutivos a ele, 

ou seja, a participação presencial do público, e de certa forma a também a experiência do 

espaço dos bailões, é estendida à interação das redes digitais. Consequentemente, a maior 

parte das fotografias retrata as pessoas que estiveram presentes na festa. A maioria dessas 

possui o mesmo enquadramento, pois são produzidas a partir de um mesmo ponto fixo, 
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localizado na entrada da casa, onde encontra-se um painel de tonalidade amarela, 

preenchido por uma série de pequenos logotipos da Cervejaria Rodeio, que serve de fundo 

para a produção das imagens.  

 

 

FIGURA 5 – Cervejaria Rodeio: painel fotográfico 

 

 

FIGURA 6 - Cervejaria Rodeio: exemplo de retrato fotográfico do público 
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Outras são fotos dos shows, fotos de acontecimentos da festa de um modo geral, 

ou fotos de outras pessoas que também se fizeram presentes, mas capturadas fora do local 

onde se encontra o painel descrito a cima. A publicação destas ocorre, novamente, a partir 

do perfil do dono do estabelecimento. Curiosamente, a página da Cervejaria Rodeio é 

bem pouco ativa.  

Ainda no trabalho de campo pude verificar que algumas pessoas tinham a segunda 

ou terça-feira como únicos dias de folga, como uma bailarina, uma cabeleireira, um 

motorista particular, um vigilante noturno ou uma ex-funcionária da própria Cervejaria 

Rodeio. Somente no momento de investigação das imagens capturas no ponto onde se 

encontrava o painel promocional que percebi que esse padrão era mais significativo, pois 

o número de pessoas que se enquadravam na categoria “trabalhadores noturnos” era bem 

maior.  Ao investigar, seus perfis do Facebook - especificamente as informações pessoais 

relativas a profissão dos agentes - revelou-se que a maioria destes eram integrantes, 

empresários e/ou funcionários de grupos59 como Dick e Ana Paula, Banda Gedeu, banda 

Ivonir Machado e Novos Garotos, Bonde do Maxixe Banda Vanera e Swing Nativo, ou 

de empresas ligadas ao circuito musical (DU GAY et al.: 1997) que conecta diversos 

bailes. Trata-se de um espaço de registro de agentes significativos de uma cena musical, 

no sentido postulado por Will Straw (1991), assim como nos conceitos de campo, de 

Pierre Bourdieu (2002), ou mundo da arte, de Howard Becker (2008). 

Segunda-feira é dia ideal para a reunião de qualquer métier artístico cultual, uma 

vez que o final de semana é o dia de maior demanda de trabalho destes setores em 

oposição a segunda-feira, momento ideal para um dia de folga. Nesse sentido, a “Segunda 

da Ressaca” faria referência não tanto a uma ressaca alcoólica, mas a uma “ressaca 

musical” - uma ressaca de trabalhadores noturnos direta ou indiretamente ligados a 

produção de eventos que propiciam a configuração de uma cena dos bailões. A posição 

geográfica privilegiada da Cervejaria Rodeio – localizada em um bairro vizinho ao centro 

de Porto Alegre – garante à casa uma posição estratégica para a reunião dos agentes 

envolvidos na cena. Essa centralidade certamente é relevante para o empreendimento, 

 
59 Informações públicas fornecidos pelo próprios agentes, em seus perfis do Facebook. Além das 

informações já citadas a cima, outros agentes estariam ligados aos seguintes locais de trabalho: Cata 

Produções, Catawebradio, Chalaça Bar Ipanema, FLW Produções & Representações, SWE Produtora, 

Tradição Sertaneja Divulgações, CTG Carreteiros da Saudade de Gravataí e Ctg Tiarayu.  
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mesmo que gere algum prejuízo, pois aproxima os agentes do meio e, consequentemente, 

amplia a possibilidade de criação de novos negócios. 

No dia em que realizei o trabalho de campo, o fotografo da casa insistiu algumas 

vezes para tirar uma foto minha. Relutante, acabei aceitando. No entanto, em nenhum 

momento o mesmo solicitou que eu me posicionasse atrás do painel. Minha foto foi tirada 

com a pista de dança ao fundo. Talvez se retornasse com frequência a casa, numa ou se 

tivesse uma assiduidade em outros bailes, tal insistência viria acompanhada do 

deslocamento da minha pessoa para a frente do painel. Se a proposta metodológica deste 

trabalho fosse a de uma investigação propriamente etnográfica que exige uma 

periodicidade de retorno frequente ao campo de estudos, tal ensejo a integrar a cena 

poderia ser um problema (bom ou ruim). Em uma proposta cartográfico a simples 

observação do problema já é suficiente, ao meu ver. 

 

 

Casa de Portugal 

 

A Casa de Portugal está localizada exatamente ao lado da Cervejaria Rodeio, 

espaço de bailão, anteriormente observado. Foi justamente durante a realização daquele 

trabalho de campo que reparei, para a minha surpresa, que a Casa de Portugal também 

estava promovendo bailões. Imaginava eu que as atividades desta casa portuguesa seriam 

restritas aos associados e/ou direcionados especificamente à comunidade lusitana. Além 

disso, o lugar soma uma série de características antagônicas para a formação de um espaço 

de bailão.   

O lugar é mais conhecido como “Restaurante: Casa de Portugal”, afinal é 

exatamente isso que está escrito no pórtico de entrada do estabelecimento. No entanto, O 

restaurante é apenas uma das ações promovidas pelo estabelecimento. Trata-se da sede 

da principal e mais antiga associação de imigrantes portugueses da cidade. No mesmo 

local há também um salão de baile, onde são realizados eventos diversos, desde sua 

inauguração nos anos 1950. É um lugar sofisticado. O restaurante é caro. No auge de sua 

existência, quando chegou a reunir mais de 4mil associados, a Casa de Portugal promovia 
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festas e eventos solenes, dentre os quais se destaca o de recepção do presidente de 

Portugal60.  

No entanto, de lá para cá a instituição mudou bastante. Em sua época de ouro, 

respondendo ao crescimento da associação, foi adquirido um amplo terreno para a 

instalação de sua sede campestre. Desde de então, as atividades da associação foram 

paulatinamente sendo transferidas para lá. Finalmente, no ano de 2008, a direção concluiu 

que não havia mais a necessidade de manter a sede da Avenida João Pessoa e a vendeu 

para o grupo de supermercados Zaffari. Ainda assim, o restaurante foi mantido em 

atividade e o salão passou a ser alugado para festas de 15 anos, casamentos e também 

bailões.  

O imóvel que abriga a sede da Casa de Portugal difere bastante da maioria dos 

locais que promovem bailões. Estes seguem um padrão arquitetônico funcional, similar 

ao de depósitos, ginásios e galpões, cujo objetivo é maximizar o aproveitamento do 

espaço. Tais edificações geralmente ocupam a integralidade do terreno, criando um amplo 

espaço interno, onde não há divisórias que não sejam fundamentais para sua atividade. 

Diferente destes, o prédio da Casa de Portugal é precedido por uma ampla área exterior 

que compreende um jardim e um pequeno estacionamento. 

 

 

 
60 Disponível em: <https://www.casadeportugalpoa.com/historia>. Acessado em: 01/10/2017. 

https://www.casadeportugalpoa.com/historia
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FIGURA 7: Casa de Portugal: fachada 

 

 

Ao atravessá-los, é necessário seguir pela lateral direita do terreno até um corredor 

externo que se estende por toda a primeira metade do prédio para então se chegar à porta 

de entrada. Nas laterais desse, há dois canteiros ornamentados por plantas e destacados 

por iluminação decorativa intensa. 
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FIGURA 8: Casa de Portugal: corredor lateral 

 

 

 A edificação da Casa de Portugal não foi erguida com o objetivo de maximizar o 

espaço de seu terreno. Ao contrário, quem recebe destaque é a parte exterior da Casa. No 

entanto, este espaço de recepção não serve apenas como passagem. Tanto a frente quanto 

a lateral do prédio são envidraçadas. Assim, toda a decoração externa destaca a 

sociabilidade do restaurante como uma vitrine para aqueles que chegam. 

O salão de baile, por sua vez, é invisível até que se entre nele. Para quem observa 

o prédio de fora, é difícil imaginar que atrás do restaurante há um salão com pelo menos 

o dobro do tamanho da área do restaurante, seguido de mais um pátio, atrás. O acesso se 

dá pela parte interna - cruzando a porta de entrada e seguindo em direção ao fundo da 

casa. As paredes do salão são revestidas de tijolo à vista, à meia altura. A parte superior 

é decorada com discos de vinil e castiçais que, ao invés de velas, portam lâmpadas 

amarelas. No teto há algumas lâmpadas de “luz negra”, spots de luzes coloridas e um 

globo giratório, próximo ao palco. A pista de dança é delineada por um piso em madeira 

(parquet) em contraste ao chão lajotado de suas laterais. Nessas, há uma fileira de mesas 

e cadeiras plásticas para ambos os lados, mas a maioria delas encontra-se a frente, antes 



75 
 

da pista. O espaço conta ainda com um amplo quintal ao ar livre, localizado na parte de 

trás do palco, onde se encontram mais cadeiras, um bar e muitas plantas. 

 

 

 

FIGURA 9 – Casa de Portugal: pista de dança 

 

 

Apesar de suas peculiaridades espaciais e institucionais, a estrutura da Casa de 

Portugal ainda é muito parecida com a da Cervejaria Rodeio. Cada uma ao seu modo, 

mantiveram o padrão tradicional dos salões de bailes sociais, ao mesmo tempo que 

reconfiguraram seu lugar em diferentes espaços de bailão. A primeira parece promover 

uma festividade endereçada a um público de mais idade, enquanto que a segunda 

direciona seus esforços para atrair um público jovem.  

Desde sua fundação, em 1934, a associação Casa de Portugal buscou se 

estabelecer como um clube social. Para além dos serviços de assistência aos imigrantes, 

como a formação de uma biblioteca, o oferecimento de aulas e atendimento médico junto 

à Beneficência Portuguesa, investiu na realização de eventos que integrassem os 

associados e assim constituíssem uma comunidade. A sede da Avenida João Pessoa, 

adquirida nos anos 1950, deu grande impulso a isso, através de seu salão de baile. Nesse 
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sentido, poderíamos apontar que o bailão da Casa de Portugal atrai um público de mais 

idade ao promove uma festividade familiar, direcionada a uma comunidade especifica. 

Em minha visita a Casa de Portugal, ao entrar na festa, pude perceber que o 

estabelecimento priorizava a contratação de grupos do estilo “bandinha” – segmento de 

bandas que tem uma base de fãs de idade mais avançada. As faixas e cartazes que 

divulgavam a programação das próximas festas não anunciavam nenhum grupo do estilo 

“Tchê Music”, direcionado ao público jovem. Posteriormente verifiquei a divulgação dos 

eventos anteriores e a presença destes grupos se mostrou quase nula.  

 Quanto ao público daquela noite, pode–se apontar uma ligeira diferença entre os 

grupos que se concentravam nas mesas do fundo em relação aos que permaneciam nas 

mesas laterais, próximas ao palco. Os primeiros eram grupos maiores e interagiam mais 

entre si. Os segundos eram grupos pequenos que frequentemente ficavam em pé. Quanto 

a este último, destaca-se a predominância de mulheres mais jovens. Ao contrário da 

Cervejaria Rodeio, onde a pista esvaziava quando saía a banda, na Casa de Portugal as 

pessoas dançavam separadamente tanto nas bordas, quanto no centro da pista, formando 

rodas. Esse comportamento pôde ser bem verificado na noite do evento. Para este estava 

escalada apenas uma banda - Serra Azul, do estilo “bandinha”. Ao longo da noite, a 

mesma fez uma série de intervalos longos, substituída por um DJ que tocava clássicos da 

música pop. Deste modo, a festa transcorreu abrindo maior espaço para danças 

individuais, que ocorreram mesmo nos momentos em que a banda estava presente.  

Pode parecer estranho que num bailão mais familiar, promovido por uma 

comunidade específica, através de uma instituição tradicional, a dança a dois não tenha 

tanta centralidade como ocorre em outros bailes de maior concentração do público jovem.  

No entanto isso pode ser explicado por outra característica chave do espaço dos bailões: 

o diálogo constante entre o tradicional e o moderno e/ou entre o contemporâneo e o 

atemporal. 

O salão de baile da Casa de Portugal promovia eventos direcionado aos jovens 

desde sua inauguração, nos anos 1950. Como no caso das “reuniões dançantes”. 

Conforme o site da casa: 

 

 

Quem nunca ouviu falar, ou frequentou as Famosas Reuniões 

Dançantes aos Domingos, na Casa de Portugal? Sabem como elas 

nasceram? Pois bem: Foi em 1951, com a aquisição de uma eletrola, 

que era acionada aos domingos à tarde, e os associados iam para o 
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Clube, para dançar, muitos para namorar. Mas naquela época as 

raparigas (moças), eram acompanhadas pelos pais. Muitos casamentos 

dentro da Colônia, tiveram seu início ali. A música somente ia até as 23 

horas. Anos mais tarde, mudou-se os horários, passando das 22 h até 01 

da madrugada.61 

 

 

Sendo assim, um público mais idoso pode desfrutar de uma experiência musical 

jovem ao rememorar “clássicos da música pop”, seja através da seleção de um DJ, seja 

por novos ou velhos repertórios das bandas do circuito de bailes.  

 

 

 

FIGURA 10 – Casa de Portugal: divulgação da “Festa Natalina” 

 

 

Os grupos da vertente “bandinha”, embora tragam uma roupagem mais moderna 

atualmente (ao se aproximarem do sertanejo universitário, por exemplo), exercem uma 

função parecida a desse DJ ao acionarem aquela tida como uma “modernidade jovem”, 

em outra época. Certas características musicais presentes na base ritmo-melódica do estilo 

“bandinha” apontem para isso.  

 

 
61 Disponível em: <https://www.casadeportugalpoa.com/historia>. Acessado em: 01/10/2017. 

https://www.casadeportugalpoa.com/historia
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Clube Tradição 

 

O Clube Tradição se intitula como a “maior casa de espetáculos da região 

metropolitana”. Afirma em sua página, na Internet, realizar “os melhores shows, as 

melhores festas” e deter as “maiores estruturas” - “mezanino, camarotes, estacionamento 

fechado com segurança, três copas e capacidade para 4.000 pessoas”62. Seja como for, 

de fato o estabelecimento é um local de grandes dimensões.  

 

 

 

FIGURA 11- Clube Tradição: fachada   

 

 

A visita ao Clube Tradição, localizado na avenida Boqueirão do bairro Igará, na 

cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, foi realizada junto com o colega 

carioca, especialista na história da música sertaneja, Gustavo Alonso, que na época 

integrava o projeto Poa Music Scenes, no departamento de comunicação da Unisinos, 

como pós-doutorando. Cabe mencionar e agradecer sua contribuição nessa observação. 

Quando fomos ao baile, era verão, fazia calor e Gustavo usava bermudas. Já tendo 

visitado a Cervejaria Rodeio e observado a restrição ao uso de tal peça de roupa, só fui 

perceber que isso poderia ser um problema quando estávamos dentro do Trensurb, indo 

 
62 Disponível em : <http://www.clubetradicaors.com.br/#o-clube>. Acessado em : 01/05/2016. 

http://www.clubetradicaors.com.br/#o-clube
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de Porto Alegre a Canoas. Chegando lá, a impossibilidade de entrar foi confirmada. Na 

ocasião um segurança comentou: “se fosse festa de pagode até poderia, mas hoje não tem 

jeito”63.  

Para contornar o problema da bermuda, contatei um de meus informantes que me 

colocou em contato com uma amiga que também iria à festa naquela noite. Ela, mesmo 

sem nos conhecer, prontamente emprestou uma calça que pertencia a seu irmão. No 

entanto, era uma calça de abrigo, peça de roupa que, categoricamente, não atende as 

exigências de vestimenta dos bailões. Perguntei se o tipo da calça seria permitido, mas 

ela não soube me dizer, afinal para as mulheres não há qualquer tipo de restrição de roupa.  

Ela havia chegado junto com um amigo, com quem habitualmente dançava. Ele 

também não soube dizer se a calça estaria adequada e, achando aquela situação muito 

engraçada, comentou: “vamos ver como vai ficar”. Gustavo ficou bem e entrou no baile 

sem maiores problemas.  

A anedota ilustra como o rigor em afastar pessoas que chegam ao baile portando 

trajes inadequados não se refere a um cumprimento estrito de normas predefinidas, mas 

a algo que faz parte do ritual do baile em si. Ele é uma condição para que, na festividade, 

se alcance um ideal de diversão. A amiga de meu informante, mesmo não tendo qualquer 

conhecimento das possíveis restrições da indumentária masculina, não escolheu qualquer 

calça de abrigo. A peça de roupa era nova, preta, da marca Nike e de um tecido especial 

que conferia a ela um certo brilho. Era claramente uma calça esportiva, mas discreta - 

adequada a sobriedade e respeitabilidade do baile, onde o desleixo não é permitido. 

Antes disso, enquanto a calça não vinha, ficamos conversando com o dono de um 

comércio de lanches e bebidas, localizado à esquerda da casa como um prolongamento 

da mesma - suas paredes eram conectadas e pintadas da mesma cor azul como uma 

extensão do imóvel do Clube Tradição. Este senhor de meia idade comentou que os bailes 

de hoje não são mais como os de antigamente. Reclamou que hoje o pessoal só quer saber 

de “se esfregar” um no outro. Explicou que depois que começaram as equipes de dança 

e os concursos de dança entre as mesmas, a coisa tinha piorado muito, descaracterizado 

os bailes. Perguntei a respeito para a amiga de meu informante que concordou com o 

 
63 É interessante notar que o pagode, enquanto gênero musical, não existia no início do fenômeno dos 

bailões. Maciel (1984) aponta que, na época, os bailes de gafieira, ou de forró eram quase inexistentes em 

Porto Alegre e que os bailões vinham como uma alternativa para suprir essa carência. A autora menciona 

também que as normas de vestimenta eram suspensas no período de carnaval, quando havia a 

predominância musical do samba.   
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senhor. Disse que o clima de competição havia trazido uma atmosfera de esnobismo que 

não havia antes. No entanto isso não a impediu de tecer comentários depreciativos sobre 

pessoas que estavam no baile (principalmente a mulheres), mesmo a conhecidos seus. Em 

várias momento apontou que tal pessoa “não dançava nada”, não sabia dançar ou dançava 

mal. Aparentemente, o vínculo com a cena, comunidade e/ou a festividade dos bailões 

está diretamente relacionada a um certo “saber dançar”, seja este o maxixe ou não.  

Logo antes de entrar, fomos abordados por um jovem que acabara de chegar. 

Perguntou qual seria a festa daquela noite. Citamos as bandas que iriam tocar. Ele não 

sabia se iria entrar. Comentou que estava vindo da cidade de Guaíba e que ainda iria até 

o Clube 5 Estrelas, para encontrar uns amigos e ver o movimento por lá. Trata-se de outra 

casa noturna de grandes dimensões, especializada em bailões. Desde que saiu de casa, de 

carro, este jovem percorreu um caminho de aproximadamente 50km, passando por 6 

cidades. Respectivamente: Guaíba, Eldorado do Sul, Porto Alegre, Canoas (onde 

encontra-se o Clube Tradição), Esteio e, finalmente, Sapucaia do Sul (onde encontra-se o 

Clube 5 estrelas). 

No hall de entrada do Tradição, nos deparamos com um ambiente bem iluminado 

por lâmpadas fluorescentes brancas. O chão é revestido por lajes igualmente claras que 

refletem tal brilho. Ali se encontra o bar e o acesso aos banheiros. Fora isso, é ele um 

espaço vazio, aparentemente sem sentido. No entanto, trata-se de uma peça importante, 

cuja finalidade principal é oferecer segurança.  
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FIGURA 12 – Clube Tradição: hall de entrada 

 

 

Ao fundo deste (não?64) lugar, há uma série de pilastras horizontalmente 

alinhadas. Ao avista-las de longe temos a impressão de estar diante de grandes “portas de 

acesso” ao salão de baile, pois logo a sua frente, posiciona-se uma fileira numerosa de 

seguranças. Todos vestem preto, contrastando com a branquidão do ressinto. Cabe a eles 

o recolhimento do ingresso e a revista corporal de quem chega, no momento de entrada. 

No salão de baile, o número de agentes de segurança também não é pequeno, mas, como 

lá o ambiente é escuro, sua disposição é discreta.  

Embora a estrutura de seu imenso salão se assemelhe mais ao de uma “casa de 

espetáculos”, a mesma mantem uma disposição bastante parecida a dos outros espaços de 

bailão observados: mesas nas laterais e a frente do salão, seguida da pista de dança, ao 

meio, e do palco, ao fundo. No entanto, excepcionalmente o Clube Tradição separa a pista 

de dança através de um cercado de metal.  

 

 

 
64 Em referência ao conceito de Não Lugar de Marc Augé (2012). 
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FIGURA 13 – Clube Tradição: pista de dança 

 

 

Diferente dos outros locais observados, - espaços menores, menos populosos e 

menos povoados - há muitas pessoas em pé. Durante o decorrer da festa, há momentos 

em que ocorre uma maior concentração do público em certos cantos do salão. Sem o 

cercado, esse amontoado de gente poderia se dissipar para o centro da pista, atrapalhando 

a dança dos casais. Trata-se de uma barreira física que representa um protocolo mais 

amplo, cujo objetivo é o de inibir a dança individual e a formação de “rodinhas”. O 

cercado somado a supervisão dos agentes de segurança é uma medida que garante a 

centralidade (espacial e simbólica) da festividade à dança em pares. 

Frente a enorme quantidade de pessoas em pé, pouquíssimos são aqueles que 

dançam sem par. O bailar individual é raro, breve e esporádico. O cercado garante que a 

maioria do público que se mantém em pé participe da festa do lado de fora da pista. Ainda 

assim, muitas pessoas acabam entrando ou permanecendo na pista após o termino de uma 

dança. Essa situação é permitida pela casa, mas sob forte supervisão. Muitos dos 

seguranças que trabalham dentro do salão tem por função observar o público e garantir 

que, quem está sem par, permaneça apenas nas bordas do cercado, nunca no meio da pista. 
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O público é constantemente notificado sobre isso. A todo o momento os seguranças 

chamam a atenção do público quando este começa a alargar tais “espaços das bordas”.  

Entrar sozinho na pista, através das poucas passagens de acesso do cerado, é 

difícil. Se a pista estiver muito cheia, a pessoa será barrada. Antes disso, para evitar a 

lotação, os seguranças insistem com frequência para que as pessoas que não estão 

dançando passem para o lado de fora. Caso alguém mantiver uma atitude inconveniente 

mesmo após o alerta dos seguranças, é posto para fora da casa. Não presenciei nenhuma 

situação como esta, mas ouvi relatos do público que, embora fizessem “cara feia”, 

concordavam com a política da casa. 

  

 

2. O espaço dos bailões 

 

Como visto, aquilo que viemos chamando até aqui de “espaço do bailão” se 

caracteriza por um tipo de festividade centrada na dança em pares. É comum mesmo à 

parcela do público que permanece em frente ao palco, posicionar-se de costas para a 

banda, mantendo seu foco direcionado à pista de dança. De modo geral, os frequentadores 

parecem não dar muita atenção às bandas ou ao repertório executado. No entanto, quando 

um grupo para de tocar e a música fica a cargo de um DJ, a tendência é que a pista esvazie.  

 

 

 

FIGURA 14 – Clube Tradição: público de costas para a banda 
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Esse padrão foi identificado no caso da Cervejaria Rodeio, no caso do Clube 

Tradição e, em menor medida, também no caso da Casa de Portugal. Sendo assim, cabe 

avançar um pouco mais no exame dos casos, numa perspectiva comparada. 

A Casa de Portugal e a Cervejaria Rodeio são estabelecimentos vizinhos. A 

trajetória da primeira pode ser analisada por um viés de “decadência”, tanto em relação a 

instituição em si, quanto em relação à territorialidade que gravita a seu redor, (à avenida 

João Pessoa especificamente) - ainda que o bairro Cidade Baixa, como um todo, esteja 

passando por um processo de gentrificação. Uma modesta associação de imigrantes, teve 

um ciclo ascendente bastante rápido. A aquisição, nos anos 1950, do imóvel que abrigou 

sua sede, seguida da aquisição de um amplo terreno (campestre) para onde, nos anos 1970, 

esta foi transferida, representam isso bem. Tal instituição logo adquire um status de ‘clube 

social’ de destaque frete aos demais clube tradicionais da capital, Porto Alegre. 

Institucionalmente ascendeu a um status internacional de caráter diplomático, uma vez 

que recebeu o presidente de Portugal, ou seja, questões geopolíticas foram de fato 

discutidas por autoridades dentro daquele imóvel. Posteriormente, tal oficialidade e 

solenidade deixaram de ser marcas indenitárias do local. Finalmente, no ano de 2017, o 

imóvel que abrigava sua sede fechou definitivamente. Nem por isso, a instituição perdeu 

a posição de clube social de destaque. Atualmente a mesma ampliou as atividades de sua 

sede campestre ao estabelecer uma “fusão” com a “Sociedade Gondoleiros”, outro clube 

tradicional da cidade. O tradicional restaurante da Casa, foi transferido para a avenida 

Cristóvão Colombo65, bairro Auxiliadora, igualmente uma região central da cidade de 

Porto Alegre. 

A trajetória da segunda tem um caráter de resistência frente a essa transformação. 

O público frequentador do bairro tem mudado bastante, ainda que uma identidade boêmia 

já tenha sido estabelecida, há muitas décadas. Desta forma, a trajetória da Cervejaria é 

marcada por ciclos de conservação e dissolução (CONNELL & GIBSON: 2003, p.160-161). 

Um processo que também pode ser observado na trajetória da Casa de Portugal, mas cabe 

lembrar aqui que a “decadência” da sede da associação ocorreu junto a um processo de 

transferência de sua sede, de um local urbano, para outro campestre, ou seja, certa 

 
65 Disponível em : <https://www.facebook.com/pg/restaurantecasadeportugal/about/?ref=page_internal>. 

Acessado em : 07/07/2018. 

https://www.facebook.com/pg/restaurantecasadeportugal/about/?ref=page_internal
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adaptabilidade e/ou resistência por parte da Casa de Portugal não pode ser desvinculada 

de uma escolha institucional que privilegiou este novo espaço.  

Conquanto, o fluxo de público de ambas as casas, aparentemente distinto em 

primeira análise, não pode ser compreendido separadamente. Suas trajetórias se 

entrecruzaram em vários momentos ao longo de suas histórias. Existe um processo de 

retroalimentação inevitável, já que uma fica quase ao lado da outra.  

 

 

Clubes e clubs 

 

Para melhor compreender a inter-relação das duas casas é preciso averiguar de 

modo mais aprofundado a inserção institucional de ambas, de um modo comparado.   Para 

isso, é preciso atentar como a ideia de um ‘clube’ se relacionaria àquela ideia comumente 

utilizado por certas casas noturnas, chamadas boates: a de um club. O que nos interessa 

aqui são mais os sentidos socioculturais trazidos pela ideia de clube, do que aqueles 

criados pelo mundo jurídico para definir tipos de associação.  

Tanto um clube, quanto um club têm como característica comum uma abertura 

pública a toda a sociedade. Ao mesmo tempo, as instituições denominadas enquanto tais, 

costumam aplicar restrições de público e/ou têm como consequência de suas 

especificidades socioculturais, a configuração de protocolos que resultam em uma seleção 

de tais ou quais pessoas.  

Na medida que um território especifico vai ganhando sentido e tornando-se um 

lugar cultural repleto de sentido, querendo ou não, ele restringe seus frequentadores, pois 

constrange o pertencimento daqueles que não o compreendem “bem”, que não 

compreendem seu sentido “correto”, “verdadeiro”, “autêntico”. Repele, àqueles que não 

pertencem a uma dada “tradição” que emerge da configuração de um espaço sócio-

existencial. Normalmente as restrições de um clube são mais objetivas, pois exigem que 

seus frequentadores se associem através do pagamento de mensalidades, da compra de 

um título de pertencimento, dentre outros. Para os clubs, normalmente não há exigências 

formais previamente estabelecidas. Além do pagamento de um ingresso, procedimentos 

como a gerência das filas de entrada, ou mesmo da seleção “a dedo” daqueles que podem 

entrar, são medidas mais objetivas, mas, mais importante que isso, são os protocolos 

culturais que se estabelecem (as vezes contra os interesses dos proprietários).  Noções 
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como cena ou experiência musical, estão muito relacionadas a este fluxo normativo, 

instável e de difícil percepção mesmo para os agentes que o compõe. 

A ideia de espaço do bailão trabalhada aqui, pode ser conceituada a partir do 

deslocamento de sentido entre aquilo que seria um ‘clube’ e aquilo que seria um ‘club’. 

Cada festividade que promove um bailão traria um pouco dos sentidos que 

socioculturalmente cada termo evoca. A Casa de Portugal é muito mais antiga e 

tradicional (tanto num sentido associativo-institucional, quanto cultural), ainda que 

simbolicamente um “público jovem” também tenha acompanhado sua trajetória desde a 

inauguração do imóvel. De modo contrário, a Cervejaria Rodeio, seria nova e moderna 

(caracterizada institucionalmente como casa noturna), quando comparada a Casa de 

Portugal. Tanto a jovialidade (associativa e cultural) quanto a presença de um público 

jovem são características definidoras de sua trajetória, ainda que a realização de bailes (e 

a configuração de um espaço de bailão) promova uma festividade mais antiga e tida como 

tradicional.  

A partir das noções de clube e club mencionadas a cima, vejamos também como 

a trajetória dos dois estabelecimentos são marcadas por fluxos normativos inter-

relacionados. No caso da maioria dos espaços de bailão, tais protocolos são objetivados 

através de regras escritas e fixadas na parede, como visto no caso da Cervejaria Rodeio, 

mas tais normas não são tão rígidas. Nesse sentido, a trajetória da última segue um rumo 

que, vai do club ao clube. Os muitos nomes que a casa teve desde sua fundação em 

13/03/1980 66  já apontam isso. Respectivamente: Charm’s Danceteria, Status Club, Átrio 

Capitão Sete67, Clube Rodeio68, Cervejaria Rodeio e, a partir de 2017, Pub Universitário. 

No caso do ‘clube’ Casa de Portugal, ao contrário, teria atingido o seu auge, e então, num 

processo de “decadência” da trajetória de sua sede, teria recorrido aos bailões. Ao 

flexibilizar suas regras de participação, a mesma estaria promovendo uma abertura que a 

aproximaria das dinâmicas próprias de um club. 

 
66 A inauguração da casa em 13/03/1980 é o dado oficial mais antigo conforme registro de CNPJ : 

89.547.434/0002-09. Talvez a abertura do estabelecimento tenha ocorrido antes disso, funcionando de 

modo informal. Disponível em: <http://www.econodata.com.br/lista-empresas/RIO-GRANDE-DO-

SUL/PORTO-ALEGRE/C/89547434000209-CHARM-S-DANCETERIA-LTDA-ME>. Acessado em : 

05/06/2018. 
67 Disponível em: <https://www.ocnpj.com/empresa/atrio-restaurante-dancante-ltda---

me/91434209000119>. Acessado em : 05/06/2018. 
68 Dinsponível em : <http://www.cnpjbrasil.com/e/empresa/clube-rodeio/05412412000152>. Acessado 

em : 06/06/2018. Em funcionamento a partir de 20/11/2002, com o nome comercial : Md Bar e 

Entretenimento Ltda.  
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2002 é o ano em que o estabelecimento abdica do nome Átrio Capitão Sete e passa 

a se chamar Clube Rodeio. Uma casa que, até então, funcionava como danceteria (club), 

começava a promover bailões. Desta forma, o estabelecimento estaria se aproximando 

das dinâmicas socioculturais de um ‘clube’, como o próprio nome indica. Esta mudança 

está associada a um processo de reconfiguração dos bailes protagonizado por um público 

jovem a partir do lançamento do projeto Tchê Music, em 1999, e da conformação da 

dança do Maxixe, iniciado logo em seguida69. 

O nome do estabelecimento promotor do espaço de bailão onde se realizou a 

terceira ida a campo também ilustra isso: “Clube Tradição”. O surgimento desta casa (de 

espetáculos) indica o momento em que uma reconfiguração da tradição dos bailes se 

estabelece. Esta foi inaugurada em 2008, mesmo ano em que o então Clube Rodeio é 

rebatizado Cervejaria Rodeio. Moisés Assis, dono desta última, afirmou, no mesmo ano 

de 2008, que a mudança de nome foi “uma tática de venda para atingir um público mais 

jovem70”.  

No ano de 2017, quando a casa passa a se chamar Pub Universitário, os protocolos 

específicos da casa sofrem uma reviravolta. Com o objetivo de atrair um público ainda 

mais jovem a casa deixa de promover bailões para promover bailes funk. O fio condutor 

que levava os sentidos socioculturais de sua festividade, de uma ideia de ‘club’ para outra 

de ‘clube,’ é invertido. Essa medida pode representar um abandono do que aqui viemos 

chamando de espaço do bailão, mas não inteiramente, pois tal mudança está totalmente 

de acordo com a trajetória da casa - de seu espaço especifico, assim como de sua própria 

“tradição”.  

Jean Paul, DJ do Átrio-Capitão Sete, nos anos 1990 e compositor do gênero funk 

desde de 2002, afirma: “Foi a primeira casa de Porto Alegre a tocar o funk carioca. Eu 

tocava um saladão, de tudo mesmo, rock, axé, dance e funk71”. O gênero Funk Carioca 

tem a sensualidade, representada através de uma sexualidade explicita, como uma de suas 

marcas identitárias principais. No entanto, é um outro aspecto de sua identidade, 

raramente acionado atualmente, que atribui sentido tanto a trajetória da Cervejaria Rodeio 

individualmente, quanto a sua inter-relação com a vizinha, Casa de Portugal: o 

 
 
70 Disponível em : < http://sobrejornal.blogspot.com.br/2008/10/o-bailo-visto-por-dentro.html>. Acessado 

em : 09/06/2018. 
71 Disponível em : < https://www.sul21.com.br/noticias/2012/01/mc-jean-paul-um-romantico-e-sonhador-

a-servico-do-funk>. Acessado em : 12/06/2018.  

http://sobrejornal.blogspot.com.br/2008/10/o-bailo-visto-por-dentro.html
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romantismo. Essa era uma característica bastante presente aos MC’s de Funk nos anos 

1980 e 1990, a exemplo dos artistas Claudinho e Bochecha, quando o gênero estava mais 

ligado àquele chamado Charme. Cabe lembrar que o primeiro nome do estabelecimento 

que abrigou a Cervejaria Rodeio era Charm’s Club. Essa conexão histórica tem muito a 

ver com a atuação de apenas uma pessoa. Nas palavras de DJ Jean Paul:   

 

 

Com a maior honra apresento para vocês, uma das pessoas, que tem 

papel fundamental na minha carreira artística, e porque não, em minha 

vida em todos os sentidos: Arlindo Sassi - o homem do Love Songs. 

Simplesmente, ele foi a primeira pessoa que abriu o microfone para 

mim falar (...)72 

 

 

 Arlindo Sassi, radialista da Rádio Cidade, é o locutor do programa “Love Songs” 

- líder de audiência quase absoluto, desde o dia 1º de setembro de 1984, quando foi ao 

ar73. Das 22h às 2h, Arlindo veicula músicas românticas anglófonas, ao mesmo tempo 

que faz a tradução de suas letras para o Português com sua voz aveludada. Além disso, o 

programa tem como característica a comunicação com o público via telefone: leitura de 

recados, cartas, pedidos de ouvintes, dedicatórias, etc. Com o sucesso do programa o 

comunicador passou a produzir festas em clubes na Grande Porto Alegre. Muitas delas 

chegaram a atrair 2 mil pessoas74, ou seja, alguém ligado ao fenômeno dos bailões desde 

o início. Há muito tempo que seu programa divulga a agenda de bailões, assim como 

fez/faz Moisés Assis, também radialista, que foi o dono do então Clube Rodeio e que 

agora retoma a condução do estabelecimento, então chamado Pub Universitário.  

Atualmente Arlindo Assis continua a produzir festas denominadas “Remenber 

Átrio-Capitão Sete” e outras festas no mesmo estilo, trazendo “O melhor dos anos 1990”.  

Trata-se do mesmo tipo de festividade “flash back”, ora promovida pela Casa de Portugal. 

Seu DJ residente, ao trazer “clássicos da música pop”, aciona uma “modernidade jovem” 

de épocas passadas.  

 
72 Disponível em : < https://www.flogao.com.br/mcjeanpaul/12287567>. Acessado em : 12/06/2018. 
73 Segundo Arlindo Sassi: « Foi uma ousadia. Tocar música romântica era considerado, então, brega 

demais. A Cidade tinha uma programação que era tida como qualificada e só começou a tocar coisas mais 

populares, como Alcione, por exemplo, porque entrou, no Rio de Janeiro, uma rádio chamada 98, fazendo 

isto, competindo e tirando o primeiro lugar da Rádio Cidade por lá. Eu, como tinha experiência de AM, 

fui escolhido em Porto Alegre para apresentar o Love Songs». Disponível em: < 

http://www.radionors.jor.br/2003/01/arlindo-sassi-e-o-lovesongs-2009-uma.html>. Acessado em: 

21/06/2018. 
74 Disponível em : < http://www.radionors.jor.br/2003/01/arlindo-sassi-e-o-lovesongs-2009-uma.html>. 

Acessado em: 21/06/2018. 
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FIGURA 15 – Cervejaria Rodeio: ingresso da festa “Remember Capitão 7” 

 

 

 

FIGURA 16 – Clube Tradição: faixa promocional da “Festa Retrô” 

 

 

A conexão de tais dados ajuda a esclarecer como e porque uma “cena dos bailões” 

tem por característica a reunião de bandas de dois estilos bastante diferentes: as de Tchê 

Music e as Bandinhas. Se por um lado a intensão de atrair o público jovem para ambas as 

casas sempre esteve presente, por outro lado procurou-se estabelecer uma negociação 

simbólica entre aquilo que se apresenta como novo (moderno) e aquilo que se tornou 

antigo (tradicional), num gesto de tradicionalizar vertentes modernas, assim como 

diversificar os modos tradicionais em vertentes diversas.   

O nome “Pub”, similar a “Cervejaria”, quando somado a “Universitário” indica 

uma mudança de público. Assim como aconteceu com o gênero Sertanejo, a expansão 

das universidades, sobretudo no centro-oeste do país, promoveu reconfigurações 

substanciais que catalisaram o rumo das transformações geracionais às quais todos os 
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gêneros estão sujeitos. De modo geral, o público dos bailões não é composto por 

universitários, seja qual for o contexto histórico em que tais ou quais estabelecimentos 

promotores de bailões estejam inseridos. Segundo Moisés de Assis, o dono: “Quem vem 

aqui é a classe trabalhadora, é o motorista de ônibus, a diarista, a aposentada, a 

garçonete, o eletricista...75”  Trata-se de modelo de negócio voltado às classes populares, 

desde seu surgimento, como veremos no subcapítulo seguinte.  

 

 

Fenômeno dos bailões 

 

 Amparado no trabalho de Maria Eunice Maciel (1984), que realizou trabalho de 

campo quando surgiam os primeiros bailões, no final dos anos 1970, procura-se aqui 

traçar uma comparação entre a sociabilidade que emerge nesta época e a do período atual. 

Parte-se da investigação daquilo que a autora denominou como “fenômeno bailão”. 

A origem dos bailões está diretamente associada a desaceleração de um intenso 

ciclo de crescimento populacional de Porto Alegre, decorrente do êxodo rural76, e a uma 

subsequente urbanização de sua periferia. O surgimento do primeiro empreendimento 

denominado “bailão” é bastante ilustrativo. Em 1977, Gildo de Freitas, artista popular, 

radialista e repentista conhecido como o rei dos trovadores, decide inaugurar, próximo a 

sua residência na parada 54 da estrada que liga Porto Alegre a Viamão, a “Churrascaria 

Gildo de Freitas”. O local contava com apresentações musicais ao vivo e era grande o 

bastante para que, no período da noite, houvesse dança. Atraído muito mais pela música 

e pela dança do que pela comida em si, o público acaba promovendo a inversão da 

atividade principal do empreendimento que logo é rebatizado para “Salão de Baile Gildo 

de Freitas”. No ano seguinte, Gildo vende o estabelecimento a um novo proprietário, 

chamado Reci, que passa a conduzir o então precursor “Bailão do Reci”. 

 Poucos anos depois, Porto Alegre e sua região metropolitana já possuíam uma 

grande quantidade de “bailões”. 

 

 
75 Disponível em : < http://sobrejornal.blogspot.com.br/2008/10/o-bailo-visto-por-dentro.html>. Acessado 

em : 09/06/2018. 
76 Do final dos anos 1940 ao final dos anos 1970, pode-se afirmar, de modo aproximado, que a população 

da cidade de Porto Alegre teve seu número de habitantes triplicado. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Crescimento_populacional_de_Porto_Alegr

e>. Acessado em: 03/09/2016. 

http://sobrejornal.blogspot.com.br/2008/10/o-bailo-visto-por-dentro.html
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FIGURA 17: Mapa de Porto Alegre Contendo a localização dos principais bailões 

 

 

O nome “pegou”. Todo lugar de lazer voltado para as classes populares que pudesse tocar 

música e tivesse espaço suficiente para a prática da dança ganhava a alcunha de bailão. 

No entanto, poucos foram aqueles que obtiveram êxito comercial e conseguiram 

sobreviver por um período maior de tempo.  

Maciel argumenta que o sucesso desse novo tipo de empreendimento pode ser 

explicado através da capacidade de atendimento às expectativas do setor social que 

compõe o seu público, na medida em que representa sua orientação de valores (MACIEL, 

1984, p.9). O bailão, como citado por muitos de seus informantes, é um lugar do “povão”, 

ou seja, frequentado quase que exclusivamente pelas classes populares - pela camada 

subalterna da sociedade. Essa exclusividade atribui um estigma social de classe a esses 

locais, que passam a ser percebidos como “populares”, “inseguros” e “imorais” - lugares 

onde “só vai marginal e prostituta” – nas palavras de um de seus informantes. Sendo 

assim, o “quadro-síntese” do bailão – aquilo que vai explicar a razão de seu êxito 

comercial, de sua proliferação enquanto todo um “fenômeno bailão” e então defini-lo 

enquanto um novo tipo de casa noturna popular - é a criação de um ambiente “familiar”, 

“seguro” e “claro”, proporcionando uma dimensão ética de sociabilidade pautada pela 

“moral conservadora” e pelo “rigor” (MACIEL, 1984 p. 119).  

Em outras palavras, o bailão adquiria seu êxito na medida em que se afastava da 

estrutura e do ambiente das discotecas, outro tipo de casa noturna que emergia no período. 
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Diferentemente destas, onde a festividade se dá pela libertação ou flexibilização dos 

padrões de comportamento social e por uma quebra ao ritmo da vida cotidiana, nos 

bailões, ao contrário, só pode haver diversão e descontração se houver ordem e disciplina. 

Sua festividade é uma extensão da vida cotidiana, na qual valores tradicionais propagados 

por instituições como a família, a igreja, a escola ou a fábrica, fazem parte da constituição 

de sua experiência musical.  

. Como apontado anteriormente, dos anos 1980 para cá, os bailões passaram por 

algumas transformações. Aquele ambiente iluminado e controlado por seguranças não 

existe mais. De um local onde os seguranças fiscalizavam a distância entre os corpos dos 

casais que dançavam no salão, tornou-se um lugar onde não só os pares dançavam de 

corpos colados, como performatizavam extravagantes passos aéreos. Atualmente sua 

estrutura está muito mais próxima da de uma boate, com iluminação menos intensa, difusa 

e colorida. A presença ostensiva do pessoal da segurança permanece, mas de forma mais 

discreta e flexível. 

No entanto, o “rigor” prevalece como característica marcante da dimensão ética 

destas casas noturnas. Os bailões ainda mantem a estrutura dos salões de baile com uma 

grande pista ao centro e muitas mesas nas laterais. A bebida é barata. Promoções de venda 

de latas de cerveja são um dos principais chamarizes do público. Entretanto, estas são 

servidas nas mesas com solenidade, em baldes metálicos com gelo, por garçons trajados 

com gravatas borboleta Todos os jovens com quem conversei nas idas a campo, quando 

questionados a esse respeito, apresentaram uma mesma visão consensual. Nas palavras 

de John: “os mais velhos do tradicionalismo não aceitaram [as mudanças] por dizerem 

que a maneira de dançar era vulgar... e realmente era muito. Ela evoluiu muito depois77”, 

ou seja, a orientação dos valores do público continua tendo a disciplina e a ordem como 

condições necessárias para a diversão. O rigor é desejado e a moral conservadora continua 

sendo de importância fundamental, seja para modernizar ou para ratificar uma tradição 

de baile. Tais concepções negativas sobre o universo do bailão ainda prevalecem pois a 

identidade social de seus frequentadores está atrelada à exclusividade de classe (baixa) 

da festividade, que prevalece até os dias de hoje. No entanto, isso não significa que a 

dimensão ética desse novo tipo de local reproduza as mesmas características culturais 

como se ali houvesse uma comunidade homogênea. A experiência musical do bailão 

 
77 John Souza, em entrevista concedida ao autor, em 2014. 



93 
 

ganha vieses de libertação e de quebra (de aceleração) do ritmo da vida cotidiana. Ainda 

que o “rigor” e a “moral conservadora” permaneçam como fortes vetores identitários, 

ideias ligadas a modernidade e ao cosmopolitismo sempre estiveram presentes.  

Por conseguinte, o estigma social de classe permanece.  A conotação negativa que 

o termo “bailão” adquiriu é partilhada até mesmo por seus frequentadores, que evitam 

utilizá-lo. Quando muito referem-se às festas e/ou às casas noturnas como lugares de 

“baile”, tão somente. Como afirmou Moisés Assis numa reportagem, no ano de 200878, 

quando aquela ainda se chamava Clube Rodeio: “Bailão é um termo muito pejorativo”. 

O proprietário prefere o termo “Casa popular”, já que “o gosto popular é muito 

acentuado”. Definiu o empreendimento como sendo “Um lugar barato sem ser 

depreciativo”, ou seja, os valores que caracterizam o “fenômeno bailão”, conforme 

descrito por Eunice Maciel (1984), seguem a orientação do mesmo “quadro síntese” 

composto pela autora, há mais de 30 anos. 

Segundo Goffman (1988, p.110): “o problema já não é saber se uma pessoa tem 

experiência com seu próprio estigma, porque ela a tem, mas sim saber quantas são as 

variedades dessa experiência. Pode-se dizer, então, que as normas de identidade 

engendram tanto desvios como conformidade”. Trata-se de manter ao mesmo tempo que 

repelir o estigma. Os vetores da ordem e da disciplina, têm por objetivo repelir 

comportamentos que atribuam valor negativo ao “povão”. Nesse sentido, estão em 

conformidade ao estigma social atribuído ao universo dos bailões e às classes subalternas, 

de modo geral. Por outro lado, estas mesmas orientações que são aplicadas com rigor, 

mas sem rigidez, apresentam um desvio da atribuição, que faz do subalterno e do 

periférico atributos positivos de uma identidade eclético-popular que visa garantir a 

heterogeneidade das manifestações culturais. 

 Ainda segundo Goffman, o estigma envolve: 

 

 

um processo social de dois papéis no qual cada indivíduo participa de 

ambos, pelo menos em algumas conexões e em algumas fases da vida. 

O normal e o estigmatizado não são pessoas, e sim perspectivas que são 

geradas em situações sociais durante os contatos mistos, em virtude de 

normas não cumpridas que provavelmente atuam sobre o encontro. 

(GOFFMAN: 1988, p.117) 

 

 

 
78 Disponível em : < http://sobrejornal.blogspot.com.br/2008/10/o-bailo-visto-por-dentro.html>. Acessado 

em : 09/06/2018. 

http://sobrejornal.blogspot.com.br/2008/10/o-bailo-visto-por-dentro.html
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Chinelagem Rock e Vanerão 

 

Para exemplificar as diferentes perspectivas de normatização e estigmatização 

geradas no universo sociocultural dos bailões, cabe retomar a caracterização feita pelo 

amigo que me acompanhou no Bar Ocidente, antes de minha entrada na Cervejaria 

Rodeio: “Lá é uma chinelagem! Só vai uns grosso sem noção! Sempre da briga, volta e 

meia morre um na frente!”. Trata-se de uma interpretação representativa da identidade 

social estigmatizada a que o contexto dos bailões e seus frequentadores estão sujeitos. 

 No entanto, como visto, essa é uma percepção distante da realidade. Os bailões têm uma 

estrutura eficiente para identificar previamente quaisquer situações que possam levar a 

uma briga. Os bailões são um local de segurança, contam com grandes equipes de 

segurança. Trata-se de um lugar onde não é possível ser “grosso sem noção”. Além disso, 

possíveis disputas são incorporadas e coreografadas pelas equipes de dança, seja através 

de competições institucionalizadas, seja através das relações de encontro que se 

estabelecem em cada festividade.  

Tais modernização desencorajam o exercício de uma masculinidade gauchesca 

voltada para agressividade (para a disputa, para o duelo). Por outro lado, a presença 

ostensiva de seguranças, somada aos cercados, às placas normativas e demais formas de 

cerceamento, são resoluções que derivam de uma mesma premissa: a de que o homem é 

um ser portador de uma animalidade incontrolável, que precisa de um controle externo, 

sobretudo quando o desejo sexual está presente. Nesse sentido, mesmo tendo o gauchesco 

como apenas um dos muitos elementos simbólicos de seu espaço, os bailões têm uma 

dinâmica estrutural próxima a dos fandangos (bailes de CTG). O que essencialmente os 

diferencia destes últimos parece ser a aceitação, ou até mesmo a ostentação de uma 

grossura tradicional-campeira, muitas vezes manifestada através de atitudes 

desnecessariamente rudes, agressivas, “sem noção”. A música “Reconheço que Sou 

Grosso”79, de autoria de Gildo de Freitas, aquele que iniciou o primeiro empreendimento 

que ganharia a alcunha de bailão, ilustra alguns dos protocolos dos centros de tradições 

gaúchas: 

 

 

Minha sociedade é o meu CTG, 

Porque nela enxergo toda a antiguidade; 

 
79 Ver anexo V. 
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E não se confunda eu explico por que 

Os trajes das moças não são à vontade; 

E se, por acaso, um perverso sujeito, 

Querer fazer uso e abusos de agora 

Já entra o machismo impondo respeito 

E arranca o perverso em seguida pra fora. 

 

 

No caso dos CTG’s, o controle não da grosseria, mas da “perversidade” de um 

dado sujeito, seria exercido pelos próprios integrantes da sociedade tradicionalista de 

modo informal. O controle institucional direto é exercido sobre “o traje das moças” que 

não é “à vontade”. Pressupõe-se que as mulheres não tenham, ou não deveriam ter a 

agência de sujeitos autômatos dentro da instituição, ao menos em ambientes de contato 

como o dos bailes. Dentro de CTG’s o traje dos moços também não é à vontade, deve-se 

usar roupas típicas. No entanto, o uso ou não uso dos trajes tradicionalistas não é o que 

permite a seus integrantes poder enxergar “toda a antiguidade” e acionar uma sensação 

de pertencimento que os faz ver através da instituição a representação da “minha 

sociedade”. Isto é, “o machismo impondo respeito”, ou seja, uma masculinidade 

patriarcal e/ou animalesca é o pivô central de sustentação das dinâmicas da identidade 

gaúcha. Com efeito, a grosseria associada a masculinidade se apresenta como ferramenta 

necessária a manutenção de uma dada tradição cultural e social:  

A experiência musical dos bailões, ao contrário, promove a reconfiguração de uma 

territorialidade regional a um contexto histórico cosmopolita e urbano onde o culto a uma 

masculinidade machista não é mais aceito. No entanto, os meios através dos quais tais 

transformações se dão são os mesmos. Se, na contemporaneidade, o controle não pode 

mais ser exercido sobre as mulheres e seus corpos, passa a ser exercido indiretamente 

através do controle dos corpos e comportamentos dos homens. Desta forma, tende-se a 

eliminar a grossura, mas não a violência com a qual o machismo estabelece suas relações. 

Não se trata mais de um conjunto de “homens bons” ou da honra de um patriarca 

(encarnada na figura do patrão do CTG), contra “um perverso sujeito”, mas de uma 

instituição moderna, aplicando rigorosamente a mesma violência de forma objetiva, 

racional e eficiente.  
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Nesse sentido, a definição geral dos bailões como lugar de “chinelagem80” é muito 

elucidativa, pois o mesmo termo é usado para definir a experiência musical do universo 

do Rock, mas, neste caso, o termo é empregado com valor positivo. Nos anos 1990, 

quando o mainstream nacional deixa de privilegiar o BRock, os aspectos locais e 

regionais das bandas do sul passam a ser mais valorizados. A partir de então a identidade 

do rock gaúcho se afirma pela atitude independente, configurando uma experiência 

musical underground. (JANNOTI: 2006). Atualmente, artistas do Rock Gaúcho chegam 

a utilizar a expressão “estética da chinelagem” (AMARAL & AMARAL: 2011) para 

definir o gênero.  

Assim sendo, o bar Ocidente, onde meu amigo enunciou as definições a cima, é 

também um lugar de “chinelagem”, mas um local pressupostamente seguro e não 

frequentado por “grossos sem noção”. Outro espaço também considerado como templo 

do Rock Gaúcho foi o Garagem Hermética, onde ocorreram uma série de festas que 

tiveram a apropriação de elementos culturais do espaço dos bailões como característica 

marcante. Foram criadas por um grupo de jovens jornalistas e escritores no intuito de 

promover o COL – Cardoso Online, uma das primeiras iniciativas de fanzine digital que 

circulavam através de listas de e-mail, no final dos anos 1990. Esta publicação contribuiu 

para conceituar e desenvolver tal “estética da chinelagem”: 

 

 

Um dos conceitos mais pregados pelo COL sempre foi a chinelagem. 

Logo, era inevitável que surgisse a idéia de realizar uma festa muito 

chinela para reunir os assinantes do fanzine. Nós pensamos no assunto 

pela primeira vez no final de 1998, quando o staff do COL ainda era 

formado por 5 colunistas e os assinantes - cerca de 100 - eram, na sua 

maioria, moradores de Porto Alegre. Idealizamos então o primeiro 

Bailão do Velho CardosOnline (homenagem e brincadeira com o 

verdadeiro Bailão do Velho Cardoso, situado na Av. Bento Gonçalves, 

em Poa). O local eleito para a confraternização não podia ser outro: o 

Garagem Hermética, clássico reduto do underground porto-alegrense, 

habitualmente frequentado pelos colunistas do COL81. 

 

 

A apropriação de uma dada identidade cultural por outros segmentos sociais é um 

processo bastante dinâmico no contexto brasileiro, sobretudo quando a questão do 

 
80 O termo deriva dos depreciativos “chinelo”, ou “chinelão”. “Chamar alguém de chinelão equivale a 

dizer o insultado é bagaceiro, pobre, mal arrumado, descomposto, mal educado, tudo isso junto” 

(FISCHER, 1999, p.44). 

 
81 Disponível em : < http://cabrapreta.org/COL/col_bailao.html>. Acessado em : 23/10/2018. 

http://cabrapreta.org/COL/col_bailao.html
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“popular” está em jogo, pois é através dela que se chega às disputas e negociações de uma 

identidade nacional e/ou regional. Apropriar-se de um termo depreciativo local, 

normalmente endereçado a manifestações estéticas populares, faz com que o Rock do Rio 

Grande do Sul seja mais “Gaúcho” sem ter que recorrer aos referenciais culturais do 

gauchesco, tidos como machistas e retrógados. Assim, consegue ir além das 

especificidades de uma identidade local, forjando uma identidade regional, fruto da 

cultura do povo (gaúcho), mesmo que desprovido de aspectos identitários do ‘povão’. Um 

Rock da “chinelagem”, mas desprovido de ‘rigor’, de ‘ordem’, de ‘disciplina’ e de 

quaisquer valores ligadas a ‘moral conservadora’, a qual frequentadores de espaços do 

bailão costumam recorrer para lidar com a perspectivas do estigma de classe. 

Portanto, o Rock, gênero global, anglófono, urbano e moderno, irá se firmar como 

identidade regional na medida em que sua experiência musical se diferencie da 

proporcionada pelo espaço dos bailões. Quanto mais o Rock produzido no Rio Grande do 

Sul é percebido como gaúcho justamente por não ser gauchesco, mais a pluralidade dos 

gêneros musicais presentes nos espaços de bailão tem seu caráter popular associado ao 

gauchesco. Sendo assim, há um conflito valorativo entre os bailões e as casas de show de 

rock, ou seja, entre duas tradições metropolitana, pela definição daquilo que é considerado 

moderno ou não.  

A identidade regional forjada a partir da emergência de casas de show especificas 

a um rock gaúcho não foi o único fator externo que influiu diretamente na modelação da 

experiência do espaço do bailão. Logo nos primeiros anos da proliferação destas 

festividades, tal fenômeno popular passou por tentativas de difusão que o promoviam 

como uma expressão “típica gaúcha”, ou seja, gauchesca.  

Em 1982, a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo do Estado do Rio Grande do 

Sul, em colaboração com a RBS, filial da Rede Globo, elaborou o chamado "Projeto 

Vanerão": 

 

 

Anteriormente ao lançamento do 1º Vanerão, ocorreu uma reunião com 

os presidentes dos grandes clubes de Porto Alegre numa tentativa de 

transmitir a ideia de substituir as discotecas promovidas por estas 

sociedades por noites do Vanerão. (...) O Projeto Vanerão, na sua forma 

de baile, destinava-se a um público composto por setores pertencentes 

a classe média ou média-alta, sócios e frequentadores destas sociedades, 

definindo-se o Vanerão enquanto "baile típico gaúcho para gente 

urbana". (...) Quanto às músicas, todas faziam parte do conjunto de 

músicas regionais gauchescas, como ritmos típicos da região, tais como 
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polkas, xotes, rancheiras e, é claro, vanerões. Não foram apresentadas 

músicas sertanejas originárias do centro do pais ou as chamadas 

"músicas populares brasileiras". Esta restrição deveu-se, 

prioritariamente, aos objetivos do projeto "divulgar a música-massa do 

RGS", onde não haveria espaço para outra forma musical. (MACIEL: 

1984, p.167-170) 
 

 

Os clubes de Porto Alegre não aderiram a iniciativa como o esperado. Quando, no 

governo seguinte, a secretaria de cultura foi extinta, passando a integrar a secretaria de 

educação, o projeto foi abandonado. Naquele contexto de emergência das danceterias, 

trazer a experiência musical dos clubs para dentro dos salões se apresentava como uma 

estratégia de inovação muito mais efetiva do que a de investir em uma renovação da 

experiência musical de seus bailes através da importação de uma festividade popular que 

(sub)urbanizava um ritmo e uma dança já praticados nos fandangos – os bailes de CTG’s. 

No entanto, o nome “vanerão82” havia deixado uma marca que, num contexto de 

consolidação de uma indústria do disco regional e de especialização das bandas de baile, 

identificaria um gênero musical gauchesco, de onde se projetariam alguns dos maiores 

vendedores de discos do segmento regional. 

Na direção contraria daquilo que pretendia o Projeto Vanerão, artistas passaram a 

compor músicas83 nas quais o ritmo da vaneira vinha combinado a outros estilos nacionais 

e regionais, como o samba e o forró, ou seja, aproximando o gauchesco da identidade 

eclética que o espaço dos bailões adquiria. O tom festivo, alegre e bem-humorado das 

músicas pôs em evidencia aquele que logo se tornou o objetivo primeiro para a maioria 

dos frequentadores de bailões: o relacionamento amoroso-sexual.  

 

 

3. A Reconfiguração dos bailes 

 

A partir dos anos 1990, as grandes gravadoras reduziram significativamente a 

contratação de novos artistas, deixando este oneroso e incerto investimento a cargo de 

 
82 Vanerão era um termo que indicava o andamento rápido das músicas tocadas sob o ritmo da vaneira, 

assim como “vaneirinha”, indicava uma interpretação mais lenta. Como este era o ritmo mais tocado nos 

bailes gaúchos, logo passou a ser utilizada para identificar qualquer música gauchesca destinada a dança 

em pares. 
83 Ver, de Berenice Azambuja, o álbum “No jeitinho brasileiro” (1989); De Gaúcho da Fronteira 

“Forroneirão” (1999), álbum gravado em parceria com o grupo Brasas do Forró.  
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selos menores (DIAS: 2000, VICENTE: 2005, SALDANHA: 2006, HERSCHMANN: 

2007, 2010). Esse contexto gerou a profusão de mercados locais, seja para atender uma 

demanda cultural não correspondida, seja para escoar uma produção fonográfica que não 

encontrava lugar na distribuição nacional, fortemente controlada pelas grandes 

gravadoras multinacionais. Na virada do século, com o barateamento das mídias e 

equipamentos digitais de gravação e o livre fluxo de fonogramas pela internet, esse 

quadro é acentuado. Como consequência desta restrição, mas também como decorrência 

de novas oportunidades abertas neste cenário, músicos e empresários voltam seu trabalho 

para o âmbito local, preconizando as apresentações ao vivo e trabalhando o disco 

sobretudo como um meio de promoção para elas.  

Atualmente, estes mercados musicais locais se desenvolveram, gerando suas 

próprias cadeias produtivas que configuram um novo mainstream da música regional 

(TROTTA e MONTEIRO, 2008). Este fenômeno floresceu sobretudo na periferia das 

grandes cidades brasileiras. Pode–se dizer que ele se caracteriza por um processo de 

hibridização (CANCLINI, 2008) de gêneros musicais de caráter regional e/ou pela 

regionalização de gêneros globais. Assim, no norte do país, temos a presença marcante 

do Tecnobrega; no nordeste, o Forró Eletrônico e o reggae maranhense; no sudeste, o 

Funk Carioca (principalmente no Rio de Janeiro) e o Sertanejo Universitário 

(principalmente em São Paulo), que se estende também ao centro-oeste, onde temos o 

Lambadão Cuiabano. Estes e outros gêneros têm atraído a atenção das pesquisas 

realizadas, sobretudo no âmbito da comunicação social há pelo menos 10 anos. No 

entanto, poucos trabalhos foram feitos acerca do gênero musical responsável pelo 

mainstream regional predominante na região sul do Brasil: a Tchê Music.  

Recentemente, muitas bandas que se dedicam a este gênero estão “abandonando-o” 

para se voltar ao vasto mercado do Sertanejo Universitário ou para retornar aos modos 

tradicionais gaúchos, uma vez que foram proibidos de se apresentar enquanto tais nos 

CTG’s (Centros de Tradições Gaúchas) - outro extenso mercado de apresentações ao 

vivo.  

 

 

O Projeto Tchê Music 
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A formação da Tchê Music, seja como estilo, seja como gênero musical tem o 

contexto descrito a cima como ponto de partida. Musicalmente a mesma advém de uma 

fusão do ritmo da vaneira84 com o Axé Music e demais gêneros como pagode, sertanejo, 

lambada, samba, rock e outros, assim como os artistas ligados ao Vanerão já haviam feito. 

Guitarra, baixo, instrumentos de percussão e DJs são incorporados às bandas, ao mesmo 

tempo em que a indumentária típica do gaúcho, a pilcha85, é modernizada. Com o sucesso 

desta inovação/renovação, diversos grupos “tchê” seguiram o mesmo caminho: Tchê 

Guri, Tchê Garotos, Tchê Chaleira, entre outros.  

Paralelo a isso, nos anos 1990, temos também o surgimento de gravadoras 

independentes especializadas no regional, como a Acit e a Usa Discos, que irão contratar 

estes e outros grupos gauchescos no intuito de aumentar/diversificar seu cast de artistas. 

A grande maioria destes foi abrigada pela gravadora Acit86, que atualmente se intitula 

como a maior do sul do Brasil. Nos anos 90, as vendagens atingiram boas cifras87, apesar 

do fraco espaço que o gênero encontrava na mídia. Através desta gestão, alguns grupos 

conseguem angariar fãs igualmente jovem e promoverem seus próprios shows. 

Posteriormente, no ano de 1999, esse movimento vai ganhar destaque e contornos de um 

gênero musical autônomo, denominado Tchê Music.  

 O surgimento da Tchê Music está diretamente relacionado a saturação 

mercadológica dos gêneros musicais brasileiros no mainstream e ao apontamento de que 

a música gaúcha poderia fornecer uma alternativa de renovação. Quem primeiro assinalou 

essa possibilidade foram os únicos artistas que conseguiram conciliar um pouco do 

regional gaúcho às especificidades locais urbanas de Porto Alegre e assim leva-lo ao 

centro do pais, adentrando o panteão da MPB, na virada dos anos 1970 para os 1980: 

Kleiton e Kledir.  

Mais de 5 anos sem lançar um novo material, a dupla se reúne em 1996 para 

produzir o álbum intitulado “Dois”, que trazia majoritariamente músicas antigas. Uma 

das poucas canções inéditas chamava “Guri de Salvador”, um reggae que aproximava as 

cidades de Porto Alegre e Salvador e a Axé Music da música gaúcha, principalmente ao 

 
84 Dependendo do andamento, é chama também de vaneirinha ou vaneirão. 
85 Pilcha é a indumentária gaúcha tradicional, utilizada por homens e mulheres de todas as idades. O MTG 

disciplina o seu uso e no estado do Rio Grande do Sul é, por lei, traje de honra e de uso preferencial inclusive 

em atos oficiais públicos Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Pilcha> Acessado em 12/09/2012. 
86 http://www.acit.com.br/ 
87 O verbete do grupo Tchê Garotos da Wikipédia apresenta números de vendagens de mais de 30 mil cópias 

para os álbuns lançados em 1997 e 1998 pela banda. Disponível em: 

 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%AA_Garotos>. Acessado em: 12/09/2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/CTG
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%AA_Garotos
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final da canção onde um acordeom é tocado junto a típica percussão do axé. Em shows 

de divulgação do Álbum, no Rio de Janeiro, a dupla apelidou essa canção de “Tchê 

Music88”, e chegou a afirmar:  

 

 

A gente tem que levar o som gaúcho para o Brasil. A Bahia não 

exportou a axé music para o mundo? Chegou a hora da "Tchê Music". 

Temos um jeito muito nosso de produzir cultura. Precisamos refletir 

sobre a identidade gaúcha no fim do milênio. Não somos uma república 

tropicalista, como o resto do Brasil.89 

 

 

Dois anos depois, em 1998, o grupo Tchê Barbaridade levou seu Vanerão ao litoral 

do RS em um projeto intitulado “Tchê Elétrico”, no qual tocavam ao lado da banda baiana 

Suor & Ritmo. (DIAS: 2009). No ano seguinte, o movimento ganha grande visibilidade 

quando a Revista Amanhã, especializada em gestão, economia e negócios, realizou uma 

pesquisa para identificar o “top of mind” de produtos e serviços no Rio Grande do Sul. 

Para a surpresa de todos, a banda mais lembrada pelos jovens de 9 a 17 anos (“top of 

teen”) de Porto Alegre e sua região metropolitana foi a Tchê Guri, que conseguira 

ultrapassar toda a notoriedade do conjunto Engenheiros do Hawaii - segundo colocado na 

pesquisa. Em terceiro veio o Tchê Barbaridade. O quarto lugar ficou com a banda Os 

Serranos, do segmento campeiro, seguida pela Tchê Garotos, mais uma da geração 

renovadora. Ao saber disso, em 11 de abril de 1999 o jornalista Marcelo Machado 

conseguiu seis páginas para tratar do assunto na revista ZH – fascículo do jornal Zero 

Hora - com direito a manchete na contracapa geral. Foi esta matéria que cunhou o termo 

“Tchê Music”.  

Com a “descoberta” do novo gênero, este mesmo jornal lançou três coletâneas que 

reuniam os sucessos dos principais grupos “Tchê”: Tchê Barbaridade, Tchê Garotos e 

Tchê Guri. O resultado da iniciativa foi a venda de mais de 100 mil cópias e a premiação 

com disco de ouro90. Logo vieram matérias nacionais como a da Isto É, e a da Aplauso91. 

 
88 In: Veja Rio, 14 de agosto, 1996, p.50-51. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?id=YL4wAAAAYAAJ&q=%22tch%C3%AA+music%22&dq=%22

tch%C3%AA+music%22&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0CDkQ6AEwBjgKahUKEwi71dS2s9THAhVBNz4KHWRgBjQ>.  

Acessado em: 12//08/2016. 
89 Disponível em: <http://www.diariodecuiaba.com.br/arquivo/070599/dc2.htm>. 

Acessado em: 12/08/2016. 
90 Disponível em: <http://www.tcheguri.com.br/arquivodigital/index.html#>. Acessado em: 19/09/2013. 
91 Idem. 

https://books.google.com.br/books?id=YL4wAAAAYAAJ&q=%22tch%C3%AA+music%22&dq=%22tch%C3%AA+music%22&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CDkQ6AEwBjgKahUKEwi71dS2s9THAhVBNz4KHWRgBjQ
https://books.google.com.br/books?id=YL4wAAAAYAAJ&q=%22tch%C3%AA+music%22&dq=%22tch%C3%AA+music%22&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CDkQ6AEwBjgKahUKEwi71dS2s9THAhVBNz4KHWRgBjQ
https://books.google.com.br/books?id=YL4wAAAAYAAJ&q=%22tch%C3%AA+music%22&dq=%22tch%C3%AA+music%22&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CDkQ6AEwBjgKahUKEwi71dS2s9THAhVBNz4KHWRgBjQ
http://www.diariodecuiaba.com.br/arquivo/070599/dc2.htm
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Com tamanha repercussão, apareceu a primeira proposta nacional. A Abril Music, além 

de assumir a distribuição nacional de álbuns da Acit, montou o projeto de uma coletânea 

de Tchê Music gravada ao vivo em parceria com a Columbus Network, produtora de 

grupos de pagode como Só Pra Contrariar, e a produtora Mussini. Para a empreitada 

foram chamados ainda os artistas Oswaldir & Carlos Magrão e o grupo Pala Velho. Em 

uma nova matéria de Zero Hora92, Luis Mussini comentou qual seria a linha traçada para 

conquistar o mercado nacional: incorporar mais elementos do pop, ressaltando a 

pluralidade de estilos típica do gênero:  

 

 

“Não queremos que o público continue pensando que os gaúchos são 

apenas bota e bombacha. Até usamos, mas nossa roupa habitual não é 

essa. Seria o mesmo que exigir que os grupos que tocam forró usem 

roupa de cangaceiro.93”. 

 

 

A Tchê Music enquanto novo gênero musical massivo, endereçado ao mercado 

nacional, foi lançada através de um disco gravado ao vivo por 5 bandas de destaque, como 

uma alternativa de substituição a Axé Music, que começava a apresentar sinais de 

saturação. Em reportagem do jornal Zero Hora para a promoção deste show, o presidente 

da Abril Music, Marcos Maynard, junto a seu diretor de marketing Alexandre Katenas, 

os mesmo que havia 8 anos, quando trabalhavam na Polygram, tinham visto no axé uma 

possibilidade de alcançar o mercado nacional, comentaram: “Acreditamos na tendência 

de regionalização, que é mundial. Estivemos trabalhando nos Estado Unidos, onde tudo 

é muito segmentado, e fizemos um curso intensivo de como regionalizar94.”  

No entanto, o que aparentemente a gravadora tentou fazer foi diversificar a Axé 

Music a partir de uma outra tendência de regionalização e assim criar um segmento pop 

(brasileiro?) para explorá-lo no mercado mundial. A Axé Music, embora seja super 

efetiva na animação de grandes shows e tenha obtido um sucesso massivo que 

transbordou o nacional rumo ao internacional, ainda guardava uma regionalidade 

fortemente baiana, que traria algumas características que a colocariam em choque com 

certos valores da regionalidade gaúcha, sobretudo aquela tradicionalista. 

 
92 Idem. 
93 Idem. 
94 FERLA, Marcelo. Tchê Music quer laçar o Brasil. Zero Hora 27.10.1999. 
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As mudanças de estilo da Tchê Music nunca foram vistas com bons olhos pelos 

tradicionalistas e nativistas. Quando aquele ganhou nome e expressão de um movimento 

cultural que viria a representar o gaúcho para o Brasil, o MTG lançou um editorial de 

advertência contra a Tchê Music: 

 

 

O CTG que necessitar fazer contratação de conjunto que distorça a 

música, que despreze a pilcha ou que use de recursos próprios de cultura 

alienígena para obter lucro, deve pensar se não está na hora de trocar de 

nome e de finalidade”.95  

 

 

Os CTGs, além de prezarem pelo folclore, cuja ideia é justamente a de unir forças 

para preservar uma cultura dos “perigos de extinção” impostos pela velocidade das 

mudanças de modernidades como a da Tchê Music, são sociedades sem fins lucrativos. 

Mais que um embate cultural, parece haver uma disputa pela legitimidade de um modelo 

de difusão cultural. O MTG investe nos expansionismos de seus CTGs como uma 

franchising: estabelece uma série de regras codificadas que garantem a receita do sucesso. 

Quanto mais segui-las, mais o CTG estará integrado à rede e maiores serão suas chances 

de prosperar. Uma dessas regras é a de não obter lucro. Consequentemente, a atuação 

comercial de um CTG no mercado fonográfico, é vedada. Paradoxalmente, é através do 

sucesso dentro dos CTGs que os artistas irão prosperar comercialmente. Não pelos cachês 

pagos em apresentações, como fazem os grupos de Tchê Music, mas pela venda de discos. 

É difícil imaginar os milhões de cópias vendidas por Teixeirinha96, por exemplo, como 

algo dissociado à expansão brasileira dos CTG’s. Por outro lado, as milhares de cópias 

vendidas pelo pessoal da Tchê Music, mesmo que gerem uma boa receita, é que são a 

alavanca para atrair o público para sua verdadeira fonte de renda: as apresentações ao 

vivo. A final de contas, Teixeirinha morreu já há algum tempo e continua vendendo bem 

seus discos. Já os discos antigos dos grupos da Tchê Music provavelmente devem estar 

encalhados nas prateleiras.  

Trata-se de diferentes tipos de estratégia de plano de carreira, como descrito por 

Marcia Tosta Dias (2000): artistas de catálogo, que vendem pouco no lançamento, mas 

 
95 Disponível em: <http://www.paginadogaucho.com.br/ctg/tchemusic.htm> Acessado em: 19/09/2013. 
96 Teixeirinha é considerado o maior fenômeno pop da cultura gaúcha. Como cineasta foi, ao lado de 

Mazzaropi, o maior fenômeno popular do cinema sul-americano regional. Como cantor e compositor lançou 

70 LPs, os quais ultrapassam a marca dos 120 milhões de cópias vendidas, segundo a estimativa de seu 

verbete da Wikipédia. No ano de 1983, por exemplo, ele teria ficado atrás apenas de Roberto Carlos na 

venda de discos e ingressos (MANN: 2002, p.44).  



104 
 

tendem a aumentar as vendas com o passar do tempo, e artistas de marketing, que vendem 

muito bem no lançamento e quase nada no catálogo.  

Também o conselho estadual de cultura do RS declara um projeto submetido a lei 

de incentivo à cultura como “irrelevante” e qualifica-o como mais um exemplo de 

“bestialização da cultura nacional97”.  

Apesar da resistência do MTG, os grupos de Tchê Music continuaram vendendo 

muito bem. Em 1999, quando a divisão começa a se acirrar, isso ainda não era um 

problema. Como afirmou Paulinho Bombassaro, em entrevista: “bem ou mal estávamos 

na mídia98” Em suas apresentações ao vivo, utilizando um número mínimo de acessórios 

da pilcha e selecionando bem o repertório, os grupos de Tchê Music conseguiam se 

apresentar nos CTGs sem causar grandes transtornos, assim como os tradicionalistas eram 

convidados a se apresentar em seus shows.  

Em 2005, matéria do Zero Hora destacou que, além de uma agenda repleta de 

shows, pelo menos sete das bandas de Tchê Music atingiram cifras de 50 mil CDs 

vendidos99. Considerando as transformações do mercado que levaram a indústria do disco 

a uma crise, obrigando-a a reduzir a número de vendas que concede o disco de ouro de 

100 para 50 mil, pode-se dizer que a Tchê Music manteve o mesmo sucesso. Isso graças 

à política de baixo preço praticada pelos grupos e gravadoras, que se tornou ainda mais 

viável a partir do barateamento da mídia virgem com o passar dos anos. Vejamos o caso 

do grupo Tchê Guri. 

O grupo Tchê Guri, vendia seus CDs nos shows, em envelopes, a R$ 5. Nas lojas, 

em caixa acrílica, o mesmo saía a R$ 11,90100. Com o sucesso que obteve, decidiu criar 

sua própria gravadora e selo musical em 2003: o SL4Music. Através de uma parceria com 

Umberto Ruaro de Meneghi, diretor da gravadora Acit, e com a rede de supermercados 

União, os “Guris” criaram um empreendimento diferente. Está última empresa é detentora 

da marca Valore que está presente em 208 produtos alimentícios distribuídos por ela a 

mais de 10 mil pontos de venda cadastrados nos três estados do sul. A estratégia foi 

utilizar essa imensa rede que se estendia por várias cidades para distribuir e vender seus 

discos. Outra ação foi a distribuição gratuita de discos para as rádios do interior que 

normalmente não têm este contato direto com gravadoras e precisam comprar seu 

 
97 Projeto é considerado irrelevante. Zero Hora 22.12.1999. 
98 Entrevista concedida ao autor em : 07/08/2012.  
99 Disponível em: <http://www.tcheguri.com.br/arquivodigital/index.html#> Acessado em: 19/09/2013. 
100 Idem. 



105 
 

próprios discos. Tendo em vista a crescente concorrência do disco pirata nesta época, a 

gravadora decidiu fixar preços populares para seus CDs, que variavam de R$ 7 a R$ 9. 

Além disso, dentre as estratégias de ampliação da distribuição, estava prevista a venda do 

disco original nos camelôs das cidades do Sul. Em declaração ao jornal O Imigrante, 

Umberto Ruaro de Meneghi explicou:  

 

 

Este nicho de mercado representa hoje [2003] 40% da venda total de 

CDs no Brasil, isso falando em âmbito geral, pois se falamos nas 

grandes companhias multinacionais este número passaria 

tranquilamente dos 60%. A fórmula baseia-se no simples fato de poder 

entregar o produto a esse nicho com valores compatíveis ao bolso da 

população”101.  
 

 

O sucesso da Tchê Music ficou restrito ao sul do Brasil. Mesmo após o grande 

investimento da coletânea da Abril Music, a estratégia de levá-la para o mercado nacional 

não foi para a frente.  Desta forma, houve uma retomada ao gauchismo por parte de muitas 

bandas. Nesse sentido, em 2012, o Tchê Guri lança o algum denominado “DNA Gaúcho”, 

seguido do DVD “Ao Vivo no Maior CTG do Mundo”, que fica na Bahia, ou seja, 

voltaram seu repertório aos fandangos tradicionalistas também aproveitando a circulação 

nacional que obtiveram com a filiação ao projeto Tchê Music.   

 O grupo Tchê Barbaridade, tido como o grupo percursor das renovações que 

levaram à Tchê Music, havia direcionado sua carreira para São Paulo, mas insatisfeita 

com o andamento do trabalho resolveu descer ao sul e retornar a pilcha e a tradição. Em 

matéria da Zero Hora de 17 maio de 2012102, o coordenador do grupo, Paulo Bombassaro, 

declarou: “Estávamos fazendo coisas que os produtores queriam, como gravar com 

sertanejos. Nada contra, só que não era algo nosso”.  

No entanto, a maioria dos grupos se direcionam ao sertanejo universitário, 

sobretudo após 2010, quando o gênero intensifica aquilo que Gustavo Alonso classificou 

como “poética da farra” (2015, p.395). Tal conversão se deu de forma natural àqueles 

que queriam manter uma identidade jovem e pop, pois ambos os movimentos são muito 

similares. O produtor Carlos Eduardo Miranda chegou a afirmar: 

 

 

 
101 Idem. 
102 Disponível em: <http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-

caderno/noticia/2012/05/tche-barbaridade-veste-a-bombacha-e-retorna-ao-palco-do-ctg-35-

3761548.html>. Acessado em: 19/09/2013 
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Isso que a gente chama hoje genericamente de sertanejo universitário já 

vem de muitos anos atrás e tem a ver com geografia e economia, 

principalmente pela subida dos gaúchos pelo oeste do Brasil. Eles 

levaram as tradições gaúchas junto e, com elas, um negócio chamado 

'Tchê Music', que foi inventado para competir com os baianos com a 

axé music nos anos 1990. Só que os grupos, que eram todos Garotos 

não sei o quê' nos nomes, misturaram com o arrocha, que é o samba 

baiano que existe há anos. Isso que a gente está vendo, que não sabe se 

é forró, sertanejo universitário, arrocha e tem até uma linhagem gospel, 

é um retrato do Brasil. O povo se mistura, a pele se mistura, a música 

se mistura. Qual é o problema com isso? (MIRANDA apud MATIAS, 

2015)103 

 

 

Michael Teló, antes de estourar internacionalmente com o sucesso “Ai se eu te 

pego, integrava o grupo sul-mato-grossense nominado denominado “Tradição”, que a 

aderiu a estética da Tchê Music.  Este conjunto de baile tinha um repertório regional 

diverso que ia da música sertaneja, das guarânias paraguaias até a vaneira e o chamamé 

gaúchos. A partir de 1999, gravaram sucessos das bandas do Projeto Tchê Music e 

passaram a compor músicos neste estilo, como “Vaneira das meninas carinhosas”, por 

exemplo. O artista afirma que aquilo que caracteriza a levada mais pop do sertanejo atual 

tem como base a batida do Vanerão: 

 

 

O elemento da música gaúcha que uso hoje é a batida mesmo. (...) Foi 

isso que a gente fez: produzimos uma levada um pouco mais pop, 

vamos dizer assim. Na batida do violão, colocamos um violão de aço, 

de uma maneira mais pop. A bateria é com a levada dos bailes, que a 

gente usa até hoje. Mas vai se misturando, ganhando uma cara mais 

popular, para que a galera compre a sua ideia, no Brasil inteiro, de norte 

a sul. Trouxemos um pouco da sanfona gaúcha, aquele balançado, mas 

com a cara um pouco mais sertaneja, lá de Goiás – aquele toque mais 

chorado –, e essa mistura acabou dando certo. Se você liga a rádio hoje, 

percebe que a maioria das duplas de sucesso faz, praticamente, um 

vanerão sertanejo, que dá esse batidão gostoso e brasileiro. 104 

 

 

A Tchê Garotos afirmou terem sido eles os criadores daquilo que chamaram de 

“batidão sertanejo”105. Não por acaso, são eles a única das bandas originais que 

 
103 Disponível em :< https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/17/amadurecimento-do-

mercado-musical-permitiu-parcerias-inusitadas-em-2015.htm>. Acessado em: 14.11.2018. 
104 Disponível em : https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2016/08/michel-telo-

fala-sobre-a-influencia-do-vanerao-em-sua-carreira-nasci-ouvindo-musicas-gauchas-7315633.html. 

Acessado em : 20/11/2018. 
105 Disponivel em : < https://www.terra.com.br/diversao/musica/fomos-nos-que-inventamos-o-batidao-

sertanejo-diz-tche-garotos,675fbbd670a5a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acessado em : 

20/11/2018.  

https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/17/amadurecimento-do-mercado-musical-permitiu-parcerias-inusitadas-em-2015.htm
https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/17/amadurecimento-do-mercado-musical-permitiu-parcerias-inusitadas-em-2015.htm
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2016/08/michel-telo-fala-sobre-a-influencia-do-vanerao-em-sua-carreira-nasci-ouvindo-musicas-gauchas-7315633.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2016/08/michel-telo-fala-sobre-a-influencia-do-vanerao-em-sua-carreira-nasci-ouvindo-musicas-gauchas-7315633.html
https://www.terra.com.br/diversao/musica/fomos-nos-que-inventamos-o-batidao-sertanejo-diz-tche-garotos,675fbbd670a5a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/diversao/musica/fomos-nos-que-inventamos-o-batidao-sertanejo-diz-tche-garotos,675fbbd670a5a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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compuseram o Projeto Tchê Music a manter a vertente atualmente. Deixou a gravadora 

Acit, passou para a Som Livre e teve a música “Cachorro Perigoso106” como tema de um 

personagem da novela das 21h, Avenida Brasil. Conseguiu alcançar uma média superior 

a 20 shows mensais, em todo o Brasil, dobrar seu cache de 20 mil para 40 mil reais. Para 

isso, teve que se adaptar à realidade do centro do país. Seu vocalista, Sandro Coelho, na 

mesma matéria do jornal Zero Hora do mês de maio, explica: “Nossa pretensão de voltar 

a tocar de bombacha algum dia é zero”, e completa: “No centro do país somos uma 

banda sertaneja do Sul. Lá, ninguém conhece Tchê Music” 107.  

Na música “Cachorro Perigoso”, assim como na maior parte da obra do Tchê 

Garotos, o reconhecimento do universo gauchesco ali presente não é imediato, sobretudo 

para outros públicos. Um destes aspectos, parece ser a animalização do masculino 

apresentada como algo positivo. No caso desta música, a virilidade masculina, taxada de 

perigosa, é naturalizada através do “amor” como sinônimo de sexo:  

 

 

Cachorro, perigoso 

Safado, carinhoso 

E pronto pra te dar amor 

Louco pra fazer amor 

 

 

 

 

O Maxixe – um gesto que virou dança 

 

A Dança do Maxixe não é aquela onde há “um homem no meio, com duas 

mulheres, fazendo sanduíche, como descreve a letra da canção homônima, de autoria do 

grupo Companhia do Pagode. Nem aquela, não menos escandalosa, dança do maxixe que 

sacudia os bailes brasileiros no final do século XIX. Trata-se de uma nova modalidade de 

dança gauchesca praticada no sul do Brasil, também conhecida como “Vanera Suingada”.  

Maxixe, ou Vaneira Suingada, advém do ritmo simples da Vaneira, cujo passo 

básico é o popular “dois pra lá, dois pra cá”. A tal “suingada” veio pela inclusão de passos 

 
106 Ver anexo IV. 
107 Disponivel em : < https://www.terra.com.br/diversao/musica/fomos-nos-que-inventamos-o-batidao-

sertanejo-diz-tche-garotos,675fbbd670a5a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acessado em : 

20/11/2018.  

https://www.terra.com.br/diversao/musica/fomos-nos-que-inventamos-o-batidao-sertanejo-diz-tche-garotos,675fbbd670a5a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/diversao/musica/fomos-nos-que-inventamos-o-batidao-sertanejo-diz-tche-garotos,675fbbd670a5a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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típicos do pagode, incluindo aéreos, e muita sensualidade. Com a formação de grupos de 

dança organizados, a dança também recebeu influências do antigo maxixe do século XIX 

que ainda é ensinado em cursos de dança de salão.  

O crítico Timóteo Pinto, especialista em gêneros musicais periféricos, descreve 

essa história que tem o protagonismo de uma dupla de frequentadores chamada Faísca e 

Fumaça: 

 

 

Como não sabiam dançar o dois pra lá dois pra cá do retangular vaneirão 

ortodoxo, começaram a rebolar e adaptar o seu samba no pé ao som da 

sanfona. As pessoas mais próximas achavam aquilo muito engraçado e, 

aos poucos, começaram a imitar. Como chacoalhar o esqueleto era 

muito mais divertido do que tentar inutilmente ensinar Faísca & 

Fumaça a dançarem durões, a moda começou a se espalhar e os 

dançarinos da nova dança, que a princípio eram apenas alguns, 

passaram a ser dezenas, depois centenas e os problemas começaram a 

aparecer. Naturalmente que os arautos da tradição campeira e dos 

valores da família gaúcha não permitiriam tamanho deprave dentro de 

seu respeitoso estabelecimento cultural. Os seguranças começaram a 

receber ordens para expulsar sumariamente a bagaceiragem que 

insistisse naquela dança obscena.108 

 

 

Aqui há mais um ponto em comum com o maxixe do século XIX. Ambos os 

gêneros de dança surgem a partir de um cruzamento com uma cultura de matriz africana. 

Ambas as tinham forte clamor popular e, em algum momento, foram proibidas. E o mais 

irônico de tudo, guardadas as proporções seculares que as separam, ambas se formaram 

através de um processo de hibridização parecido que deriva de um mesmo gênero pai: a 

habanera. Em outro artigo seu, Timpin esclarece a questão com uma provocação:  

 

 

Interessante notar que esse pessoal defensor da tradição parece ignorar 

que o vaneirão, por exemplo, surgiu de uma mistura de diversos ritmos 

com a habanera, que floresceu em Havana, Cuba, há mais de 200 anos 

e foi a primeira música genuinamente afro-latino-americana. Se essas 

pessoas já apitassem naquela época, é bem provável que não tivéssemos 

hoje nem o vaneirão, nem o Texeirinha. Aliás, será que esse povo se 

lembra que o Texeirinha gravava samba-canção?109  

 

 

 
108 Disponível em: <http://musicaoriginalbrasileira.blogspot.com.br/2011/02/maxixe-nova-e-subversiva-

danca-gaucha.html>. Acessado em: 18/09/2013. 
109 Disponível em: <http://musicaoriginalbrasileira.blogspot.com.br/2009/04/mas-bah-tche-isso-nao-e-

coisa-de-gaucho.html>. Acessado em: 18/09/2018. 

http://musicaoriginalbrasileira.blogspot.com.br/2011/02/maxixe-nova-e-subversiva-danca-gaucha.html
http://musicaoriginalbrasileira.blogspot.com.br/2011/02/maxixe-nova-e-subversiva-danca-gaucha.html
http://musicaoriginalbrasileira.blogspot.com.br/2009/04/mas-bah-tche-isso-nao-e-coisa-de-gaucho.html
http://musicaoriginalbrasileira.blogspot.com.br/2009/04/mas-bah-tche-isso-nao-e-coisa-de-gaucho.html
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Assim podemos arriscar mais uma correlação entre os dois maxixes. O do século 

XIX, assim como o atual, estão diretamente ligados a um determinado modo de execução 

dos grupos musicais. No caso do primeiro, não havia letra e o formato musical não era o 

da canção, ao contrário do caso do segundo. O maxixe do século XIX está ligado à 

partitura e sua cadeia produtiva editorial. O gênero sobrevive até as vésperas da década 

de 1930 (TINHORÂO, 1978), momento de ascensão do disco, sua cadeia produtiva e do 

formato canção, para a grande maioria da música popular. O fato de o maxixe atual surgir 

em um momento de decadência da indústria do disco e estar ligado à Tchê Music, que 

investe em novos tipos de negócios musicais, parece mais do que uma coincidência 

interessante.  

O público da Tchê Music já conhecia aquela nova dança que há muito era praticada 

por algumas poucas pessoas nos bailes, sobretudo o do Clube Farrapos. Quando saiu a 

notícia de que um Clube do Maxixe iria ministrar aulas de dança antes do início do 

tradicional baile de domingo do Farrapos, 400 pessoas se apresentaram. Depois disso, 

rapidamente novos grupos, amadores e profissionais, se formaram. Como já mencionado, 

as mudanças de estilo da Tchê Music desagradaram muito os tradicionalistas e nativistas 

que de imediato impediram a contratação desses grupos para os fandangos de CTG. No 

entanto, segundo Sandro Coelho, ex-vocalista da banda Tchê Garotos: “O que assustou 

os CTGs foi a maneira que a gurizada começou a dançar” (MANSQUE: 2016a, p.14).  

Desta forma, a dança do maxixe nasce do cruzamento de estilos musicais e do 

encontro de diferentes públicos. As festas de pagode já vinham desenvolvendo uma 

modalidade eclética de dança a dois, onde a sensualidade não era um problema. John 

Souza, criador de um dos primeiros grupos de dança organizados, chamado Los 

Borrachos Maxixeiros, em 2000, afirma que, antes disso, o surgimento da dança veio a 

partir de uma performance mais sensualizada: 

 

 

A dança era conhecida como xinxado, que seria xinxa ou xinxar. Pegar forte, 

juntinho, apertado ou, como falamos aqui, manear, prender... o nome, na 

verdade, as pessoas falavam: ‘você vai dançar xinxado’ e usavam a expressão 

‘sair maxixando’. Daí vem xixando, xinxar e maxixar - basicamente o nome 

final110. 

 

 

 
110 John Souza, em entrevista concedida ao autor, em 2014.  
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Assim como o grupo Los Borrachos Maxixeiros, criado por John, surge o PM 

(Patrulha Maxixeira), o Bonde dos Maxixeiros, o DN (Danadas Maxixeiras), o Tradição 

Maxixeira, e a SWAT – Elite Maxixeira. Posteriormente, concursos de dança começaram 

a ser organizados pelas casas. Em Porto Alegre, o clube Farrapos criou o Clube do 

Maxixe, contratando o grupo Patrulha Maxixeira para ministrar aulas de dança antes da 

festa de seu bailão de domingo. O mesmo grupo teve sua marca patenteada pelo 

empresário Paulinho Bombassaro, o “dono” da Tchê Barbaridade e sua filha, a produtora 

Shanna Bombassaro. Assim como ele, muitos desses grupos seguiram um caminho de 

profissionalização. Atualmente é comum que equipes de dança concedam aulas gratuitas 

antes do início das festas, nos bailões. Como visto, no caso da Cervejaria Rodeio, é 

concedido um desconto de mais de 50% no preço do ingresso para quem chegar cedo e 

fizer a aula. 

Além da participação nos DVDs de grupos como Tchê Barbaridade, Balanço Tchê 

e Gang Batidão, o Patrulha Maxixeira participou de programas de televisão como o 

Patrola da RBS e o programa Explosão Tchê da Ulbra TV, que iam ao ar todos os 

domingos. Atualmente, o grupo encontra-se em recesso devido à situação pessoal de seus 

integrantes e por dificuldades relativas a formalização de uma empresa ou associação. O 

PM nunca chegou a gerar uma receita suficiente que pudesse sustentar a seus 

integrantes111. 

 A resposta do MTG à institucionalização a nova dança foi imediata. No mesmo 

ano (2006), a dança foi proibida, ao mesmo tempo que todos os grupos de Tchê Music 

foram finalmente banidos dos CTGs por promoverem tamanha descaracterização dos 

protocolos das “danças gaúchas” – atividade precursora deste movimento associativo. Os 

grupos Tchê Garotos, Tchê Barbaridade, Tchê Guri e Luiz Claudio e Tribo da Vaneira 

reagiram com a criação do Movimento Tchê Brasil (MTB). Idealizada pelo produtor 

Marcio Oliveira Em 13 de setembro de 2006, foi realizada a “Festa Tchê”, no Scala Club, 

na cidade de São Leopoldo112.  

Além disso, essa restrição contribuiu ainda mais para que os grupos musicais se 

voltassem ao sertanejo universitário. Consequentemente, os shows de Tchê Music 

também diminuíram. Fábio Vargas, vocalista do Tchê Guri, disse ao jornal Diário Gaúcho 

 
111 Entrevista concedida ao autor por Cristiano Lemes do Patrulha Maxixeira, em 28/05/2012. 
112 Disponível em: < Apaisanado.blogger.com.br/2006_08_01_archive.html>. e 

<http://orkut.google.com/c3305546-t37251c4d7055efb1.html>. Acessado em: 03/05/2014. 



111 
 

em 2008: “A gente tinha um certo receio de abandonar as bombachas e chocar o público. 

Mas quando fomos proibidos de tocar em CTGs tomamos coragem113”. Na opinião de 

Cristiano Lemes da Patrulha Maxixeira, a medida foi prejudicial à Tchê Music e ao 

maxixe.  

 

 
Eu acho que depois que entrou o sertanejo universitário o maxixe caiu 

um pouco. Pela concorrência da própria música e porque muita gente 

que tinha banda de Tchê Music saiu para montar outra de sertanejo, 

achando que iria vingar mais, pelo fato de os CTGs estarem contra. Daí 

eles preferiram passar para esse outro segmento. Ainda tem algumas 

bandas que tocam esse tipo de música, mas são bem poucas. Tem o 

exemplo do grupo expresso Tchê que tirou o ‘tchê’ do nome; tinha o 

Gang do Arrasta Pé que hoje também voltou-se mais para o sertanejo 

universitário.114 

 

 

Atualmente, com o retorno de alguns grupos ao tradicionalismo, a tendência 

parece ser mais a de união que a de separatismo, como opinou Lê Vargas, vocalista da 

Tchê Guri, cujo próximo disco promete um retorno às raízes e à pilcha, em reportagem 

supracitada do Zero Hora. O grupo Tchê Barbaridade, que está lançando o álbum 

intitulado “100% Gaúcho”, foi convidado pelo tradicional CTG 35 de Porto Alegre para 

ser a atração principal do mês de maio, que é o de aniversário do centro. No entanto a sua 

“patroa” (como são chamados os diretores), Márcia Cristina Borges da Silva, ainda faz 

jus à tradição positivista de interpretação dura das normas: “Chamamos o grupo para 

uma reunião, e ficou acertado que o regulamento vale para todos. No palco a pilcha é 

obrigatória, e o ritmo tem que ser gauchesco. E o público está avisado de que é proibido 

o maxixe.” 

Ser um grupo “de Tchê Music” foi uma estratégia interessante sobretudo para o 

mercado fonográfico. Como a maioria destes grupos possui as apresentações ao vivo 

como principal fonte de renda e, provavelmente, é o próprio show o principal ponto de 

venda de discos, há tempo que os artistas renegam o gênero. Assim como aconteceu com 

o termo ‘bailão, o termo Tchê Music tornou-se uma denominação carregada de estigma 

social. Foi isso que Kaio Hoffmann (2007) constatou ao realizar um trabalho etnográfico 

junto a algumas bandas da região de Florianópolis. Estes relataram não ser um termo 

 
113 Disponível em: <http://www.tcheguri.com.br/arquivodigital/index.html#>. Acessado em: 19/09/2013. 
114 Entrevista concedida ao autor por Cristiano Lemes do Patrulha Maxixeira, em 28/05/2012. 
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utilizado entre eles, e que a Tchê Music seria “coisa da mídia” (HOFFMANN: 2007, p. 

32). No entanto, dentre várias denominações utilizadas entre eles115, a referência ao 

gênero propriamente musical mais tocado (vaneira) é recorrente. Não por uma definição 

exclusivamente musicológica e sim pois este termo, além de outros, identifica os espaços 

das apresentações ao vivo, que têm em comum a presença da dança – realizada 

majoritariamente, em pares, como também é o caso dos bailes de CTG. 

 

 

Vanerão Universitário 

 

Quase 20 anos depois, o jornal Zero Hora que, é bom lembrar, foi coautor do 

Projeto Tchê Music, publica uma matéria reflexiva, intitulada “A anatomia de uma 

derrota”: “Outros grupos que eram associados à Tchê Music, como Tchê Chaleira e Tchê 

Sarandeiro, hoje integram uma cena denominada como vanerão universitário – que 

adapta a vaneira para o sertanejo universitário” (MANSQUE, 2016, p.15). 

Diferente do Sertanejo Universitário que, apesar de conter certos aspectos 

periféricos, caracteriza-se por um viés de ostentação do luxo, típico das altas camadas 

sociais, o caso da Tchê Music e dos bailões permanece vinculado a pontos periféricos que 

carecem de espaços de entretenimento. Nesse contexto o espaço dos bailões se estende a 

locais de passagem: pequenos comércios, largos, postos de gasolina, estações de ônibus 

ou trem. Se no Sertanejo Universitário o carro aparece como símbolo de status individual, 

como na música “Camaro Amarelo”, de Munhoz & Mariano, na Tchê Music, o carro tem 

uma função colaborativa. Amigos e conhecidos se organizam para dividir os custos da 

viagem. Mais do que isso, como a ida às festas demanda tempo, estes trazem a festa para 

dentro do carro. A prática de tuning116 é bastante comum, como apontam as letras das 

músicas “Fuscão do Tchê117”, da banda Tchê Barbaridade e Chevettão”118, do grupo 

Garotos de Ouro respectivamente: 

 

 
115 “Vanera pop, música de baile, vanera maxixada, estilo fandangueiro jovem, estilo do sul e linha mais 

aberta” (HOFFMANN: 2007, p. 32). 
116 Tuning (expressão inglesa traduzida como afinação, optimização ou personalização) ou car tuning 

(afinação/personalização de carros) é um passatempo que consiste em alterar as características de facto de 

um automóvel a um nível de personalização extrema. Disponível em : 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Tuning>. Acessado em : 12/06/2018. 
117 Ver anexo VII. 
118 Ver Anexo VIII 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passatempo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tuning
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Comprei um fuscão 

De dar inveja nos magrão 

Modelo zóio de sapo 

Bem rabaixado no chão 

Mil e seiscentas cilindradas 

Dá uma olhada na pintura 

Tapadinho de adesivo 

E mais um monte de frescura... 

(...) 

Não querendo me gaba 

Mas a gasosa é com as meninas 

Pois elas já me conhecem 

Pelo ronco da buzina... 

 

 

 

 

Tenho um Chevette, sete quatro, tubarão. 

Rebaixado roda quinze, insulfime, surdinão 

O meu carro bem pegado vem na onda dos magrão 

Caprichei numa sonzeira vale mais que um chevettão 

(...) 

Toda galera diz que o cheva é da hora 

No postinho não demora tô detonado vanera 

(...) 

Já me perguntaram se eu vendo o campeão 

Faço pega levo todas faturei um dinheirão 

O meu auto não tem preço nem que seja por milhão 

A carona é reservada só embarca mulherão 

 

 

Associar masculinidade com carros no intuito de despertar interesse erótico nas 

meninas é uma forma de transladar a masculinidade afirmativa do gaúcho para o ambiente 

do rock e do pop. Essa justaposição é apresentada com estranhamento, deboche e uma 

grossura própria ao gauchismo. Tal aproximação é imediatamente suavizada pela 

justificativa de quem não está querendo se “gabar”, mas atrair mulheres. O constante 

processo de modernização do carro, descrito como “um monte de frescura”, serviria como 

fonte de renda “Faço pega levo todas faturei um dinheirão” e, principalmente, como fonte 

de atração sexual, seja através do som, seja através da carona.  

A proliferação de bailões, enquanto novo tipo de casa noturna, também está 

relacionada à expansão urbana da região metropolitana de Porto Alegre em conexão às 

cidades do interior. Se o desenvolvimento do mercado musical, tanto do disco quanto de 

shows, se deu por caminhos e locais distintos, suas cenas musicais parecem estar se 

cruzando com uma intensidade maior. É preciso levar em conta a complexidade dos 
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movimentos migratório que se estabelecem entre o centro e a periferia das metrópoles, 

mas também entre esta e as demais cidades do interior do estado.  

O bailão contemporâneo tem também a presença constante das chamadas 

“bandinhas”, outro estilo musical bem mais antigo que a Tchê Music e o Vanerão, mas 

que nunca ganhou nome próprio. Enquanto as bandas de Tchê Music privilegiam uma 

mistura do ritmo gaúcho da vaneira com gêneros musicais nacionais, as bandinhas, sem 

fazer qualquer menção ao gauchismo, partem de ritmos germânicos como a polka e a 

marcha, misturando-os a um repertório internacional - notadamente o rock e a disco. Se 

na Tchê Music o instrumento de referência é a gaita (acordeom), nas bandinhas seu traço 

mais marcante é o naipe de metais, normalmente composto por dois trompetes e um 

saxofone.  

As bandinhas também estão diretamente associadas aos bailões, mas não aos da 

região metropolitana de Porto Alegre e sim aos que surgiram nas cidades do interior. 

Advém de um mesmo fenômeno de renovação dos bailes de sociedade. Adentram os 

bailões da capital logo no início do “fenômeno do bailão”, mas certamente guardam uma 

forte relação indenitária de tradição e modernidade própria às cidades do interior, onde, 

possíveis cenas (passadas, presentes ou futuras) existem. 

Recentemente o jornal Zero Hora publicou uma grande reportagem, produzida por 

jornalistas que acompanharam a celebre bandinha “Os Atuais” na realização de 5 shows, 

durante um final de semana. Na descrição da reportagem, podemos perceber que a 

sociabilidade desses eventos segue um outro caminho: 

 

 

Os pares de dançarinos são formados por pessoas com mais de 40 anos. 

Dificilmente o público mais jovem se arrisca na pista – a gurizada se 

limita a ficar em rodinhas e balançar o corpo com um copo de cerveja 

à mão. É o que se vê, repetidamente, nos outros quatro shows 

(MANSQUE, 2016). 

 

 

Ao norte de Porto Alegre temos a presença marcante das festividades alemãs, 

como as kerbs e as Oktoberfests. As “bandinhas” comumente dividem o palco com 

bandas folclóricas alemãs. É provável que uma cena dos bailões do interior não tenha a 

mesma “exclusividade de classe” nem seja marcada pelo mesmo estigma social que a da 

região metropolitana de Porto Alegre. Ao invés disso teríamos o estigma de “interiorano”, 

“caipira”, ou, mais precisamente, o de “colono” - possivelmente uma das razões que 
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contribuem para que o público da capital perceba o estilo das bandinhas como algo 

“ultrapassado”, endereçado a um público de maior idade.  

Como visto no caso da Cervejaria Rodeio, tanto os circuitos musicais das bandas 

quanto as cenas musicais em que o público às encontra, caracterizam-se por um fluxo 

migratório, seja no sentido simbólico (identidade imigrante de clubes tradicionais como 

a Casa de Portugal), seja no sentido das práticas dos agentes, que percorrem longas 

distâncias. A música “Pegando o Ônibus”, da banda “Musical JM”, do estilo “Bandinha”, 

ilustra isso:  

 

 

Eu moro aqui, você mora aí 

Estamos tão longe, será que vai dar certo? 

(...) 

Porto alegre é longe, tô pegando o ônibus pra te encontrar 

 

 

De qualquer forma, o estilo próprio das bandinhas – um gênero musical detentor 

de um ritmo exclusivo e de sonoridades bastante específicas – se enquadra na festividade 

do bailão e, bem ou mal, contribui para a fruição da experiência musical do público que 

parece adaptar os passos da dança do maxixe a ele sem maiores problemas. Além disso, 

a presença desses grupos também contribui para atrair um público de mais idade e assim 

preservar a heterogeneidade etária e o caráter familiar que fazem parte da experiência 

musical dos bailões.  

Trata-se de um processo de reconfiguração no qual a família deixa de ser o núcleo 

fundamental da festividade. No lugar dela, a escola, enquanto instituição tradicional 

propagadora de tais valores, ganha centralidade, sobretudo com a emergência da 

organização de equipes, cursos e concursos de dança do maxixe. Como resultado, temos 

a conformação de uma identidade jovem (ao mesmo tempo que regional e periférica) que 

transpassa dicotomias como modernidade X tradição, urbano X rural, local X global, 

tendo como vetor geral uma busca de atualização constante que visa representar o 

momento presente em função do território vivido. 
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CAPÍTULO II – O bagualismo como cultura transmidiática gauchesca: o 

caso das “versões gaúchas” 
 

Embora em desuso, a experiência musical do segmento regional gaúcho ainda se 

dá através do consumo de CD’s e/ou DVD’s, de modo representativo. O consumo musical 

via streaming é incipiente, esparso e, por isso, muito pouco estudado. Por essas razões, 

este capítulo será dedicado ao caso da criação de uma comunidade, no Youtube, pelos 

artistas Lawrence e Germano.  

 

1. Gaúcho universitário 

 

Germano e Lawrence, dois estudantes gaúchos de engenharia da Universidade 

Federal de Santa Maria, se sentiam incomodados com a presença constante da música 

Passinho do Volante e seu refrão “Ah, lelek, lek, lek...” ecoando em suas mentes. A gíria 

carioca (lek) passou até a fazer parte do vocabulário utilizado entre eles que, além de 

colegas, dividiam o apartamento onde moravam. Em um momento de saturação, Germano 

respondeu a Lawrence o seguinte: “leklek é o barulho do meu relho no lombo desses 

moleque”. Nascia aí o verso principal da paródia intitulada Barulho do meu relho.  

O resultado agradou e os dois resolveram gravar um vídeo registrando a 

brincadeira. Germano ficou com o canto e o violão enquanto Lawrence se ocupou do 

acordeom e da técnica necessária à gravação. Utilizando a webcam de um laptop, o vídeo 

foi gravado em fundo branco no próprio apartamento e em seguida lançado no canal do 

Youtube de Lawrence. Vinte e quatro horas depois o vídeo contava com duzentas mil 

visualizações. A partir de então, a dupla passou a produzir paródias de funks em “versões 

gaúchas” no intuito de “melhorar” aquilo que, segundo seus gostos pessoais, era o que 

havia de pior.  

 

 

Amadores e profissionais: um discurso da qualidade 

 

Germano e Lawrence já haviam conquistado um público fiel (mais de cinquenta 

mil seguidores em seu canal do Youtube) e contavam com uma agenda de shows cheia. 

A qualidade das paródias e o talento musical da dupla sem dúvida são fatores decisivos 
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que explicam o sucesso de seus vídeos. No entanto, dentre inúmeros vídeos produzidos 

por pessoas talentosas que existem no Youtube, poucos ultrapassam a faixa de 1mil 

visualizações.  

Para Eggo Muller (2009), que analisou discursos sobre a “qualidade” em vídeos 

tutoriais e manuais que ensinam a fazer um “bom” vídeo do Youtube, prevalece a crença 

culturalmente compartilhada de que quanto melhor a qualidade do conteúdo, maior será 

a audiência e maior será o impacto da mensagem, ou seja, certas hierarquias da cultura 

amadora tradicional são mantidas mesmo em comunidades onde as discussões e o 

“conteúdo” dos vídeos tratam sobre técnicas audiovisuais e estratégias de comunicação 

social.  Tais discursos, diz ele, não podem ser pensados de forma binária (através da lógica 

bottom-up e butom-down, que coloca a indústria (“profissional”) da música de um lado e 

a cultura participativa (“amadora”) do outro, pois negociam o Youtube como um espaço 

específico de expressão, intercâmbio e construção da comunidade.  

No campo da música um certo “discurso da qualidade” também é muito presente. 

Acredita-se que através do potencial da internet, basta que se tenha talento para ser 

reconhecido.  

Talvez o caso brasileiro mais emblemático de sucesso musical conquistado através 

das redes sociais tenha sido o de Mallu Magalhães. A cantora obteve milhares de 

visualizações ao postar quatro músicas de sua autoria na plataforma Myspace, totalizando 

1,9 milhões de visitas ao seu perfil em 6 meses (LIMA: 2012, p.197). A idade precoce da 

cantora, apenas 15 anos na época, chamava a atenção e confirmava o “talento nato” da 

garota que rapidamente seguiu a carreira artística fazendo shows e gravando CD’s sem o 

intermédio de uma grande gravadora em um primeiro momento. No entanto, sua ascensão 

meteórica está ligada a inserção de novos intermediários. Primeiramente, o surgimento 

de Mallu coincide com a abertura da representação do Myspace no Brasil, que elegeu a 

cantora tal como uma “garota propaganda” do site ao divulgar seu perfil em banners 

publicitários por toda a plataforma. Do mesmo modo, posteriormente a empresa de 

telefonia Vivo escolheu uma de suas músicas para trilha sonora de um comercial 

televisivo e passou a vender alguma de suas músicas através de downloads no intuito de 

associar a marca da empresa à autenticidade amadora de suas canções, fruto de sua 

trajetória independente (LIMA: 2012). 

O caso de Lawrence e Germano e do estouro de sua “versão gaúcha” de Passinho 

do Volante também está ligado a reconfiguração do mercado musical só que em âmbito 
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regional. Germano (Fogaça) é filho de Gerson Fogaça, acordeonista do célebre grupo 

Garotos de Ouro, que atualmente completa 40 anos de existência. Este conjunto conheceu 

enorme sucesso ao final dos anos 1990, início de 2000, ao aderir ao gênero Tchê Music, 

que se caracteriza pelo hibridismo de ritmos regionais dançantes com outras vertentes 

nacionais e internacionais. Atualmente, com a ascensão do Sertanejo Universitário, 

muitos dos grupos da Tchê Music passaram a amenizar ainda mais as características 

regionais de sua música, distanciando-se do gauchesco para se inserir nesse mercado, 

enquanto que outros, ao contrário, apostaram em um “retorno às raízes” da identidade 

gaúcha. O grupo Garotos de Ouro parece ter seguido uma terceira alternativa que propõe 

um retorno as raízes da música gaúcha, mas que “acompanha as tendências do momento” 

- como descrito na notícia de lançamento de seu novo disco “De alma campeira” em seu 

próprio site119. Além da gravação de “Barulho do Meu Relho” (de autoria de Germano e 

Lawrence), que integra o novo CD, a banda produziu um videoclipe120 da música, 

disponibilizado no Youtube. Em uma entrevista121 a um programa de tevê local, Germano 

conta que estava com o pai em um rodeio em Santa Catarina junto a Airton Machado - o 

“dono” do grupo Garotos de Ouro - que coincidentemente também havia composto uma 

“versão gaúcha” da música Passinho do Volante que fazia muito sucesso na época. Seu 

pai, que achara a versão do “patrão” horrível, pediu então para que Germano cantasse um 

trecho da de sua autoria. Airton Machado imediatamente adorou e, já no dia seguinte, 

entrou em contato querendo gravar a música. Tudo isso, antes da gravação de qualquer 

vídeo amador, ou mesma da formação da dupla propriamente dita.  

Tanto a trajetória inicial de Germano e Lawrence quanto a de Mallu Magalhães, 

ambos típicos casos de ascensão de músicos amadores, apresentam uma interlocução com 

certas demandas estéticas e oportunidades de mercado. O objetivo de traçar essa 

 
119 Os Garotos de Ouro são um exemplo de grupo que sabou acompanhar a expectativa do público e 

envolver fãs com versatilidade. Após acompanhar a modernização da música tradicionalista frente às mais 

diversas influências, a banda retorna às suas origens com o lançamento do álbum “De Alma Campeira”. O 

novo CD retoma as raízes gauchescas dos Garotos de Ouro, cuja carreira teve início na cidade de Cruz Alta, 

RS, e hoje alcança o público de todas as partes do Brasil como show nacional.  “De Alma Campeira” traz, 

com muito ritmo e energia, novos sucessos com a estampa dos Garotos de Ouro, como “E vai ser lá que eu 

vou bailar”, “na Curva do Rio” e “Nos bolichos de campanha”. Mesmo com o toque mais tradicional 

embasando disco, o grupo acompanha as tendências do momento com a sua versão bem-humorada para o 

sucesso Lelek Lek: “No barulho do meu relho”, uma resposta bem no estilo dos Garotos de Ouro. Com este 

novo trabalho, o grupo revela que um dos segredos para alcançar os 40 anos de carreira é saber agradar a 

todos os públicos. Disponível em: 

 <http://www.garotosdeouro.com.br/site/noticias_detalhe.php?id=21#mais>. Acessado em: 28/07/2014. 
120 Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=ksL2bxcSHxI>. Acessado em: 28/07/2014. 
121 Programa Studio Cultural da Tvunifra de Santa Maria. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=aVYqhRnQolU>. Acessado em: 20/08/2014. 

http://www.garotosdeouro.com.br/site/noticias_detalhe.php?id=21#mais
http://www.youtube.com/watch?v=ksL2bxcSHxI
https://www.youtube.com/watch?v=aVYqhRnQolU
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correlação aqui, como já dito, não se faz no intuito de relativizar o talento genuíno desses 

ou de quaisquer artistas, mas de destacar a diversidade de mediações existentes também 

em casos que nos são apresentados como espontâneos. Tampouco se trata de conduzir a 

argumentação rumo a um determinismo econômico do campo da música (ponto 

frequentemente colocado nas discussões acerca da verticalização da cadeia produtiva da 

música e suas práticas de “jabá”, por exemplo) ou político, no sentido de que Lawrence 

e Germano só teriam obtido sucesso devido ao apadrinhamento de um grupo mais 

conhecido ou ainda de que Mallu Magalhães só teria conseguido ascender devido a um 

acesso direto a grandes nomes tanto das velhas quanto da novas mídias122. Trata-se de 

destacar a importância de se mapear as mediações às quais a obra gira em torno e apontar 

que, seja qual for a trajetória de um artista (profissional ou amadora), ela nunca é traçada 

sozinha.  

Um “discurso da qualidade” tende a homogeneizar e diluir as mediações. Mesmo 

a produção de artistas pop, cuja extensão da rede profissional a qual estes estão inseridos 

é evidente, se funda na fabricação de mitos (star system) no intuito de “apagar” quaisquer 

traços de um trabalho coletivo. Não por acaso, as grandes gravadoras (Universal, Sony e 

Warner) nunca associam suas marcas a seus artistas. Ao contrário, sempre procuraram 

esconder seu papel mediador.  

“Artistas amadores” ou “artistas profissionais” são, antes de tudo, representações 

associadas a certos sistemas de valor. Mallu Magalhães e seu “talento nato” passaram a 

existir a partir das gravações do estúdio Lucia no Céu, que com muito profissionalismo, 

produziu um registro “amador”, destacando a pureza da jovem garota em músicas 

previamente concebidas para serem lançadas em seu perfil do Myspace. Quando a mesma 

foi vender suas músicas no site da operadora Vivo e em seu CD, mudando então seu status 

de artista amadora para profissional, uma nova produção de maior apuração técnica foi 

concebida. Por outro lado, de modo geral seu repertório folk, cantado em inglês, foi 

mantido sem maiores alterações que visassem a conquista de um público mais amplo 

(LIMA: 2012, p.201).  

 
122 Além da relação de proximidade com pessoas da representação brasileira do Myspace (LIMA:2012, 

p.204), a “ação de guerrilheira”, como a artista batizou sua iniciativa de divulgação, contou com forte 

colaboração de seu amigo Manoel Brasil Orlandi, neto de Boni, executivo que comandou a Rede Globo 

entre 1967 e 1997. Ver reportagem do blog de Armando Antenor disponível em: 

<http://www.armandoantenore.com.br/perfis/mallu-magalhaes-revolucionaria-aos-16-anos>. Acessado 

em: 28/07/2014. 

http://www.armandoantenore.com.br/perfis/mallu-magalhaes-revolucionaria-aos-16-anos
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Como podemos ver, artistas não são, por definição, profissionais ou amadores, 

assim como suas músicas não podem ter diretamente um resultado amador ou 

profissional. Estas categorias não nos são uteis para pensar os processos e práticas de 

criação musical. São elas elementos acionados dentro de um “discurso da qualidade”, por 

exemplo, de modo a discutir a autenticidade da experiência musical, não só àqueles que 

produzem a obra, mas também àqueles que a apreciam. Neste contexto, certas regras de 

gêneros musicais (FRITH: 1996), mais ou menos estáveis, vão nortear as discussões 

acerca da qualidade e da autenticidade.  

Ainda adotando a dicotomia profissionais X amadores por um momento (no 

intuito de demonstrar sua invalidade), poderíamos contar a história Germano e Lawrence 

“ao contrário”: seria o caso de dois compositores iniciantes (profissionais) que, em 

processo de negociação com o grupo que iria interpretar sua música, registraram sua obra 

em vídeo e disponibilizaram-na através do Youtube tanto para garantir a autoria quanto 

para divulgar a mesma. Posteriormente, teriam então continuado a lançar suas novas 

composições no Youtube como criação de um portfólio. Mas, efetivamente não se trata 

disso. Germano conta123 que o principal motivo de a dupla ter dado continuidade a criação 

de novas paródias foi o de atender aos pedidos feitos pelo público nos comentários de seu 

primeiro vídeo.  

A dupla, embora tenham know how musical e obtenham renda através da 

publicidade do Youtube, de direitos autorais via Ecad (“Burulho do meu Relho” e “Nheco 

Nheco” – versão gaúcha de Lepo Lepo, do sucesso do carnaval de 2014, de Psirico - estão 

registradas) e do cachê de seus shows, constituiu (amado “e” profissionalmente) uma 

bem-sucedida comunidade de fãs no Youtube.  

 

 

Youtube e comunidade de gosto 

 

Nos últimos anos o Youtube se consolidou como o principal mediador musical. 

Até mesmo as grandes gravadoras que somavam esforços para que vídeos não oficiais de 

seus artistas fossem tirados da rede, hoje estão mais flexíveis ao compartilhamento de 

músicas, uma vez que o mesmo conseguiu estender a monetização de sua plataforma a 

 
123 Disponível em: <http://www.armandoantenore.com.br/perfis/mallu-magalhaes-revolucionaria-aos-16-

anos>. Acessado em: 28/07/2014. 

http://www.armandoantenore.com.br/perfis/mallu-magalhaes-revolucionaria-aos-16-anos
http://www.armandoantenore.com.br/perfis/mallu-magalhaes-revolucionaria-aos-16-anos
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um nível efetivamente global124. O site se tornou um imenso repositório musical onde se 

pode acessar gratuitamente as mais diversas obras e suas interpretações. No entanto, todo 

esse “patrimônio” musical está disposto lá de forma bastante caótica, diferente de 

plataformas especificamente musicais como as do Spotify, Rdio ou Deezer. Essa parece 

ser a razão pela qual os consumidores de música aderem cada vez mais a elas, que mesmo 

sendo pagas, (e por essa razão, são a grande aposta da indústria), apresentam um 

crescimento exponencial em paralelo ao do Youtube125. Entretanto, é justamente essa 

“bagunça” que faz do Youtube a plataforma mais interessante no tocante não só ao acesso 

como a experiência musical. 

O Youtube é uma rede social. Jean Burgess e Joshua Green apontam que o site 

não foi criado com esse objetivo, mas sim pensado para ser um radiodifusor alternativo 

de conteúdo audiovisual. Além disso, “apesar de sua retórica comunitária, a arquitetura 

e o design do Youtube convidam mais à participação individual do que à atividade 

colaborativa.” (2009, p.93). Como o próprio slogan do site enfatiza: broadcast yourself.  

Por outro lado, os mesmos autores destacam que o Youtube é por si só um sistema 

cultural, pois forma uma rede de práticas criativas. Amparados no conceito de “mundo da 

arte” de Haward Becker (2008) e no de convergência de Henri Jenkins (2008) afirmam 

que “Os valores estéticos, formas culturais e técnicas criativas são normatizadas por 

meio de atividades coletivas e julgamentos da rede social – formando um mundo artístico 

informal e emergente especifico ao Youtube.” Essa característica, inerente, em igual 

medida, tanto a própria materialidade da plataforma quanto aos usos que seus usuários 

lhe atribuíram, é o que os mesmos vão chamar de “youtubidade”.  

Citar, se inscrever no canal, comentar, responder, compartilhar e assistir, são ações 

que deixam rastros e incidem no andamento da plataforma como um todo, ou seja, os 

uploaders (no caso, artistas), os usuários (no caso, o público) e o Youtube (no caso, a 

empresa, ou melhor, o intermediário) devem ser compreendidos como atores criativos (no 

sentido de que todos estão negociando e recriando regras de interação), onde a “obra 

musical” em si, embora seja quem dê origem a esse encontro, pode ser o aspecto menos 

relevante dele.   

 
124 A monetização dos vídeos do Youtube está presente em mais de 50 países e apresenta forte expansão. 

Só em 2013 foram agregados 13 novos territórios. (Digital Music Report 2014, p.7) 
125 Serviços de assinatura, As receitas de serviços de subscrição de música cresceram 51,3% em 2013, 

ultrapassando a marca de $ 1 bilhão pela primeira vez e crescendo de forma consistente em todos os 

principais mercados. Ver: Digital Music Report, 2014. 
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Por estas razões, o Youtube como um sistema cultural também não pode ser 

pensado estritamente a partir dos critérios de valor provenientes de uma “cultura erudita”, 

“popular” ou mesmo da “de massa”, que comumente separa profissionais de amadores, 

artistas de seus públicos e obras de suas mediações. Nesse sentido, a perspectiva de 

Antoine Hennion, que estende uma sociologia das práticas culturais a uma sociologia da 

música (ou da arte) propriamente dita, é interessante pois tira o foco do artista como único 

criador (o “gênio”) e da obra de arte como único feito criativo. Ao invés disso o autor 

investiga as diversas mediações exercidas pelos amadores (amantes da arte) sejam eles 

quem forem. Trata-se de pensar uma “criatividade distribuída”: 

 

 

Destacar o trabalho da mediação consiste em descer um pouco desta 

posição um tanto louca de atribuir tudo a um único criador, e perceber 

que a criação é muito mais amplamente distribuída, que ocorre entre 

todos os interstícios dessas mediações sucessivas. Não é apesar do fato 

de que há um criador, mas para que possa haver um criador, que todo o 

nosso trabalho criativo coletivo é necessário126. (HENNION: 2002, p.7) 

 

 

Consequentemente, no Youtube a manifestação do gosto desses amadores, em 

sentido amplo, não se dará pela mesma regularidade de práticas de distinção, frutos de 

acúmulos e reconversões de um capital cultural, como verificada por Bourdieu (2007), 

uma vez que a obra de arte pode ter menos valor do que certas “ferramentas artísticas” 

associadas a ela.  

Simon Frith, investigando a dinâmica dos julgamentos de valor dos fãs de música, 

já havia apontado que “Argumentos da cultura popular, em outras palavras, não são 

tanto sobre gostar ou desgostar, mas sobre maneiras de ouvir, sobre modos de escutar, 

sobre formas de ser127” (1996, p.8). Trata-se da concepção de um outro sistema de valores 

no qual o gosto não é pautado pela hierarquia cultural, mas também não deixa de aderir a 

ela quando necessário. Frith, assim como Sarah Thornton (1996), que observou a busca 

pelo acúmulo de um capital “subcultural” na cultura clubber, identifica efeitos de 

hierarquização e distinção que resultavam em formas de autoridade na cultura popular. 

Do mesmo modo, Hennion não rejeita a ideia de distinção, apenas relativiza sua 

 
126 No original: “Highlighting the work of mediation consists of descending a little from this slightly crazy 

position of attributing everything to a single creator, and realizing that creation is far more widely 

distributed, that it takes place in all the interstices between these successive mediations. It is not despite the 

fact that there is a creator, but so that there can be a creator, that all our collective creative work is required.” 
127 No original: “Popular cultural arguments, in other words, are not about likes and dislikes as such, but 

about ways of listening, about ways of hearing, about ways of being.” 
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implicação nas manifestações de gosto. Para o autor o gosto é uma expressão das formas 

de se ligar ao mundo, um dispositivo acionado junto aos objetos de adoração e a 

disposição da sensibilidade dos amadores, ou seja, o gosto é performatizado (mediado 

hierarquicamente, ou não) através de sucessivas experiências de sociabilidade: 

 

 

O gosto não é um atributo ou uma propriedade (das coisas ou das 

pessoas). Nem os gostos nem os seus objetos são, portanto, dados ou 

determinados, é preciso fazê-los aparecer juntos por meio de 

experiências repetidas, progressivamente ajustadas (HENNION: 2009, 

p.60) 

 

 

Em outras palavras, a experiência musical não pode ser separada da experiência 

de sociabilidade, pois não há uma forma correta de interpretação, de “acesso” àquele 

conteúdo artístico em sua totalidade sem considerar sua variabilidade de mediações em 

função do espaço e do tempo em que são praticadas.   

 

 

Enfatizei a riqueza das práticas gustativas: todo tipo de combinações 

inesperadas e altamente frutíferas, a falta de disciplina dos amadores, 

aquela mistura estranha de precisão e invenção que os faz definir, pouco 

a pouco, seus caminhos para o prazer. A música em si é um limite que 

é muito impermeável. Dependendo do caso, ele efetivamente delineia 

as fronteiras precisas de uma prática isolada dos outros ou, ao contrário, 

tem que ser "reconfigurado" dentro de um conjunto maior, de passeios 

com amigos, festas e ouvindo a mesma música, até um conjunto de 

elementos culturais fortemente integrados. (…) Nem são os únicos 

objetos usados, que os "materializam" muito rápido, nem obras que os 

"estetizam". Eles são o continuum performativo e reflexivo que vai dos 

corpos e do gosto no sentido mais físico, aos repertórios e dispositivos 

materiais, através de formas linguísticas, modos de apreciação e formas 

nas quais a prática acontece: lugares e tempos são essenciais128. 

(HENNION: 2001, p.15) 

 

 

 
128 No Original : "I have emphasized the richness of the taste practices: all sorts of unexpected and highly 

fruitful combinations, the lack of discipline of amateurs, that strange mix of precision and invention that 

makes them define, little by little, their paths to pleasure. Music itself is a boundary that is too impervious. 

Depending on the case, it either effectively outlines the precise borders of a practice isolated from  others 

or, on the  contrary, has to  be 'reconfigured' within a larger set, from outings with friends, parties and 

shared listening to the same music, to a set of strongly integrated cultural elements. (…)Nor are they the 

only objects used, which 'materializes' them too fast, nor works, which 'aesthetizes' them. They are the 

performative and reflexive continuum which goes from bodies and taste in the most physical sense, to the 

repertoires and material devices, through linguistic forms, modes of appreciation and forms in which the 

practice takes place: places and times are essential." 
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O Youtube enquanto espaço de mediação e, consequentemente, de cristalização 

de um sistema cultural de práticas criativas, caracteriza-se por ter o gosto enquanto fator 

de ligação social. Mais do que isso, o “gostar” e o “não gostar” são elementos materiais 

inscritos por toda a plataforma. Tanto para o vídeo, quanto para cada comentário feito 

sobre ele, existem dois botões para que os usuários aprovem ou desaprovem o conteúdo 

dos mesmos. Esta característica faz com que a paródia se mostra especialmente 

interessante no Youtube justamente por trazer essa tensão típica de uma cultura do spoof 

a qual “implica um jogo de proximidade e distância que presta homenagem ao original 

ao mesmo tempo em que o desqualifica” (FELINTO: 2008, p.37) 

Nesse sentido pode-se destacar a presença constante de um tipo de comentário 

especifico ao Youtube. O gosto atribui identidade. Afirma quem nós somos e, por 

oposição, quem nós não somos, deixando mais ou menos claro aquilo que não gostamos. 

Esse formato encontrado nas mais diversas comunidades do Youtube (geralmente com 

muitos “likes”, logo, no topo da lista de comentários) procuram explicitar isso: quem 

somos, do que gostamos; quem não somos e o que detestamos, ao atribuir “nome” àqueles 

que não gostaram do vídeo, desqualificando-os e deixando claro que não são benvindos 

a comunidade.  

No caso do vídeo da paródia Barulho do Meu Relho, o usuário @David Saviano 

teceu este formato de comentário com precisão: “as primeiras 4000 que gostaram sao 

gauchos (a) as primeiras 100 que nao gostaram sao favelados :)129”.  

A palavra “favelado”, dentre outros depreciativos como “maloqueiro”, por 

exemplo, foram muito utilizadas para classificar tanto aqueles que não gostaram da 

paródia quanto aqueles que afirmam gostar das músicas originais. Trata-se claramente do 

gosto performatizado enquanto distinção social (BOURDIEU: 1989), como também 

colocado pelo usuário @Cleiton de Castr Gomes nos comentários de outro vídeo da 

dupla: “20 funkeiros que tem acesso a internet não sabem apreciar uma boa musica”. 

Entretanto, não se trata de um processo de distinção com o objetivo de manifestar a 

“posse” de um capital cultural elevado. Se a cultura do funk carioca está ligada à favela, 

a cultura gauchesca está centrada em representações rurais de valorização de um homem 

do campo rude. Não se trata, tampouco, de uma disputa entre uma regionalidade gaúcha 

contra outra carioca, ou especificamente da música gaúcha com o Funk Carioca, mas de 

 
129 Os comentários aqui citados, são reproduzidos ipsis literis, tal como foram postados no Youtube sem 

quaisquer correções ortográficas. 

http://www.youtube.com/user/DavidSaviano
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uma reivindicação periférica (regional) para com o centro (nacional), ou seja, o eixo Rio-

São Paulo. Tanto é que a hostilização daqueles que se manifestam em comentários com 

o objetivo de zombar do vídeo e/ou da cultura gaúcha (trollers) são também identificados 

como paulistas, como no comentário de @Fabiano Portela: “Tinha que levar essa indiada 

la no faustao p o brasil inteiro conhecer mais um pouco do bagualismo do Rio Grande e 

aqueles paulista FDP para de faze piada com os gauchos que sao os "indios" mais tauras 

desse Brasil véio”. Cabe ressaltar que nos comentários do canal de Germano e Lawrence 

não há qualquer menção as novas produções paulistas do Funk Ostentação, ainda que a 

dupla tenha feito duas paródias de artistas do gênero – “Bate com a bunda na água”, de 

MC Dede e “O Bonde Passou” de MC Gui. “Carioca” ou “paulista” são utilizados como 

depreciativos por si só, ou seja, por não serem gaúchos e representarem o centro. 

Performances de gostos relativas a cultura regional gaúcha evoca um universo de 

reminiscências bastante especificas. Fazer paródias a partir de músicas do mundo do Funk 

Carioca e disponibiliza-las na Internet não são práticas propriamente “campeiras” e pouco 

tem a ver com “tradição”, o que por si só levou a percepção (pejorativa) de parte do 

público a associá-los ao sertanejo universitário130 - gênero musical que guarda referências 

de um universo rural, mas aciona muitas referências modernas, típicas de um hibridismo 

pop global.  

A comunidade de gosto do canal do Youtube de Germano e Lawrence vai se 

configurar na medida em que as referências propriamente gauchescas são melhor 

demarcadas aos moldes de uma subcultura (THORNTON:1996) que, de modo 

performativo, irá se contrapor, não só a presença dominante do Funk Carioca no 

mainstream nacional, como a de demais gêneros brasileiros e internacionais131. Junto à 

comunidade, a dupla chegará a um formato próprio de lançamento de suas paródias, que 

compreenderá também a execução de obras consagradas da música gaúcha, em um 

desígnio de mediação da tensão profissionalismo X amadorismo, cujo resultado foi 

nominado pela dupla como “Gaúcho Universitário”. 

 

 

nós arrumamos um modo de chamar nosso tipo de música de gaúcho 

universitário. Só que as pessoas um pouco ignorantes não conseguiram 

 
130 Como no comentário do usuário @QuibuscumqueViis: “PQP, sequer tem ritmo gauchesco! q 

babaquice! Pra quem ouvia Teixeirinha lá no Step Deep [referência a cidade de Passo Fundo] na década 

de 1950's, é a morte.... Podiam fazer -invés deste sertranOjo, uma paródia tipo vanerão.”. 
131 A partir do quinto vídeo Germano e Lawrence passam a fazer paródias de diversos gêneros, não só do 

Funk Carioca. 

http://www.youtube.com/user/QuibuscumqueViis
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entender o jeito de nos chamar. Eles acham que sertanejo universitário 

é a mesma coisa ou o mesmo estilo. A parte do “gaúcho universitário”, 

no nosso termo, é nós chamar assim por nós sermos universitários. Nós 

levamos um do lado do outro sempre: é a música e a faculdade. O termo 

só entrou na nossa vida por causa disso.132 

 

 

 

 

2. Gaúcho Ostentação: resistência campeira 

 

Entre áudios e clipes “oficiais” para download 

 

Lawrence e Germano, laçaram seu primeiro vídeo, Barulho do meu Relho, dia 31 

de março de 2013. Desde então fizeram um total de 30 paródias até maio de 2016. 

Analisando a sequência dos 3 primeiros vídeos e seus comentários percebe-se uma série 

de ajustes que vão resultar em um formato padrão, cujo conteúdo mescla características 

de Vlogs (falar olhando para a câmera em seu quarto) e de lançamento e promoção 

musical. De modo geral, os vídeos abrem com a dupla tocando (1) a paródia. Em seguida, 

(2) falam para câmera: agradecem a presença do público, tecem comentários sobre a 

realização do vídeo e sua repercussão, pedem para quem gostou que compartilhe, que se 

inscreva no canal do Youtube, no Facebook, no Instagram e divulgam sua agenda de 

shows. Logo depois, os dois (3) interpretam uma música gaúcha conhecida. 

Nos comentários do primeiro vídeo, o que mais chama a atenção é uma enxurrada 

de pedidos para que a música fosse disponibilizada para download. Algumas pessoas 

reclamaram do áudio133, apontando que o canto poderia ser pronunciado com mais 

clareza134 e, consequentemente, sugeriram a inclusão de legendas tanto para resolver esse 

problema técnico quanto para facilitar o entendimento das muitas expressões regionais 

inseridas na letra135. Germano e Lawrence prontamente atenderam ao pedido realizando 

uma gravação de estúdio, a qual disponibilizaram em seu canal como “Barulho do meu 

 
132 Entrevista concedida ao programa Studio Cultural da Tvunifra de Santa Maria. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=aVYqhRnQolU>. Acessado em: 20/08/2014. 
133 Como no post de @Rhayner Borges dos Santos: “A galera aqui do Goias ta gostando dos videos 

gurizada, só tenta melhorar um pouco o áudio da câmera ;)” 
134 Como no post de @Leo Guarnieri: “Poderia ser menos balbuciado. Mas uma legenda resolveria.”. 
135 Como no post de @rafaelgoma: “Será que não da pra colocar uma legenda não?? De preferência com 

as 'traduções' kkkk”.  

https://www.youtube.com/watch?v=aVYqhRnQolU
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relho [ÁUDIO OFICIAL]136”, cujo link foi enviado individualmente em resposta aos 

quase 20 comentários que solicitaram o download. Nesse segundo vídeo, foi apenas 

disponibilizada uma imagem da dupla proveniente do primeiro vídeo, então denominado: 

“Barulho do meu relho [CLIPE OFICIAL]”.  

A gravação do “áudio oficial” atingiu os resultados esperados como constatou 

@Ricardo Cappa: “A qualidade do grave, médios e agudos. A versão ficou ótima. Dá pra 

entender perfeitamente a letra agora!”. No entanto a escolha das sonoridades acionadas 

seguiu o caminho errado. O usuário @Joao Francisco Polesso Almeida, que em um 

comentário anterior afirmou que a versão de estúdio precisava ser melhorada, descreveu 

alguns dos problemas encontrados:  

 

 

Essa bateria "digital" ficou meio nervosa cara, roubou a cena da gaita 

=(, o violão nem se escuta (se é que está na versão estúdio), esse riff da 

guitarra não tá legal(gauchesco com riff em guitarra? wtf?)... paródio 

muito tri! Essa foi a minha opinião em relação ao "melhorar" a versão 

estúdio, espero ter ajudado. Abraço gurizada. 

 

 

Retomando o argumento de Muller (2009), no Youtube os aspectos técnicos, o 

conteúdo da mensagem e o sucesso de propagação do vídeo são indissociáveis enquanto 

um “discurso da qualidade”. Os critérios de qualidade são, na verdade, critérios de gosto 

de uma comunidade em constante reconstrução, como, de maneira mais direta, 

performatizado pelo usuário @Eduardo Padilha: “Muito tecnológica. Tem que ser mais 

bagual137.”  

Certamente a desaprovação da versão de estúdio por parte da comunidade está 

ligada a uma inadequação quanto a representação da cultura gaúcha que, muito associada 

a um universo rural, se ajusta melhor a sonoridades de instrumentos acústicos do que a 

de eletroeletrônicos. No entanto, a criação de um “áudio oficial” da música, além dos 

pedidos do público, foi também uma resposta a identificação de uma demanda das rádios 

 
136Descrição do vídeo: “Devido a toda repercussão que tivemos com o vídeo http://youtu.be/ynGZ9joj5SE 

gravamos o áudio em estúdio pra todos baixarem para o seu computador e escutarem a vontade. Isso tudo 

só possível, devido aos nossos grandes amigos músicos que contribuíram para este trabalho ficar com essa 

qualidade. São eles: Luciano Wendt: Guitarras base e solo; Glisser Brito: Baixo; Gerson Fogaça: Gaita 

ponto; Um abraço especial e obrigado a todos. Att. Lawrence Wendt e Germano Fogaça. Links para 

download: https://soundcloud.com/lawrence-wendt... http://www.4shared.com/mp3/B3PmIjSL/O...” 

Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=8-d-PB2nous&list=UU4y2_iLIxsQDoCttSCM0FdQ>. Acessado 

em: 20/08/2014. 
137 De representação mais rural. 

http://youtu.be/ynGZ9joj5SE
https://soundcloud.com/lawrence-wendt/obarulhodomeurelho
http://www.4shared.com/mp3/B3PmIjSL/O_barulho_do_meu_relho_-_Germa.html?
https://www.youtube.com/watch?v=8-d-PB2nous&list=UU4y2_iLIxsQDoCttSCM0FdQ
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locais de pequenas cidades, sobretudo as especializadas em conteúdo regional138. No 

comentário de @Ibitirun : “Estive em São Sepé/RS este final de semana e essa versão está 

tocando direto na Radio de lá e inclusive é das mais pedidas. Na rua ouvi os carros 

tocando. Fui em uma festa e também a piazada estava ouvindo. Parabéns, muito boa.”.  

Embora alguns comentários identifiquem a versão baixada139, é difícil precisar qual delas 

(“clipe oficial”, “áudio oficial”, ou ainda a versão interpretada pela banda Garotos de 

Ouro, que também leva a rubrica “clipe oficial”) teve maior adesão.  

A mediação de uma comunidade “do Youtube” começa com ele mas não se 

restringe só a ele. A materialidade da plataforma também estende ao usuário diversas 

opções de integração de seus vídeos a outras plataformas, estimulando a apropriação dos 

mesmos. Abre mão de concentrar as discussões e especificidades das apropriações, mas 

potencializa o número de visualizações de cada vídeo. A prática do download não é 

diretamente estimulada pelo Youtube, cuja a ideia é prover acesso via streaming, mas 

também não é barrada. Muitos são os programas, aplicativos e plug-ins existentes que 

podem incorporar essa funcionalidade à plataforma.  

A rubrica “oficial” normalmente é utilizada junto aos títulos dos vídeos do 

Youtube de modo a certificar a autenticidade do canal em que foi disponibilizado e 

também sua originalidade cronológica, apontando aos fãs que os demais vídeos seriam 

“cópias”, do mesmo. Além disso, mais do que apontar uma melhor qualidade técnica, o 

termo informa ao usuário que a comunidade de gosto formada em torno dele é mais 

legítima que as que se formaram posteriormente. Para Germano e Lawrence o uso da 

rubrica “oficial” se mostrou desnecessária na medida em que a comunidade crescia. Foi 

utilizada junto aos quatro primeiros vídeos e depois abandonada, afinal não se estabeleceu 

uma concorrência de visualização, ao contrário do que se viu no “clipe oficial” da banda 

Garotos de Ouro, que possui versões repetidas em outros canais.  

A mediação da plataforma a priori não possibilita a um “áudio” (música) tornar-

se algo “oficial” (obra). Historicamente, quem legitima uma música enquanto tal é o 

formato álbum. Não por acaso muitos comentários que elogiam a atuação da dupla pedem 

para que ela grave um disco. Por outro lado, a mediação musical audiovisual - formato 

clipe - historicamente concebido como promocional (SOARES: 2005, HOLZBACH e 

 
138 Como no comentário de @Nelson Vanin: “Uma das músicas mais pedidas na programação da Web 

Rádio Sem Fronteira!! Forte abraço gurizada!” 
139 Como no comentário de @Matheus Schunke: “mas tchê tamo só pela versão em estudio pra nós pode 

coloca nas festas de agronomia aqui da unijui o/” 
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NERCOLINI: 2009) – vem ocupando um lugar mais valorizado na experiência musical, 

tensionando também a delimitação comercial a qual o formato single se inscreve. A 

dicotomia Álbum (artístico) X single (comercial) se estruturou no seio da indústria 

fonográfica tanto por destinar gêneros musicais de menor prestigio ao single quanto por 

utilizar o mesmo como estratégia de promoção de uma “música de trabalho” contida no 

álbum desde o final da década de 1940, momento em que o Long-play foi lançado como 

suporte (KEIGHTLEY: 2004). Foi o que fez a banda Garotos de Ouro que gravou seu 

próprio “clipe oficial” de sua interpretação de “Barulho do Meu Relho”, disponibilizando 

o “áudio oficial” da mesma para download em seu site (single) como estratégia de 

promoção de seu novo álbum.  

No caso de Germano e Lawrence, dispor um áudio e um clipe, ambos “oficiais”, 

com versões diferentes da mesma música se por um lado não foi uma boa estratégia de 

representação de seu canal do Youtube, por outro abriu maior espaço para que a 

construção da “qualidade” do mesmo fosse discutida, incentivando a dinâmica 

participativa e a formação de uma comunidade. A partir de então o áudio para download 

passou a ser o mesmo dos vídeos e mediado não através de um “vídeo” do Youtube, mas 

através de uma plataforma própria para isso. O 4Shared passou então a ser adotado como 

o repositório “oficial” dos áudios provenientes dos vídeos, que em um processo de 

reconfiguração, logo deixaram de ser “clipes oficiais”.  

 

 

Formato: regionalismo como subcultura 

 

Um mês depois Germano e Lawrence lançaram sua segunda música: “Amor de 

Churrasco”, paródia de Amor de Chocolate de Naldo Benny. Tanto nesta quanto na 

paródia anterior o formato do vídeo da dupla ainda não estava definido. Em Ambas temos 

apenas a execução da paródia. Aqui, o que parece mais ter desagradado a comunidade foi 

o uso das roupas. Germano aparece sem chapéu e usando um brinco, o que foi criticado 

por muitos comentários como o de @Carlos Castro: “esse gaucho de brinco não me 

convence”.  

As regras da vestimenta típica do gaúcho (a pilcha) criadas pelos Centro de 

Tradições Gaúchas proíbem o uso de brincos, embora muitos historiadores como Tau 

Golin, crítico deste movimento, já tenham apontado que o adereço era amplamente 
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utilizado pelos gaúchos no final do século XVIII inicio do XIX (GOLIN: 1998). O 

comentário de @Meurien Kazienko não deixa de lembrar isso: “a origem do gaucho é de 

brinco #ficadica”.  

Podemos perceber aqui como a “tradição” é um valor importante, um fator de 

ligação da comunidade pelo gosto a música gaúcha, podendo ser entendida como uma 

subcultura (THORNTON:1996) regional em constante disputa. A performance de um 

“orgulho” de “ser” gaúcho, passa obrigatoriamente pela representação da tradição e/ou 

pelo conhecimento desta disputa, como no caso do brinco citado a cima, especificamente, 

e como no caso da própria constituição desta comunidade do Youtube, onde a 

rentabilidade de um capital subcultural regional (gaúcho) valoriza-se na medida em que 

afirma-se em contraposição ao centro nacional (eixo RJ-SP). 

Nesse contexto, o saber rural da lida no campo confere autoridade aos julgamentos 

de valor de quem fala. Um exemplo disso foi o comentário do usuário @eduardo almeida 

bueno que questionou a legitimidade de fala da dupla nesse sentido: “esses dois nunca 

pisaram em uma fazenda ou um sitio, muito menos sabem o que é montar em um cavalo 

e trabalhar dia todo, e ficam ae se fazendo de "campeiro" "missioneiro140" e bla bla 

bla...”. Em sua defesa, o próprio Germano, integrante da dupla, respondeu “dobrando a 

aposta” do capital subcultural posta em jogo: “Só você quem acha isso FAZENDEIRO.” 

O comentário de @Leandro Bageh explica: “Ele apenas usou um pouco de ironia, já que 

se esse cara fosse tão campeiro quanto ele acha que é teria usado o termo "estancieiro141" 

e não "fazendeiro".”. Trabalhar no campo não confere imediatamente distinção social 

dentro do universo da música gaúcha entendida enquanto uma subcultura. No entanto a 

performance do gosto por coisas rurais funciona como tal quando acionada da maneira 

correta. O usuário @REvil565 defendeu a legitimidade da dupla justamente apresentando 

a dissociação existente entre um qualquer trabalho no campo e uma gauchidade, mas 

ainda assim, no objetivo de invalidar a palavra de seu interlocutor, faz uso do mesmo 

mecanismo de performance subcultural: desafia-o a “correr atrás de um arado” para a 

partir de então ter o direito a fala:  

 

 
140 MISSIONEIRO. s. e adj. Indígena das antigas missões jesuíticas. // Habitante da região Missioneira do 

Estado. // Relativo às missões. // Missionário, aquele que realiza missões. (NUNES: 2003) 
141 ESTANCIEIRO, s. Proprietário de estância. Fazendeiro.  ESTÂNCIA, s. Estabelecimento rural 

destinado à criação de gado, constituído de grande extensão de campo dividido, por cercas de arame, em 

diversas invernadas, casa de residência do proprietário, casas de empregados, currais, mangueiras, galpões, 

lavouras, banheiro carrapaticida e outras instalações. Fazenda de criação. Fazenda. (NUNES: 2003) 

http://www.youtube.com/user/Lbageh
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Mas e quem te disse que é preciso isso pra ser Gaúcho? Conheço muito 

campeiro e missioneiro que são uns legítimos bosta, embora lidem no 

campo. Portanto, isso não quer dizer nada. De nada adianta ser 

campeiro se não sabe ser Gaúcho! Porque lidar no campo até cowboy 

de SP lida. Portanto te fecha o baita coió. E trabalhar de peão o dia todo? 

Muito paia. Vai trabalhar o dia todo de agricultor, pra ti ver. Correr atrás 

de um arado. Depois tu pode vir cantar de tal por aqui. 

 

 

Como apontado no primeiro capítulo da Parte I deste trabalho, o estilo campeiro é 

delimitado de modo específico pela regulamentação do festival Califórnia da Canção 

Nativa de 1975 no intuito de organizar as manifestações musicais plurais do festival em 

linhas especificas de competição. A linha campeira142 seria aquela que mais se identifica 

com os postulados gauchistas do MTG de preservação da tradição gaúcha rio-grandense. 

Ela ganhou força e unificação sobretudo como um movimento de reação ao sucesso da 

Tchê Music. Na interpretação do musico Luís Carlos Borges:  

 

 

É justamente nessa época que nasce o movimento ‘Tchê Music’, que 

busca colocar uma nova roupagem na música tradicional gaúcha. 

Dentro do que o movimento se propôs, até que conseguiu uma reação 

muito boa, porém não muito mais que isso. Apesar da incrível 

competência dos músicos integrantes desse movimento, a maior 

contribuição, sob meu ponto de vista, não foi para si próprio mas sim, 

para a reação dos adeptos aos movimentos já existentes e afirmados 

como o MTG - Movimento Tradicionalista Gaúcho ou Movimento 

Nativista, por exemplo. Houve, portanto, uma reação natural, 

espontânea que acabou gerando mais atenção, dedicação e "bons tratos" 

com a arte mais Terrunha ou mais campeira para alguns. (BORGES 

apud FERREIRA: 2014, p.68) 

 

 

Se a Tchê Music se caracteriza como um gênero urbano de modernização do 

gauchismo, a música campeira vai buscar na conservação dos costumes do campo o seu 

referencial de verdadeira tradição gaúcha. Mas não se trata de um movimento que seguirá 

à risca as regras de execução da “autentica” música gaúcha como delimitado pelo Enart 

– festival folclórico interno do MTG de competição de música e dança. Ela se aproxima 

do tradicionalismo pois, assim como este, vê o gauchismo como uma expressão fundada 

nas práticas do peão de estância rio-grandense. Na verdade, para a música campeira pouco 

importa o que ou como se toca a música, o importante é que seus músicos e compositores 

 
142 Linha campeira : Segundo o regulamento: “linha campeira - que se identifica com o homem, o meio, 

os usos e os costumes do campo do Rio Grande do Sul”. 
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“comprovem” que realmente vem do campo, conhecem sua lida e a partir dele é que 

falam.  

O interessante do gênero é que ele não nos deixa esquecer que a masculinidade é 

uma construção que se efetua através da prática (CONNELL: 1995) e que o peão 

campeiro (gaúcho) é um ser que vivi em um espaço masculino de fato, ou seja, um espaço 

onde quase não há a presença de mulheres. Mário Maestri (2006) identificou que:  

 

 

os levantamentos arquitetônicos das fazendas rio-grandenses dos 

séculos 18 e 19 registram a presença da sede, do galpão, da senzala, dos 

depósitos, dos currais e jamais de moradias unifamiliares para os peões. 

Essa triste condição do peão manteve-se quase plenamente até poucos 

anos. 

 
 

 Como esperado, Laudelino Medeiros (1964) também verificou que “75% dos 

peões eram solteiros, enquanto praticamente 71% dos capatazes eram casados”, e que a 

maioria dos casados apenas visitavam a família no final de semana. Martins da Silva 

(2013), em trabalho de campo junto a peões da região de Bagé, ouviu de um de seus 

informantes: “se ficar em casa eu vou à loucura”.  

Se a grande contribuição da Tchê Music for, em um panorama mais amplo, o 

fortalecimento da tradicional associação entre o gauchismo e a masculinidade, isso não 

significa que a configuração da música campeira impeça o surgimento de novas práticas 

e representações. O caso do sucesso das paródias de Lawrence e Germano também ilustra 

isso.  

A partir do segundo vídeo, a dupla começa a dirigir pequenos momentos de fala 

no meio e ao final da música que resultará em bordões como “que momento” (usado para 

destacar alguns sucessos da dupla), “então se botemo” (antes de tocar a música) “Um 

abraço, um queijo e umas 3 melância do tamanho do Rio Grande” (despedida). O jeito 

simples, repleto de expressões regionais somado a um certo modo desajeitado de lidar 

com a câmera também foram incorporados como marcas de uma performance 

“campeira”. 

A partir do terceiro vídeo, o formato de apresentação da paródia + fala + 

interpretação de uma música gaúcha conhecida é definitivamente adotado. O formato não 

é rígido, mas está presente na maioria dos vídeos. Esteticamente, contemplam muitas das 

características de uma youtubidade musical. Como observado por Simone Sá: 
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o cenário despojado; a coreografia que coloca o corpo em evidência, 

olhando para a câmera e destacando os gestos performáticos que a 

identificam imediatamente; e elementos tais como humor, 

espontaneidade, improviso e nonsense tornaram-se marcas estéticas 

importantes para circulação de vídeos musicais no youtube; 

constituindo uma matriz associada ao amadorismo e valorizada como 

“vídeos de youtube”. (SÁ: 2014, p.14) 

 

 

Fazer um “vídeo de youtube” de “qualidade” requer um enquadramento, mesmo 

que mínimo, a uma youtubidade, ou seja, a uma matriz associada ao amadorismo. No 

entanto, tal estética amadora também traz problemas de legitimidade, sobretudo quando 

a linguagem utilizada é a da paródia, cujo humor implícito põe em questão a autenticidade 

e o comprometimento com o qual a obra foi criada, podendo ser entendida como pura 

brincadeira143, e/ou como oportunismo profissional. Um exemplo dessa última percepção 

aparece no comentário do usuário @Fabio Dozza de Miranda. Citando um verso da 

paródia Amor de Churrasco ele diz: “"Meto a faca.. qro ver gato gemer.." ui, q 

malvadinhos! ... pior q a versão original... alias, vcs estão virando a versao gaudéria do 

Latino, q vive em função do sucesso dos outros.”. Em defesa da dupla, o usuário 

@Jeferson Balbueno respondeu: “Cara, isso aqui é uma paródia, é humor, absolutamente 

normal. O que o Latino estava tentando fazer não era uma paródia, muito menos humor.” 

Embora muitas das músicas do cantor Latino, conhecido por fazer verões 

brasileiras de sucessos internacionais, acionem elementos de humor e possam ser 

entendidas como paródias, elas são produzidas por um artista “sério” (profissional) de 

projeção massiva.  

A escolha de tocar uma segunda música ao final de cada vídeo tem por objetivo 

tanto resolver essa questão da competência “profissional” - no sentido de demonstrar ao 

público a capacidade técnico-musical da dupla - quanto se distanciar da carga pejorativa 

de uma “versão gaúcha” (rubrica também utilizada em alguns dos vídeos), legitimando a 

criatividade das paródias ao associá-las a um repertório (profissional) que traz a 

representação de um gaúcho “exagerado”, por vezes caricato e consequentemente 

 

143 De modo geral, a paródia é considerada pela crítica literária como um gênero textual “menor”. A 

percepção do público não é diferente como no comentário do usuário @TIBES69: “Fico muito boa a 

musica de você, boa mesma. Mais eu acho que vocês podem ir alem de paródias, Vocês são criativos tem 

capacidade compor suas proprias musicas. Rapaziada abraço tudo bom e muito sucesso!” 

http://www.youtube.com/user/dozzademiranda
http://www.youtube.com/user/Jefersonb05
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engraçado. Trata-se de aderir a certas regras de gênero musical (FRITH: 1996) ao destacar 

a performance (de gosto) praticada pela dupla e filia-la a performance (musical) de artistas 

consagrados, na qual o humor é um elemento presente. “Bagualismo” foi a denominação 

utilizada por Germano para classificar essa seleção: 

 

 

Os nossos vídeos, a maioria deles, tem outra música no fim, pra mostrar 

o que nós gostamos de fazer. Tem sempre alguma música de algum 

ícone do “bagualismo” nos nossos vídeos. Isso, nós já deixamos claro 

que nós podemos fazer, que nós conseguimos fazer. Então, por isso que 

nós estamos com o show, né?144 

 

 

O caso da dupla demonstra como a performance de gosto da música gauchesca 

passa obrigatoriamente pela performatividade masculina, normalmente uma 

masculinidade animalizante. A escolha de interpretar um repertório formado por ícones 

do “bagualismo” não foi por acaso. É fruto da demanda do público por uma performance 

campeira.  

No intuito de se contrapor à predominância do funk carioca – gênero musica 

urbano e jovem, a dupla recorreu a imagem de um homem tradicional que agride a um 

“moleque”. Violência e grossura são as marcas mais evidentes da letra da paródia 

“Barulho do Meu Relho, assim como a de muitas outras composições da dupla. A 

estratégia de masculinização de elementos da canção original apresentou-se como uma 

solução simples e eficaz, tanto para a composição da paródia quanto para marca-la como 

“versão gaúcha” por si só, ou seja, sem ter de agregar demais referências do universo do 

gaúcho para se chegar a tal identidade.  

Cabe ressaltar que, como lembra (MULLER: 2009) o discurso da qualidade serve 

não só para criar hierarquias de gosto, mas também para “profissionalizar” os novos 

usuários. Através da relação estabelecida com um público, assim como outros atores 

“profissionais” (banda Garotos de ouro, rádios, entre outros) Germano e Lawrence 

chegaram a esse formato típico de vídeos “do” e/ou “para o” Youtube. Se partimos da 

premissa que no Youtube todos somos amadores (HENNION:2001), ao performatizar 

nosso gosto também apreendemos não só a nos socializar na rede, de modo geral, como 

 
144 Entrevista concedida ao programa Studio Cultural da Tvunifra de Santa Maria. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=aVYqhRnQolU>. Acessado em: 20/08/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=aVYqhRnQolU
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a conhecer universos particulares como o do regional gauchesco, de modo mais 

específico.  
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Considerações Finais 

 

Na parte I desta pesquisa, foi analisado o fenômeno de expansão do circuito 

musical que resultou numa maior popularização da cultura gauchesca: aquele dos 

festivais. Com o objetivo compreender as dinâmicas valorativas da cultura gauchesca 

através do mapeamento do ‘território dos festivais’, partiu-se da observação do festival 

nativista tido como o mais representativo – o Califórnia da Canção Nativa. Constatou-se 

que a disputa entre nativistas e tradicionalistas, tensão amplamente investigada pela 

bibliografia especifica, é hoje quase inexistente. Atualmente a organização dos agentes 

dentro da rede de festivais não é polarizada.  

A ampliação e diversificação do universo simbólico gauchesco também foi 

resultado da convergência de interesses comuns, tanto de tradicionalistas quanto de 

nativistas. Ambos tinham a intenção de dissociar da imagem do gaúcho o estigma da 

grossura. Seu objetivo - fazer com que os costumes do campo fossem aceitos como 

legítimos também no meio urbano - fora alcançado. No entanto, a perspectiva de anulação 

da grossura se deu através da conformação de uma ‘erudição campeira’, calcada na 

representação de um ‘gaúcho original’ e em oposição a um ‘gaúcho deturpado’. Nesse 

sentido, ao se distinguir da proposição de um gaúcho-brasileiro, como proposto pelo 

MTG, uma cultura gaúcha (nativista) se afirmaria também em oposição a uma cultura 

brasileira, reforçando o mito de origem dos festivais que teriam surgido em função de a 

música gaúcha não ser aceita nos festivais de MPB. A instituição das linhas de 

manifestação (campeira, rio-grandense e projeção folclórica) contribuíram para isso. Se 

por um lado incentivaram a diversidade da temática gauchesca, por outro lado 

restringiram a proposição de músicas urbanas, afastando as bandas de baile e 

desestimulando a participação de artistas que buscavam sonoridades mais modernas. 

No estudo de caso do lançamento da canção Morocha, foi apontado como a 

grossura iria “renascer” em associação ao machismo. A canção destacou a masculinidade 

gaúcha de modo hiperbólico. Sua performance, na 4ª edição do festival Coxilha Nativista, 

acabou gerando uma canção resposta: “Morocha Não!”, que, em tom de repúdio, trouxe 

um modelo de masculinidade antagônico ao primeiro.  

No intuito de dar conta das representações de gêneros acionadas, foram adotadas 

as categorias ‘Macho Selvagem’ e ‘Macho Civilizado’. A experiência musical decorrente 

teve como pano de fundo as disputas referentes a dissolução e conservação da 
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autenticidade na música gauchesca. O episódio provocou forte tensão identitária. Partindo 

do mesmo plano simbólico, as estratégias utilizadas realçaram aspectos pouco acionados 

dentro do território dos festivais até então, sem que estes se contrapusessem a estética e 

aos valores da ‘erudição campeira’. Através da sátira foi possível incluir a temática sexual 

sem que os referenciais de autenticidade e qualidade musical fossem atacados 

diretamente.  

Os desdobramentos do lançamento da canção “Morocha” criaram precedente para 

que uma segunda geração da música gaúcha de baile pudesse acionar os territórios 

simbólicos de “autenticidade original-gauchesca” como os pampas, ou ainda as missões, 

juntamente a uma “grossura” da identidade social gaúcha. Essa vertente cresceu ao longo 

dos anos 1980 e 1990, desenvolvendo-se junto ao ecletismo musical de um novo tipo de 

casa noturna popular: os bailões.  

A parte II do presente trabalho, investigou a reconfiguração da experiência 

musical gauchesca adentrando o universo dos bailões. Uma cartografia do território foi 

produzida - especificamente do entorno dos bairros farroupilha, Cidade Baixa e Bom Fim 

da cidade de Porto Alegre - com a visita aos bailões da Cervejaria Rodeio, Casa de 

Portugal e ainda do Clube Tradição, localizado no bairro Igará, da cidade de Canoas, na 

periferia de Porto Alegre. A inter-relação de tais festividades foi discutida de modo 

comparado, levando em conta a trajetória individual de cada casa.  

Analisando suas regras e protocolos, foi possível compreender o fluxo normativo 

destas em função da tradição dos bailes, que, como observado, oscila da ideia de ‘clube’ 

à de ‘club’ e vice-versa. Concluiu-se que a relação entre aquilo que seria considerado 

musicalmente novo e/ou moderno e aquilo que seria percebido como musicalmente antigo 

e/ou tradicional segue uma estrutura combinatória bastante particular no espaço dos 

bailões.  

Desde seu surgimento, no final dos anos 1970, os bailões passaram por várias 

transformações. No entanto, ainda que a experiência musical destes espaços tenha 

ganhado vieses de quebra e libertação da rotina cotidiana, o rigor e a moral conservadora 

- categorias chave, propostas por Maria Eunice Maciel (1984), há 40 anos - permanecem 

como vetores identitários definidores da festividade dos bailões. A identidade social do 

público dos bailões mudou pouco. Tornaram-se um lugar mais “jovem”, ao menos no 

sentido de ser um espaço frequentado por um público de faixa etária jovem. Continua a 

ser um lugar do “povão” (na definição dos informantes de Maciel), afinal o estigma social 
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de classe permanece forte. No entanto, os atributos negativos destes espaços periféricos 

tendem a ser reconfigurados pelo público e serem percebidos como características 

positivas, próprias de uma identidade eclético-popular. 

No estudo do caso da formação da comunidade de fãs da dupla Germano e 

Lawrence, a análise apontou que a identidade regional acionada tem como vetor principal 

a questão periférica do regional (o estado do Rio Grande do Sul), em oposição ao centro 

(o eixo Rio-São Paulo). O desenvolvimento de uma performance musical realizada 

através do formato de uma paródia seguida da execução de uma música conhecida, de 

autoria de “ícones do bagualismo”, trouxe o equilíbrio necessário entre humor e 

seriedade, adequando a tônica do exagero para ambas interpretações musicais. Isso 

ajudou a configurar uma dinâmica identitária similar ao das subculturas urbanas e 

suburbanas das grandes metrópoles, onde um viés crítico e de certa resistência cultural ao 

centro, norteiam o processo.  

Assim como o foi com a canção Morocha, o sucesso da comunidade está associado 

a composição de representações hiperbólicas, cujo traço mais marcante é a da 

performatividade masculina. Porém, neste caso a grossura, a animalização, o 

“bagualismo”, são aceitos e celebrados pelo público de modo aparentemente unanime. 

Não há críticas a letra ou a performance das paródias – algumas escrachadamente 

machistas. De todos os comentários aqui analisadas, não há menção à palavra 

“machismo” ou “machista” em nenhum momento, por exemplo.  

A dupla de gaúchos universitários (que debocham do apodo universitário) 

conseguiram, através da tônica do exagero de um “gaúcho ostentação”, conciliar os estilos 

identificados pelos nativistas como “gaúcho deturpado” e “gaúcho original” em uma 

performance musical campeira. Diferente de Morocha, tanto o humor quanto a crítica de 

(auto) deboche à figura do gaúcho foram claramente revelados desde o princípio. Mais 

do que isso, a resistência cultural das paródias é endereçada à própria ideia de juventude, 

de modo similar a New Wave Xucra. Tanto o tradicionalismo quanto o nativismo foram 

movimentos desencadeados pelo protagonismo jovem, embora desprovidos de qualquer 

ideal de juventude. Talvez o que explique porque a Tchê Music não tenha perdurado 

enquanto movimento seja justamente a forma através da qual ela foi concebida e 

endereçada a um público especificamente jovem. 

Com efeito, os espaços da experiência musical gauchesca tendem a figuração do 

gaúcho como um homem velho, seja ele um velho safado, ou um patriarca conservador; 
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seja ele campeiro ou urbano. Como proclama o refrão de uma das canções mais 

conhecidas do repertório gauchesco – composta por Berenice Azambuja em homenagem 

a seu pai, no início dos anos 1980: “Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e 

mulher: é disso que o velho gosta é isso que o velho quer”.  

A ampliação do repertório musical gauchesco não foi um fenômeno reflexo de 

uma sociedade tradicional, mas da modernização dela. Segundo Pedro Paulo Oliveira 

(2004: p. 48): “a masculinidade penetrou-se na modernidade como símbolo de um ideal 

de permanência, que mantinha a vida social, a família e todas as tradições.”. Ao que 

tudo indica, a construção social da masculinidade seria o elemento chave para a 

sustentação da autenticidade em uma cultura midiática regional, pois permite jogar com 

a tradição ao mesmo tempo que com a modernidade. 
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ANEXOS - Letra das músicas citadas 

 

 

ANEXO I - Morocha, Não! 
Leonardo (Jader Moreci Teixeira) 

 

Bugiu que grita no mato, 

Quer chumbo diz o ditado, 

Ouvi um cuera largado, 

Gritando em uma canção. 

 

Que as regras prum ser humano, 

É a mesma dos animais, 

Que trata quem nem baguais, 

Maneando patas e mãos. 

 

Decerto é um desses cueras, 

criado pelas barrancas, 

Manunciador de potrancas, 

Sem freio no linguajar. 

 

Não aprendeu que um gaúcho, 

Não faz da prenda um capacho, 

E que os deveres de um macho, 

É proteger e amar. 

 

Morocha não, respeito sim, 

mulher é tudo, vida e amor, 

Quem não gostar que fique assim, 

grosso, machista e barranqueador. 

 

Invés de usar um pelêgo, 

Use o arreio ternura 

enlace pela cintura 

jogue fora o maneador 

 

Só mesmo um bicho do mato 

criado pelas macegas 

pode tratar como égua 

quem nos dá vida e amor. 

 

Decerto é um desses cueras, 

criado pelas barrancas, 

Manunciador de potrancas, 

Sem freio no linguajar. 

 

Não aprendeu que um gaúcho, 
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Não faz da prenda um capacho, 

E que os deveres de um macho, 

É proteger e amar. 

 

Morocha não, respeito sim, 

mulher é tudo, vida e amor, 

Quem não gostar que fique assim, 

grosso, machista e barranqueador. 
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ANEXO II - Morocha 
Mauro Raimundi Ferreira 

Roberto Schaan Ferreira 

 

Não vem morocha, te floreando toda 

Que eu não sou manso e esparramo as garra 

Nasci no inferno, me criei no mato 

E só carrapato, é que em mim se agarra 

 

Tu te aprochega, reboleando os quarto 

Trocando orelha, meu instinto rincha 

E eu já me paro, todo embodocado 

Que nem matungo, quando aperta a cincha 

 

(Aprendi a domar amanunciando égua 

E para as mulher vale as mesmas regra 

Animal te para ,sou lá do rincão 

Mulher pra mim é como redomão 

Maneador nas pata , pelego na cara)....Bis 

 

Crinuda véia, não escolho o lado 

Nos meus arreios não há quem peliche 

Tu incha o lombo, te encaroço a laço 

Boto os cachorro e por mim que abiche 

 

Não te boleia que o cabresto é forte 

O palanque é grosso, senta e te arrepende 

Sou carinhoso, mas incompreendido 

É pra o teu bem, vê se tu me entende. 
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ANEXO III - Agora Virei Puta 
Gaiola Das Popozudas 

 

Só me dava porrada! 

E partia pra farra! 

Eu ficava sozinha,esperando você 

Eu gritava e chorava que nem uma maluca... 

Valeu muito obrigado mas agora virei puta! 

 

Valeu muito obrigado mas virei Puta! 

Valeu muito obrigado-gado-gado... 

 

se-se-se-se-se-se-se-se uma tapinha não dói.. 

eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu falo pra você... 

segura esse chifre quero ver tu se foder! 

segura esse chifre quero ver tu se foder! 

 

segura esse chifre quero ver tu se foder! 

segura esse chifre-chifre-chifre... 

 

Eu lavava passava 

Eu lavava passava... 

tu não dava valor 

tu não dava valor... 

agora que eu sou puta voce quer falar de amor. 

agora que eu sou PUTA voce quer falar de amor. 

ago-agora que eu sou PUTA-PUTA-PUTA 

 

só-só-só-só-só-só-só-só me-só me dava porrada!!! 

e partia pra farra!!! 

eu ficava sozinha esperando você.. 

eu gritava e chorava que nem uma maluca!!! 

Valeu muito obrigado mas virei puta! 

Valeu muito obrigado mas virei puta! 

 

Valeu muito obrigado mas agora virei puta! 

Valeu muito obrigado-gado-gado... 

 

se-se-se-se-se-se-se-se uma tapinha não dói.. 

eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu falo pra você... 

segura esse chifre quero ver tu se foder! 

segura esse chifre quero ver tu se foder! 

 

segura esse chifre quero ver tu se foder! 

segura esse chifre-chifre-chifre... 

 

Eu lavava passava 

Eu lavava passava... 

tu não dava valor 
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tu não dava valor.. 

agora que eu sou PUTA você quer falar de amor!!! 

agora que eu sou puta você quer falar de amor!!! 

ago-agora que eu sou PUTA-PUTA-PUTA 
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ANEXO IV - Bugio Do Comunismo 
Mauro Raimundi Ferreira 

Roberto Schaan Ferreira 

 

É pior que lobisomem primo-irmão do belzebu 

Batendo martelo e foice cobiçando o nosso angu 

É o tal de comunismo que já vem metendo as fuça 

E eu já tô me prevenindo porque a coisa fica russa 

 

Refrão:  

Não me largo do meu relho 

Mas nem pra falar com Deus 

Tô vendo tudo vermelho 

Ai tão metendo a mão no meu 

 

Matungo duro de boca fico chuleando o infame 

Se não vira pra direita vai direto pro salame 

Até acho que é comunismo essa espécie de apatia 

E estas vacas feministas já não querem pegar cria 

 

Diz que num casal de branco nasceu retinta uma filha 

É coisa de comunista anarquizando a família 

E se num fundo de campo se enxergar uma fumacinha 

Deve ser algum comunista churrasqueando criancinha 

 

É um assombro na campanha já se pode perceber 

Também assusta a cidade e o grosso do CTG 

Num bugio capitalista sobra nota e tudo abunda 

Mas num bugio comunista tem só primeira e segunda 

 

E atenção que tem artista faturando no que eu faço 

Comunizaram meu verso cada um tira um pedaço 

Ou a idéia é que anda curta ou o dinheiro que anda escasso 
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ANEXO V - Eu Reconheço Que Sou Um Grosso 
Gildo de Freitas 

 

Me chamam de grosso, eu não tiro a razão; 

Eu reconheço a minha grossura; 

Mas, sei tratar a qualquer cidadão, 

Até representa que eu tenho cultura; 

Eu aprendi na escola do mundo, 

Não foi falquejado em bancos colegiais; 

Eu não teve tempo de ser vagabundo, 

Porque quem trabalha vergonha não faz. 

 

Lalará, rarará, Lalará, rarará, Lararárararárararárarará 

Lalará, rarará, Lalará, rarará, Lararárararárararárararaaaa 

 

Eu trabalhava, ajudava meus pais, 

Sempre levei a vida de peão; 

Porque no tempo que eu era rapaz... 

Qualquer serviço era uma diversão; 

Lidava no campo cantando pros bichos, 

Porque pra cantar eu trouxe vocação; 

Por isso até hoje eu tenho por capricho... 

De conservar a minha tradição. 

 

Lalará, rarará, Lalará, rarará, Lararárararárararárarará 

Lalará, rarará, Lalará, rarará, Lararárararárararárararaaaa 

 

Eu aprendi a dançar aos domingos... 

Sentindo o cheiro do pó do galpão; 

Pedia licença apeava do pingo... 

E dizia adeus assim de mão em mão; 

E quem conhece o sistema antigo, 

Reclame por carta se eu estou mentindo; 

São documentos que eu trago comigo, 

Porque o respeito eu acho muito lindo. 

 

Lalará, rarará, Lalará, rarará, Lararárararárararárarará 

Lalará, rarará, Lalará, rarará, Lararárararárararárararaaaa 

 

Minha sociedade é o meu CTG, 

Porque nela enxergo toda a antiguidade; 

E não se confunda eu explico por que... 

Os trajes das moças não são à vontade; 

E se, por acaso, um perverso sujeito, 

Querer fazer uso e abusos de agora... 

Já entra o machismo impondo respeito... 

E arranca o perverso em seguida pra fora. 

 

Lalará, rarará, Lalará, rarará, Lararárararárararárarará 
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Lalará, rarará, Lalará, rarará, Lararárararárararárararaaaa 

 

Ô mocidade associem com a gente, 

Vá no CTG e leve um documento; 

Vão ver de perto o que dança os decente, 

E que sociedade de bons casamentos; 

Vá ver a pureza, vá ver alegria, 

Vá ver o respeito dessa sociedade; 

Vá ver o encanto das belas gurias, 

Que possam lhe dar uma felicidade. 

 

Lalará, rarará, Lalará, rarará, Lararárararárararárarará 

Lalará, rarará, Lalará, rarará, Lararárararárararárararaaaa 

 

  



148 
 

ANEXO VI - Cachorro Perigoso 
Tche Garotos 

 

Cachorro, perigoso 

Safado, carinhoso 

E pronto pra te dar amor 

Louco pra fazer amor 

 

Cachorro, perigoso 

Safado, carinhoso 

E pronto pra te dar amor 

Louco pra fazer amor 

 

Tô sempre atrás de um rabo de saia 

Também adoro cair na gandaia 

Eu sou assim, eu sou assim 

 

Conquistador, amante, apaixonado 

Quero ser sempre uma mulher do meu lado 

Só pra mim, só pra mim 

 

Eu só não sou de ninguém 

Sou como um passarinho 

Livre, eu vivo voando de ninho em ninho 

 

Cachorro, perigoso 

Safado, carinhoso 

E pronto pra te dar amor 

Louco pra fazer amor 

 

Cachorro, perigoso 

Safado, carinhoso 

E pronto pra te dar amor 

Louco pra fazer amor 

 

Tô sempre atrás de um rabo de saia 

Também adoro cair na gandaia 

Eu sou assim, eu sou assim 

 

Conquistador, amante, apaixonado 

Quero ser sempre uma mulher do meu lado 

Só pra mim, só pra mim 

 

Eu só não sou de ninguém 

Sou como um passarinho 

Livre, eu vivo voando de ninho em ninho 

 

Cachorro, perigoso 

Safado, carinhoso 
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E pronto pra te dar amor 

Louco pra fazer amor 

 

Cachorro, perigoso 

Safado, carinhoso 

E pronto pra te dar amor 

Louco pra fazer amor 

 

Pronto pra te dar amor 

Lê Iê Iê Iê Iê Iêêêêê 

 

Safado, carinhoso 

Pronto pra te dar amor 

Lê Iê Iê Iê Iê Iêêêêê 
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ANEXO VII - Fusca do Tchê 

Tchê Barbaridade 

 

"Hahahahaha! Fuca! 

Oh! Se parar eu não vou 

Empurrar esse balaio virado 

Olha a fumaceira que 

Tá esse carro 

Como é que vamos no shopping 

Desse jeito rapaz? 

Tá louco chegar na festa 

Com isso aí? 

Será que cabe todo mundo? 

Vamos parar de encher 

O saco rapaz 

Eu vou de fuscão do Tchê 

Quem não quiser ir 

Que vá se fu**" 

 

Comprei um fuscão 

De dar inveja nos magrão 

Modelo zóio de sapo 

Bem rabaixado no chão 

Mil e seiscentas cilindradas 

Dá uma olhada na pintura 

Tapadinho de adesivo 

E mais um monte de frescura... 

 

Comigo não anda homem 

A mulherada comenta 

Que quando trepa no fusca 

Salta fogo pelas ventas 

Não querendo me gaba 

Mas a gasosa é com as meninas 

Pois elas já me conhecem 

Pelo ronco da buzina... 

 

E vou deixar comendo poeira 

Com meu fusca envenenado 

Nem vou colocar terceira 

Só em parar do teu lado 

Com o volume detonado 

Vai te dar uma tremedeira... 

 

Essa noite nesse baile 

Eu quero me arrebentar 

No balanço que eu danço 

Não canso pode apostar 

Pode entrar a madrugada 
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Só tocando vanerão 

O gaiteiro morre 

Antes do gauchão... 

 

Pega carona do Tchê 

E embarca no rebolado 

Que a mulherada tá louca 

Pelo fuscão turbinado...(2x) 

 

Meu fusca e o fuscão preto 

São dois cavalos de aço 

E não é qualquer chevete 

Que vai mandar no pedaço 

Nem tão pouco fazer nome 

Hoje o fusca ta mandando 

Encolhe teu tubarão 

Porque o meu fuscão 

Tá chegando... 

 

Comigo não anda homem 

A mulherada comenta 

Que quando trepa no fusca 

Salta fogo pelas ventas 

Não querendo me gaba mas 

A gasosa é com as meninas 

Pois elas já me conhecem 

Pelo ronco da buzina... 

 

E vou deixar comendo poeira 

Com meu fusca envenenado 

Nem vou colocar terceira 

Só em parar do teu lado 

Com o volume detonado 

Vai te dar uma tremedeira... 

 

Lá vem o Tchê! 

A festa é de você 

Lá vem o Tchê 

Vem de fusca prá te ver... 

 

Pega carona do Tchê 

E embarca no rebolado 

Que a mulherada tá louca 

Pelo fuscão turbinado...(6x) 
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ANEXO VIII - O Chevetão 
Garotos de Ouro 

•  

Tenho um Chevette, sete quatro, tubarão. 

Rebaixado roda quinze, insulfime, surdinão 

O meu carro bem pegado vem na onda dos magrão 

Caprichei numa sonzeira vale mais que um chevettão 

 

Eu não vejo a hora de chegar a sexta-feira 

De Chevette encerado e me largar pra zoeira 

Toda galera diz que o cheva é da hora 

No postinho não demora tô detonado vanera 

 

Ai galera tá chegando o chevettão 

Com a sonzeira muita louca é a alegria do povão 

Alô galera entra nessa brincadeira 

A mulherada sobe em cima e chacoalha na vanera 

 

Já me perguntaram se eu vendo o campeão 

Faço pega levo todas faturei um dinheirão 

O meu auto não tem preço nem que seja por milhão 

A carona é reservada só embarca mulherão 

  

https://www.cifraclub.com.br/garotos-de-ouro/
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