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Fonte: Blog do Marrequinho 
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RESUMO 

 

O trabalho propõe entender as relações entre a música sertaneja e seu tempo, compreendendo-

a como uma possível linguagem de interpretação e expressão da sociedade com a qual interage. 

Para tal objetivo utilizamos como objeto de análise a vida e obra do compositor goiano de 

música sertaneja Francisco Ricardo de Souza (Marrequinho), observando sua produção entre 

os anos de 1950 a 2010. Sob tal perspectiva, busca-se investigar em que aspecto as canções do 

compositor dialogam com as questões referentes ao campo e à cidade, supondo, em certa 

medida, que há uma apropriação da obra do autor sob a conjuntura do moderno em Goiânia nas 

décadas iniciais de suas composições. Considerando o caráter processual e nada estático da 

música, observa-se que as mudanças na música sertaneja combinam elementos relacionados à 

tradição e à modernidade, protagonizando por vezes, uma relação conflituosa. Tal 

característica, não se limita obviamente, à obra do compositor, mas ao gênero de forma geral. 

À luz da obra de Marrequinho analisaremos a “construção” dos discursos de distinção entre a 

música caipira e a música sertaneja, tendo em vista elementos de continuidades e de possíveis 

intersecções. Sob tal movimento, interessa-nos examinar de que maneira a concepção de 

“tradição” dialoga com as ideias modernas e com a expansão urbana no Brasil a partir dos anos 

de 1950.  

 

Palavras-Chave: Francisco Ricardo (Marrequinho), música “caipira”, música sertaneja, 

modernidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper’s purpose is to understand the relations between country music and its time, 

comprehending it as a possible interpretation of language, and the expression of society in 

which it interacs with. We utilized as an object of analyses the life and works of Francisco 

Ricardo de Souza (Marrequinho), a Goiano country musician, observing his productions 

between the years of  1950 through 2010. Under this perspective, we will investigate which 

aspect the songs of the composer has a dialog which refers to the rural life and the urban life at 

a certain point, and if there is an appropriation of the compositor’s work in the ocasion of the 

modern in Goiânia in its first decades of his compositions. Considering the process of character 

and nothing estatic of the music, it is observable that the changes in country music combine 

elements related to tradition and modernity, visualizing for instance, a conflictuous relationship. 

Such characteristic, does not obviously limit the compositor’s work but the genre in a general 

form. At the “light” of Marrequinho’s work, we will analize the “construction” of his 

discussions of distinction between Folk country music and modern country music, maintaining 

in sight elements of continuities and possible intersections. Under such movement, we will 

examine in which way the conception of tradition dialogs with modern ideas and with the urban 

expansion in Brazil after the 1950’s.  

 

Keywords: Francisco Ricardo (Marrequinho), Folk country music, country music, modernity.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A música e seus diversos sons, indubitavelmente, acompanharam o processo histórico de 

nosso país, conforme já havia pontuado Marcos Napolitano (2005). Respeitando as variações 

de gosto, as músicas compõem o cenário de variados contextos sociais, transitando entre os 

“saberes” erudito e popular. São desse modo, fontes sonoras capazes de contribuir com a 

compreensão dos dilemas sociais de um dado período, tanto por seu caráter racional explícito 

quanto por sua natureza representativa e subjetiva. 

 Considerando a importância cultural da música no que se refere ao seu valor interpretativo 

e expressivo da realidade – além evidentemente de sua propriedade puramente lúdica-

sentimental – o direcionamento do olhar a essas fontes, utilizando as lentes metodológicas da 

história, parece-nos extremamente profícuo. Assim sendo, o alargamento das fontes enquanto 

possíveis objetos para a análise histórica, a partir da década de 1980, por meio da “virada 

cultural”2, permitiu que os aspectos culturais fossem estudados como fenômenos potenciais 

para compreensão da dinâmica de uma determinada sociedade. Longe de serem consideradas 

como reflexos das estruturas político-econômicas, as questões culturais possibilitaram entrever 

questões do cotidiano, das experiências comuns diárias, que não se revelavam em outras fontes. 

Sob essa perspectiva, a presente pesquisa nos pareceu viável e apropriada.  

                                                           
2 Nas décadas de 1970 e 80 correntes explicativas da História como, por exemplo, o “Marxismo” e “Annales” 

foram duramente criticadas por não responderem satisfatoriamente às perguntas de seu tempo. No entanto, as 

questões colocadas por estas correntes foram precursoras, em alguns aspectos, de um mosaico de ideias que surgem 

tendo como base a crise da objetividade histórica e a admissão das limitações do discurso historiográfico:  a 

História Cultural. Destarte, é nesse contexto de incertezas, que nasce a Nova História Cultural, a referência à 

expressão “Nova” se deu devido à diferenciação das correntes que faziam história da cultura, considerando-a como 

manifestação de valores da cultura de elite, ligadas à Belle Epoque.  Segundo Roger Chartier (2002), na História 

Cultural a cultura é pensada como um conjunto de valores, símbolos, partilhados por um grupo como forma de 

entender, explicar o mundo. Desconfiando da história objetiva, a história cultural desenvolve seus trabalhos tendo 

como ponto de apoio a noção de representação, modo como uma sociedade se dá a ler. Com essa proposta, a 

História Cultural retira as respostas já dadas e propõe novos questionamentos sem a ânsia pela a verdade absoluta 

e acabada dos fatos. Segundo Pesavento, na história cultural admite-se a historicidade do discurso historiográfico, 

considerado como mais uma reescrita da História, pois a cada geração se revisa interpretações (PESAVENTO, p. 

59, 2003). Essa corrente traz em seu bojo revisões acerca dos métodos como meios seguros de se encontrar a 

suposta “verdade histórica”, bem como dos objetos.  Com ênfase na hermenêutica, propõe trazer à tona o que está 

oculto, aceitando para isso, um estudo interdisciplinar. Em suma, a preocupação está não em responder os “por 

quês”, mas, sobretudo discutir como uma dada realidade foi pensada, representada. Para Roger Chartier a História 

Cultural tem por principal objetivo identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada 

realidade social é construída, pensada, dada a ler. (CHARTIER, p. 16, 17, 2002).  Nessa conjuntura a postura do 

historiador também é repensada, aceita-se a ideia de que o historiador faz escolhas, que embora preocupe-se com 

o rigor da narrativa histórica, a subjetividade está presente na escrita, a imparcialidade evocada ao limite, portanto, 

é repensada. 
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 Por certo, a escolha do tema se deu, em parte, em função do contato com os estudos 

culturais desde a época da graduação, posto que na ocasião a pesquisa desenvolvida 

relacionava-se com música e história, em especial  na articulação entre o “samba” e o Estado 

Novo. No curso de Especialização (Lato Sensu) o trabalho final continuou por caminhar em 

meio à temática da música, dialogando desta vez, com a discussão de gênero. A proposta fora 

“investigar as representações do feminino nas canções sertanejas” em distintos períodos. 

Somada às experiências iniciais acerca dos estudos sobre música, a partir do olhar 

historiográfico, acrescentou-se a constatação de que a música se faz intrinsecamente presente 

em todas as esferas das sociedades contemporâneas, sendo, pois, objeto de apreciação e debate 

de várias áreas. No que se refere à música sertaneja em particular, instiga-nos o debate 

paradoxal entre estudiosos e leigos - sobre seu histórico que está permeado pela parelha: música 

caipira (autêntica) e música sertaneja (inautêntica). No que se refere à pesquisa, a temática da 

música manteve-se em direção ao gênero sertanejo, contudo, com olhar direcionado a Goiás, 

mais precisamente na obra do compositor/cantor goiano Francisco Ricardo de Souza, 

popularmente conhecido no meio artístico como Marrequinho. 

 O objeto em questão se fez visível e possível após conversa informal com a Professora 

Maria Amélia Alencar, docente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal de Goiás, estudiosa do tema. Na ocasião a menção por parte da Professora era de que 

havia poucos discos da época dos lançamentos das duplas formadas pelo artista, chamou-nos a 

atenção. Além disso, o significativo número de composições executadas por outros intérpretes 

de reconhecimento das músicas de Marrequinho – fora de Goiás inclusive – pareceu-me 

inquietante, passível de investigação, fornecendo em certa medida, indícios para a leitura de um 

determinado período. 

 A partir daí o estudo se delineou, tendo como eixo principal a vida e a obra do compositor. 

Embora nossa intenção não tenha sido a de direcionar o estudo a partir das premissas teóricas 

dos estudos biográficos, eventualmente, em alguns momentos, tal caminho pode ter sido 

percorrido. A proposta não fora unicamente limitar e verticalizar a análise à vida e obra do 

artista, mas lançar olhares às discussões acerca das mutações do gênero em nível nacional e 

local (Goiás, Goiânia e Campinas). A opção do recorte espacial considerou Goiânia e Campinas 

(atual bairro de Goiânia, antes cidade interiorana que servira de apoio para a fundação de 

Goiânia). Outrossim, consideramos o cenário de significativa transformação das cidades 

(contínuas e esparsas migrações do campo para a cidade) como cenário integrador das 
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mudanças do gênero sertanejo. Nesse caminho de transformações urbanas, no que se refere à 

obra do compositor, conjecturamos que sua produção, em alguns momentos, estivesse 

consonante à ideologia de modernização que acompanhara a fundação e expansão de Goiânia. 

Além dessa relação com a cidade, a obra do poeta, embora estivesse mais popularizada no 

Estado de Goiás3 não deixou de estar atenta às transformações do gênero sertanejo como um 

todo. 

 Com o advento dos estudos culturais, além do referido alargamento das fontes como 

possibilidades de estudo para a história, visualizaram-se igualmente análises acerca de objetos 

mais próximos temporalmente do historiador. Contudo, tais estudos – do tempo presente – 

demasiadamente instigantes, são igualmente arriscados, aumentando sobremaneira o risco de 

envolvimento com o objeto observado. No que se refere à pesquisa, parece-nos que tal risco é 

iminente e acentuado, visto que a abordagem atravessa a “história de vida” de um agente 

histórico contemporâneo à investigação. Embora tenhamos procurado, ao longo da pesquisa, 

evitar juízos de valor e nos afastarmos do objeto em questão, sabemos que olhar do historiador 

não é neutro e que a escrita historiográfica não é de todo objetiva 4.  

 Durante a elaboração e efetivação da pesquisa, Marrequinho estava vivo, com 75 anos de 

idade, levando-nos a crer que por certo, leria este trabalho e indubitavelmente balizaria sua 

leitura por suas experiências (pelo vivido) e por suas memórias (lembranças) que seriam 

ativadas com a leitura, contudo em 31/01/2016 Marrequinho veio a falecer5. Ponderando tal 

proximidade, ressaltamos que nossa pesquisa não tem a pretensão de açambarcar o 

“acontecido”, intentando com isso dar conta de uma suposta “verdade” dos fatos, tal qual 

acontecera, mas apresentar possíveis leituras (coerentes) desse passado que, na presente 

pesquisa, ainda se faz latente. 

                                                           
3 Um número significativo de canções do compositor foi gravado por artistas de reconhecimento nacional ao longo 

do tempo, favorecendo para que sua obra extrapolasse os limites do Estado. 
4 Tentamos evidentemente, ao longo do processo de escrita nos guiar pelas lentes teóricas e metodológicas da 

história, entretanto, devemos considerar o debate de que a narrativa histórica não é por completa objetiva, 

encontrando-se, em alguns momentos, nuançada pela subjetividade, pelo lugar de fala do historiador, visto que 

este não está suspenso da sociedade a qual observa. 
5 Marrequinho faleceu no final da escrita do trabalho, em 31/01/2016, o que me permitiu vivenciar diversas 

experiências – do seu entusiasmo inicial com a pesquisa e por certo com a futura leitura do resultado, bem como 

com minha angústia em função de sua morte. O velório possibilitou-me observar a amplitude de seu trabalho, tanto 

em relação ao público em geral, quanto em relação as pessoas que, de alguma maneira estiveram e estão envolvidas 

com a música sertaneja (radialistas, cantores e apresentadores de televisão). De modo geral, chamaram-me a 

atenção as demonstrações de carinho e o significativo número de fãs presentes. 
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 Marrequinho sem dúvida é um dos artistas sertanejos importantes para se compreender o 

contexto da música sertaneja nacional, sobretudo goiana. Inicia-se como cantor, mas é como 

compositor que sua música atinge alcance nacional. Em entrevista, Marrequinho afirmou que 

seu trabalho se consolidou sobremaneira, como compositor, apesar de sua carreira ter se 

iniciado como intérprete. Segundo ele, próprio seu timbre de voz não era comercial contando, 

em larga medida, com a técnica de cantar; entretanto, para Marrequinho não é a técnica que 

comercializa uma gravação, mas a existência de um timbre próprio. Ao caracterizar sua voz, o 

artista afirmou tratar-se de “uma voz rombuda e sem cor”. Declarou que se orgulha das 

gravações que fez, mas deixou a interpretação de lado cedendo espaço à “inspiração que fazia 

dele instrumento para expor suas ideias nos versos que criava6”. Diante do exposto a análise 

caminhou por realçar o aspecto autoral do artista, sem obviamente ignorar o conjunto da obra. 

 Apesar de Marrequinho ter frequentado muito pouco a escola, seu trabalho se diferencia, 

dentre outros motivos, pelo seu zelo ortográfico em uma fase em que o gênero se viu marcado 

pelas mudanças temáticas, estéticas e sonoras. Engenhoso em suas composições, utilizando 

rimas metrificadas, o artista se locomoveu com certa tranquilidade em direção à 

“modernização” da música sertaneja – demanda processual sofrida pelo gênero nas cidades. 

Contudo, não perdeu de vista em suas composições suas reminiscências de migrante, 

transitando quando necessário, entre a “tradição” e a “modernidade”. 

 Embora tenhamos optado pela obra de um artista sertanejo em especial, não foi intenção 

limitar o campo de análise apenas ao trabalho do compositor, mas a partir do corpus musical 

deste, alinhavar questões inerentes aos estudos da obra do autor em específico, bem como da 

dinâmica (mudanças) do gênero como um todo.  

 Para tanto, a opção do recorte espacial considerou Goiânia e Campinas como espaço de 

análise, já que Marrequinho vivenciou a aura ideológica de modernização do Estado, na qual a 

concretização de Goiânia se constituiu na suposta adesão de Goiás ao projeto 

“desenvolvimentista” da nação. À luz desse processo modernizador da capital do Estado, a 

música será aqui abordada como possível elemento denunciador de sua época, possibilitando 

vislumbrar indícios das sociabilidades do seu tempo. Não obstante, nessa corrida para a 

modernização, a música sertaneja certamente esteve no campo de disputas, se consideradas as 

transformações do gênero. Além de Goiás, para compreensão da música sertaneja, foram 

                                                           
6 Todos os depoimentos, salvo indicação específica, são retirados de entrevista realizada pela autora em 

13/09/2014, na casa do artista. 
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necessárias incursões à cidade de São Paulo, posto que a capital paulista tornou-se uma 

referência no que se tange à estrutura e abrangência das principais gravadoras. Em relação ao 

recorte temporal (1950 e 2010)7, preocupamos em nos direcionar pelo período de efervescência 

criativa  do poeta, com ênfase nas décadas de 1950, 60 e 70, período de maior número de 

composições do compositor. Além do mais, tal período apresenta pertinência em relação ao 

viés proposto na pesquisa, que foi o de considerar a construção do discurso da “modernidade” 

em Goiânia nas primeiras décadas após sua fundação. Tal discurso se estendeu inevitavelmente 

ao campo cultural.  

 Quanto aos documentos que subsidiaram a pesquisa, além das bibliografias relacionadas 

ao tema, utilizamos como documento capas de discos, letras de músicas, fotografias, material 

coletado em jornais e entrevistas. Tais documentos, por meio de sobreposições e comparações 

contribuíram para melhor compreensão da temática estudada, confirmando algumas hipóteses, 

bem como refutando outras. 

 Em relação aos critérios de escolha das canções analisadas, estas caminharam - além da 

expressividade das composições de Marrequinho (sucesso junto ao público) – no sentido de 

dialogar com os temas abordados. Desse modo, canções com temáticas como sertão, natureza, 

cidade, progresso, modernidade e goianidade, dentre outras, puderam contribuir com a 

discussão proposta, fornecendo indícios para elucidação das questões levantadas. Acompanha 

a dissertação um CD Ilustrativo das músicas/versões apresentadas ao longo do trabalho. 

 O registro da pesquisa se desdobra em quatro capítulos que visa apresentar o dinamismo 

da música sertaneja, bem como a vida e obra do compositor Francisco Ricardo. No primeiro 

capítulo tentamos situar o debate sobre a designação música caipira e a questão da identidade 

nacional. Conjecturamos que em torno da ideia de “autenticidade” há intenções e construções, 

constituindo-se desse modo, em campo de disputas. Para tanto, conceitos como: caipira, 

identidade e sertão foram problematizados. Sob tal perspectiva, as composições apresentadas 

(de Marrequinho e outros) são amálgamas de elementos rurais e urbanos, permitindo-nos 

deduzir que as concepções que se ancoram em uma ideia de origem e purismo musical são 

passíveis de críticas; como elemento cultural a música se metamorfoseia, agrega novos 

elementos, conservando outros. 

 No segundo capítulo, caminhamos na tentativa de compreender as imagens das canções 

sertanejas em Goiás, utilizando como aporte teórico o conceito de “cena musical” proposto por 

                                                           
7 O marco final do recorte temporal se deu em função da última música apresentada na pesquisa - 2010. 
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Will Straw (2012)8. A reflexão passa pela ideia de que as canções sertanejas, em certa medida, 

apreendem as transformações vividas na sociedade. Direcionando a análise para Goiás, 

especificamente para Goiânia, identificamos que ora as transformações são vistas como 

positivas, ora com saudosismo em relação ao passado. 

 Conversando com tema da memória e do saudosismo, o terceiro capítulo trata de modo 

geral, da leitura que o próprio Marrequinho faz da sua obra e de sua experiência de artista 

sertanejo. Para isso, questões como autobiografia, o modo como o compositor constrói seu 

próprio enredo - sob o olhar de quem vivenciou os fatos - são discutidos. Tendo como aporte 

as discussões teóricas a respeito do conceito de memória, o capítulo propõe apontar em que 

medida esta é utilizada como forma de corroborar e legitimar a narrativa do artista sobre o 

passado. 

 O quarto capítulo, por sua vez, busca situar a produção musical do cantor/compositor 

Marrequinho no contexto histórico do meio artístico sertanejo local e nacional, considerando 

as transformações pela qual o gênero passou. O capítulo contempla ainda, questões inerentes 

às relações de gênero, visto que parte significativa das canções de Marrequinho versa sobre as 

questões amorosas entre homens e mulheres. A hipótese é de que a maneira como as mulheres 

foram representadas em suas composições parece estar relacionada à conturbada fase de 

ascensão destas ao espaço público das cidades. Considerando que a sociedade do período 

analisado – pelo menos no que diz respeito às composições entre as décadas de 1960 e 1970 – 

encontrava-se em acelerada transformação, presumimos que as alterações nos papeis 

(masculino e feminino) causou estranhamento nas experiências amorosas que o poeta viveu, 

daí as dúbias representações acerca do feminino. Nesse processo de desencontros amorosos, há 

questionamentos sobre a má influência da modernidade sobre os relacionamentos, apontando 

indícios de que a “modernidade”, em certos aspectos, os influenciou, tornando-os fluidos e de 

certo modo, “descompromissados”.  

 Além das discussões sobre gênero, o capítulo toca no litígio entre “tradição” e 

“modernidade”, tema relativamente recorrente nos estudos sobre música sertaneja. 

Alinhavando tais conceitos, o capítulo se finda com a discussão sobre a concepção de 

                                                           
8 A ideia de “cena musical” proposta por Straw caminha no sentido de investigar as maneiras como as “práticas 

musicais articulam um sentido de espaço”, desse modo, valores, práticas e estilos são pensados a partir de uma 

prática não apenas rigidamente localizada, mas supostamente passível de diálogo com experiências culturais mais 

amplas. Como orientação a ideia de “cena musical” concebe o caráter maleável da sociabilidade cultural, 

indispondo à instauração de “modelos rígidos de práticas culturais” (STRAW, 2012, p. 3). 
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“goianidade”; ideia esta, bastante difundida na “construção” de uma suposta “identidade 

goiana”. 

 A proposta desse estudo não foi enquadrar as (fases/etapas) do gênero sertanejo em 

limites rígidos, mas pontuar indicativos de que, em tempos e lugares distintos a música sertaneja 

se (re) significa, se desloca, reencontrando novos sentidos. Sigamos, pois, ouvindo e inquirindo 

as músicas. 
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CAPÍTULO I 

 MÚSICA CAIPIRA E PROCESSOS IDENTITÁRIOS 

 

 Pensar o Brasil enquanto país delineado por uma identidade homogênea, livre das 

complexidades e peculiaridades típicas de seu espaço geográfico e histórico-cultural, é comprar 

a ideia intencionalmente proposta de que a identidade da nação é unívoca e livre de 

contradições. Atento ao quadro delineado, o capítulo pretende discutir como em um dado 

período, a música caipira “integrou” o debate acerca da ideia de identidade nacional. De tal 

maneira, deve-se considerar a existência de “disputas” (ideias e opiniões) entre os envolvidos 

(políticos, intelectuais e artistas) na tarefa de construir uma suposta “identidade cultural” da 

nação, na qual em distintos momentos a música foi objeto de divergentes apreciações. 

 

1.1 . O caipira e a construção da nacionalidade 

 

 A história do Brasil foi permeada por disputas acerca da ideia de uma nacionalidade única. 

A proposta de construir uma identidade brasileira homogênea capaz de legitimar o “ser 

brasileiro” se delineou desde o processo de Independência. De lá para a Proclamação da 

República e, continuamente na primeira década do século XX, o que se viu foi a intensificação 

de tais disputas. Alguns elementos contribuíram para dificultar a conturbada construção 

identitária do país, dentre elas: a extensão territorial – considerando que cada região trazia em 

seu bojo suas especificidades, especialmente culturais, a estratificação social exacerbada, o que 

significava deduzir que cada estrato social traz consigo sua visão de mundo, seus anseios, sua 

realidade econômica, bem como sua representatividade política – assim se supõe. Somados a 

tais questões, viu-se aglutinar interesses de uma elite – política e intelectual – desejosa de pensar 

o Brasil.  

 Com esse propósito, entram em cena disputas de representação9. Não há dúvida que neste 

constructo a influência europeia foi uma constante, o cientificismo positivista bem como a 

                                                           
9 Para Roger Chartier, a concepção de representação não deve ser pensada sob a ótica da verdade – correspondência 

com o real, - mas, sobretudo como um conjunto de símbolos partilhados entre um grupo social conferindo-lhe 

sentido. (CHARTIER, 1998). No que se refere às canções sertanejas, essa dimensão representativa passa pelas 

letras e melodias, dando sentido ao conjunto da obra, desenvolvendo desse modo, significados (positivos ou 

negativos) e “apropriações” por parte de quem a experiencia. Sob esse olhar, as músicas constituem-se em bens 

simbólicos que carregam indubitavelmente, historicidade, configurando-se metaforicamente em uma espécie de 

“representação musicada”. 
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concepção de arte que ajudou a pensar o Brasil enquanto país possível, legítimo; fazia-se 

indispensável validar a nação junto ao centro pensante e colonizador. Talhar o país com as 

influências europeias se constituíra em uma possibilidade de elevar a nação ao status quo de 

país civilizado e certamente de sociedade educada; no curso, tal intento forçou a congruência 

de variadas demandas e intenções. Em meio ao processo de eleição dos componentes 

(econômicos, políticos, socioculturais) escolhidos para constituir a representatividade nacional, 

alguns foram eleitos em detrimento de outros. Nesse espaço de disputas a força política, não 

raras vezes, dispõe de todo o aparelho institucional, o que nos leva a inferir que a acepção de 

identidade nacional propalada ao longo da história passou pela intenção do aparato 

governamental em exercício. Assim, a construção da ideia de nacionalidade trouxe consigo uma 

gama de interesses subjacentes que, em seu processo de constituição, cristalizou os interesses 

de alguns em prejuízo de outros. A existência de variadas identidades foi, por vezes, ignorada 

ou amalgamada ao projeto vencedor, propagando a imagem de uma identidade livre de 

divergências, marcada por uma coesão intencionalmente construída. 

 A ideia de uma identidade forjada passou pela construção simbólica de vários emblemas: 

a bandeira, o hino, dentre outros. José Murilo de Carvalho discutiu em seus livros: Os 

Bestializados (1987) e A Formação das Almas (1990), a necessidade que os envolvidos no 

processo de Proclamação da República tiveram em construir a ideia de nacionalidade, lançando 

mão de alguns símbolos. Como sabido, era bastante incipiente o sentimento de identidade, a 

ideia de pertencimento à nação  brasileira. Possivelmente por tratar-se de um país relativamente 

jovem e ainda com muitos analfabetos. Assim, as mentes que no período pensavam a nação 

disputavam diferentes projetos – em alguns pontos, congruentes – que, em certa medida, 

minimizavam a pouca participação popular nos ideais republicanos, preocupando-se  em incutir 

na nação o “sentimento de nacionalidade”. Viu-se a difícil tentativa de construir um mito de 

origem em torno da “República”, visto que historicamente a nação pouco participou das 

decisões políticas, deixando entrever que do ponto de vista da maturidade democrática a 

sociedade estava longe de sentir-se nacionalmente brasileira. A elaboração dos mitos de origem 

vai ao encontro das identidades nacionais, reunindo conjuntos de referências para as raízes de 

um povo (PESAVENTO, 2004, p. 91). Entretanto, a embrionária ideia de identidade, estava – 

pelo menos no que se refere a população – de certa forma, atrelada à experiência monárquica. 

José Murilo de Carvalho assim sintetiza essa fase de transição entre os símbolos monárquicos 
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e republicanos e a difícil identificação da população com a concepção e os simbolismos 

republicanos: 

O grosso da população era-lhe alheio, se não hostil. Sua proclamação por 

iniciativa militar também não contribuiu para popularizá-la. O esforço de 

recriar o imaginário caía no vazio, quando não encontrava resistência ou se 

prestava ao ridículo. Só quando se voltou para tradições culturais mais 

profundas, às vezes alheias à sua imagem, é que conseguiu algum êxito no 

esforço de se popularizar. Foi quando apelou à Independência e à religião, no 

caso de Tiradentes; aos símbolos monárquicos, no caso da bandeira; à tradição 

cívica, no caso do hino. Eram frequentes as queixas dos republicanos em 

relação à falta de capacidade do novo regime de gerar entusiasmos 

(CARVALHO, 1990, p. 128). 

 

 Sob tal dificuldade, a proposta fora convencer a população da legitimidade na nação e da 

República, bem que como aguçar o sentimento de nacionalidade. Para tanto utilizou-se a 

palavra escrita e falada, - dela fizeram uso abundante os livros, jornais, publicações de igreja, 

conferências públicas - arma fundamental para convencer a classe média. Em relação aos pobres 

os mecanismos mais utilizados foram os simbolismos das imagens e dos rituais, direcionados 

estrategicamente aos proletários (CARVALHO, 1990, p. 140). 

  Tais símbolos são elementos agregadores de valores e aglutinadores do sentimento de 

pertencimento, assim tal proposta teve como objetivo angariar adeptos ao projeto de nação 

viável. Sob tal ponto de vista, o sentimento de pertencimento à nação passaria pela adesão aos 

seus símbolos e monumentos; não obstante, vale problematizar que este propósito foi, em sua 

maioria, pensado e efetivado por grupos políticos, culturalmente hegemônicos que em meio aos 

vários projetos de nação conseguiram destacar-se colocando em prática sua acepção de 

“projeto-nação”. 

 

1.1.2.  A música como componente de uma “identidade nacional” 

  

 Findada a primeira fase pós-independência e considerando as variadas discussões que 

acompanharam o final do século XIX e início do XX acerca da preocupação em construir uma 

suposta identidade nacional – pelo menos no que se refere aos símbolos políticos - viu-se uma 

fase de redescoberta e valorização da chamada “cultura popular”; o foco seria, de modo geral, 

o campo das artes. Com olhar voltado para própria terra e na tentativa de alcançar a cultura 

regional, investigaram-se as várias manifestações artísticas tanto da região litorânea quanto em 

diversos  rincões do país. Seria uma espécie de retorno às “origens”, de direcionar o olhar para 
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as próprias raízes. Símbolo desse movimento foi a Semana de Arte Moderna, realizada em São 

Paulo em 1922, a qual foi ponto de encontro de artistas e intelectuais brasileiros, especialmente 

paulistas e cariocas. Com influências ainda europeias, a proposta foi inovadora no sentido de 

enfatizar os estudos acerca do folclore nacional, que propunham uma releitura e valorização 

das experiências de um Brasil não só litorâneo, mas igualmente interiorano, vislumbrando um 

conhecimento formatado sob as experiências culturais de um país sabidamente vasto e ativo. 

Em tese, a proposta condensaria o conhecimento intelectual deste grupo de estudiosos à 

sabedoria e experiências da cultura popular, daí a ideia comumente propagada da lógica 

antropofágica10. Direcionar o olhar erudito às manifestações populares confirmaria a proposta 

de compreender as manifestações artísticas do país, buscando, por meio delas, uma idealizada 

identidade de nação. Tal junção – de uma perspectiva moderna e outra pautada na tradição – 

possibilitou uma visão menos excludente, aproximando espaços antes claramente delimitados 

e, em certa medida, desprezados. Nessa tensão, evidenciam-se as discussões acerca da ideia de 

identidade, sobretudo quais caminhos levariam à conjecturada identidade brasileira.  

Sob tal aspecto, a acepção de identidade aqui proposta filia-se a uma concepção de cultura 

enquanto elemento complexo, afastando da acepção essencialista de uma identidade pura, 

calcada em uma autenticidade única. Considerando o debate acerca da aproximação e/ou 

distanciamento entre a modernidade e a tradição Nestor García Canclini destaca quão fluidos 

os conceitos se delineiam. Tais processos de hibridação, que se mostram incessantes e variados, 

levam a relativizar a noção de identidade (CANCLINI, 2013, p. XXII)11. O conceito de 

hibridismo sob tal viés propõe desmistificar a ilusória imagem da existência de uma cultura 

identitária genuína e única, concebendo uma visão mais complexa12. Muito possivelmente tal 

visão filia-se ao debate “pós-colonial” ou “decolonial” proposto por Dussel (2010), Escobar 

(2013), Bhabha (1998), dentre outros, os quais endossam uma racionalidade e legitimidade 

cultural fora dos domínios europeus, afastando-se dos dualismos próprios das ciências 

ocidentais. Tal posição indica o questionamento da oposição entre cultura popular x erudita, 

                                                           
10 Participante da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade esteve envolvido no espaço de discussão sobre 

música. 
11 O conceito aqui trabalhado de hibridação filia-se ao debate proposto por Canclini. Segundo o autor o “conceito 

de hibridação é útil em algumas pesquisas para abranger conjuntamente contatos interculturais que costumam 

receber nomes diferentes: as fusões raciais ou étnicas denominadas mestiçagem, o sincretismo de crenças e também 

outras misturas modernas entre o artesanal e o industrial, o culto e o popular, o escrito e o visual nas mensagens 

midiáticas” (CANCLINI, 2013, p. XXVII). O autor busca assim definir hibridação: “[...] processos socioculturais 

nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas 

estruturas, objetos e práticas (CANCLINI, 2013, p. XIX). 
12 Para Canclini a hibridação não é sinônimo de fusão sem contradições, mas tem como proposta dar conta de 

formas particulares engendradas pela interculturalidade (CANCLINI, 2013, p. XVIII). 
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modernização x tradição, local x global, nos quais as análises tendem a ser superficiais e pouco 

profícuas. Canclini propõe nuançar os campos, alinhavando elementos do mundo moderno e 

das tradições:  

A ênfase na hibridação não enclausura apenas a pretensão de estabelecer 

identidades “puras” ou “autênticas”. Além disso, põe em evidência o risco de 

delimitar identidades locais autocontidas ou que tentem afirmar-se como 

radicalmente opostas à sociedade nacional ou à globalização. Quando se define 

uma identidade mediante um processo de abstração de traços (língua, tradições, 

condutas estereotipadas), frequentemente se tende a desvincular estas práticas 

da história de misturas em que se formaram. Como consequência, é 

absolutizado o modo de entender a identidade [...] (CANCLINI, 2013, p. 

XXIII). 

 

Segundo o autor, “tanto os tradicionalistas quanto os modernizadores quiseram construir 

objetos puros. Os primeiros imaginaram culturas nacionais e populares ‘autênticas’, procuraram 

preservá-las da industrialização, da massificação urbana e das influências estrangeiras” 

(CANCLINI, 2013, p. 21). Na perspectiva deste trabalho, as identidades se constituem em 

construções contínuas que incessantemente se movem e se ressignificam. Tal mobilidade 

relaciona-se ao movimento social e histórico, que, longe de constituir-se em componente rígido, 

se caracteriza pela sua volubilidade. Logo, entende-se que a identidade é relacional, pois se 

constitui a partir da identificação de uma alteridade; trata-se, portanto, de identidades múltiplas 

que vão desde o eu, pessoal, construtor da personalidade, aos múltiplos recortes do social 

(PESAVENTO, 2003, p. 90).  

Para Renato Ortiz, “[...] a identidade nacional é uma entidade abstrata e como tal não 

pode ser apreendida em sua essência. [...] Ela não se situa junto à concretude do presente, mas 

se desvenda enquanto virtualidade, isto é, como projeto que se vincula às formas sociais que a 

sustentam” (ORTIZ, apud ALENCAR, 2004, p. 84).  Posto isso, compreende-se que nestes 

interstícios das identidades coletivas e individuais emergem as subjetividades, lugar de 

identificação do indivíduo na sociedade. 

Sob tal ponto de vista e considerando a diferença como elemento primordial para 

compreensão do conceito de identidade, Kathryn Woodward, afirma ser a identidade relacional, 

é na percepção da diferença que a identidade se constitui. Esta construção é tanto simbólica 

quanto social (WOODWARD, apud SILVA 2000, p. 11). Segundo a autora: 

O social e simbólico referem-se a dois processos diferentes, mas cada um deles 

é necessário para construção e a manutenção das identidades. A marcação 

simbólica é o meio pelo qual damos sentido a práticas e a relações sociais, 

definindo por exemplo, quem é excluído e quem é incluído. É por meio da 
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diferenciação social que essas classificações da diferença são “vividas” nas 

relações sociais (WOODWARD, apud SILVA 2000, p. 14). 

 Sobre a problemática do conceito de identidade, Stuart Hall caminha por postular que 

embora o conceito seja permeado por debates infindáveis e controversos, faz-se imprescindível 

sua contextualização nos discursos da “pós-modernidade”, tendo como premissa a mobilidade 

do conceito diante de novas conjunturas. Segundo o autor “é preciso pensá-lo em sua nova 

posição – deslocada ou descentrada – no interior do paradigma” (HALL, apud SILVA 2000, p. 

105). É nessa tentativa de “rearticular a relação entre sujeitos e práticas discursivas” que a 

questão da identidade ganha espaço no debate atual. Stuart Hall lança mão do conceito de 

identificação como uma variante da ideia de identidade, na qual a primeira apreenderia o 

processo de subjetivação. Para Hall é interessante perceber identificação como uma construção, 

como um processo contínuo: 

A identificação é, pois, um processo de articulação, uma saturação, uma 

sobredeterminação, e não uma subsunção. Há sempre “demasiada” ou “muito 

pouco” – uma sobredeterminação ou uma falta, mas nunca um ajuste completo, 

uma totalidade. Como todas as práticas de significação, ela está sujeita ao 

“jogo” da différance. ela obedece a lógica do mais-que-um. E uma vez que, 

como num processo, a identificação opera por meio da différance, ela envolve 

um trabalho discursivo, o fechamento e marcação de fronteiras simbólicas, a 

produção de “efeitos de fronteiras”. Para consolidar o processo, ela requer 

aquilo que é deixado de fora – o exterior que a constitui (HALL apud SILVA 

2000, p. 106). 

 Destarte, a ideia de identidade proposta pelo autor, nos ajuda compreender a 

problemática dos discursos que apreendem a identidade como uma rede de construções livre de 

tensões; ao contrário, ela assume contornos mais ou menos estáveis, no encontro da diferença, 

na exclusão. “É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 

discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e 

institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas, por 

estratégias iniciativas específicas” (HALL apud SILVA 2000, p. 109). 

 Por certo, para se compreender as discussões acerca do conceito de identidade faz-se 

indispensável, adotar abordagens que se delineiem com desconfiança das ideias que postulam 

a existência de identidades unas e desprovidas de tensões. De modo geral, as identidades são 

demasiadamente complexas e estratégicas, constituindo-se em construções no interior das 

disputas de poder. Nas sociedades complexas, portanto, as identidades assumem, em certa 

medida, um caráter “performativo”, na qual as repetições – construções, intenções – 

constituem-se em um “jogo político”. Daí a dificuldade de se pensar em uma identidade cultural 

ou musical, livre de conflitos. 
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Como componente fundamental na formação das “identidades” 13 os elementos culturais 

constituem-se em símbolos integradores de um dado conjunto ou quadro identitário. Nesse 

aspecto a música – como elemento cultural - se constitui em expressão essencial das culturas, 

podendo ser percebida em distintos lugares e tempos. O homem fez da música companheira 

fiel, portadora de suas emoções e sensibilidades. No que se refere à música popular no Brasil, 

esta ocupa um “lugar privilegiado na história sociocultural, lugar de mediações, fusões, 

encontros de diversas etnias, classes e regiões que formam o nosso grande mosaico nacional” 

(NAPOLITANO, 2005, p. 7). Permeado por uma diversidade cultural, e consequentemente 

musical, o Brasil apresenta-se como espaço extremamente rico em manifestações musicais. 

Observa-se nesse emaranhado de experiências musicais, intersecções, traçados de um gênero 

e/ou ritmo com outro, explicitando o dinamismo da cultura nacional. Verifica-se uma teia 

complexa, de interinfluências, igualmente rica em tons, cores, sons, harmonias, letras, 

performances. Canções pululam constantemente nesta Terra Brasilis, na qual brotam a cada 

ano canções que atendem, ou não, aos gostos e demandas diversas; trata-se de uma “das grandes 

usinas sonoras do planeta, é um lugar privilegiado não apenas para se ouvir música, mas 

também para se pensar a música” (NAPOLITANO, 2005, p. 11).  

A música brasileira comporta heranças socioculturais diversas, deste modo, identificam-

se características culturais e estéticas diferentes. Uma fusão de expressões musicais dos 

indígenas, portugueses e africanos, combinando elementos religiosos bem como laicos, o que 

possibilita uma profusão de ritmos e sons. O desdobramento deste amálgama ao longo da 

história do país encontrou caminhos peculiares, nuançando o micro espaço ao macro, bem como 

sofrendo influências do tempo em questão. A música se constitui nesse aspecto, em elemento 

vivo capaz de se metamorfosear – de acordo com o quadro sociocultural por ela vivenciado – 

influenciando e sendo influenciada por ele, o que dificulta qualquer tipo de traçado linear e 

unidimensional. Nesse quadro, o Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo foram considerados 

                                                           
13 Os conceitos de “identidade” e “autenticidade” foram bastante utilizados nos estudos que abriram caminhos para 

as abordagens sobre o gênero sertanejo, sobretudo no que se refere à música sertaneja dita “caipira”. Tais estudos 

amparam-se na premissa de que houve uma identidade caipira, - logo, uma verdadeira música caipira - livre de 

quaisquer influências, sendo esta, portanto, autêntica. Os estudos mais recentes têm caminhado rumo a uma 

abordagem que considera as transformações na música sertaneja como processual. Parte daí a dificuldade de 

estabelecer limites austeros entre uma “fase” e outra – embora existam diferenças e interposições, sem contudo, 

estarem rigidamente separadas, havendo pontos de encontros. Tem-se percebido que como parte integrante das 

ligações e experiências sociais – além evidentemente da experiência individual – a música se constitui em 

fenômeno capaz de apresentar indícios de seu tempo. Vale ressaltar que tais conceitos, não foram prerrogativa 

apenas dos estudos sobre o gênero sertanejo, mas de vários outros, especialmente o samba, que fora “construído” 

enquanto gênero que identificou e identifica o Brasil, desprezando obviamente as especificidades regionais, dentre 

outros. 
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agregadores e representantes da musicalidade brasileira, locais de confluência de vários sons e 

tendências: 

Cidade de encontros e de mediações culturais altamente complexas, o Rio 

forjou, ao longo do século XIX e XX, boa parte das nossas formas musicais e 

urbanas. O Nordeste, como um todo (sobretudo Bahia, Pernambuco, Paraíba e 

Ceará), também desempenhou um papel importante fornecendo ritmos 

musicais, formas poéticas e timbres característicos que se incorporam a esfera 

musical mais ampla, sobretudo a partir do final dos anos 40 (NAPOLITANO, 

2005, p. 39). 

 

 Assim, sob uma mirada didática, observa-se que a música urbana no Brasil se popularizou 

por volta do início do século XX através das primeiras gravações. O debate acerca do que seria 

a musicalidade nacional brasileira transcorreu em meio a disputas de poder e representatividade, 

gêneros como samba, “música caipira”, MPB14 (Música Popular Brasileira), estiveram ao longo 

da história do país no centro das discussões do que, supostamente representaria a música 

brasileira.  

 O Rio de Janeiro e São Paulo nas primeiras décadas do século XX constituíram-se em 

polo moderno da nação, sinônimo de urbanidade civilizatória, instituindo-se em espaços 

capazes de fomentar a cultura, bem como pontos de referência ao restante do país. Sob tal 

perspectiva, emerge o paradoxo entre um Brasil atrasado desprovido de conhecimento e outro 

inscrito na civilidade. Como posto, o litoral – sobretudo o Sudeste – se constituíra no que mais 

próximo se aproximara do ideal europeu de civilização. “A partir da invenção do Rio de Janeiro 

como matriz cultural do século XX é que outras regiões foram se configurando” (ALONSO, 

2011, p.31). Rio de Janeiro, sobretudo, se constitui como base da nacionalidade, como explica 

Oliveira (2009): 

[...] ideia de nacional se constrói a partir do Rio de Janeiro, não porque ele é 

efetivamente o centro político do país – vale lembrar o peso dos regionalismos 

durante toda a política do Segundo Império e República Velha – mas porque 

ele aparece como ponto em relação ao qual os discursos regionais são 

construídos (OLIVEIRA, 2009, p. 201, grifos do autor). 

 

Surge neste contexto uma relação de alteridade entre o Rio de Janeiro e o resto do país, o 

Rio como símbolo dos citadinos “modernos” e o interior como o lugar do homem do campo, 

                                                           
14 Sobre o surgimento da sigla MPB (Música Popular Brasileira), ver Napolitano. Segundo o autor, a MPB foi 

forjada a partir de uma estratégia de “nacionalização” da Bossa Nova que traduzia em certa medida sua 

“comunicabilidade e popularidade”, sem abandonar as “conquistas” e o lugar da canção. Assim, a MPB se 

constituiu em elemento cultural e ideológico importante na revisão da tradição e da memória, formulando bases 

novas de seletividade, julgamento e consumo musical, especialmente para as frações mais jovens e 

intelectualizadas da classe média (NAPOLITANO, 2005, p 64). 
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lugar do atraso, do desconhecido15. Nesse contexto faz-se indispensável uma análise acerca da 

ideia de sertão, dado que suas representações são variadas e acompanham o imaginário dos 

habitantes das grandes cidades, assumindo em tempos e lugares distintos, valores diversos. Em 

certa medida a ideia de sertão está vinculada à compreensão do “ser caipira” e da música a ele 

associada. 

 

1.1.3.  A aporética em torno dos conceitos de: sertão e caipira  

 

Maria Amélia Garcia de Alencar em sua tese de doutoramento (2004) discute a categoria 

“sertão” destacando suas especificidades ao longo da história e apontando análises de 

intelectuais sobre o tema. Segundo Alencar, a palavra “sertão” é marcada por ambiguidades 

quanto à origem e significado, adquirindo ao longo do tempo – em Portugal e no Brasil – 

significados diversos (ALENCAR, 2004, p. 21). A área de povoamento do Brasil concentrara-

se a leste (litoral), o oeste pouco habitado, ao longo da história do Brasil adquiriu sentido 

distinto, quase sempre atrelado à visão construída pela fração “civilizada” da nação. “Assim, 

sertão podia se referir, no período colonial (e até hoje), a áreas tão distintas e imprecisas como 

o interior de São Paulo, Bahia, a Região Amazônica, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, além 

do Sertão Nordestino, onde às vezes quase é identificado com a noção de ‘Nordeste’” 

(ALENCAR, 2004, p. 27). Desse modo, o caráter mitológico também se fez presente nos 

primeiros séculos da colonização. O sertão, como lugar do desconhecido, espaço do estranho, 

do imaginário, lugar de possíveis e estranhas criaturas, se constituiu em campo fantasioso, ora 

visto com comicidade, ora visto como lugar de benevolências, envolto em uma aura de sedução.  

O certo é que à medida que as fronteiras a oeste se moviam, movia-se também a visão 

sobre o sertão. Segundo Alencar, é no século XVIII com a expansão para o oeste e a ocupação 

do interior do Brasil que o sentido de sertão adquire conotações literárias, passando a ser visto 

de dentro para fora (ALENCAR, 2004, p. 34). Ainda segundo a autora, nos séculos XIX e XX, 

autores como José de Alencar (1876), Alfredo Taunay (1872), Afonso Arinos (1898), o goiano 

Hugo de Carvalho Ramos (1917) abordaram a temática, cada qual com suas especificidades. 

No que se refere à literatura goiana mais recente, o livro Sertão sem fim (2000) de autoria do 

                                                           
15 A referência ao homem do campo ao longo do século XX nas produções literárias, musicais e acadêmicas, foram 

desde uma visão pejorativa, risível a uma  visão romântica, na qual o homem interiorano é visto como sinônimo 

de pureza, ou seja, como o legítimo brasileiro, longe das indesejáveis influências das cidades. 
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folclorista Waldomiro Bariani Ortêncio, carrega um tom regionalista, no qual o sertão se 

constitui em lugar quase mágico, com fronteiras – territoriais e espaciais – alargadas. As 

narrativas (contos) que possuem como ambientação o sertão, embora expressem a hostilidade 

do lugar, buscam também expressar suas belezas e seus encantos, tratando-se assim, de uma 

narrativa favorável acerca da ideia de sertão. Um exemplo típico e de significativa amplitude 

em nível nacional acerca da ideia de sertão foi o livro Os Sertões (1902) de Euclides da Cunha, 

do início do XX.  Em Cunha, o sertão se delineia como o oposto à civilização litorânea, 

simbolizando um Brasil desgarrado, à revelia dos anseios modernos e civilizatórios. Sob tal 

lógica, a ideia de sertão foi adquirindo o caráter de lugar remoto, de pessoas estranhas, que 

viviam à margem do progresso. Fruto das reportagens que o autor realizou, como enviado de O 

Estado de S. Paulo, durante a fase final da Campanha de Canudos (1897), a narrativa apresenta 

uma escrita que mistura o caráter jornalístico e literário - descritivo, evidenciando o debate 

sobre a ideia de nação. 

De modo geral, a literatura, a pintura, o teatro, a música, as revistas, os jornais, trataram 

da temática, confirmando quão variadas são as visões. Nísia Trindade Lima em seu livro Um 

sertão chamado Brasil (1999) discute a construção das abordagens dicotômicas, há tempos 

legitimada por estudiosos, nas quais o Brasil é representado com ênfase no dualismo: Brasil do 

“litoral” e Brasil dos “sertões”. Sob tal visão, a problemática da modernidade é levantada como 

elemento constituinte para a construção da ideia de nacionalidade. Daí o fosso entre as 

experiências culturais e sociais do litoral e do sertão, representando este último o lugar da não-

modernidade. 

A produção literária que influenciou de forma significativa na formação da imagem do 

caipira foi a de Monteiro Lobato no início do século XX. Fazendeiro da região paulista, Lobato 

publicou em 1914, artigo intitulado de Velha Praga no jornal Estado de São Paulo, no qual 

forjou uma imagem depreciativa do caipira. Em 1918, no livro Urupês, confirma tal estereótipo, 

“que, com o passar do tempo se tornará um sinônimo de caipira: o Jeca Tatu” (MOURA, 2015, 

p.32). O caipira de Lobato, o “Jeca Tatu”, figura exacerbadamente caracterizada como 

preguiçosa, indolente, desprovida de qualquer habilidade – física ou mental, por muito tempo 

simbolizou e estigmatizou a figura do indivíduo interiorano.  

 

http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/ult1689u47.jhtm
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Advém dessa representação a proliferação da imagem acocorada do caipira, disseminada 

como imagem legítima de um tipo incapaz de reagir a qualquer tipo de estímulo maculado pelo 

símbolo da preguiça. Saint-Hilaire, botânico francês que viajara pelo interior no século XIX – 

convicto de sua visão eurocêntrica - vira com perplexidade a figura do caipira. Antônio Cândido 

assim apresenta a imagem de Saint-Hilaire acerca do caipira/paulista: 

Acha-o primitivo e brutal, macambúzio e desprovido de civilidade, em 

comparação com o mineiro. E como nas Minas encontrou em abundância 

mulatos amáveis, concluiu que a mistura de branco e índio, dominante no 

paulista, é fator de inferioridade, dando produtos muito piores que os de branco 

e negro (CÂNDIDO, 1979, p. 43).  

A defesa em relação ao caipira de Minas, como sendo mais sociável, muito possível se 

deu devido tratar-se de uma região mais próspera. Nas regiões auríferas, de certo modo, o 

processo de urbanização foi mais intenso, possibilitando que as relações sociais fossem mais 

ativas. Ainda segundo Antônio Cândido, é fundamental considerar que, em algumas regiões, o 

caipira vivera solitário em cabanas, com pouca integração aos grupos e com vizinhança isolada 

(CÂNDIDO, 1979, p. 43).  

Figura 02: Caipira fazendo fogo para acender 

cachimbo (1911). (Imagem do livro 

Lembranças de São Paulo). 
Disponível  em: 

https://tramasdocafecomleite.wordpress.com 
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 Posteriormente, em 1924, Lobato já influenciado pelas políticas higienistas, na segunda 

edição de “Urupês” revê a questão do Jeca Tatu. Em seu novo discurso, admite que o problema 

da apatia do caipira está essencialmente ligado às questões sociais do país tais como: 

precariedade da saúde, fome, falta de instrução. Assim, a problemática do caipira vincula-se às 

dificuldades de desenvolvimento do País, consistindo, portanto, em uma demanda estrutural. 

Sob tal ponto de vista, Lobato faz uma espécie de releitura de seu personagem; agora, “Jeca 

Tatuzinho”, utilizando-o como mecanismo de instrução. A proposta consistia em enfatizar que 

por meio da saúde e da educação (boas maneiras), o caipira caminharia inexoravelmente para a 

polidez, para civilidade. 

 Ainda na década de 1930, a figura do caipira supostamente tratado e reabilitado foi 

utilizada como propaganda, era de fato uma tentativa de inserção do caipira na “sociedade 

moderna”. 

 

 

 

 É interessante pensar em como se deu a agregação do caipira à nação. Como um habitante 

de uma região aquém da lógica civilizatória, o caipira foi considerado por muito tempo como 

uma anomalia a ser tratada, sendo fundamental uma reformulação de sua imagem.  Tratado em 

suas limitações – inclusive cognitivas - o caipira estaria pronto para ser inserido na nação. É a 

Figura 03: Propaganda do “Ankilostomina Fontoura”, propondo a cura do mal 

do caipira. 

Disponível em: https://historiadesaopaulo.wordpress.com 
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partir dessas discussões e desses estereótipos construídos e concorrentes que surge, portanto, o 

debate sobre a constituição desse indivíduo do “interior”, à revelia do homem do litoral, mas 

que inevitavelmente é parte constituinte da sociedade brasileira. Decorre desse fluxo, a tentativa 

de elaboração da identidade nacional, sendo fundamental a recuperação do caipira tornando-o 

capaz, viril, alinhado à concepção promissora de nação. Destarte, infere-se que a categoria 

sertão constitui-se em linhas gerais, nas terras fora do litoral – portanto do interior do Nordeste 

ao Centro-sul do País – mas igualmente como lugar imaginário, permeado por representações 

alegóricas, contidas no imaginário popular. Ademais, lugar comumente relacionado à falta de 

religiosidade, de civilidade, ambiente inóspito, isolado, perigoso. 

A categoria “sertão” guarda uma relação relativamente confusa com o termo caipira16. Se 

as longínquas terras, distantes do litoral são genericamente denominadas de sertão, logo seus 

habitantes poderiam ser identificados como sertanejos. Contudo há uma variante. Tal aporia em 

torno do termo é perceptível na literatura, assim como em textos científicos, talvez apenas por 

uma opção conceitual, mas alguns casos por mera confusão semântica. “Mas basta um primeiro 

olhar para constatarmos que o tipo rural dos sertões dos cerrados, o caipira, é um homem 

diferente do morador dos sertões das caatingas (o sertanejo), bem como dos sertões pampeanos 

(o gaúcho)” (MOURA, 2015, p. 28). Darcy Ribeiro em “O Povo Brasileiro” (1986) assinala o 

que ele considera como distinção entre o “caipira” e o “sertanejo”, traçando as diferenças 

culturais e regionais:  

O primeiro surge da ocupação do centro sul do país e sua historicidade 

relaciona-se ao avanço leste oeste dos paulistas e à atividade mineradora, o 

segundo relaciona-se a ocupação do agreste nordestino por meio de uma 

“economia pastoril associada originalmente a uma produção açucareira” 

(RIBEIRO apud MOURA, 2015, p. 27). 

  

Antônio Cândido em seu livro Os Parceiros do Rio Bonito, tese de doutorado publicada 

em 1964, fez uma detida análise sobre o “caipira”. Em sua obra, o autor analisa o interior de 

São Paulo, mais precisamente o município de Bofete, entre os anos de 1948 a 1954. Entretanto, 

para Antônio Cândido, a cultura caipira ou “rústica” como ele próprio denomina, estende-se 

não apenas ao interior de São Paulo, mas por parte de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e norte 

do Paraná (espaços tomados outrora pelas bandeiras paulistas). Tal figura, o caipira, seria uma 

                                                           
16 Caipira: Próprio da roça, do interior (festa caipira, traje caipira). Indivíduo que vive na roça, ger. de modo 

simples e rústico; CAPIAU. Pej. Que ou quem é muito simples e rústico, nas maneiras e no vestir, SAQUAREMA; 

MATUTO. Considerado depreciativo ou preconceituoso nesta acepção (AULETE, 2004. p. 128). 

Caipira: Roceiro, matuto, acanhado; do interior do Estado de São Paulo (BUENO, 2007. p. 136) 
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mistura do português ruralizado e o índio que, em suas andanças pelo sertão, habitou longínquas 

terras, fora da zona civilizatória do litoral. Cândido define essa região como “Paulistânea”, bem 

exemplificado por Arnaldo Salustiano de Moura (2015).  

 

 

 

 Segundo Cândido, nessas regiões as sociedades se “caracterizam antes de mais nada, pela 

natureza das necessidades de seus grupos, e os recursos de que dispõem para satisfazê-las” 

(CÂNDIDO, 1964, p. 23). São grupos que se organizavam de forma elementar, desenvolvendo 

a lida diária de acordo com suas necessidades básicas, longe da ideia acumulativa de bens das 

grandes cidades: 

A vida social do caipira assimilou e conservou os elementos condicionados 

pelas suas origens nômades. A combinação dos traços culturais indígenas e 

portugueses obedeceu ao ritmo nômade de uma economia largamente 

permeada pelas práticas de presa e coleta, cuja estrutura instável dependia da 

mobilidade dos indivíduos e dos grupos (CÂNDIDO, 1964, p. 37). 

 

 Cândido propõe uma análise do “caipira” concebendo-o como um tipo social e cultural 

fomentado por uma série de conjunturas, dentre elas: a cultura, a localização, o modus vivendi, 

o universo da tradição e uma profunda relação com o campo. É pelas análises de Antônio 

Cândido que o termo caipira adentra ao espaço acadêmico, tomado por uma visão menos hostil, 

longe das análises já postas, estereotipadas de Monteiro Lobato. A sociabilidade do caipira 

Figura 04: A região da Paulistânea segundo Antônio Cândido 

Fonte: Dissertação de Mestrado: “Dos dois lados da tela: Cultura caipira, paisagem e ruralidade no 

cinema de Hugo Caiapônia (2005-2011)” – Arnaldo Salustiano de Moura, 2015. 
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esteve diretamente ligada à família, mas igualmente à vizinhança composta por grupos sociais 

– no que se refere a área paulista – chamadas de bairro. Tal estrutura fundamental da 

sociabilidade caipira consistia em agrupamentos “de algumas ou muitas famílias, mais ou 

menos vinculadas pelo sentimento de localidade, pela convivência, práticas de auxílio mútuo e 

pelas atividades lúdico-religiosas” (CÂNDIDO, 1979, p. 62). Havia um relativo equilíbrio entre 

tais grupos, suas necessidades e os recursos naturais, impelindo o grupo a soluções adequadas 

diante de variadas circunstâncias. Para o caipira, a agricultura extensiva, itinerante, foi o recurso 

para estabelecer o equilíbrio ecológico: recurso para ajustar as necessidades de sobrevivência à 

falta de técnicas capazes de proporcionar rendimento maior da terra (CÂNDIDO, 1979, p. 46).  

Sob essa coerência emergem também as atividades de ajuda mútua, entre um bairro e outro, 

conhecido popularmente como mutirão. Com efeito, é por meio de tais auxílios que o problema 

da mão-de-obra na agricultura é resolvido, estabelecendo vínculos de diversas ordens. Assim 

Antônio Cândido define o mutirão: 

Consiste essencialmente na reunião de vizinhos, convocados por um deles, a 

fim de ajudá-lo a efetuar determinado trabalho: derrubada, roçada, plantio, 

limpa, colheita, malhação, construção de casa, fiação, etc. Geralmente os 

vizinhos são convocados e o beneficiário lhes oferece alimento e uma festa, 

que encerra o trabalho. Mas não há remuneração direta de espécie alguma, a 

não ser a obrigação moral em que fica o beneficiário de corresponder aos 

chamados eventuais dos que o auxiliaram (CÂNDIDO, 1979, p. 68). 

 

 Nota-se uma relação de extrema solidariedade, na qual a “palavra” assume substancial 

valor, refletindo sobretudo a escassez de mão-de-obra o que torna fundamental o auxílio dos 

vizinhos. Sob este prisma, o caipira afastado da dinâmica das cidades adquire habilidades 

peculiares, inerentes às relações de sociabilidade do indivíduo próprio do “sertão”; as relações 

desse modo, adequam-se a uma lógica eventualmente comunitária. Somada a esse conjunto das 

relações de organização e coerência com o meio, vê-se o caráter religioso do caipira, 

relacionado à solidariedade entre os bairros. Tal dinâmica se efetiva mediante a participação 

nas rezas e festas, promovidas com o objetivo de pagamento de algum tipo de promessa; desse 

modo, são encontros de caráter religioso e festivo, constituindo-se na sociabilidade típica do 

caipira, mesclando rezas, danças e as relações de trabalho e vizinhança. “Vemos, assim, que o 

trabalho e a religião se associam para configurar o âmbito e o funcionamento do grupo de 

vizinhança, cujas moradias, não raro muito afastadas uma das outras, constituem unidade, na 

medida em que participam no sistema destas atividades” (CÂNDIDO, 1979, p. 71). 

 Assim, no que se refere às variadas representações do caipira e considerando o imaginário 

popular que foi construído em torno de sua figura, deduz-se que a pintura, a literatura e a 
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música, atribuíram-lhe ao longo do tempo, distintos predicados, tendo obviamente papel 

fundamental na elaboração de tais representações. Das representações do Jeca Tatu como 

preguiçoso (sujo, feio, incapaz, atrasado, nômade e miserável) às visões românticas que o 

consideravam como “verdadeiro brasileiro” (figura humilde e imbuída de uma simplicidade 

substancial), o caipira de fato compôs a imaginação do habitante do litoral – salvo as variações 

temporais, espaciais e a natureza social de quem observa. Caminhou do ignorante/caricato ao 

cidadão brasileiro, que, excepcionalmente fora esquecido pelos trilhos da modernidade, daí o 

traço tristonho e desconfiado. 

 Notadamente, observa-se que a construção representativa do caipira, esteve em alguns 

aspectos, atrelada à ideia de sertão. Desse modo, a discussão a respeito do conceito de sertão, 

parece-nos indicada a partir de uma “leitura” que tenha como base, os deslocamentos de 

percepção e abrangência ao longo do tempo, sobretudo se considerarmos o lugar de análise (as 

experiências) de quem observa. Essa ideia de sertão enquanto lugar desgarrado do resto da 

nação, por certo, foi sendo constituída a partir das variadas representações (literárias, musicais, 

jornalísticas), como já foi destacado. 

Atualmente, a visão “mística” do sertão é limitada em parte pela própria retração das 

distâncias, além é claro da efetiva e gradativa incorporação do leste e norte do território 

brasileiro ao projeto de nação. Tal leitura - de um espaço indomado, composto por uma aura de 

sofrimento e misticismo - contribuiu para constituir a posteriori, uma leitura excêntrica acerca 

da ideia de “sertão”. 

 

1.2 . Música caipira como traço de autenticidade 

 

Os estudos e debates acerca da música dita “caipira” apresentaram distintas posições e 

abordagens, dentre os pesquisadores que abordam o tema. As opiniões divergem no que se 

referem à origem, estética, temática e principalmente no que tange à defesa da existência de 

uma música caipira, classificada como a verdadeira música do camponês, do indivíduo do 

interior. Vem desta concepção a ideia de um gênero original, puro, salvo das interferências da 

indústria cultural. Em tal visão, concebe-se a existência de um gênero legítimo, próprio, longe 

das interferências das cidades  e, por conseguinte dos temas urbanos (dinâmica da urbe). Um 

breve mapeamento (análise dos estudos sobre o tema) acerca dos debates sobre a música caipira 

ajuda-nos a entender as delimitações sobre os subgêneros sertanejos (caipira/sertanejo/sertanejo 
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universitário) delineados ao longo do tempo17. Tais demarcações tendem a estabelecer limites 

rígidos, sobretudo as que enfatizam a divisão das fases do gênero com base unicamente nas 

temáticas. Contudo, tais classificações não são por si só definidoras em relação a uma fase ou 

outra do gênero, isto é, os temas (urbanos ou rurais) das músicas caipiras ou sertanejas se 

constituem em um, dentre os vários possíveis elementos na compreensão das mudanças pela 

qual o gênero passou. Nesse aspecto, dizer que uma música é caipira simplesmente por ter como 

temática o cotidiano rural, ou dizer que é sertanejo romântico por retratar os desencontros 

amorosos, parece desconsiderar o caráter processual de historicidade do gênero. Desse modo 

as temáticas nos fornecem elementos, indicativos para as análises, contudo não são definidoras. 

Não estamos aqui negando que há diferenças entre uma fase e outra do gênero, é inegável 

que as temáticas voltadas para o campo são mais comuns nas canções ditas caipiras e a 

exacerbação dos romances na fase do sertanejo romântico. Entretanto estudar as diferenças 

apenas sobre tal prisma, tendo-o como mote explicativo parece-nos, por certo, limitador na 

análise de sua complexidade. 

Sem dúvida a música caipira revela uma conversação com seu tempo, são elementos 

ativos de um período, pois reverberam questões da época em que são compostas e executadas, 

daí a proximidade com os temas rurais desta fase (caipira), visto que uma fração significativa 

da população (em períodos recuados e diversos) era composta por moradores da zona rural.  

O uso do termo “caipira” (1930/50) e “sertanejo romântico” (1960/90) será aqui utilizado 

como indicativo de diferentes fases do gênero – salvo as devidas proporções apresentadas –, 

como uma opção didática de exposição sobre as mutações pelo qual o gênero caminhou, sem 

perder de vistas as possíveis sobreposições. 

Para análise da sociedade rural designada como caipira é fundamental que se exercite um 

olhar atento a uma série de fatores que compõem tal grupo social, dentre eles: a localização, o 

caráter religioso e sociocultural. O termo caipira além de estar associado ao habitante do interior 

do território brasileiro como já posto, está fundamentalmente ligado à música conhecida como 

“caipira”. Sua genealogia não é o mote deste trabalho, contudo segundo alguns estudiosos como 

Caldas (1977) e Martins (1975) seu desenvolvimento está ligado às experiências culturais dos 

                                                           
17 Usarei o termo caipira para designar as canções ouvidas no interior (de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Minas 

Gerais e Norte do Paraná), onde eram em geral, cantadas e tocadas nas colheitas, festas religiosas, como forma de 

entretenimento e como símbolo dos laços sociais entre os indivíduos. Posteriormente esse “estilo” é gravado em 

São Paulo, dando início ao processo de gravação do gênero. Dentre as várias nomenclaturas utilizadas por autores 

distintos (Caldas - 1977 e Nepomuceno – 1999, Ulhôa - 1997) vemos: música caipira e música sertaneja raiz. 
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diversos grupos que compuseram o interior do território, tratando-se, pois, de uma experiência 

de transculturação18. Sob tal perspectiva, está ligada aos festejos religiosos, aos mutirões, às 

sociabilidades como um todo, compondo a dinâmica do homem do campo, bem como 

interferindo na sua forma de ver e pensar o mundo.  

Instrumento comumente utilizado na execução da música caipira, a viola assume 

profunda relação com o gênero. Saulo Sandro Alves Dias (2010) analisa o processo de 

escolarização da viola, estudando seus vários métodos, historicizando seu uso, relacionando-o 

com as questões de identidade cultural. Segundo Dias, o uso inicial da viola se deu com a 

colonização portuguesa no século XVI, sendo utilizada inclusive pelos padres jesuítas. Nesse 

contexto “abundante em música e religiosidade, a viola foi utilizada como instrumento 

acompanhador do canto, das rezas, das danças e das modas de viola, integrada organicamente 

à vida social do homem do campo” (DIAS, 2010, p. 39). Assim, “é dessa cultura caipira que 

provém os folguedos tais como a folia de reis, a festa do divino, a cana verde, a dança de São 

Gonçalo – herdados da cultura portuguesa (e da prática jesuítica) – e congada, além do cururu 

e da catira” (DIAS, 2010, p. 39).  Tal trajetória formou uma miscelânea de ritmos, do qual a 

viola foi peça fundamental, agregando experiências musicais dos portugueses bem como dos 

indígenas. Nesse aspecto, ao longo do processo, a viola se constituiu em uma espécie de objeto 

catalizador de experiências distintas, favorecendo a articulação de tais vivências. Vilela assim 

resume tal experiência: 

É possível pensarmos que a música se portou como elemento mediador nas 

relações destas comunidades rurais. Nas festas religiosas, a música atua como 

fio condutor de todo processo ritual. É através dela que os homens e as 

mulheres do lugar se reúnem e se organizam para fazer com que ritos de 

celebração da vida e realizações pessoais sejam manifestos (VILELA, apud 

DIAS, 2010, p. 39). 

Observa-se, portanto, que foram combinadas várias matrizes na formação da música 

caipira, o que dificulta pensar em uma música caipira autêntica, visto que ela já nasce marcada 

pela pluralidade.  Variadas influências dificultam demarcar rigidamente um espaço e um 

período específico de origem do gênero, exatamente por entender que mediante agregações e 

ressignificações ela foi se constituindo e se reformulando. Para Oliveira, música caipira foi ao 

mesmo tempo produto e produtora de seu processo de expansão, se cristalizando como campo 

autônomo. Tal autonomia se deu em dois planos: no espacial por relacionar-se a uma região 

                                                           
18 A ideia de transculturação pode ser entendida como pontos de “interseção de diferentes espacialidades e 

temporalidades que encontram um dado território um ponto de coexistência sincrônica. Resultam da justaposição 

e da interação entre diferentes modos culturais [...] que convergem para a formação de um modo híbrido e não de 

um patrimônio estável e sempre idêntico a si mesmo” (COELHO, 2004, p. 358) 
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específica, e no universo artístico com uma separação progressiva de outros gêneros musicais 

(OLIVEIRA, apud ALONSO, 2011, p. 34).  

Em períodos específicos, houve por parte de intelectuais proeminentes a tentativa de 

eleger a música caipira como a música que de fato representaria o cidadão brasileiro – discurso 

de autenticidade, atrelado ao de identidade nacional. Conflui para esta acepção a ideia da 

existência de um brasileiro “puro”, livre das interferências das grandes cidades. Daí advém a 

defesa de uma música nascente do espaço rural, surgindo genericamente o dualismo entre 

música do campo (verdadeira música caipira) e música da cidade (música sertaneja 

corrompida). A primeira representaria a “tradição” a segunda já totalmente entregue aos 

encantos da cidade o “moderno”. A visão de uma música “caipira legítima” está, em certa 

medida, impregnada de uma visão romântica na qual se visualiza uma experiência rural livre 

de conflitos – sobretudo a partir da década de 1970. Tal intenção é nostálgica, segundo 

Jaqueline Souza Gutemberg em sua dissertação de mestrado sobre José Fortuna, “a maior parte 

dessa produção musical é caracterizada como nostálgica. Ganha essa conotação porque 

romantiza o cotidiano do homem do campo e não traduz dificuldades existentes, camufladas 

num tipo de canção idealizadora do universo rústico caipira” (GUTEMBERG, 2013, p. 115). 

Contudo, deve-se considerar o processo de desintegração do que Antônio Cândido 

chamou de “cultura rústica”.19 Segundo o autor a urbanização de São Paulo, o processo de 

industrialização, a penetração nas áreas rurais por meio da expansão agrícola, interferiram de 

forma significativa na vida social do caipira. Atrelando tais interferências à dinâmica de 

subsistência, aos agrupamentos - auxílio mútuo de vizinhança; observa-se que a relação estável 

com o ambiente por meio de técnicas rudimentares foi efetivamente abalada. Visualiza-se 

assim, um processo de transição de uma economia autossuficiente para uma economia de 

caráter capitalista, confirmando, portanto, uma crise social e cultural nas relações do homem 

do campo. Cândido assim explica essa fase:                   

Ora, a sua vida anterior comportava ritmo diverso, que não era estritamente 

determinado, como agora, pelas necessidades econômicas mais elementares, 

de que depende a própria sobrevivência. A par do trabalho agrícola, ocupava-

se também com a vida comemorativa, a vida mágico-religiosa, a caça, a pesca, 

a coleta, as práticas de solidariedade vicinal (CÂNDIDO, 1979, p. 169). 

 

                                                           
19Antônio Cândido explica que o uso do termo rústico é empregado não como equivalente de rural, ou de rude, 

tosco, embora os englobe. “Rural exprime sobretudo localização, enquanto ele pretende exprimir um tipo social e 

cultural, indicando o que é, no Brasil, universo das culturas tradicionais do homem do campo; as que resultaram 

do ajustamento do colonizador português ao Novo Mundo, seja por transferência e modificação dos traços da 

cultura original, seja em virtude do contacto com o aborígine” (CÂNDIDO, 1979, p. 21). 
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A situação de desintegração das relações sociais do caipira permite-nos conjecturar que, 

dado esse esfacelamento, a solução encontrada foi, em sua grande maioria, migrar para as 

grandes cidades, daí a intensificação da migração campo-cidade. Os que optaram por 

permanecer no campo tiveram que adequar-se à nova realidade, multiplicando seu esforço físico 

para atender às demandas da lógica capitalista, afora assistir o desmantelamento das 

sociabilidades de outrora. 

Enquanto o caipira habitava os recônditos do território brasileiro norteado por uma 

relativa coerência com o meio, de equilíbrio com a natureza, desenvolveu-se uma relação de 

proximidade com o espaço natural. Essa aproximação constituiu-se em imaginário mágico-

religioso no qual a natureza assumiu função quase mística, detentora dos meios de 

sobrevivência. “O meio artificial, elaborado pela cultura, cumulativo por excelência, destrói as 

afinidades entre homem e animal, entre homem e vegetal” (CÂNDIDO, 1979, p. 176). Desse 

modo, as canções compostas com a efetiva consolidação das migrações – em períodos contínuos 

e fluídos - tendem a descrever e/ou “inventar” um passado de ostentação da liberdade, de fartura 

e de proximidade com o sagrado. Em relação ao sagrado, este se constitui em profunda conexão 

com o ambiente, com a natureza. A cidade se efetiva como uma força de oposição, erigida tão 

somente sobre interesses humanos. 

Com base em tal aproximação, não é difícil imaginar quão deslocado ficou esse indivíduo 

ao chegar à cidade e se deparar com outras formas de sociabilidade. Desgarrado de seus 

costumes e inserido em uma sociedade frenética e com outras formas de trabalho, coube ao 

migrante a margem dos espaços. Tais delimitações e conjunções se constituem em fronteiras 

que delimitam os espaços de convivência. De modo geral, o migrante encontrou seu espaço às 

margens de uma sociedade já constituída pela lógica capitalista, na qual lhe coube o 

subemprego e os espaços marginais20. A propagação da ideia de que as cidades eram espaços 

de oportunidades não se aplicou aos recém-chegados do campo, constituindo-se em espaços de 

estranheza e incompatibilidades. Sobre essa fase Moura afirma tratar-se: 

[...] de um processo de adaptação do caipira ao mundo moderno e cheio de 

regras das cidades, ou ao processo de exotização e marginalização (no sentido 

se ser colocado à margem da sociedade), sofrido pelo caipira. Por sua vez, o 

indivíduo urbano diante do caipira (o estranho) também reage. Alguns aceitam, 

                                                           
20 A noção aqui pensada sobre fronteira expande a compreensão habitual de limite territorial, filiando-se a 

concepção de fronteira representada por Lima Filho (2001). Além do aspecto econômico e político englobam-se 

“dimensões mais abrangentes, incluindo a questão das culturas e das identidades que se defrontam, que se 

constroem, que se opõem, muitas das vezes em situação de conflito, construindo ‘não uma, mas várias fronteiras: 

entre natureza e cultura, entre o tradicional e o moderno, entre diferentes formas de conhecimento’” (ALENCAR, 

2004, p. 45)  
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outros poucos admiram, mas a reação mais comum é a de estranhamento em 

que o caipira é considerado como algo exótico, fora dos padrões (MOURA, 

2015, p. 30). 

Sob tal perspectiva, não é difícil entender o olhar romântico com o qual os migrantes 

olharam para o passado. O passado nesse sentido constituiu-se em memória viva, de tempos 

considerados como bons. 21 É esse olhar para o passado embebido de nostalgia, que talvez 

explique certa fração significativa de composições (caipiras/sertanejas) com temáticas ligadas 

a elementos da natureza, bem como da lida do campo. É interessante pensar que quanto às 

migrações, estas não se limitam à rota interior de São Paulo para a Capital, mas igualmente 

entre vários estados do território brasileiro. Assim, entende-se que as migrações se efetivaram 

por caminhos e tempos diversos, havendo sobreposições de ondas migratórias. Considerando 

que o movimento não foi único, presume-se ter havido a congruência de várias experiências 

culturais em estágios distintos. Fica evidente que a ideia propagada posteriormente por alguns 

estudiosos acerca da existência de uma cultura autêntica está ligada a uma autenticidade 

construída, relacionada à ideia de “tradição”. Tal acepção, a de uma “tradição construída” pode 

ser vinculada ao termo “tradição inventada” discutida por Eric Hobsbawm (1984). Segundo o 

autor: 

O termo “tradição inventada” é utilizado no sentido amplo, mas nunca 

indefinido. Inclui tanto as “tradições” realmente inventadas, construídas e 

formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais 

difícil de localizar num período limitado e determinado de tempo – às vezes 

coisa de poucos anos apenas – e se estabeleceram com enorme rapidez. [...]  

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente 

reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 

ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamentos 

                                                           
21 Maurice Halbwachs chama a atenção para os pontos de referência que constituem a memória individual e como 

esta se insere na memória coletiva. Halbwachs vê a memória coletiva de forma positiva, entendendo-a não como 

uma forma de imposição à memória individual, mas como uma forma de coesão social, segundo ele, a forma mais 

expressiva de memória coletiva é a memória nacional. Ressalta ainda a importância do patrimônio arquitetônico, 

as paisagens, as datas, os personagens históricos para a formação da memória coletiva (HALBWACHS, apud 

POLLAK, p. 1989).  O debate acerca do conceito de memória pode nos auxiliar na compreensão do contexto de 

migração (campo-cidade) que ocorreu com a desintegração da cultura rústica, - sobretudo a partir da década de 

1940 – momento no qual, visualizou-se um significativo êxodo rural. Observa-se que as experiências do campo 

não foram totalmente suplantadas pela dinâmica citadina, reminiscências desse passado são de certa maneira, (re) 

significadas, rememoradas sob o auspício do presente. Destarte, essa memória dos lugares, das sociabilidades (das 

experiências da vida campesina) de outrora são acionadas como forma de compreensão de uma identidade 

(individual e social) em constante transformação nas cidades. Nesse aspecto o contexto de produção musical do 

período demonstra uma posição fronteiriça – os sujeitos envolvidos com a música caipira se encontram em 

constante transformação (entre as lembranças do campo e a realidade das cidades), recriando à sua maneira sua 

forma de interpretar o passado (passado este quase sempre livre de conflitos e marcado pelo tempo da bonança). 

À luz de tal ideia a música constitui-se como uma possibilidade de representar o vivido, dada a sua capacidade de 

construir “[...] imagens musicais e poéticas que podem ser reconhecidas pelo público porque expressam uma 

memória social e uma identidade em constante processo de construção” (ALENCAR, 2004, p. 1). 
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através da repetição, o que implica automaticamente uma continuidade em 

relação ao passado (HOBSBAWM, 1984, p. 9) 

Sob a perspectiva, o conceito de tradição inventada nos ajuda a pensar como se deu e em 

que medida essa tradição foi “construída”, quando considerada sua relação com a música 

caipira/sertaneja. É fato que o contínuo processo de crescimento das cidades e as sucessivas 

ondas de industrialização do país mudaram de modo significativo a dinâmica das sociedades. 

O antigo camponês que, voluntária ou involuntariamente migrou para a cidade, se viu em meio 

a novas experiências, integrando não raro a margem da dinâmica citadina. O olhar para o 

passado constituíra-se em uma visão romanceada, saudosa de um passado que, inevitavelmente, 

não voltaria mais. Tal percepção encobre relativamente as reais condições sociais do caipira, 

visto que tem como referência as experiências negativas urbanas, marcadas por frustrações e 

estigmas (GUTEMBERG, 2013, p. 115). 

Tal ponto de vista em direção ao passado como um tempo, por certo, já suplantado, 

considerando as contínuas transformações no modo de vida pelo qual as sociedades passaram, 

se ergue no presente sob novos contornos, daí a música “caipira” ser delineada por um tom 

saudosista. Sobre esse processo de mudança do gênero, explica Gutemberg: 

Ela pode evocar um universo referencial de determinada sociedade tradicional 

que mantém um grupo de identificação preliminar. Assim, esse gênero, desde 

seu registro em disco, efetuaria um contrato específico de comunicação com 

aqueles que de alguma forma vivenciaram a realidade de uma sociedade 

tradicional cujo parâmetro de inspiração é o cotidiano nesse universo calcado 

em padrões socioculturais, de moralidade e ética estranhos aos da cidade 

(GUTEMBERG, 2013, p. 117). 

Decerto, a preocupação comum à segunda metade do século XX, na qual sociedades 

urbanas direcionaram o olhar para o passado buscando suas possíveis “origens” e 

reminiscências vasculhando uma suposta identidade, estende-se ao gênero musical. Desse 

modo, a constatação de que a música caipira caminhava rumo às consecutivas mutações, face 

ao contexto urbano de mudanças fez com que sua “gênese” – se assim podemos definir - fosse 

ressaltada e enaltecida por discursos permeados pela ideia de autenticidade, calcados na ideia 

de “tradição”. Tradição esta construída sob a égide da pureza e do verdadeiro. No que se refere 

à música sertaneja, observa-se uma espécie de “adaptação quando foi necessário conservar 

velhos costumes em condições novas” (HOBSBAWM, 1984. p. 12), por conseguinte, o 

processo de modificações pelo qual a música caipira passou agrega elementos tanto dessa 

presumida “tradição” quanto da “modernidade” – representada comumente nas canções pelo 

frenesi e conflitos inerentes às cidades. “Em suma, inventam-se novas tradições quando 
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ocorrem transformações suficientemente amplas e rápidas tanto do lado da demanda quanto da 

oferta” (HOBSBAWM, 1984. p. 12, 13). 

                                            

1.2.1. E o caipira vai trabalhar na cidade... 

 

Considerando que o processo de migração não foi único, e, por conseguinte as hibridações 

culturais foram contínuas, compreende-se que a “música caipira” gravada no final da década de 

1920 por Cornélio Pires, também se fez híbrida. É fundamental, contudo, apontar um paradoxo 

inerente ao que se entende por música caipira. Como já mencionado, a música cantada no 

interior (Centro-Sul) nas colheitas e festejos religiosos já apresentava nuances em relação às 

primeiras gravações feitas em São Paulo22. As gravações, de certa maneira, já haviam agregado 

elementos da cidade, se formado a partir da junção de temas folclóricos, rurais e citadinos. 

Gradativamente as canções foram atendendo às exigências das gravadoras, dentre elas, o 

encurtamento das canções, de modo a atender a uma questão técnica – os discos de 78 RPM, 

cerca de três minutos. 

Contudo, de forma genérica, nem todos os estudiosos do tema atentam para esse detalhe. 

A compreensão acerca da designação “música caipira” engloba canções de praticamente toda 

primeira metade do século XX. Assim, ignoram-se as gradações temáticas e melódicas dentro 

do recorte apontado. Ora, é fantasioso afirmar que a música caipira do início da década de 1920 

é a mesma do final da década de 1940. Nesse período sofreu interferências, influenciou 

tendências, recebeu influências estrangeiras. 

O precursor das primeiras gravações de música “caipira” foi Cornélio Pires. Através dele, 

cantigas e história orais - colhidas de recém-migrados, bem como por suas andanças pelo o 

interior - foram registradas em gravações. Por meio de suas gravações e apresentações, a dita 

cultura “caipira” foi reproduzida e popularizada, iniciando desse modo, o processo de 

transformação da cultura caipira em “mercadoria cultural”. Pires recorreu à gravadora em São 

Paulo com a proposta de gravar um disco com cateretês, declamações e músicas caipiras, 

contudo não foi atendido, o gênero ainda era visto com desconfiança pelas gravadoras. Em 1929 

preparou um disco intitulado “Turma caipira de Cornélio Pires”, que agradou o público, 

                                                           
22As músicas cantadas nas colheitas e festejos religiosos dos interiores (música folclórica), não foram gravadas, 

limitando-se a tais espaços de sociabilidade. A posteriori as primeiras gravações, embora contivessem elementos 

da primeira, atendiam ademais, a questões operacionais da dinâmica das gravadoras. 
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levando-o a sucessivas apresentações, inclusive pelo interior. Em sua trajetória, Pires procurou 

dar ao caipira uma conotação valorativa, enfatizando os feitos e simplicidade do homem do 

campo. Para Moura, o embate da representação entre o caipira (caricato) de Lobato e o caipira 

“ativo” de Pires ainda é recorrente. Para o autor, embora haja uma postura mais condescendente 

por parte da sociedade, permitindo uma convivência mais tranquila entre a tradição e a 

modernidade, vez ou outra o preconceito se mostra vigoroso (MOURA, 2015, p. 42). Nessas 

escalas representativas, o caipira, de certa maneira, ora é lembrado como o indivíduo simples 

do interior, despido das peculiaridades do homem citadino, portanto “puro”, ora é lembrado 

como indivíduo desprovido de qualquer capacidade intelectual e mental, por isso, em alguns 

momentos, jocoso. 

Segundo Allan de Oliveira, Cornélio Pires apresentou algumas mudanças em suas 

gravações. “Se até 1930, a música sertaneja era apresentada com os timbres do maxixe carioca 

(violão, flauta, cavaquinho, saxofone, ganzá), a partir da década de 30 ela passou a ser 

apresentada também com sonoridades e timbres típicos da zona rural, com o uso de 

instrumentos como a viola caipira” (OLIVEIRA, 2009, p. 306). Ainda de acordo com  o autor, 

Pires regionalizou o gênero sertanejo em torno da cidade de São Paulo e seus interiores, distante 

dos gêneros mais afinados com o  Rio de Janeiro como o samba. De forma evidente, a expansão 

da música caipira/sertaneja esteve espacialmente ligada à história de São Paulo, bem como de 

seus domínios coloniais de outrora: 

Este fato permitiu o progressivo afastamento do centro de produção da música 

sertaneja: se Jararaca e Ratinho, ícones da passagem do sertanejo “nordestino” 

para o sertanejo “caipira” tinham seu local de trabalho no Rio de Janeiro, as 

duplas dos anos 40 – Tonico e Tinoco, por exemplo – trabalhariam a partir de 

São Paulo (OLIVEIRA, 2009, p.  307). 

 

 De fato, no decorrer dos anos que se seguiram, São Paulo se constituiu em referencial no 

que diz respeito à gravação de música caipira. Cantores sertanejos de outros estados que 

buscavam se projetar nacionalmente na carreira, tiveram como indicador a cidade de São Paulo. 

Com esse propósito, vieram cantores de vários estados do Centro-Sul, havendo inclusive ponto 

de encontro dos violeiros na cidade.  

No que se refere ao foco de nossa pesquisa, vale ressaltar que embora a carreira de 

Marrequinho tenha se delineado em Goiás, foi ele também um sonhador que tentou a carreira 

em São Paulo23. Com o propósito de gravar um disco, foi recepcionado pelo amigo compositor 

                                                           
23 Disco gravado por Marreco e Marrequinho em 1958, na RCA Victor com o apoio de Goiá em São Paulo. 
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Goiá24 (Gerson Coutinho da Silva), entretanto, seus outros discos foram gravados em Goiânia. 

O compositor fora outrora um migrante que tentara a sorte na capital paulista. 

Essa primeira fase de divulgação da música caipira esteve essencialmente ligada às 

primeiras gravações. A música apreensível anteriormente apenas em seu momento de execução 

passa a ser gravada, constituindo-se em bem simbólico. A chegada, na década de 20, dos 

primeiros discos e vitrolas elétricas, do microfone e alto-falantes marcou uma nova fase na 

história da música e do rádio no Brasil (ALENCAR, 2004, p. 76). Houve, com o advento das 

gravações, a possibilidade de expansão da obra musical, tornando-a popular nos distintos 

grupos sociais. Paralelo à venda de discos e vitrolas viu-se a chegada do rádio que fomentou a 

divulgação de gêneros variados. Através da popularização do rádio é que a música 

caipira/sertaneja se popularizou e se consolidou como gênero autônomo. 

 Data de 1922 a introdução do rádio no Brasil. Da década de 1930 em diante sua 

popularização foi contínua, sendo o principal veículo de comunicação. Sua grade, composta de 

programas que atendiam aos vários gêneros, compunha-se também de telenovelas e programas 

de auditório. O aumento da publicidade nos programas radiofônicos também favoreceu seu 

crescimento como veículo comercial. “O rádio de galena25 pode ser aposentado, possibilitando 

o tocar, cantar e ouvir sem esforço, com naturalidade” (ALENCAR, 2004, p.78). O rádio foi o 

grande veículo da cultura de massas no Brasil nas décadas de 1940-50, como revela o 

crescimento do número de emissoras: 106, em 1944, 300 em 1950 (Ortiz apud ALENCAR, 

2004, p.78). Passa pela disseminação do uso do rádio a sedimentação dos vários gêneros 

musicais contribuindo para sua autonomização..  

                                                           
24 Compositor mineiro de música sertaneja nascido em Coromandel (MG), em 11/01/1935 (BRITO, 2012, p.39). 

Em 1953 chega a Goiânia com o objetivo de engajar na carreira artística, onde forma o Trio da Amizade: Zé 

Micuim, Zé Geraldo e Rouxinol (Goiá), posteriormente com algumas mudanças na integração do trio e nos nomes 

artísticos, o Trio da Amizade passa a ter os seguintes componentes: Zé Micuim, Goiá e Goiazinho. A mudança de 

Rouxinol para Goiá se deu em homenagem ao Estado de Goiás, onde permanecera até 1955 (SOUZA, 2010, p. 

26). Amigo íntimo de Marrequinho, Goiá muito provavelmente inaugura uma fase do gênero, na qual a 

preocupação com a grafia das palavras (composições) se fazia presente. Hipoteticamente tal característica tenha 

influenciado Marrequinho em suas composições. Goiá foi autor da reconhecida canção Saudades de minha terra 

em homenagem a Coromandel, composição gravada inúmeras vezes por diversos intérpretes de renome nacional. 

Em 20 de janeiro de 1981 com apenas 46 anos, Goiá morreu vítima de uma cirrose hepática (SOUZA, 2010, p. 

17). 
25 “O galena surgiu em 1906, quando um coronel do exército norte-americano, H. H. C. Dunwoody, patenteou o 

detector de cristal. Consistia num fragmento de galena (sulfeto de chumbo natural), que se ligava a uma antena 

por meio de um arame fino (bigode de gato). Todo o som transmitido pelo transmissor e captado pela antena, 

passava pelo cristal e era ouvido através de um par de auriculares. A pedra de galena tem a função de separar a 

radiofrequência da parte de modulação, fazendo com que chegue ao fone de ouvido somente o áudio. Quando 

havia só uma estação transmitindo não havia necessidade de sintonizar a frequência” (RODRIGUES, 2011, p. 1). 

Disponível em: http://www.carosouvintes.org.br/o-galena-e-os-primeiros-sons-do-radio/#sthash.XTgODhhe.dpuf   

Acesso em 23/10/2015 



45 

 O rádio, desse modo, contribuiu para que a música caipira imbuída de suas características 

claramente interioranas fosse gradativamente, nas cidades, perdendo parte dessa alegoria e 

incorporando elementos novos, urbanos. Esse processo não se efetivou por meio de uma cisão 

abrupta, mas ocorreu de forma sinuosa, contínua, incorporando elementos novos, 

ressignificando os velhos, mudando inclusive a forma dos migrantes olharem para o passado.  

 Obviamente tais mudanças atingiram a forma de compor as melodias e, sobretudo, as 

letras. A partir da década de 1940 o gênero foi caindo no gosto popular permitindo sucessivas 

gravações. A partir desse período, viu-se uma intensa migração do campo para a cidade, 

tornando a sociedade mais complexa, atravessada por novas demandas e novos contingentes, 

daí as composições/canções sofrerem influências, reflexos da conjunção das práticas e saberes 

rurais com os urbanos. Tal fragmento recém migrado para as grandes cidades recebe muito bem 

as músicas caipiras tocadas no rádio, canções que de certo modo, cantam e relembram as 

práticas e saberes de outrora. Não há um marco claro para a predominância de um estilo 

(caipira/sertanejo) de compor e cantar sobre o outro; logo, as tentativas de diferenciá-los têm 

polarizado os debates entre público, artistas e pesquisadores dedicados aos assuntos, seja sobre 

as denominações “música caipira” ou “música sertaneja” (BRITO, 2010, p.53). Para Alencar, 

a música caipira – como outras manifestações do “sertão” - não desapareceu totalmente com o 

advento da modernidade e do progresso.  

 Em meio à movimentação campo/cidade, não é de se estranhar que temáticas fazendo 

referência a uma vida simples do “sertão” como na música Tristeza do Jeca, (composição de 

Angelino de Oliveira -1918) e Luar do Sertão (Catulo da Paixão Cearense/ João Pernambuco -

1939) fossem frequentes e tivessem significativa adesão, de modo que traduziam os sentimentos 

e emoções - senão das experiências diretas dos que as compunham, mas igualmente 

significativas por sua vivência indireta. 

 

 

Tristeza do Jeca 
26

  

(Angelino de Oliveira – 1918)

 
Nestes versos tão singelos 

Minha bela, meu amor 

Pra você quero contar 

O meu sofrer e a minha dor 

Eu sou como o sabiá 

                                                           
26 http://www.vagalume.com.br/tonico-e-tinoco/tristeza-do-jeca.html. Acesso em: 12/10/2015. Álbum: Warner 30 

Anos: Tonico & Tinoco - 2006. Segue em anexo à dissertação “CD Ilustrativo” com as canções analisadas no 

trabalho, exceto Herói sem medalha, Amanhã eu volto e Eu sabia. A canção Tristeza do Jeca compõe a primeira 

faixa do CD. 

http://www.vagalume.com.br/tonico-e-tinoco/discografia/warner-30-anos-tonico-tinoco.html
http://www.vagalume.com.br/tonico-e-tinoco/discografia/warner-30-anos-tonico-tinoco.html
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Quando canta é só tristeza 

Desde o galho onde ele está 

Eu sou como o sabiá 

Quando canta é só tristeza 

Desde o galho onde ele está 

 

Nessa viola eu canto e gemo de verdade 

Cada tuada representa uma saudade 

 

Eu nasci naquela serra 

Num ranchinho beira-chão 

Todo cheio de buraco 

Onde a lua faz clarão 

Quando chega a madrugada 

Lá no mato a passarada 

Principia um barulhão 

Quando chega a madrugada 

Lá no mato a passarada 

Principia um barulhão 

 

Nessa viola eu canto e gemo de verdade 

Cada tuada representa uma saudade 

 

Lá no mato tudo é triste 

Desde o jeito de falar 

Pois o jeca quando canta 

dá vontade de chorar 

E o choro que vai caindo 

Devagar vai se sumindo 

Como as águas vão pro mar 

E o choro que vai caindo 

Devagar vai se sumindo 

Como as águas vão pro mar 

 

Nessa viola eu canto e gemo de verdade 

Cada toada representa uma saudade. 

 

 

 A canção Tristeza do Jeca faz bastante referência aos elementos da natureza, enfatizando 

as experiências do campo - na música designada como “sertão”. O sabiá, a árvore, a lua, a serra, 

o mato, compõem o mundo místico do homem do sertão que mencionamos anteriormente. 

Trata-se de uma vida singela, marcada pela dor da saudade e da solidão, a simplicidade é 

explicitada nos versos: Eu nasci naquela serra/Num ranchinho beira chão/Todo cheio de 

buraco/Onde a lua faz clarão. A música – através dos versos – destina-se a contar sua história 

de dor relacionada a uma suposta mulher: Nesses versos tão singelos/ Minha bela meu amor/Pra 

você quero cantar o meu sofrer e minha dor; configurando-se em uma temática, que fala ao 

mesmo tempo do campo e do amor de uma mulher. O “Jeca” da canção difere do “Jeca” de 

Monteiro Lobato, ao contrário do estereótipo burlesco e indolente apontado pelo o escritor, o 

Jeca da música é sensível e melancólico, mas nada ridículo.  

  Considerando o recuado tempo da composição, vale ponderar o aspecto temático da 

canção. Com base em algumas abordagens que tendem a afirmar que as canções caipiras de 
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modo geral possuem como temática somente o espaço rural, narrando sempre uma relação 

marcada por uma espécie de simbiose entre esse homem e a natureza, a afirmação parece-nos 

um tanto quanto falha, já que o amor também foi tema frequente nessas canções. Sob tal visão, 

a música sertaneja – a partir dos anos 70 – teria apenas como questão temática os amores ou 

desilusões amorosas, expressando um indivíduo pouco crítico, alheio às questões sociais. Para 

Alonso, esta polarização serve mais para demarcar distinções no campo cultural da música rural 

do que corresponde objetivamente à realidade concreta. Artistas de ambos os lados da 

“fronteira” estética gravaram os dois tipos de música, segundo Alonso (ALONSO, 2011, p. 

176). Oliveira, por sua vez, acaba por questionar se esta percepção de uma música dolente não 

constitui um lugar simbólico que prevê a futura “colonização” da música sertaneja pelos temas 

amorosos, a partir dos anos 50: 

 

Assim, sempre que escuto pessoas criticando Zezé di Camargo & Luciano 

pelas suas canções “dor de corno”, lembro das palavras de Cornélio Pires. 

Talvez nestas palavras (“sua música é sempre dolente”) esteja a possibilidade 

lógica do uso da música sertaneja como canal privilegiado para a queixa 

amorosa. Assim, entre Zezé di Camargo & Luciano e Cornélio Pires haveria 

uma continuidade muito maior do que a crítica musical aceita. E me pergunto 

também: o que faz com que critiquemos a “dor de amor” (vista, muitas vezes, 

como “música de corno”) e valorizemos uma “dor de saudade do local de 

origem”? Isto me parece apontar para uma “hierarquia da dor” presente na 

crítica. Quais seriam seus critérios e matizes? (OLIVEIRA, 2009, p. 280). 

 

 Assim, corroboramos com a concepção de que pautar a análise das diferenças do gênero 

caipira/sertanejo apenas na temática é incorrer em uma análise pouco problematizada, incapaz 

de contemplar uma visão menos “romântica”. A canção Tristeza do Jeca demonstra tal 

dificuldade. Vejamos a música Luar do Sertão. 

 

 

Luar do Sertão
27

  

(Catulo da Paixão Cearense/ João Pernambuco -1939) 

 
 

“Não há, ó gente, ó não 

Luar como esse do sertão 

Não há, ó gente, ó não 

Luar como esse do sertão” 

 

Oh! Que saudade do luar da minha terra 

Lá na serra braqueando folhas secas pelo chão 

Este luar cá da cidade tão escuro 

Não tem aquela saudade do luar lá do sertão 

                                                           
27 “Fonograma utilizado: Odeon, com o cantor Francisco Alves, 1943, acompanhamento da Orquestra Odeon, 

maestro Lírio Panicali, Collector’s Studio, CFA 043” (ALENCAR, 2004, p. 119). Faixa 02 do CD Ilustrativo.  
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Não há, ó gente, ó não 

Luar como esse do sertão 

Não há, ó gente, ó não 

Luar como esse do sertão 

 

Se a lua nasce por detrás da verde mata 

Mais parece um sol de prata prateando a solidão 

E a gente pega na viola que ponteia 

E a canção é a Lua Cheia a nos nascer do coração 

 

Não há, ó gente, ó não 

Luar como esse do sertão 

Não há, ó gente, ó não 

Luar como esse do sertão 

 

Mas como é lindo ver depois por entre o mato 

Deslizar calmo regato transparente como um véu 

No leito azul das suas águas murmurando 

E por sua vez roubando as estrelas lá do céu 

 

Não há, ó gente, ó não 

Luar como esse do sertão 

Não há, ó gente, ó não 

Luar como esse do sertão 

 

 

 A canção Luar do Sertão também ressalta e enobrece a natureza, fazendo um contraponto 

entre a vivência do “sertão” e as experiências da cidade, sendo a primeira marcada pela beleza 

e pela felicidade – mesmo que simples e solitária. A lua enaltecida na canção é recorrente em 

várias canções caipiras/sertanejas expressando um sincretismo religioso. Ademais, o luar do 

sertão é mais bonito que o luar da cidade: Este luar cá da cidade tão escuro/ Não tem aquela 

saudade do luar lá do sertão, deixando entrever que o sertão se constitui no lugar do sonho, da 

saudade. A música se desenvolve sob uma narrativa poética, na qual o sertão é o lugar da 

distância; quem narra, narra com um olhar exterior ao lugar – de fora para dentro – apontando 

o caráter migratório do observador e, portanto, nostálgico. Os elementos da natureza mais uma 

vez são exaltados com metáforas e prosopopeias, constituindo-se igualmente no imaginário do 

ex-sertanejo, no lugar da memória.  

 No que se refere à musicalidade das canções, a versão apresentada de Tristeza do Jeca, 

na voz de Tonico e Tinoco é de 1958 e Luar do Sertão, interpretada por Francisco Alves, data 

de um período mais recuado (1943). A primeira interpretação apresenta uma melodia marcada 

por tons suaves e arranjos simples, orientada pelo pontilhado da viola, sendo possível observar 

a existência de percussão.  

 A segunda, apesar de ser melodicamente simples, apresenta grande sofisticação 

instrumental. Nesse aspecto, é regida por instrumentos de corda, além da flauta (instrumento de 

sopro) que aparece com destaque. Na harmonização dos instrumentos a música sofre alterações 
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em seu andamento apresentando arranjos, ora guiados pela flauta, ora por outros instrumentos. 

Vale destacar que a canção é iniciada de modo suave, apresentando no decorrer de seu 

desenvolvimento, intensificações em seu andamento. Na interpretação de Tristeza do Jeca, 

observa-se a forma compassada e serena no modo de interpretar do cantor, expressando certa 

melancolia, sendo possível conjecturar presumida relação com a vida solitária e simples do 

indivíduo do “sertão”. Além do mais, a pronúncia de algumas palavras, apresenta supressões 

de algumas sílabas, característica comum ao modo de falar do indivíduo do interior, sobretudo 

do período analisado, fato ligado, dentre outros fatores à pouca instrução.  

 São lembranças que fazem referências a outro espaço, outro tempo, existindo, portanto, 

um distanciamento espacial e temporal. Assim, tais canções assumem o poder de rememoração, 

traduzindo em sua narrativa uma dinâmica de vida que, de modo geral, caminha para extinção. 

Igualmente são discursos permeados pela saudade – por uma melancolia – o que se constitui 

frequentemente em uma relação de proximidade com a natureza. Além do teor nostálgico 

apreende-se nas narrativas caipiras o caráter religioso, são discursos que demonstram 

proximidade entre o homem do campo e o sobrenatural. O sagrado, nesse aspecto, está 

estritamente imbricado com a natureza, formando uma espécie de sistema lúdico-religioso – 

como já referenciado - destinado a conferir sentido à existência, bem como arranjando as 

relações. Eliade interpreta como uma forma de permanência tal universo do homem religioso 

se constituindo em certa medida, em herança religiosa pré-cristã de um tempo imemorial 

(ELIADE apud ALENCAR, 2004, p. 164). Até mesmo a arte no interior do Brasil demonstra 

traços destes elementos culturais, transferidos para os espaços urbanos por meio das canções, 

expressando o arcabouço simbólico subjacente do “sertão”. Assim: 

Por oposição à vida dura de trabalho nas cidades, ao sentimento do efêmero, 

do transitório, o mundo do sertão é reencantado pelas musas da poesia e da 

música; sertão tornado mito, sucedâneo do paraíso. Afinal, os mitos da 

natureza nunca desapareceram, permaneceram à nossa volta como um antídoto 

aos venenos da sociedade industrial e urbana (ALENCAR, 2004. p. 165). 

 

 São temas portando recorrentes, caracterizando sentimentos profundamente humanos: o 

mutualismo com a natureza-paisagem, a religiosidade e a saudade de quem partiu da terra natal, 

destacados nas linhas melódicas, nos arranjos e nas interpretações (ALENCAR, 2004, p. 161). 

Com base nessa vivência rural, não é difícil compreender as narrativas das canções do gênero 

da primeira metade do século XX terem usado como mote a temática voltada para o campo – 

embora não única.  
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 Com contínuo abarrotamento das cidades, foi natural que as temáticas fossem mudando 

de forma gradativa, já que as canções dialogam com o contexto no qual são pensadas e 

produzidas. Assim, de modo pouco regular e nada categorizado, as letras e timbres foram ao 

longo do tempo incorporando novos elementos, misturando estilos, imprimindo à música 

sertaneja uma quantidade de informações ainda não vistas, o que a levaria, segundo alguns 

estudiosos a uma total deturpação do gênero. Essa preocupação com os caminhos delineados 

pelo gênero sertanejo, desembocando em sua consolidação na década de 1980 e 1990 como 

gênero das “massas” e, mormente concebendo-o como inautêntico e chulo, contrapondo-o a 

outro período considerado como autêntico e legítimo, ainda conduz uma parcela considerável 

das abordagens. 28   

 Entende-se, contudo, que as fronteiras entre as designações caipira e sertaneja não devem 

ser abordadas de maneira demasiadamente severa, consistindo em limites escorregadios, daí 

guardar algumas armadilhas29. Segundo Diogo de Souza Brito, não se deve: 

[...] perder a análise das transformações como um processo, podemos ver que, 

nesse momento, estão em andamento as mudanças que, ao longo dos anos 

levaram a música sertaneja aos padrões produzidos na cena musical 

contemporânea: uns gravam o que chamam de estilo “sertanejo raiz” (são 

portadores de discurso de defesa da autêntica e verdadeira música “caipira de 

raiz”); outros o chamado neosertanejo (que tendem a evitar comparações com 

o estilo caipira) (BRITO, 2010, p. 5). 

Apesar de Allan Oliveira (2009) postular o caráter processual das mudanças do gênero 

sertanejo, aponta uma data como marco para tais transformações. Segundo Oliveira, é no final 

dos anos de 1950, devido ao aumento das influências externas da cultura popular e do 

fortalecimento do discurso nacional-popular que surge gradativamente a distinção entre música 

caipira e sertaneja (OLIVEIRA, 2009, p. 293 a 295).  Esse “projeto” de direcionar o olhar para 

o passado se constitui em uma forma de resgate de uma suposta cultura firmada pela ideia de 

origem, de pureza. É em torno dessa acepção do passado que o olhar se mostra nostálgico 

embebido por uma saudade de um tempo hipoteticamente melhor.   

                                                           
28 Refiro-me à cultura de massas desenvolvida por Waldenyr Caldas (1977) sob a influência das ideias de Theodor 

W. Adorno e Walter Benjamim. Sob tal prisma, a cultura de massa está atrelada totalmente à Indústria Cultural, 

entregue ao “fantástico mundo do consumo compulsório” (CALDAS, 1977, p. 21). Segundo Caldas, a indústria 

do disco é indiferente ao caráter e estético e ao padrão de qualidade das canções, preocupando-se apenas com os 

vultosos lucros, nesse sentido os ouvintes da música sertaneja constituem-se em massa amorfa – ouvinte incapazes 

de se posicionar acerca da qualidade do que ouvem. 
29 Embora não se negue tais mudanças, não se deve perder de vista que foram gradativas. Pensar em uma cisão 

abrupta entre uma fase e outra do gênero é incorrer em uma análise que perde de vista o caráter processual. 
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 No que se refere à música sertaneja caipira, Inezita Barroso30 se constituiu em uma 

guardiã da suposta “verdadeira” música caipira a partir da década de 50. Estudiosos, em geral 

com formação jornalística, a partir dessa década, trilharam caminhos que procuravam levantar 

o que de fato seria a música popular brasileira. Nesse aspecto Inezita compôs o cenário dos 

“defensores” da música legitimamente brasileira, filiando-se à música caipira. Com base em tal 

ideal de valorização das raízes da música popular, as influências estrangeiras ao gênero 

sertanejo intensificadas a partir de 1950 não foram vistas com bons olhos por Inezita e seus 

contemporâneos, nem tampouco por jornalistas que, de certa maneira, compunham a crítica 

musical do período. “Não é sem razão que toda uma geração de jornalistas que escrevem, desde 

a década 60, trabalhos sobre música popular brasileira, tenha surgido neste contexto: José 

Ramos Tinhorão, Sérgio Cabral, Zuza Homem de Mello, dentre outros” (OLIVEIRA, 2009, p. 

295). Oliveira assim define essa fase de valorização de uma música sertaneja 

conjecturadamente “original”:                                 

Assim, no final da década de 50, o pólo de uma música sertaneja preocupada 

com suas raízes, crítica de qualquer mistura com gêneros estrangeiros, está 

constituído. Chancelado pelo jornalismo, que o defende a partir dos debates 

ideológicos marcantes na época – o debate sobre o nacional-popular – este pólo 

tem em Inezita Barroso, como pesquisadora e, entre outras, Tonico e Tinoco, 

como artistas, os seus representantes. Inezita Barroso, neste sentido, ocupa o 

lugar de “intelectual orgânica” deste pólo (OLIVEIRA, 2009, p. 295). 

 

Embora receosos de tais interferências no gênero, na realidade, a mal afamada influência 

estrangeira foi mais comum do que se imagina. O cantor e compositor Raul Torres, rotulado de 

cantor da legítima música caipira, se consolidou com um dos representantes de ritmos 

estrangeiros como a polca paraguaia, após viagem ao Paraguai em 1935 (NEPUMUCENO, 

1999, p. 123). Posteriormente surgiriam outros gêneros estrangeiros, além da polca, ritmos 

como a guarânia paraguaia; rancheiras mexicanas, rasqueados, boleros e posteriormente o 

country.  De modo gradativo tais influências foram sendo incorporadas a partir da década de 

1940 às músicas sertanejas, possibilitando novos formatos, tanto no ritmo quanto nas letras31. 

A partir da de tal década observa-se duplas como Raul Torres e Florêncio, Zé Carreiro e 

                                                           
30 Inezita Barroso (Ignez Magdalena Aranha de Lima) nasceu em 04 de março de 1925 em São Paulo, “iniciou a 

carreira de cantora no começo dos anos de 1950. Gravou cocos, moda de viola, canções praieiras, lundus, toadas, 

pagode caipira e xotes. Tornou-se íntima do repertório de compositores tradicionais como João Pacífico, Raul 

Torres e Cornélio Pires” (ALONSO, 2011, p. 35). Inezita Barroso foi defensora da música caipira em 

contraposição à música sertaneja, desse modo, apoiava a ideia de purismo musical, próprio dos estudos 

enaltecedores da música caipira. “Universitária formada em biblioteconomia na década de 1940, ela se tornou a 

primeira ponte da música do campo com os grupos que se articulavam nas cidades em torno da defesa do nacional-

popular” (ALONSO, 2011, p. 36). 
31 No que diz respeito à letra, esta nem sempre condizia com a tradução fiel das gravações originais em seu país 

de origem. 
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Carreirinho, além de programas de rádio nas principais emissoras (Rádio Record, Tupi, 

Bandeirantes e Nacional de São Paulo) exclusivos para tocar a nova música sertaneja com 

radialistas que marcaram época como o próprio Raul Torres, Capitão Furtado, Capitão Barduino 

(SOUZA JÚNIOR, 2010, p.52). No que se refere ao rasqueado e ao bolero, segundo Martha 

Ulhôa, foram ritmos surgidos da junção de outros, ou seja, em certa medida ritmos que foram 

“abrasileirados”: 

Muitos brasileiros (Nhô pai) criaram uma terceira modalidade de música entre 

a polca, que é de andamento rápido e ênfase binária e a guarânia, que é mais 

lenta e de compasso mixto – o rasqueado, um meio termo entre os dois em 

andamento [...] 

[...] 

Na década de 50, a incorporação do estilo mariachi mexicano – grupos 

instrumentais compostos por violinos, trompetes, violões e o “bajo sexto” 

(violão contrabaixo) – foi intensificado pelo sucesso no Brasil do cantor 

Miguel Aceves Mejia (que também popularizou outra forma que foi também 

abrasileirada e que influenciou muito a música brasileira popular – o bolero) 

(ULHÔA, 1997, p. 5 e 6). 

 No final dos anos de 1960, a dupla Leo Canhoto e Robertinho introduziu a guitarra 

elétrica na música sertaneja, iniciando uma tendência adotada por outros artistas (ULHÔA, 

1997, p. 6). A introdução de novos instrumentos na música sertaneja - sobretudo se 

considerarmos as influências estrangeiras  foi contínua, sendo percebida inclusive em alguns 

músicos que negaram qualquer tipo de interferência. Como mecanismo de disseminação das 

influências estrangeiras nas canções sertanejas, nota-se o rádio e o cinema, dado o seu 

significativo alcance junto às massas. Observa-se com essa evidente presença estrangeira, 

interpenetrações de diversos gêneros – elementos estilísticos - ao longo da constituição do 

gênero sertanejo, compondo um mosaico de diversas experiências musicais. 

O projeto que investiu no afastamento da música caipira compreendida como “legítima” 

de suas danosas variações teve apoio de alguns autores de esquerda de tendência marxista na 

década de 1960 e 1970. São visões que contribuíram para ampliar o discurso em torno da 

construção da música caipira como elemento cultural imaculado, bucólico, permeado por uma 

aura quase de castidade. Sobre os estudos que debateram a indústria cultural e sua relação com 

a música sertaneja, falaremos no subitem a seguir.  

 

1.3 . O sertanejo, a indústria cultural e a cena moderna 
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 Como vimos, as discussões acerca da música sertaneja têm transcorrido sob o dualismo: 

música caipira (música autêntica) e música sertaneja (música inautêntica contaminada pela 

indústria cultural). Autores das décadas de 1960 e 70 caminharam com abordagens que 

enfatizaram a distinção entre a chamada música caipira e a música sertaneja romântica, 

vinculando a última estritamente à indústria cultural. Tais abordagens – delineadas sob uma 

perspectiva marxista – explicam um período em que as esquerdas refletiram sobre a arte de 

modo geral, e consequentemente sobre a música. São estudos que ocorreram concomitante a 

um momento de significativas mudanças, sobretudo no que se refere à relação do gênero 

sertanejo e sua forma de produção e circulação. Assim, para estes estudiosos, a indústria 

fonográfica corrompeu por completo o que fora a música caipira; é por ela e com ela que o 

gênero - segundo alguns autores como Caldas (1977) e Martins (1975) – se decompôs, 

esquecendo seu caráter artístico, cedendo às regras insanas de um mercado preocupado apenas 

com o lucro. Desse modo “a perda de significado da música caipira (que se designa raiz nesses 

discursos) concedia espaço a sua nova forma no mercado fonográfico brasileiro” 

(GUTEMBERG, 2013, 119).                                                                                                                                                                            

Influenciados pela leitura adorniana, na qual a música sertaneja constituíra-se 

exclusivamente em elemento comercial, Waldenyr Caldas (1977) e José de Sousa Martins 

(1975), desenvolveram a ideia de que houve, de fato, uma música caipira autêntica e que a 

indústria cultural se encarregou de corrompê-la. Segundo os autores a música caipira continha 

seu elemento rude, integrante do folclore paulista. Tratava-se de uma manifestação espontânea 

com uma função social (CALDAS, 1977, p. 82). São abordagens que encaminharam o debate 

sob a parelha: música caipira (legítima) e música sertaneja (ilegítima), desprezando os 

interstícios do processo. Todavia, o processo de transformação da música sertaneja abordado 

sob tal vertente, menosprezou os meandros, os caminhos invertidos e sobrepostos pelo qual a 

música sertaneja caminhou. Como tendência dos estudiosos na época da publicação de Acordes 

na Aurora (1977), o livro seguia a perspectiva analítica de Martins, no sentido de rotular a 

música sertaneja como pura e simples mercadoria do mercado e seus ouvintes, como indivíduos 

alienados, desprovidos de qualquer sensibilidade para abstração da “arte”. É exatamente na 

tentativa de se estabelecer uma cultura nacional popular que a música sertaneja é colocada em 

oposição à música caipira. Essa nova mirada às origens a partir da década de 1950 se configura 

em uma postura preventiva e protetiva à música popular brasileira das funestas influências 

estrangeiras, encaminhando, portanto, o olhar aos referenciais culturais supostamente 

autênticos.  
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Sob tal perspectiva, Caldas avalia as canções sertanejas produzidas a partir dos anos 40 

como ilegítimas e subjugadas às diretrizes do mercado fonográfico. Para o autor, “a função da 

indústria cultural não é de satisfazer o gosto popular, mas sim de explorá-lo, ainda de que de 

forma velada” (CALDAS, 1977, p. 2). Caldas endossa o dualismo entre a música caipira e a 

música sertaneja, defendendo a concepção do purismo musical acerca da primeira fase do 

gênero. Segundo o autor: 

É de grande importância, ademais, perceber-se que, nos primórdios da música 

sertaneja, quando a indústria cultural ainda não a tinha açambarcado na sua 

totalidade, quando ela ainda era expressão cultural de uma coletividade 

homogênea, os compositores sertanejos eram mais ou menos livres para 

escolher e explorar os temas das suas canções. Nessa fase a música sertaneja 

era, ainda, mais rural que urbana: seus componentes formais eram extraídos da 

música caipira; hoje não são mais, decorrendo daí uma das razões de serem 

consideradas duas modalidades musicais diferentes (CALDAS, 1977, p. 3).   

 

Para Caldas há uma distinção colossal entre uma fase e outra do gênero, pautada na 

distinção temática e na presumida autonomia da música caipira em relação ao mercado 

fonográfico. O autor assim endossa o mito de origem musical que, genericamente, alinhavou 

influências musicais (do branco, negro e índio), enfatizando um discurso que realçou a 

existência de uma música caipira homogênea, livre de conflitos; definindo desse modo, um 

marco inicial para a música caipira atravessado por uma visão romântica. Caldas pontua que é 

através e a partir de Cornélio Pires que a música é incorporada pela indústria cultural. Leitura 

paradoxal já que posteriormente o que se configura como música caipira encontra-se nas 

décadas de 30 e 40.  

É interessante perceber que a apreensão que os estudiosos fazem da música sertaneja, ao 

longo do tempo, no que diz respeito às distinções no bojo do gênero, está intrinsecamente 

relacionada à posição de observação em que o observante está. Logo, o que se constituíra em 

uma produção (gênero) desvirtuada, já seduzida pela a indústria fonográfica no final dos anos 

1950, considerando uma avaliação a partir da década de 1970, se nota avaliada sob outro prisma 

(sob outros valores) se observada a partir de um olhar no final do século XX. Assim, o que fora 

considerado música sertaneja empobrecida na metade do século, passa a ser qualificada como 

caipira, se observada sob um olhar mais à frente, isto é, sob um olhar mais distanciado de sua 

época de sucesso/reprodução.  

O fato é que no início da segunda metade do século XX a música sertaneja passou por 

mudanças consideráveis, sem abandonar totalmente a tradição. A propalada ideia de que o país 

caminhava para a modernidade interferiu na maneira de pensar a música sertaneja, havendo por 
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parte dos envolvido, uma preocupação em ampliar seu público. Para tanto, temáticas que 

abordavam a dinâmica urbana e as dificuldades encontradas pelos migrantes nas cidades 

misturavam-se às questões da tradição, da ruralidade. Como sabido, a consolidação e 

popularização da música sertaneja, considerando sua elaboração e divulgação, se deu nas 

cidades por meio das rádios, dos programas de auditórios e das gravadoras de discos, tornando-

se o que Caldas chama de mercadoria. Entretanto, o autor faz alguma ressalva acerca do caráter 

urbano da música sertaneja, caracterizando-o como suburbano: 

Portanto, sendo a música sertaneja consumida em escala bem superior na 

periferia da cidade, temos que nos acautelar quando a classificamos como 

música urbana. Num primeiro momento, essa afirmação é correta; todavia, se 

quisermos ser mais precisos, devemos classificá-la não apenas como urbana, 

mas também como suburbana, ou seja, música periférica (CALDAS, 1977, p. 

22) 

 

Para Caldas a falta de estética da música sertaneja (limitação temática, poética e 

melódica32) está ligada à incapacidade sensível-perceptiva de seu público. Sob esse prisma o 

autor considera que a “aceitação ou a recusa dos valores estéticos depende das condições 

sociais” (BASTIDE apud CALDAS, 1977, p. 22). Confirma, pois, sua afinidade à concepção 

adorniana na qual a música popular não passa de um produto do mercado cultural. No que se 

refere a estética, Caldas afirma que a música sertaneja não se constitui em arte musical, sendo 

“feita de redundâncias tanto no nível do conteúdo como na forma” (CALDAS, 1977, p. 25). 

Refletindo sobre tal acepção da arte, vemos que a música sertaneja para Caldas é 

completamente destituída do conceito de arte, qualificando, por conseguinte seu consumidor 

como um indivíduo limitado quanto à apreciação estética da música.   

Como já apontado, a condição do migrante que chega do interior e/ou campo às grandes 

cidades é de marginalizado, tanto no aspecto do trabalho, devido à falta de qualificação para os 

trabalhos urbanos, quanto no campo econômico, além do caráter sociocultural. Destarte, sua 

condição de cidadão não é plena, faltando-lhe instrução e capacidade crítica para entender o 

processo de mudança pelo qual o país passava. Com base nesta acepção, tal migrante pouco 

contribuía para a modernização da nação, seu olhar para a tradição o impedia de visualizar as 

benesses do futuro, segundo alguns estudiosos. Com efeito, isso explica para Caldas o gosto 

                                                           
32 A “limitação temática” apontada por Caldas refere-se as letras pouco analíticas, isto é, de pouco envolvimento 

social, constituindo-se para o autor em temas acríticos – posição questionável, já que algumas canções sertanejas 

levantam problemáticas sociais e políticas, não restringido apenas aos dilemas amorosos. Igualmente assinalada 

pelo o autor como prosaica, é a poética das músicas sertanejas, segundo Caldas marcada por redundâncias e 

limitada elaboração linguística. O autor critica ainda, o campo melódico de tais canções, pois segundo Waldenyr 

são abalizadas pelos acordes simplificados e de pouco “refinamento”. (CALDAS, 1977, p. 25) 
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desses indivíduos pela música sertaneja desprovida de beleza e postura analítica, constituindo-

se, portanto, na música do proletário. Assim, fica claro que, segundo o autor, indiscutivelmente, 

“essa música, que aparentemente desempenha a função lúdica do lazer, do entretenimento, age 

fundamentalmente de outra forma. Ela possui o barbitúrico da alienação que causa a ação 

hipnógena sobre a consciência proletária, embotando-a de tal modo que a sua realidade concreta 

já não pode ser percebida” (CALDAS, 1977, p. 25). Há nessa interpretação uma desqualificação 

do indivíduo que migrou para as grandes cidades, sobretudo para São Paulo, atrelando-o à 

imagem do atraso, constituindo-se na representação de um passado que se queria superado.33 

 

1.3.1. O ouvinte de música sertaneja e sua relação com o consumo 

 

 

Caldas também analisa em seu livro a questão do consumo. Segundo o autor, os meios de 

comunicação de massa (como rádio e televisão), condicionaram os ouvintes à escuta da música 

popular e evidentemente sertaneja, por meio de seus horários e programas estratégicos. A visão 

considera a posição marginal de consumo do proletário, ou seja, do público de música sertaneja. 

“Sob esse prisma, portanto, a classificação do consumo obedece a critérios que vão desde a 

marginalização no processo de produção até a inserção da sua força de trabalho enquanto 

trabalhador produtivo” (CALDAS, 1977, p. 26). Para o autor, o migrante ao chegar nos grandes 

centros entrega-se ao consumo, influenciado pelas propagandas, constituindo-se em um 

consumidor alienado entregue aos domínios do mercado. Portanto, estabelece-se a forma 

compulsória do consumo, o migrante não tem opção: integra-se (CALDAS, 1977, p. 26). A 

análise de Caldas é direcionada por uma visão elitista e preconceituosa, fundamentando seu 

juízo na redundância: migrante pobre (sem instrução), logo, de mau gosto, ouvinte de música 

sertaneja. Sob tal lógica, o migrante em geral pobre das grandes cidades só teria capacidade de 

apreciar a música sertaneja; sugestivamente indicada para indivíduos com pouca capacidade 

cognitiva e, não raro, economicamente limitados. 

José de Souza Martins, também de tradição marxista, estabelece essa visão romântica 

acerca da música sertaneja, a priori, autêntica (caipira), posteriormente contaminada pelo 

                                                           
33 Vale ressaltar que a posição de Waldenyr Caldas em relação a música sertaneja, muda claramente em publicação 

posterior - O que é música sertaneja (1999). No livro, o autor relativiza o caráter mercadológico da música 

sertaneja, explicitando o considerável alcance do gênero junto ao público. 



57 

capitalismo dissimulado. A partir de tal concepção saudosista, Martins (1975) traçou um perfil 

para os ouvintes de música sertaneja na cidade, classificando-os em três perfis:  

1) Os primeiros seriam os recém-chegados do campo, passando inevitavelmente pelo 

processo de adaptação e introdução ao trabalho na cidade. Nesse contato, as 

experiências culturais dessa sociedade de consumo são socializadas – fase de 

contato.  

2) O outro grupo, já com certa estabilidade na cidade, apresenta considerável condição 

de acesso aos produtos como rádio e televisão (a televisão chega ao Brasil em 1950), 

sendo estes, expressivos apreciadores do gênero sertanejo. O fato de já terem 

passado pelo processo primeiro de adaptação, permite certa estabilidade financeira. 

3) O último grupo apresenta-se mais confortável e adaptado à cidade, principalmente 

no que se refere à sua capacidade de consumo. Comprador de discos do gênero 

sertanejo constitui-se em apreciador/consumidor, compondo o cenário do suposto 

consumidor acrítico do mercado. 

A análise está bastante próxima da visão de Caldas que atrela a condição marginalizada 

do migrante ao mau gosto, à incapacidade do gosto musical, à falta de sensibilidade para arte. 

Para Caldas, a popularização das gravações através de discos e aparelhos reprodutores, - e 

consequentemente a ampliação do mercado consumidor, sobretudo entre a classe baixa, só foi 

possível devido uma estratégia do mercado fonográfico para ampliar seu público. Segundo o 

autor, a participação do trabalhador de baixo poder aquisitivo no mercado de consumo só se 

torna possível através de uma manobra do mercado: a instituição do crediário extensivo à classe 

proletária (CALDAS, 1977, p.30). Caldas igualmente traça um perfil dos ouvintes de música 

sertaneja próximo à classificação de Martins, contudo, acrescenta mais dois tipos, observados 

a partir de depoimentos de profissionais do gênero sertanejo: 

[...] há uma pequena parcela da classe média adepta da música sertaneja, mas 

que não se revela como tal, dada a existência de determinado preconceito em 

relação ao consumo desse gênero. Este pequeno grupo seria originalmente 

proletário rural, cuja afeição pelo gênero sertanejo se manteve. No decorrer de 

sua vida na capital, conseguindo ascender ao status de classe média, abandona 

o seu antigo estilo de vida. Entretanto tal ascensão se dá muito mais no nível 

sócio-econômico. Quanto ao gosto estético, a mudança é apenas superficial, 

uma vez que o indivíduo não consegue desvencilhar-se de suas raízes, 

ocorrendo mormente no sentido de satisfazer à exigência imposta pelo novo 

status (CALDAS, 1977, p. 31). 

 

Observa-se, uma estratificação social no âmbito do mercado de consumo. Assim ao 

trabalhador do subemprego, ex-morador da zona rural, só lhe restaria o gosto inferior pela 
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música sertaneja, maculada por suas limitações, aquém do conceito de arte, pelo menos segundo 

a análise dos estudiosos do tema à época. Da classe média esperava-se um gosto mais 

requintado, mais seletivo, visto que a música sertaneja pouco favorecia ao desenvolvimento das 

habilidades mentais e sensitivas. 

O outro tipo de público, segundo Caldas, refere-se ao consumidor do meio rural e do 

interior. O autor também determina o gosto à capacidade de consumo. Ele classifica esse 

público em três categorias distintas:  

a) A primeira refere-se ao homem do campo, que labuta com a terra e que, por motivos 

geográficos, não está inteiramente conectado ao mercado de consumo. Enquadra-se 

à camada de consumidor que tem acesso às canções através dos veículos de 

comunicação. “O rádio e, em alguns casos, a televisão (não tão raro quanto pode 

parecer à primeira vista) é que levam a música sertaneja a esse homem, que 

dificilmente compra discos” (CALDAS, 1977, p.34). 

b) Há ainda aquele consumidor/ouvinte das cidades do interior. “É o ouvinte das 

emissoras de São Paulo, locais e de cidades vizinhas. É deste público e daquele que 

compra discos que o circo aufere grande parte da sua renda ao apresentar duplas 

sertanejas de São Paulo como atração principal” (CALDAS, 1977, p.34) 

c) O último grupo de consumidores apontado pelo autor diz respeito aos ouvintes do 

interior que efetivamente compram discos. Este é formado por uma parcela da 

população que já goza certa estabilidade econômica, tratando-se de uma parte dos 

baixos estratos da classe média do interior. “Diferentemente da classe média urbana, 

do interior parece não oferecer tanta resistência à música sertaneja” (CALDAS, 

1977, p.34, 35)  

Caldas deixa claro em seu livro que o público da música sertaneja de modo geral se 

constitui nos “trabalhadores urbanos e rurais melhores ajustados economicamente, bem como 

por parte dos baixos estratos das classes médias do interior e da cidade” (CALDAS, 1977, p. 

35). Sob tal constatação se dá a elaboração da imagem de um público despido da aptidão para 

a “boa música”. Assim, para uma classe de pouca instrução e com pouca experiência e 

consciência de classe, só caberia a apreciação de uma canção pouco elaborada, marcada por 

redundâncias. 

Direcionando a análise a respeito do perfil dos ouvintes de música sertaneja a Goiás, 

algumas inferências e distinções nos parecem possíveis. O caráter agrário da economia goiana 
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ao longo de sua sedimentação (econômica e política) contribuiu para a constituição de uma elite 

rural agrária; contudo, afeita à dinâmica das cidades. Desse modo conjectura-se que os 

resquícios das sociabilidades de outrora, nas quais as experiências musicais do campo 

compunham o cenário lúdico-religioso foram gradativamente sendo (re)significadas no 

presente, daí o presumido gosto pelas canções sertanejas, posto que guardam certa relação com 

suas reminiscências. Sob tal ideia, em tempos mais recentes não é difícil presenciar a ostentação 

de alguns objetos (símbolos) atrelados à dinâmica do campo tais como: chapéu, caminhoneta, 

dentre outros; por certo, tais hábitos contemporâneos guardam alguma relação com o passado 

marcado pela dinâmica rural. São indumentárias que na cidade, inclusive na capital do Estado, 

implicitamente sugerem a ativa relação entre esse homem citadino e os negócios do campo, 

portanto, integrante de uma elite agrária. Nesse aspecto, observa-se que, contrariando a ideia 

defendida por Caldas, na qual o gosto pelo gênero sertanejo esteve relacionado quase por 

completo às classes mais baixas, em Goiás/Goiânia tal regra não se aplica34. 

A referida abstenção em relação às questões políticas e socioeconômicas apontada por 

Caldas se confirma nas temáticas pouco envolvidas com tais questões.  As temáticas amorosas 

e as desilusões amorosas são questões irrelevantes que, para tais autores, pouco contribuem 

para a elevação do indivíduo enquanto cidadão ativo. Esperava-se, por parte desta elite 

intelectual uma canção atenta ao momento que o país vivia, entretanto o que veem é uma classe 

(proletária) entregue ao domínio do mercado, constituindo-se em presa fácil das estratégias 

capitalistas. Segundo Caldas, “indiscutivelmente, a pobreza das letras de música sertaneja 

acabou estagnando o pensamento de seus consumidores, a ponto de estes só conseguirem 

detectar uma única leitura reafirmando os valores sociais vigentes, sem questionar sua validade” 

(CALDAS, 1977, p. 71). Trata-se para o autor, de um “reducionismo estético”, pois além da 

“pobreza” na “construção frasal” e limitações no caráter narrativo, é possível perceber os 

entraves em relação à temática que, ora está relacionada a questões amorosas, ora retrata um 

conformismo social. Caldas assim descreve o discurso da música sertaneja: 

O seu discurso está construído pela função emotiva, que caracteriza cada 

momento da dor, e que pode ser constatada através do uso excessivo de verbos 

na primeira pessoa, e pelo uso, menos excessivo, dos adjetivos que traduzem a 

avaliação feita pelo “eu” (dono da dor). A emotividade acaba levando à 

                                                           
34 Não é nossa intenção atrelar o gosto pelo gênero sertanejo a uma classe ou outra, posto que qualquer classificação 

rígida incorrerá em falhas evidentes já que o apreço pela música sertaneja transita entre as classes mais abastadas 

e a classe trabalhadora (assalariada), mas mostrar que ao contrário da afirmativa de Caldas, há uma elite goiana 

que aprecia o gênero. Sob tal perspectiva, seria arbitrário igualmente, afirmar que o gosto musical goiano limita-

se ao gênero sertanejo, ideia comumente disseminada nos veículos midiáticos e entre o meio artístico. 
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identificação com o consumidor que se volta exclusivamente para o sofrimento 

causado por uma desilusão (CALDAS, 1977, p. 76). 

 

Portanto, para Caldas a música sertaneja não passa de mercadoria da indústria cultural, 

sendo seus ouvintes uma massa inerte sem capacidade mínima de avaliação, nem tampouco de 

sensibilidade para a arte musical. Para o autor, ao ouvir e consumir a música sertaneja, o 

proletário ratifica sua condição de marginalizado, aceitando sem questionamento o domínio das 

elites.  

Contudo, se pensarmos a música sertaneja apenas sob seu caráter político-social acrítico 

(enquanto música textualmente pouco elaborada com temática ordinária, além de acordes pouco 

sofisticados), corremos o risco de invisibilizar seu caráter equitativo, pois algumas músicas 

sertanejas abordam o tema da igualdade. Talvez de uma forma pouco complexa, mas 

extremamente imbuída de um senso de justiça quanto às relações sociais, certas canções 

abordam o conceito de solidariedade e honestidade, além de temas que tratam das injustiças 

sociais nas grandes cidades.  

Do ponto de vista da temática, reduzir a música sertaneja a classificações pouco 

problematizadas é ignorar os caminhos sinuosos pelo qual a música sertaneja caminhou. Nessa 

perspectiva, os binômios “música caipira/temática rural” e “música sertaneja/temática urbana e 

romântica” podem guardar armadilhas, visto que as mudanças na música sertaneja foram e são 

processuais, além de pouco lineares. 

 Outra autora que transitou por entre os estudos relacionados ao debate, “música caipira e 

música sertaneja” foi Rosa Nepomuceno no livro Música caipira: da roça ao rodeio (1999). 

Com um viés jornalístico e colecionador de “causos” a autora, embora perceba que a música 

sertaneja se constitui em uma espécie de desdobramento “desenvolvimento” da música caipira 

e, por conseguinte, trabalhe com a ideia de mutação do gênero, acaba por tecer uma narrativa 

de tom saudosista, aproximando do discurso de autenticidade, sendo comum sua utilização de 

termos como “autêntico” e “legítimo” ao referir-se a música caipira. Segundo a autora “As 

fronteiras entre o caipira e o sertanejo se diluíam sob o prisma da cidade” (NEPOMUCENO, 

1999, p.106). Assim, para Nepomuceno, seria a partir da cidade, através dos meios de 

comunicação e a contínua “evolução midiática” que a música caipira iniciara suas 

transformações. A autora discute ainda, o reposicionamento do gênero sertanejo a partir da 

década de 1950, junto ao público e os meios de comunicação, sendo ele “empurrado aos poucos 

das salas de visitas para o quintal, embora mantivesse um enorme público, a maior parte dele 



61 

de origem rural” (NEPOMUCENO, 1999, p.159). Esclarece que em um país que se urbanizava 

de forma continuada, a moda era ser moderno, daí o apreço pelas mudanças e por certo, pelo 

que simbolizava o progresso. (NEPOMUCENO, 1999, p.159). Assim, a partir daí, o gênero 

perderia os horários nobres do rádio para outros gêneros, principalmente nas grandes cidades.   

Nepomuceno, em certa medida, problematiza a complicada relação música caipira e música 

sertaneja, ponderando a intricada dinâmica campo/cidade, bem como a relação rádio/indústria 

fonográfica, contudo não perde de vista a ideia do “mito de origem” da música caipira. 

Ademais, chama a atenção para emersão “estratégica” de novos caipiras (letrados), ao mercado 

musical. Sobre tal estratégia, afirma a autora: “a viola de dez cordas que o matuto mantivera 

firme com ele em sua saga pelo mundo fora parar nas mãos sem calos do povo da cidade. Mãos 

de gente acostumada a pegar na caneta e não na enxada” (NEPOMUCENO, 1999, p.175). De 

modo geral, a autora busca acompanhar o processo pelo qual o gênero caminhou, utilizando 

como aporte, letras, seus protagonistas, ponderando em alguns aspectos seus conflitos. 

Há, entretanto, outras visões que destoam da visão de Caldas (1977), Martins (1975) e 

Nepomuceno (1999), (embora não sejam esses os únicos a partilhar tal opinião) no que se refere 

à relação música sertaneja e indústria cultural. Jesús Martin Barbero (2003) faz uma análise 

diferente, segundo o autor, a música sertaneja não rompeu radicalmente com a “música caipira”, 

manteve em certo ponto alguns de seus elementos, repaginando-se e redefinindo seus 

significados. Nesse sentido, rudimentos do passado fazem-se ainda inteligíveis nas canções 

sertanejas, havendo, pois uma comunicação entre uma fase e outra do gênero (MARTIN-

BARBERO, 2003, p. 322). À luz dessa análise, a relação música popular e indústria cultural 

não deve ser vista como uma relação de mão única – música sertaneja refém da indústria cultural 

– mas sim como a emergência de uma nova dinâmica.  

É sobre a ideia de uma música sertaneja adulterada pela a indústria fonográfica que a 

antítese música caipira/música sertaneja se fundamenta. Com base em tal pressuposto, foi 

desenvolvido por uma fração significativa dos estudiosos do tema um abismo entre uma fase e 

outra, o que tem impossibilitado a percepção de algumas intersecções. Para Brito nota-se: 

Uma tensão contínua entre produtores (compositores, intérpretes e gravadoras) 

e público quanto às denominações música caipira e música sertaneja. No meio 

artístico, essa tensão se manifesta ao se buscar legitimar as mudanças, que 

visavam alcançar um novo grupo de consumidores – segmentos da classe 

média – sem comprometer sua aceitação pelo público fiel ao gênero. Noutras 

palavras, tratada como mercadoria por seus produtores, ao ter sua imagem 

desvinculada, em parte, do universo caipira dos estigmas que traziam consigo 

aos olhos da população citadina, a música sertaneja não deveria ser vista como 

abandono da “tradição”, pois isso significaria perder seu público cativo 
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consumidor de discos, shows e programas radiofônicos (BRITO, 2010, p. 69, 

70). 

Assiste-se, portanto, a uma tensão entre identificar-se como cantador de música caipira e 

de música sertaneja. A incorporação gradativa de temas urbanos embora agradasse uma parte 

do público, em geral das cidades, desagradava aos mais conservadores, sobretudo os 

intelectuais. As “justificativas eram que as mudanças de linguagem: verbal e escrita, livre de 

estereótipos geradores de preconceitos e a substituição do peso pejorativo da expressão caipira 

pela expressão sertaneja condiziam apropriadamente com a realidade da moderna sociedade 

que se projetava” (BRITO, 2010, p. 70).  Logo, tais mudanças eram consideradas como uma 

evolução natural (BRITO, 2010, p. 70), visto que o país caminhava para sua “versão moderna”, 

sendo essencial superar o passado de “atraso”, vislumbrando um horizonte cheio de 

expectativas.   

Contudo, os resíduos do passado não seriam abandonados totalmente, mas apresentados 

de novas maneiras e conciliados com novos elementos formais e substanciais (BRITO, 2010, 

p. 71). Considerando que há uma seleção do que deve, ou não ser evidenciado, e, portanto, 

lembrado, vale ressaltar o quão a memória35 é seletiva, o que possibilita guardar possíveis 

armadilhas, segundo Ricoeur (2007).  A memória traz subsídios para o presente, fazendo 

conexões para a formação do ser, dando sentido à existência, são essas correlações que definem 

a identidade. Trazendo a análise da memória e seu caráter seletivo para a discussão aqui 

sugerida sobre a relação música caipira e música sertaneja subentende-se que não se trata de 

uma relação pautada apenas nas disparidades, nas distinções, mas também nas “interfaces, nas 

aproximações, nos intercâmbios e nas sobreposições”, daí a seleção do que se deve então 

intercambiar (BRITO, 2010, p.71). Sobre tal ideia Diogo Brito assim explica: 

“A ‘música sertaneja’ não desfaz de todo da ‘música caipira’; ela a inclui: 

diversas características da música caipira interpenetram na música sertaneja, 

pois as transformações são introduzidas aos poucos nos elementos já 

integrantes do gênero oriundo da matriz cultural. A permanência desses 

elementos da matriz cultural – elementos residuais – na forma ou no conteúdo 

da canção não tem significado único, porque tais elementos são fruto da 

experiência da época: estavam embebidos dos sentimentos e conflitos 

vivenciados pelos artistas, cuja maioria era migrante; muitas vezes, estavam 

também permeados e até cooptados pelos valores da cultura dominante, 

simbolizadas aqui pelas novas regras de produção do mercado fonográfico e 

pelos ideais de modernização do país” 

[...] 

“No caso da música sertaneja, estamos diante não de um residual 

exclusivamente oposto ou alternativo ao dominante, mas de um gênero de 

                                                           
35 No terceiro capítulo, abordaremos mais detidamente a questão da memória, visto que o capítulo aborda a escrita 

autobiográfica e, em especial, a autobiografia do compositor Marrequinho. 
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produção musical que revela aspectos alternativos e opostos que conserva, em 

sua manifestação ativa do residual, larga medida de elementos incorporados” 

(BRITO, 2010, p. 71, 72). 

 

 É nessa dinâmica entre a tradição e o moderno, entre o campo e cidade, entre a música 

cantada nas colheitas do interior e as gravadas nas grandes cidades, sob o jugo da indústria 

cultural, que a música sertaneja se edifica. Sob esta perspectiva, Brito considera que “a 

produção musical resultante dessa formação não seria apropriada igualmente pelos seus 

diferentes públicos, em espaços distintos de circulação” (BRITO, 2010, p. 73). Considerando a 

existência de diferentes formas de apropriação e circulação da música sertaneja, vale reiterar 

que São Paulo foi de fato o grande centro catalisador da música sertaneja, como já referido. A 

seu modo, os interiores de São Paulo e outros estados também viveram a experiência da música 

sertaneja – reafirmando a condição migrante do cantor sertanejo que, vira em São Paulo o lugar 

das possibilidades.   

 Sob essa conjuntura, o estado de Goiás no início da segunda metade do século XX, 

também vivenciou a circulação do gênero representado por seus cantores locais. É nesse 

contexto que a vida e obra de Marrequinho pode ser analisada, à luz da ascensão da indústria 

cultural, bem como do gênero sertanejo. O quadro musical sertanejo de Goiás/Goiânia será 

explorado no próximo capítulo. A proposta consiste em traçar uma intersecção entre a 

concepção de Goiânia enquanto capital moderna e as canções produzidas no Estado. 
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CAPÍTULO II 

A CENA CULTURAL EM GOIÂNIA E A MÚSICA REGIONAL 

 

 O experimento musical, independente do tempo e lugar, assume uma dimensão 

intrincada, agregando sensibilidades, sociabilidades e emoções, tanto em nível individual 

quanto coletivo. São experiências proporcionadas pela música por diferentes formas, através do 

envolvimento na composição, canto, da dança, memória, audição, relações afetivas, 

influenciando, pois, comportamentos e ideias. É sob essa concepção da música enquanto 

elemento aglutinador de sentimentos e ações, capaz de contribuir com as experiências culturais 

de um grupo, que esse capítulo se projeta. Interessa-nos compreender a cena cultural, 

especialmente musical em Goiânia, caminhando pela obra de Francisco Ricardo de Souza 

(Marrequinho). Em tais saberes e práticas (musicais) que permearam a musicalidade da cidade 

é possível inferir elementos histórico-sociais relevantes que nos possibilitam intuir como 

aconteceu a circulação dos bens culturais simbólicos na capital que fora fundada sob a 

construção da ideia do progresso e da modernidade. 

 

2.1. Imagens das canções sertanejas em Goiás 

 

 Goiás é conhecido nacionalmente como principal “provedor” de duplas e músicas 

sertanejas. Advém da capital e interiores esse gosto e tendência pelo gênero constituindo-se em 

uma habilidade – pelo menos no senso comum - quase que imanente ao lugar, o que ao longo 

do tempo, o caracterizou como Estado marcado pela “música sertaneja”. Na contemporaneidade 

a chancela de lugar destinado à música “caipira” ou “sertaneja” ainda é latente, conduzindo em 

alguns momentos às análises unilaterais acerca das atividades culturais desenvolvidas na região. 

Tal estigma de lugar no qual se produz apenas música sertaneja tem induzido a visões de que 

em pleno século XXI o Estado, apesar do tempo, ainda vivencia o atraso de outrora. São visões 

hipoteticamente atreladas à ideia disseminada no passado, na qual o interior do território 

brasileiro era por natureza atrasado e rude, pouco propenso às artes e às habilidades cognitivas, 

assim, as representações da acepção de sertão ainda são resquícios de um período em que o 

trabalho firmava-se fundamentalmente no campo, vinculado às atividades rurais.  
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 Se pensarmos no conceito de representação enquanto possibilidade de reconhecimento e 

identificação, no caso em questão entre o lugar e suas atividades culturais (a música sertaneja),  

parece-nos, que em Goiás/Goiânia, em certa medida, há por parte de um segmento da população 

clara identificação. Este contexto permite inferir que essa identificação, que foi se firmando de 

forma gradativa admite efetivar vínculos entre o lugar (as pessoas) e as imagens ao longo do 

tempo erigidas e (re)significadas. É por meio dessas memórias constantemente desdobradas as 

tais identidades foram sendo forjadas e validadas por inúmeros mecanismos de comunicação, 

aproximando do que Michel Pollak identificou como “memórias enquadradas”. Observa-se que 

tal identidade (de um estado caracterizado pela produção de música sertaneja), foi edificada à 

sombra de suas peculiaridades históricas, de tal modo que a leitura que se faz acerca do Estado 

tende a orientar-se pelos resquícios do passado, no qual o lugar se viu atrelado à ideia de 

ruralidade e atraso. Daí, o panorama construído – e em construção, filiar-se à concepção de um 

lugar ainda marcado pela afinidade aos negócios relacionados ao campo, o que, supostamente 

teria favorecido a disposição e o gosto pela música sertaneja.  

 Compreensão controversa por duas questões: a primeira pelo fato de Goiânia ter sido 

fundada sob o signo do moderno e do progresso36, o que nos permite questionar se tal propósito 

teria sido alcançado somente no âmbito local, evidenciando uma leitura externa contrária, 

portanto de atraso; a outra se relaciona ao fato de que, nos últimos vinte anos, as canções que 

despontaram no Estado e nacionalmente, pouco trataram de demandas relacionadas ao campo, 

possuindo em grande parte, temáticas voltadas às questões urbanas e amorosas. Ponderando a 

análise do capítulo I, no qual acentuamos a posição marginal da música sertaneja na esteira da 

música popular brasileira, não seria estranho deduzir que para uma região que se firmara numa 

condição marginal (geográfica e economicamente) por longo período, não seria de se estranhar 

o apreço pelo mau gosto, pela a arte musical marcada por pleonasmos nas letras e melodias 

pouco elaboradas. Por certo, esse tipo de análise pautada no conservadorismo, seria facilmente 

confirmado pelo pensamento adorniano e por seus seguidores. Vincular o gosto por canções 

caracterizadas como bregas e chulas ao aspecto político-econômico (tímido), foi bastante 

comum na história da nação, apontando uma leitura dualista da arte, na qual o erudito e o 

popular se encontravam em campos opostos, desconsiderando assim as intersecções. 

 Evidenciados alguns elementos que favoreceram Goiás ser considerado (local e 

nacionalmente) como o Estado que mais promove e exporta cantores sertanejos, vale entender 

                                                           
36Sobre o tema, ver CHAUL, Nasr Fayad. A construção de Goiânia e a Transferência da capital. Goiânia: Ed. 

UFG, 1999. 
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como se deu a constituição do gênero na localidade, bem como a alcunha de “celeiro da música 

sertaneja”.37 Faz-se interessante levantar a discussão já pontuada sobre a contraditória relação 

música caipira e música sertaneja, para melhor facilitar o entendimento do gênero em Goiás.  

 Parece-nos evidente a essa altura do trabalho, que não é indicado apreender as duas fases 

do gênero considerando-as em lugares opostos, como se separadas por um enorme fosso. Entre 

as duas fases , ao contrário, o que se percebe são diálogos e justaposições, elementos que, de 

algum modo, acompanharam o caminhar da música sertaneja. Para Marta Ulhôa “o estilo vocal 

se manteve relativamente estável, enquanto a instrumentação, ritmos e contorno melódico 

gradualmente incorporaram elementos estilísticos de gêneros disseminados pela indústria 

musical” (ULHÔA, 1993, p.1).   

 À luz dessa percepção de que a música caipira já começa “híbrida” e que suas variações 

são composições que coadunam experiências díspares, é que analisaremos o gênero em Goiás. 

Para tanto, utilizarei o conceito de “Música Sertaneja Tronco” para tratar da música sertaneja 

desenvolvida no Estado, entre os anos 50/80, termo este batizado por Francisco Ricardo de 

Souza em sua autobiografia (2010), na qual o autor elabora uma árvore genealógica para 

explicar a expansão do gênero, segundo sua concepção.  A ilustração abaixo (imagem 5), chama 

a atenção pelo fato de que, para Francisco Ricardo, há uma distinção entre a música caipira e 

música sertaneja raiz; alguns autores estabelecem essa diferenciação. 

 Segundo Marrequinho, Goiás não vivenciou as duas primeiras fases do gênero, 

principiando, portanto, na fase por ele definida como Tronco, fato corroborado pelos registros 

das primeiras gravações que se deram no final da década de 1950. Interessante perceber na 

imagem explicativa do autor, por meio da representação das diversas setas, os variados 

caminhos da música sertaneja, sobretudo se atentarmos para os últimos quinze anos. A partir 

daí, observa-se que o gênero tem se mostrado aberto às novas influências, levando-nos a 

conjecturar que, devido à música inscrever-se no campo social e cultural, se mostra móvel e 

cambiante. Vale atentar, contudo, para o fato de que na concepção exemplificada por 

Marrequinho, a fase por ele definida como “tronco” sugere caracterizar-se por seu caráter 

                                                           
37 A expressão “celeiro de música sertaneja” direcionada a Goiás enquanto “exportador” do gênero foi utilizada 

por Francisco Ricardo de Souza Júnior em seu Trabalho de Conclusão de Curso - A música sertaneja em Goiás 

(1950-70): História de um ajuntador de versos (2010). Trabalho apresentado no curso de História da Universidade 

Federal de Goiás. Além do autor, a mídia local tende a enfatizar a ideia de que Goiás constitui-se em “exportador” 

e “fomentador” de artistas relacionados ao gênero. 
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relativamente “puro” e livre de interferências. Sob tal perspectiva, o compositor desconsidera 

o fato de que, em certa medida, as origens da música caipira já foram híbridas. 

  

 

 

 Em nível nacional, a música sertaneja se consolidou no final da década de 1950, momento 

em que os temas românticos vão compondo as canções e as representações das moças 

interioranas, que gradativamente vão sendo substituídas por moças urbanas e “modernas”. 

Segundo Francisco Ricardo de Souza Júnior: 

Foi nesse período que surgiu um personagem de grande importância para a 

música sertaneja de raiz goiana, Palmeira, codinome de Diogo Mulero (1918-

19670). Começou fazendo dupla com Piracicabano (depois Piraci) em 1941, 

depois com Luisinho e por fim com Biá, formando uma dupla Palmeira e Biá, 

a qual teve o maior reconhecimento, principalmente depois da gravação de 

“Boneca Cobiçada” (de Biá e Bolinha) sucesso de 1956. Mas importância de 

Palmeira para a música goiana é que, devido ao seu sucesso, nos anos 50 ele 

iria ocupar o cargo de diretor artístico na gravadora Chantecler. Esta foi a 

responsável pelo lançamento, ainda na década de 50, de muitas duplas goianas, 

dentre elas a dupla Marreco e Marrequinho (SOUZA JÚNIOR, 2010, p. 23) 

 

 A década de 50 foi marcada por oportunidades para os cantores sertanejos que pleiteavam 

sucesso em nível local e nacional. Duplas surgiam constantemente, fundadas sob a amizade ou 

vínculo de parentesco (em geral, irmãos), agitando o movimento de migração rumo às 

oportunidades que São Paulo representava. Grande representante desse período foi Tião 

Imagem 05: Árvore Genealógica da Música Sertaneja 

Fonte: http://blogdomarrequinho.blogspot.com.br 

 



68 

Carreiro e o Pardinho, cantando o estilo pagode caipira, que, sobremaneira, abordou as 

epopeias sertanejas com temas sociais e épicos sobre o sertão (SOUZA JÚNIOR, 2010, p. 27). 

Apesar do sertão em meados do século XX já não mais constituir-se em território ignorado, 

parte da concepção sobre o lugar ainda guardava certo mistério e exotismo. Goiás nesse 

contexto, passa a ser muito citado em composições que mencionam viagem de estradeiros ao 

sertão, como na música Chico Mineiro, no qual o personagem principal da canção estava em 

viagem com destino a Goiás quando é assassinado no caminho (SOUZA JÚNIOR, 2010, p. 27).  

 

Chico Mineiro
38

  

(Tinoco e Francisco Ribeiro – composição: 1946) 

Cada vez que eu me alembro do amigo Chico Mineiro, 

das viagen que nói fazia era ele meu companheiro. Sinto 

uma tristeza, uma vontade de chorar, alembrando 

daqueles tempo que não mais hái de vortar. Apesar de eu 

ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, 

caboclo bom, decidido, na viola era delorido e era o peão 

dos boiadeiro. Hoje porém com tristeza recordando das 

proeza da nossa viagem motim, viajemo mais de dez ano, 

vendendo boiada e comprano, por esse rincão sem-fim. 

Caboclo de nada temia mas porém, chegou um dia, que 

Chico apartou-se de mim.                                                     

 

Fizemo a úrtima viage 

Foi lá pro sertão de Goiais. 

Foi eu e o Chico Mineiro 

também foi o capataz. 

Viajemo muitos dia 

pra chegar em Ouro Fino 

aonde nós passemo a noite 

numa festa do Divino. 

 

 

A festa tava tão boa 

mas antes não tivesse ido 

o Chico foi baleado 

por um homem desconhecido. 

Larguei de comprar boiada.  

Mataram meu companheiro. 

Acabou o som da viola,  

acabou seu Chico Mineiro. 

 

 

Despoi daquela tragédia 

fiquei mais aborrecido. 

Não sabia da nossa amizade 

porque nós dois era unido. 

                                                           
38 http://www.vagalume.com.br/tonico-e-tinoco/chico-mineiro.html. Acesso em: 12/10/2015. Álbum: Warner 25 

anos: Tonico e Tinoco - 2001. Faixa 03 do CD Ilustrativo. 
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Quando vi seus documento 

me cortou meu coração 

vim sabê que o Chico Mineiro 

era meu legítimo irmão 

 

 

 A letra de Chico Mineiro apresenta um panorama das canções ditas caipiras.  Elementos 

como a temática rural; a proximidade entre o gênero e a religião católica (reminiscências das 

práticas religiosas em geral vivenciadas nas colheitas e festas experienciadas no campo), 

percebida no verso, “numa festa do Divino”; a postura nostálgica em relação ao passado; a 

narração linear e a linguagem “caipira”, apresentando erros ortográficos e dificuldades com o 

tempo verbal, são características que contribuem para a “demarcação” de tal fase. A narrativa 

falada que antecede a música, igualmente se constitui em um elemento indicativo de uma época, 

prática que vem das primeiras gravações, desenvolvida por João Pacífico39, funcionando como 

uma espécie de anunciação da música a ser cantada.  

 No que se refere à musicalidade da canção, a parte declamada é desenvolvida tendo como 

pano de fundo um solo de viola acompanhada pelo violão. Com melodia simples, a música 

apresenta suaves subidas em seu andamento. A junção da letra e melodia expressam a dor e o 

sofrimento de quem interpreta, confirmada pela expressão delorido, verbete bastante comum 

às canções caipiras, referindo-se a dor, ao sentimento de quem canta. Na gravação apresentada, 

observa-se a participação do público, o qual se percebe envolvido com a canção; tal participação 

nos remete aos programas de auditório, comuns ao gênero. 

 A referência a Goiás se fez através do verso Foi lá pro sertão de Goiás, confirmando a 

discussão feita no capítulo anterior, na qual o sertão se configura em lugar do estranhamento 

exercendo ao mesmo tempo medo e atração. A referência à distância é percebida no verso 

Viajemo muitos dia, exemplificando que, em relação ao Sudeste, o centro do território brasileiro 

no período da composição, ainda constituía-se em região longínqua, permeada por desafios. Em 

síntese, criava-se, por intermédio dos relatos citados, uma ideia de isolamento, de amargura, de 

tristeza atávica, de letargia social, de marasmo econômico, de dias iguais a todos os dias 

(CHAUL, 1997, p. 55). A imagem desenvolvida na canção sobre tais rincões explicita a 

economia goiana à época, voltada à pecuária, atividade referenciada na literatura, a exemplo de 

Tropas e Boiadas (1917) de Hugo de Carvalho Ramos. O trecho abaixo revela um pouco desta 

experiência, nos pousos dos tropeiros no “sertão” goiano, através das longas viagens, nas quais 

                                                           
39 João Baptista da Silva, mais conhecido pelo apelido João Pacífico, foi um compositor de música caipira, autor 

dentre outras, da conhecida canção Cabocla Tereza. 
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o gado era campeado pelas estradas empoeiradas à procura de novos pastos ou, depois de 

vendidos, entregues ao seu destino. 

À noite, repasto feito, descansava o pessoal recostado sobre as retrancas e 

pelegos dos arreios. Pelos cantos, trilavam grilos; e, de fora, vinha o grito 

dolente dos caburés e noitibós, agourando a solidão. Um tropeiro sacou do 

piquá que trouxera a tiracolo, o pinho companheiro dessas caminhadas no 

sertão; apertou a chave da prima e pigarreou pelo cordame um lundu, todo 

repassado de ais e suspiros (RAMOS, 1917, p. 3). 

 

 A historiografia goiana também abordou a expansão da pecuária em Goiás. Segundo Nasr 

Chaul, o cerrado com sua carência de sais minerais condicionou, a seu modo, o 

desenvolvimento da pecuária extensiva; já que o gado se auto locomovia e se duplicava 

rapidamente (CHAUL, 1997, p. 89). Assim, o território se constituíra em lugar propício à 

multiplicação do rebanho, devido à amplitude da região, rompendo a estagnação econômica 

que o Estado se encontrava, após o fim da mineração. Ainda segundo Chaul: 

É preciso ressaltar que apesar do isolamento de Goiás, a economia regional, 

em seu todo, buscava uma organização no contexto das leis de mercado, 

inteirando-se e fazendo parte da lógica e das necessidades da produção 

nacional. O gado foi, sem dúvida, a moeda goiana capaz de estimular, embora 

relativamente, a economia goiana (CHAUL, 1997, p. 90). 

 As referências de autores que abordaram o tema da pecuária em Goiás, confirmam a ideia 

posta na música analisada, na qual as longas caminhadas com o gado eram frequentes. De algum 

modo, tais andanças contribuíram para a memória do lugar, daí a referência aos “bois”, às 

“boiadas”, em várias músicas sertanejas, sobretudo na fase caipira, relacionando a atividade ao 

Centro-Oeste.  

 Outra canção que faz menção a Goiás é “Pagode em Brasília” de Lorival dos Santos e 

Teddy Vieira, música gravada por vários intérpretes ao longo do tempo, ficando conhecida na 

voz de Tião Carreiro e Pardinho em 1959: 

 

Pagode em Brasília
40

  

Compositores: Teddy Vieira, Lourival Santos 

 

 

Bahia deu rui Barbosa 

Rio grande deu Getúlio 

Em Minas deu Juscelino 

De São Paulo eu me orgulho 

 

Baiano não nasce burro e gaucho é o rei das cochilhas 

                                                           
40 http://www.vagalume.com.br/tiao-carreiro-e-pardinho/pagode-em-brasilia.html. Acesso em: 12/10/2015. 

Álbum: Sucessos de Tião Carreiro e Pardinho - 2002. Faixa 04 do CD Ilustrativo. 
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Paulista ninguém contesta é um brasileiro que brilha 

Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília 

 

No estado de Goiás meu pagode está mandando 

No bazar do Vardomiro em Brasília é o soberano 

No repique da viola balancei o chão goiano 

Vou fazer a retirada e despedir dos paulistano 

Adeus que eu já vou me embora que Goiás tá me chamando 

 

 

 O trecho da canção acima permite perceber certa ligação entre Goiás e São Paulo, no que 

se refere à música sertaneja. Sob olhares curiosos são construídas leituras e intersecções acerca 

da indústria fonográfica paulista, bem como dos mitos do sertão goiano (SOUZA JÚNIOR, 

2010, p. 28).  Compositores paulistas, Teddy Vieira e Lourival dos Santos fazem referências a 

alguns estados brasileiros, sobretudo a Goiás e a capital do País Brasília, enaltecendo a figura 

de Juscelino Kubitschek pela construção da capital. A referência ao Bazar Paulistinha41 faz-se 

no verso: No Bazar do Vardomiro em Brasília é o soberano, utilizando o nome do proprietário 

Valdomiro Bariani Ortêncio como referência. Tal estratégia, segundo o próprio Bariani 

Ortêncio em entrevista42, teve como proposta homenagear o Bazar, todavia não era indicado 

configurar-se em propaganda. Embora o Bazar tenha sido fundado em Goiânia em 1945, 

posteriormente foi ampliado com uma filial em Brasília, constituindo-se no primeiro 

revendedor de artigos relacionados à música, discos e instrumentos. O verso evidencia a 

popularidade do Bazar Paulistinha no meio artístico local, mas igualmente, em São Paulo, ponto 

de referência para a música sertaneja. Musicalmente Pagode em Brasília se constitui no 

conhecido ritmo inaugurado por Tião Carreiro o pagode caipira. Violeiro que gostava de 

samba, Tião inventara um jeito diferente de tocá-lo na viola, o estilo ficou conhecido por várias 

gerações (NEPOMUCENO, 1999, p. 342). A música se desenvolve sob os solos de viola com 

acompanhamento do violão, sofrendo poucas variações em seu andamento. 

 Confirmando os distintos olhares direcionados a Goiás e elucidados nas letras de canções, 

faz-se imprescindível mencionar o olhar do compositor Goiá. Gerson Coutinho da Silva, 

mineiro de Coromandel, chegou a Goiás em 1953 (com o pseudônimo de Rouxinol) com o 

propósito de aproximar da “confraria” dos cantores sertanejos goianos. Segundo Marrequinho, 

                                                           
41 O Bazar Paulistinha foi fundado pelo paulista radicado em Goiânia, Waldomiro Bariani Ortêncio em 1945 em 

Campinas, posteriormente em Goiânia com filial em Brasília. No período da fundação o Bazar curiosamente 

comercializava aviamentos (a mãe e irmã de Bariani possuíam um Ateliê de costura, tendo dificuldade para 

adquirir os respectivos produtos, sendo comprados em Uberlândia e São Paulo). Devido a constatação da escassez 

de tais produtos, Bariani resolveu então abrir o negócio. A mudança dos artigos comercializados (de aviamentos 

para musicais) se deu devido à constante procura de discos, já que Goiás não contava com nenhuma loja de revenda 

de tais produtos.  
42 Todos os depoimentos, salvo indicação específica, foram retirados de entrevista realizada pela autora em 

13/10/2014, na casa do folclorista. 
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“além de ser bom cantador, tinha ótima aparência, era muito comunicativo e escrevia versos 

metrificados e rimados, com extrema facilidade” (SOUZA, 2010, p.26). Recém-chegado 

compôs o Trio da Amizade (Zé Micuim, Zé Geraldo e Rouxinol), posteriormente na segunda 

formação do trio (Zé Micuim, Goiá, Goiazinho), Gerson Coutinho deixa o apelido de Rouxinol 

e em homenagem ao Estado assume o nome artístico de Goiá (SOUZA, 2010, p.26). O artista 

ficou em Goiás por dois anos, em seguida seguiu para São Paulo em busca de reconhecimento 

nacional, objetivo alcançado, já que suas canções foram gravadas sucessivas vezes por cantores 

de renome nacional, especialmente a canção Saudades da minha terra (1967). Embora distante, 

não perdeu o vínculo com Goiás, sobretudo com os amigos de cantoria, dentre eles, o cantor 

Marrequinho. O primeiro disco (78 rpm)43 da dupla Marreco e Marrequinho foi gravado em 

São Paulo, na RCA VICTOR por mediação do Goiá que a essa altura adquirira conhecimento 

e prestígio junto às gravadoras de São Paulo. Segundo Marrequinho, mesmo distante, Goiá 

nunca se esquecera das experiências e dos amigos de Goiás, postura facilmente verificada em 

letras de suas canções, dentre elas uma em homenagem ao compositor Marrequinho. Sobre tal 

homenagem, Marrequinho em 2000 compõe a música Saudade e nada mais, suposta resposta e 

homenagem à composição de Goiá. Dentre as canções de Goiá que fazem referência a Goiás 

vejamos: Visita a Goiás e Saudade de Goiás. 

 

Visita a Goiás
44

  

Compositores: Goiá e Sidon Barbosa 

 

Qualquer dia destes pego um avião 

E vou pra Goiás matar uma saudade 

Descer em Goiânia que felicidade 

Rever a cidade que amo demais 

Quero visitar a sede dos artistas 

Rever meus colegas artistas goianos 

Voltar aos tempos dos meus vinte anos 

Que a mente saudosa não esquece mais 

 

Faço uma entrevista com o Morais César 

Depois o Claudino quero conhecer 

Aqui distante sempre ouvi dizer 

Dos belos programas que esta gente faz 

Naquela terra vivi muitos anos 

E com orgulho aqui eu confesso 

Se os meus discos fizeram sucesso 

Uma grande parte eu devo a Goiás 

 

                                                           
43 O Disco 78 rpm (rotações por minuto) comportava uma ou no máximo duas músicas de cada lado (lado “A” e 

lado “B”) 
44 http://www.vagalume.com.br/belmonte-e-amarai/visita-a-goias.html. Acesso em 24/10/2015.  Álbum: Porque 

fui te conhecer – 2002. Faixa 05 do CD Ilustrativo. 
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Quero visitar o bazar Paulistinha 

Ver o Waldomiro velho companheiro 

E convidá-lo para meu parceiro 

Numa pescaria no rio Araguaia 

Depois pretendo rever as fazendas 

E revivendo um tempo saudoso 

Ouvir o pio do jaó manhoso 

Nas matas goianas quando o sol desmaia 
 
 

 
 
 

Saudade de Goiás
45

 

Compositores: Goiá e Amaraí 

 

Goiás é saudade em tudo que falo 

Às vezes me calo por esta razão  
 

Mas o Valdomiro, Bariano e Hortêncio 

Rompeu o silêncio do meu coração 

Porque em seu livro "Sertão Sem Fim" 

Mandou para mim recordação 

 

Em seus personagens eu vi os goianos 

Que a quase dez anos não posso mais ver  

A grande saudade bateu em meu peito  

Não tive outro jeito senão escrever 

Humilde mensagem à terra querida 

Que nunca na vida irei esquecer 

 

Goiás encantado dos meus quinze anos 

De sonhos e planos que longe deixei 

Recordo saudoso fiéis amizades  

Das belas cidades por onde passei 

Será que em Goiânia reside ainda 

A moça mais linda que tanto amei 

 

Quisera expressar-me com todo o carinho  

Mas neste disquinho não pode caber 

É apenas amostra da mágoa sentida 

Que faz nesta vida a gente sofrer 

Goiás eu espero que a deusa da sorte  

Não mande-me a morte sem antes te ver 

 

Quando me lembro a doce poesia 

No lago das rosas, das minhas campinas 

Das noites formosas, de certos carinhos 

Que foram só meus 

 

Tempos felizes que os anos levaram 

Deixando saudade dos dias sublimes 

De felicidades que foram por certo 

Presente de Deus 
  

 

                                                           
45 http://www.vagalume.com.br/belmonte-e-amarai/saudade-de-goias.html Acesso em: 24/10/2015. Álbum: 

Relembrados por Amaraí e Francis Jr. - 2005. Faixa 06 do CD Ilustrativo. 
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 As letras das duas músicas fazem referência a Goiás, enfatizando a saudade das pessoas 

e dos lugares (zona rural explicita nos versos: Depois pretendo rever as fazendas 

/Ouvir o pio do jaó manhoso/Nas matas goianas quando o sol desmaia) e (zona urbana nos 

versos: No lago das rosas, das minhas campinas). Nas duas canções outra vez vemos a menção 

ao Bazar Paulistinha como ponto de convergência dos artistas da cidade. Ademais os versos: 

Quero visitar a sede dos artistas e Depois o Claudino quero conhecer, deixa subentendido uma 

relativa profissionalização do gênero na cidade, fazendo referência a União dos Artistas 

Sertanejos de Goiás46; o segundo verso, à programação do rádio goiano através da citação do 

nome do locutor Claudino. O aspecto supostamente profissional do gênero em Goiás/Goiânia 

nas décadas de 50/60 e 70, mencionado em tais canções é destacado pelo maestro Eduardo Jose 

Eduardo Morais em entrevista47: 

Essa questão da música sertaneja em Goiás, é uma história que vem sendo 

construída a partir da década de 40, a gente tem muito uma idealização dela de 

achar que é uma coisa espontânea do povo, de ser quase uma música folclórica, 

ela não é. Isso aí coincide com a indústria do disco, indústria da gravação, e 

que você vai ter no primeiro grande expoente disso que é o Tonico e Tinoco - 

por isso que eu falo que é a partir da década de 40 por aí - aí houve naturalmente 

a imitação disso aí. Quer dizer, aqui em Goiás, que todo mundo queria que... 

Aí a gente pula para a década de 50, e que eles começaram a gravar discos e 

construíram uma história muito bonita deste pessoal da música sertaneja em 

Goiás, que vai desaguar no Leandro e Leonardo, década de 80. Isso aí não foi 

assim espontâneo não, foi uma construção. Eu mesmo pessoalmente eu devo 

ter uns 300 LP’s da década de 60 e 70 de música sertaneja goiana. Então quer 

dizer, era um mercado muito grande, que a gente não observava, mas ele 

acontecia e à margem da mídia, eles não precisavam ou a mídia não se 

interessava por eles, mas eles foram criando isso aí. Quer dizer, foi uma 

construção muito bonita da música sertaneja. 

[...] 

[...] eu acho que o material que a gente tinha aqui, - na década de 60 -, era 

melhor do que você tinha em São Paulo. Esse pessoal de São Paulo estava em 

volta da rádio lá, da Rádio Nacional de São Paulo, mas a gente passava meio 

ao largo disso aí, esse pessoal ia lá em São Paulo e gravava naquele Selo 

Califórnia, eles enchiam o caminhão de LP’s e saiam vendendo, assim, eles 

não estavam preocupados com a Capital... 

 

 Do ponto de vista musical, observa-se que a canção Visita a Goiás caminha em direção 

ao ritmo de guarânia48, apresentando arranjos de acordeom e violão, além de pequenos solos 

que remete ao som da guitarra havaiana. Formada por estrofes, a música apresenta melodias 

                                                           
46 A U.A.S.G (União dos Artistas Sertanejos de Goiás) foi a primeira “Associação de artistas sertanejos” fundada 

no Brasil (07/01/1958), demonstrando certo pioneirismo do Estado no que diz respeito a música sertaneja, a 

segunda foi criada em São Paulo em 1965 (UASP46 – União dos Artistas Sertanejos de São Paulo).   
47 Entrevista concedida a autora em 07 de janeiro de 2016, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. 
48 Ritmo de origem paraguaia, em andamento lento, introduzidas no Brasil a partir do final da década de 1930 e 

início da década de 40. 
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simples sem muitas oscilações na característica melódica. A segunda canção Saudade de Goiás 

o destaque também é para o solo de acordeom, embora o instrumento harmônico que sustenta 

a música seja o violão. A letra de nenhuma das duas canções possui refrão, sendo formadas por 

estrofes que intercalam a variação da melodia.  

 Para além dos elementos musicais é importante, entretanto a observância de outros 

aspectos como o contexto de produção e execução, chamando a atenção para os interesses e 

conexões entre os artistas sertanejos de São Paulo e Goiás, ambos trocando experiências, 

ponderado o que cada lugar poderia oferecer. Goiás, certamente acrescentaria com a vivência 

de seu passado, no qual as experiências culturais e sociais ambientadas no campo muito 

contribuiriam e inspirariam as composições; somado a esse quadro, a experiência de cantar em 

duplas, resquícios dos festejos do campo, são levadas para a cidade.  

 São Paulo por sua vez, contribuiria como polo industrial e cultural, sede dos principais 

selos responsáveis pelas gravações e circulação das duplas sertanejas a partir da década de 30. 

Nessa relação de contribuições à música sertaneja, sem dúvida São Paulo se firmou como 

grande centro responsável e legítimo do gênero, todavia Goiás como outros estados do interior 

do país experimentaram o intenso processo de migração de modo peculiar. Assim, a ideologia 

de modernizar o país, bem como o crescimento das cidades e a suposta proposta de emprego 

que elas representavam contribuíram para mudar a dinâmica da população que de maneira 

intensa migrou para as cidades. 

 À luz desse contexto, a música sertaneja em Goiás se efetivou “profissionalmente”49 na 

segunda metade da década de 50, através das primeiras gravações com o Trio da Amizade – Zé 

Micuim (Jorge Batista Ribeiro), Goiá (Gerson Coutinho da Silva) e Goiazinho, sendo os 

primeiros artistas sertanejos de Goiás a gravarem disco em São Paulo (SOUZA, 2010, p. 20). 

Antes do Trio da Amizade, entretanto, Zé Micuim, Tiburtino, Jujú e o Chico Onça foram os 

primeiros artistas sertanejos que empunharam violas e (violões) e “enfrentaram” um microfone 

de rádio (Rádio Clube50) em Goiânia (SOUZA, 2010, p. 20). Segundo Francisco Ricardo de 

                                                           
49 Apesar das primeiras gravações de música sertaneja em Goiás registrarem-se na segunda metade da década de 

50, cantores e duplas sertanejas já socializavam modas e causos, nos interiores e zona rural, sendo comum tal 

experiência musical. Além das experiências “amadoras”, existiam ainda “duplas que se apresentavam dentro dos 

padrões estéticos da época, condizentes com o profissionalismo que se esperava de um músico sertanejo, tais como 

Campeão e Rouxinol” (SOUZA JÚNIOR, 2010, p. 36). Campeão foi o autor de grandes sucessos, dentre eles 

Canoa de Jacarandá, canção de grande sucesso à época (SOUZA, 2010, p. 20). 
50 A Rádio Clube foi fundada em Goiânia em 05 de julho de 1942, na gestão do prefeito Venerando de Freitas 

Borges. 
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Souza, a formação de duplas, ou trios era instável, mas isso não impediu a organização de uma 

associação dos artistas de música sertaneja: 

Qualquer um cantava com qualquer outro. Isso, na década de 50. Zé Micuim 

era um idealista extremado. Foi o idealizador da fundação de uma entidade de 

classe que foi denominada União dos Artistas Sertanejos de Goiás (U.A.S.G.). 

Foi fundada no dia 07/01/58. A primeira no Brasil (Fui sócio fundador e 

presidente dessa entidade, por dois mandatos 1960/1961) (SOUZA, 2010, p. 

25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A associação tinha como objetivo a união dos artistas sertanejos, bem como fomentar 

incentivos e facilitar o trânsito dos artistas nas atividades culturais da capital. Sobre a 

operacionalização das gravações no período, Bariani Ortêncio esclarece que as gravações feitas 

em São Paulo se efetivavam por intermédio do Bazar Paulistinha, já que para enviar algum 

artista para gravar em São Paulo fazia-se necessário um custo inicial referente a uma remessa 

de mil discos, a exemplo da gravação em São Paulo de Lindomar Castilho51.  

 Com base no contexto de obstáculos estruturais às gravações em Goiás, o intento de 

gravar um disco esteve irremediavelmente condicionado a São Paulo, fator embaraçoso, visto 

que à época, grande parte dos artistas (quase todos iniciantes) encontravam-se em situação 

                                                           
51 Lindomar Castilho, goiano de Santa Helena de Goiás, foi inserido no meio artístico através de Bariani Ortêncio 

por intermédio do Bazar Paulistinha. Marrequinho ajudou na preparação da gravação do primeiro disco do cantor, 

cuja a gravação do LP oficial (Canções que não se esquecem) se deu em 1962, com o repertório de Vicente 

Celestino; sob a coordenação do Diretor da Gravadora Continental Diogo Mulero “Palmeira” (na ocasião, em 

visita a Goiânia). (Informações obtidas através de entrevistas com Bariani Ortêncio em 13/10/2014 e Francisco 

Ricardo de Souza – Marrequinho – em 13/09/2014). 

Figura 06 – Carteira de Francisco Ricardo 

de Souza, expedida pela UASG a todos 

associados. 

Fonte: 

http://blogdomarrequinho.blogspot.com.br 
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econômica precária, com renda incerta. Considerando tal conjuntura, levar mais de uma dupla 

a São Paulo se configurava em tarefa difícil e onerosa. Como Bariani pretendia gravar sete 

duplas goianas de uma única vez, o processo se tornaria mais dispendioso ainda. Dessa maneira, 

por intermédio do comerciante Bariani Ortêncio, a solução encontrada foi pedir auxílio à 

gravadora Chantecler para efetivar a gravação de um LP (Long Play) em Goiás, especificamente 

em Anápolis, local que, segundo Bariani teria estrutura para tal projeto. Bariani esclarece sobre 

tal dificuldade: 

[...]comecei com Lindomar Castilho e Eli Camargo e Trio da Vitória esse outro 

que eu te falei que é o Trio da Amizade que era o Micuim com Goiá. E vem 

por aí afora e no final das contas eu passei a gravar até aqui em Anápolis porque 

eu tinha sete duplas pra ir gravar em São Paulo, tava meio difícil e aí a 

gravadora me falou (RGE):  se vocês tiverem aparelhagem lá na rádio nós 

mandamos o técnico, aparelhagem boa, a altura. Então nós conseguimos em 

Anápolis. Tinha a rádio dos padres “Americana”, rádio São Francisco e nessa 

então Marrequinho - Francisco Ricardo de Souza, trabalhava comigo, era 

compositor cantava, cantava assim fazendo a primeira nas folias tirando a 

primeira voz nas folias, Folia de Reis, Folia de Santo, Folia do Divino. 

Gravamos as primeiras aqui, aí ele trabalhava comigo era meu secretário e ele 

pegava a kombi do Bazar Paulistinha e levava esse povo pra Anápolis. Então 

nós chegamos a fazer uma gravação a única gravação gravada fora do eixo, foi 

em São Paulo que nós fizemos (Entrevista com Bariani Ortêncio, concedida à 

autora em 13/10/2014). 

 Ao afirmar que a referida gravação na emissora de Anápolis foi a primeira fora de São 

Paulo, Bariani evidencia o caráter precursor do Estado no âmbito da música sertaneja. Os 

artistas que foram destacados para essa gravação  foram selecionados por Marrequinho que à 

época trabalhava no Bazar Paulistinha. Observa-se que Bariani Ortêncio se constituiu em uma 

espécie de empresário (agenciador) dos artistas em Goiás. Seu contato com as emissoras de São 

Paulo e sua familiaridade com o mercado musical (discos e instrumentos) contribuiu com o 

embrionário cenário musical em Goiás. O teste anterior à gravação oficial de Lindomar Castilho 

em São Paulo foi feito pelo Bazar Paulistinha em Goiânia, sob a coordenação do compositor 

Marrequinho, utilizando um aparelho “Philips, de rolo, com microfone cara de gato” de 

propriedade do Bariani Ortêncio (SOUZA, 2010, p. 11).  
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Figura 07: Gravador de rolo (Philips) 

Fonte: Instituto Cultural e Educacional 

Bariani Ortêncio 

Figura 08: Teste de gravação feito por Marrequinho (Francisco 

Ricardo de Souza) com Lindomar Castilho, anterior à gravação 

oficial em São Paulo. 

Fonte: Instituto Cultural e Educacional Bariani Ortêncio. 
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2.1.2. A música sertaneja em Goiás e o rádio 

 

 Para compreender o surgimento das emissoras de Rádio em Goiás é preciso considerar o 

contexto histórico do país. A implantação da primeira emissora de rádio no Estado está 

relacionada ao projeto de integração do território brasileiro, em consonância com a concepção 

desenvolvimentista do país. Desse modo, era interessante que o interior do país vivenciasse, 

senão o mesmo sentimento de modernização do país, pelo menos seus fragmentos. 

 A primeira emissora de rádio a ser criada em Goiânia foi a Rádio Clube52 em 5 de julho 

de 1942, na gestão do prefeito Venerando de Freitas Borges; segunda do Estado, (MARQUES 

2009), a primeira foi a Amplificadora Cultural em Anápolis. Compunham a programação da 

Rádio Clube os programas de auditório: 

A Rádio Clube iniciou com programas de auditório num espaço que 

comportava sessenta pessoas, que posteriormente foi ampliado para 

quatrocentos lugares. Nesses programas de auditório as pessoas assistiam a 

programações que eram apresentados ao vivo. Para entrar no auditório, 

semelhante ao que acontecia na Amplificadora Cultural de Anápolis, cada 

pessoa deveria pagar. A programação variava entre apresentação musical de 

artistas locais, radioteatro, sorteio de prêmios através dos quais divulgavam 

determinados comércios, shows de calouros e recados que também eram pagos 

(MARQUES, 2009, p.117) 

Sobre os programas de auditório, Marrequinho confirma sua importância. Segundo o 

compositor, ele próprio teve um programa na Rádio Clube (1958), no período de composição 

da dupla Marreco e Marrequinho, as apresentações aconteciam nas terças, quintas e sábados, 

das 12:00 às 12:30. Embora relativamente curto, o programa ostentava um excelente horário. 

A dupla era conhecida pela expressão: Marreco e Marrequinho – a dupla do momento. Segundo 

Marrequinho: 

 
Os programas geralmente eram feitos exatamente de auditório, que não tinha 

igual tem hoje, televisão e tal, palco todas essas coisas. Pequeno auditório, 

auditório pequeno de 200 pessoas pra trás, a gente fazia o programa como se 

tivesse fazendo uma apresentação pública. E era radiado e tinha muita 

frequência por que aqueles que admiravam o gênero. Não tinham outra opção 

se quisessem conhecer o artista, ter contato diretamente com o artista, a única 

forma que ele tinha, uma delas, não era a única, mas uma das principais formas 

que ele tinha  mais fácil e mais barato seria ir assistir um programa dele e estar 

                                                           
52 “A Rádio Clube é criada com o objetivo de ser a porta voz de Getúlio Vargas em Goiás. Vargas recebe o apoio 

de Venerando de Freitas Borges e de representantes do DIP que residem nesse Estado, a exemplo de Gerson de 

Castro Costa e Francisco Pimenta Neto. Eles a utilizam como uma emissora eminentemente política até 1945. 

Programas musicais, noticiosos , são cuidadosamente elaborados nesta época para atender a política de Getúlio 

Vargas. Com a redemocratização do país a emissora rompe com a exclusividade política de sua programação” 

(MARQUES, apud MARQUES, 2009; VIEIRA, SANTO, PINTO, 2007). 



80 

lá no auditório, visualizando pessoalmente e assistindo e ouvindo a cantiga 

dele. (Entrevista com Marrequinho, concedida à autora em 13/09/2014). 

 

 Devido a fundação da Rádio Clube ter sido facilitada e apoiada pelo Governo Federal, 

esta assumiu a função enaltecedora do governo getulista. Com o fim da Segunda Guerra e a 

deposição de Vargas tornou-se fundamentalmente comercial, passando a reservar mais tempo 

de suas programações para o comércio local, cedendo espaço à cultura regional (MARQUES, 

2009, p. 119).  

 

 

 

 

 Desse modo, até mais adiante, as emissoras de rádio em Goiás se efetivaram sob o jugo 

de políticos, ora defendendo interesses locais e nacionais, ora só locais. Outra questão que 

marca o início da radiofonia no Estado é o amadorismo, já que a escassez de profissional 

especializado forçava o acúmulo de várias funções dentro das emissoras. Segundo Marques: 

A maioria dos indivíduos que trabalham na emissora são locutores e 

desempenham outras atividades em seu interior, necessárias para a manutenção 

diária de seu funcionamento. José Cunha Júnior relata que nesse período 

dedicou parte de seu tempo ao trabalho de radialista e a outra parte para buscar 

por patrocinadores. Neste ambiente, segundo ele predomina o amadorismo 

(MARQUES, 2014, p.36). 

 

 Sob tal leitura, é possível afirmar que nos primórdios do rádio em Goiás houve 

aproximação entre o poder político e as emissoras, indo além de formalidades burocráticas. 

Figura 09: Programa de auditório na 

Rádio Clube de Goiânia 

Fonte: Tese de Doutorado: “Tecnologia, 

política e cultura na história do rádio em 

Goiás (1950-1964) – Edmilson Ferreira 

Marques, 2014. 
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Uma mirada rápida na história do rádio no Estado aponta para uma relação na qual o Estado 

utilizou as emissoras como instrumento de persuasão junto à população. Vem daí “a hipótese 

que os criadores de emissoras de rádio naquele período mantinham algum laço de proximidade 

com agentes estatais ou, por outro lado, o integravam” (MARQUES, 2014, p.47). Assim como 

hoje, os meios de comunicação constituíam-se em mecanismo de poder, desse modo, ideias e 

modismos amplamente divulgados nas mídias tendiam a adquirir estatuto de verdade, sendo 

normalmente pouco questionados.  

 Em 1950 surge a RBC (Rádio Brasil Central) em Goiânia, por iniciativa do então 

Governador de Goiás Jerônimo Coimbra Bueno e seu irmão Abelardo Coimbra Bueno, 

fomentado por Francisco Pimenta Neto, representante e redator do DIP, radicado em Goiás na 

década de 40 (MARQUES, 2014, p.47). Marques confirma o intuito estratégico da emissora: 

em entrevista à Associação Goiana de Imprensa, Pimenta Neto afirma que na época Coimbra 

Bueno vivia um momento de turbulência de seu governo, e então sugere a ele que criasse uma 

emissora de rádio (MARQUES, 2014, p.47). 

 Atrelada ao âmbito político, o rádio em Goiás assumiu papel importantíssimo, portanto, 

contribuindo com o discurso de viabilização do Estado enquanto lugar aberto às mudanças e 

consequentemente à concepção de modernização. Desse modo, o plano de integração da nação 

iniciado na década de 1930, permaneceu viável até a década 50, estando o rádio inserido nesse 

processo como instrumento auxiliar de convencimento de tal ideal: 

O projeto de nação originado no governo do presidente Getúlio Vargas e 

concluído no governo JK trouxe reflexos de grande importância para o 

desenvolvimento regional de Goiás. Assim, a imigração, a construção de 

Goiânia e de Brasília aliadas à abertura de novas rodovias consolidou a ideia 

de progresso dos vitoriosos da Revolução de 1930, qual seja: a do Estado como 

promotor do desenvolvimento, focado na infraestrutura (CORREIA, 2011, p. 

54, apud MARQUES, 2014, p. 63). 

 

 O rádio instituíra-se em mecanismo capaz diminuir a disparidade entre a vida no campo 

e a vida na cidade. Sob tal perspectiva, o rádio tornar-se-ia peça fundamental para o 

desenvolvimento de Goiás, integrando as regiões interioranas à marcha do desenvolvimento; 

configurando-se como  a voz daqueles lugares esquecidos e silenciados (MARQUES, 2014, 

p.63).  Nota-se que a proposta de modernização do Estado foi condição sine qua non para 

integração de Goiás à economia nacional, logo a urbanização das cidades, revelou-se 

indispensável à superação do estigma de Estado “marginalizado”. A transferência da capital da 
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Cidade de Goiás para Goiânia foi preponderante para desenvolver uma visão positiva sobre  

Goiás. Segundo Marques: 

Goiânia, nesta época, é a capital e o centro das atenções. Está ainda limitada e 

presa ao passado em decorrência do lugar que ocupa na periferia do 

capitalismo. Portanto, é preciso estruturá-la para fazer jus ao título que 

desfruta, e, fundamentalmente, para garantir a força necessária para o poder 

estatal promover o desenvolvimento do centro do país (MARQUES, 2014, 

p.63). 

 

 Observa-se, com essa breve contextualização do rádio em Goiás, que de fato esse meio 

de comunicação trabalhou em prol do enraizamento da concepção de modernidade no Estado. 

Foi através dele que as duplas sertanejas adquiriram publicidade e alcançaram os lugares mais 

remotos, tais como os interiores e a zona rural. A partir das décadas de 40, 50 e 60, o estado de 

Goiás viu-se mais integrado à nação e a ideia de progresso, de modernização do país ganhou 

impulso com a consolidação de Goiânia e a fundação de Brasília.  

 No que tange ao aspecto musical, segundo Marrequinho, até a década de 50 a música 

desenvolvida em Goiás foi realizada sem muita pretensão comercial, constituindo-se não raras 

vezes, em momento de lazer e interação com os amigos – de sociabilidade. Desse modo, o autor 

assinala que até o surgimento da primeira emissora de rádio, duplas e trios cantavam sem muita 

pretensão de sucesso. Foi a partir da implantação da primeira rádio que as duplas despertaram 

para a possibilidade de ganhar dinheiro cantando e, consequentemente, de obterem 

reconhecimento junto ao público, já que o rádio ampliou enormemente o número de ouvintes 

de música sertaneja. Somado ao entusiasmo dos cantores pela probabilidade do sucesso, as 

emissoras também desenvolviam atividades para incrementar os programas, parte delas se 

resolvia com apresentações de auditório, nos quais as duplas sertanejas cantavam ao vivo, 

atração comum nas emissoras de rádio no período.  

 Com base nesse contexto político-econômico defensor de um futuro eminentemente 

moderno para o Estado, no qual o poder político utilizou-se dentre os vários mecanismos de 

propaganda o rádio, a música sertaneja não ficaria de fora da corrida rumo à modernidade. É 

nesse quadro de mudanças que os artistas sertanejos veem a necessidade de retirar os erros de 

ortografia das canções, optando por pronúncias mais corretas. Bariani Ortêncio em entrevista 

explica sobre tal cuidado: 

Por que no disco vem escrito assim: disco é cultura. Então a pessoa era 

analfabeta, mas escutava as coisas em linguagem, português correto né? Então 

o [Marreco], o Goiá ele foi o primeiro, toda música, as 600 e tantas músicas 

que ele teve com letras correta, não tinha imagem caipira nelas (Entrevista com 

Bariani Ortêncio, concedida à autora em 13/10/2014). 
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 Ratificando a ideia, o trecho da entrevista abaixo nos mostra a visão de Bariani Ortêncio 

acerca da preocupação de Marrequinho com sua obra, evidenciando seu zelo com as letras e 

normas ortográficas:  

I.F.N.S. - As composições do Marrequinho também parecem mostrar que ele 

tinha essa preocupação? 

W.B.O. - É o Marrequinho sempre gostou do português, ele é bom de 

português. As músicas do Marrequinho também todas... É, ele não fez moda 

de viola o Marrequinho. 

I.F.N.S. - Ele fez o sertanejo. 

W.B.O. – Guarânia essas coisas, que já é linguagem correta, talvez herdou isso 

do Goiá. 

 

 

  Além do rádio como meio de difusão da música sertaneja em Goiás, os artistas sertanejos 

também se apresentavam em festas religiosas, bares, parques de diversões, horto (em Goiânia, 

Jardim Zoológico), rodeios, fazendas, comícios. Considerando esse incipiente mercado da 

música sertaneja no Estado vale ressaltar, que de modo geral, as apresentações eram feitas sem 

muita produção e com cachês pouco significativos, longe dos abastados e rentáveis shows 

sertanejos da atualidade. Sobre as apresentações nos circos, Marrequinho aponta as dificuldades 

e a falta de estrutura: 

Naquela época eram poucos os artistas sertanejos de Goiás que viviam 

exclusivamente da arte. A maioria de nós tinha um emprego ou outra fonte de 

renda para se manter. Os mais arrojados e mais confiantes faziam 

apresentações em cinemas e circos. Mas os circos daquela época (nós os 

chamávamos de pauleira), que percorriam o interior do Estado eram pequenos, 

pobres e mal organizados. Na sua grande maioria eram circos de touradas, 

precursores das grandes arenas das festas de peão, hoje existentes, como a de 

Barretos, por exemplo. Nos “nossos” circos, os bois que seriam “toureados” 

eram alugados, ou, emprestados pelos donos de fazendas da região onde o circo 

estivesse “fincado”. No circo não havia palco não. A apresentação dos artistas 

era realizada na própria arena, após ter sido feita a retirada dos bois do local. 

O som, geralmente consistia de um amplificador de pequena potência (1000 

watts), uma corneta amarrada na ponta de um mastro, que era fincado na frente 

do circo e de um microfone quase sempre de péssima qualidade [...] (SOUZA, 

2010, p. 71, 72). 

 

 As apresentações eram combinadas verbalmente, sem cláusulas contratuais, mormente 

metade da renda do espetáculo era dividida entre o dono do circo e os cantores (SOUZA, 2010, 

p. 72). Esclarece Marrequinho: 
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A maioria de nós, artistas daquela época tínhamos um poder aquisitivo muito 

limitado, pra não dizer que era nenhum, os circos em algumas distâncias. Às 

vezes, a gente tinha que custear essa viagem contando com o retorno que a 

gente não sabia se teria. Que muita coisa poderia acontecer, poderia chover, 

não haveria espetáculo de circo, porque o circo era descoberto, não haveria 

dinheiro pro retorno nenhum, quer dizer, prejuízo na certa, poderia faltar 

energia que naquele tempo era comum, principalmente nas cidades menores 

pra lá energia era luxo, se não tivesse energia não tinha jeito de trabalhar num 

circo às escuras com velas, tourear boi, depois violeiro entrar numa arena pra 

cantar, poderia falecer algum figurão da cidade (Entrevista com Marrequinho, 

realizada pela autora em 13/09/2014). 

 

  O trecho demonstra a dificuldade e instabilidade nas apresentações, sobretudo no que se 

refere ao aspecto financeiro, explicitando pouca rentabilidade da profissão de cantador. Trata-

se, pois, de uma experiência artística que, necessariamente exigia o improviso, tanto pela a 

inexistência de contratos quanto pela falta de estrutura. São experiências que demonstram um 

incipiente mercado musical no Estado. 

 

2.2. Goiânia e a construção da cena moderna 

 

 A construção do ideal de “modernidade” foi a mola propulsora do domínio europeu sobre 

a América, propósito imbuído por uma lógica progressista e verticalmente dominadora. Ao 

longo do processo colonizador, foram desrespeitadas as experiências e conhecimentos dos 

nativos. Tais conhecimentos, ao longo do tempo mantiveram-se, na medida do possível, 

amalgamados ao conhecimento imposto. Carece, entretanto, atentar-se para a posição desleal e 

para capacidade esmagadora do conhecimento institucionalizado, “pseudocientífico”.  A 

ciência com sua característica classificadora e hierarquizante teve a tendência de segregar o 

conhecimento popular, tem sido a favor desses “outros saberes” que a proposta decolonial53 

tem se levantado.  Foi sob essa lógica da modernidade que a história do Brasil se delineou, ao 

trilhar os caminhos que levassem ao progresso disseminado pelo modelo ocidental. Iniciado 

com o processo de colonização e posteriormente com o processo de Independência, buscou-se 

em momentos esparsos a construção de cidades que imitassem o modelo europeu de 

desenvolvimento, foi assim com Rio de Janeiro, São Paulo e seguidamente, com a Marcha para 

o Oeste, com as Capitais do centro do país.  

                                                           
53 Henrique Dussel (2010), Arturo Escobar (2013) e Homi K. Bhabha (1998) discutem a perspectiva “pós-colonial” 

e “decolonial”. 
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Sob a perspectiva do moderno e relacionando-o à ideia de progresso é que o Estado de 

Goiás foi colocado no caminho “civilizatório”, a representação da modernidade se propagou 

em Goiás por volta da primeira metade do século XX, ligada à Revolução de 30 e à construção 

de Goiânia. Tal desenvolvimento estendeu-se ao campo político-econômico; fabricou-se um 

discurso que exaltava o moderno, enquanto movimento para o novo, em detrimento de um 

passado atravessado pelo atraso, pela concepção de barbárie. Para Nasr Fayad Chaul:  

É importante destacar que a representação da modernidade se edificava em 

oposição ao passado que encarnava a decadência e o atraso de Goiás ao longo 

de sua história. Os anos 30 se apresentavam como a antítese do que havia sido 

em Goiás até então. Em nome da modernidade não só se combatia a Primeira 

República com suas oligarquias retrógadas, como também se propunha uma 

nova era político-social e econômica para o Estado, uma época de prosperidade 

e progresso (CHAUL, 1997, p.149). 

 O período citado foi de grande efervescência política, as disputas entre grupos políticos 

rivais tornaram-se evidentes.  Construiu-se a representação do poder personificado no poderio 

das famílias envolvidas com a política, que se posicionavam contrariamente como 

representantes do “moderno” e da “tradição”. Sobre essas disputas Wilson Rocha Assis escreve: 

O violento choque político do seio das elites levou à construção de novos 

discursos ideológicos, dentro dos quais a temática do progresso teve papel 

central. Um poder político legítimo deveria, pois, encarnar os ideais de 

progresso e integração nacional, latentes na sociedade goiana, debelando o 

quadro de isolamento e estagnação que caracterizava Goiás (ASSIS, 2005, p. 

113). 

  Nota-se, ao longo das disputas, os reflexos dos dualismos próprios das ciências modernas 

ocidentais. Como mencionado, a racionalidade europeia disseminada na América classificou e 

embasou suas análises entre “certo” e o “errado” o que de certo modo, favoreceu análises 

reducionistas no que tange às narrativas sobre Goiás, daí a oposição “modernidade e retrocesso” 

ser uma constante em várias representações. Nessa época de grandes transformações, foram 

propostas novas formas de se pensar a relação homem-mundo, homem-natureza. O projeto do 

homem sobre a natureza, por meio da razão, da ciência e da técnica, vai se formando pouco a 

pouco (CHAUL, 1997, p. 150). 

 Deve-se, contudo, relembrar que a mudança ideológica em Goiás foi favorecida pelo 

“Movimento” de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder (1930 a 1945). Vargas 

representava uma aliança heterogênea com setores militares e classes médias urbanas, 

aglutinando forças suficientes para tomar o poder em 1930 (ASSIS, 2005, p. 111). Governo 

com característica populista e autoritária caminhou para fundação, em 1937, do Estado Novo, 

ação que inevitavelmente continuou influenciando a política em Goiás. Como já apontado, a  

“Marcha para o Oeste” integrou Goiás à política econômica nacional, para a qual o Estado se 
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beneficiou do apoio federal, bem como representou a ampliação dos espaços econômicos 

profícuos da nação. Conforme acrescenta Assis: 

O Governo Federal preocupava-se em garantir o controle efetivo do território, 

procurando homogeneizar a distribuição da população no espaço. A ocupação 

da região Centro-Oeste, com destaque para o Estado de Goiás, serviria de etapa 

preliminar para o avanço posterior da nação para o norte amazônico (ASSIS, 

2005, p. 112). 

 No que se refere ao desenvolvimento de Goiás, as regiões Sul e Sudoeste foram 

conectadas à economia nacional, abastecendo o mercado interno com gêneros primários. Com 

essas transformações advindas do “Movimento” de 30, em Goiás, algumas oligarquias foram 

alijadas do poder enquanto outras ascenderam. Ao lado das disputas políticas, tratava-se uma 

luta simbólica entre as diferentes representações do passado e do futuro de Goiás. Por trás de 

tal discurso estava a preocupação de Pedro Ludovico em legitimar o seu poder, vencendo as 

antigas oligarquias54 (ASSIS, 2005, p. 113). Ludovico se viu favorecido pelo poder devido à 

sua aproximação com Getúlio Vargas. Em 30, foi nomeado interventor de Goiás, o que levou 

ao enfraquecimento do poder das oligarquias há tempos estabelecidas na capital do Estado. 

Sobre a relação de Getúlio Vargas com Ludovico e o discurso da “modernidade” acrescenta 

Chaul: 

Primeiro, Pedro Ludovico e Vargas, tem uma simbiose muito grande, os dois 

ficaram 15 anos no poder, os dois tinham uma linguagem muito afinada quanto 

aos rumos do país, da política. O que a ideia de Goiânia traz historicamente? 

A inserção da região na nação. E o que a nação traz? A inserção das regiões. O 

que  é a Marcha pro Oeste? É isso. 

[...] 

Em pleno 42 quem tá no poder Federal? Vargas. Quem tá no local? Pedro 

Ludovico. Então quer dizer, a Marcha para o Oeste é toda essa caminhada 

capitalista. Logo, logo vem a BR-153; logo, logo, vem Brasília; logo, logo vem 

a ocupação capitalista, que o Zé Martins chama de “Frentes de Expansão” e 

“Frentes Pioneiras”, é muito nítido nessa época que é a ocupação da Amazônia 

hoje. Então assim, essa ideia da modernidade ela ficou muito, muito forte, 

contaminou as artes plásticas, contaminou a literatura, contaminou demais a 

música. Então, quando você vai estudar de fato, a modernidade chega em Goiás 

- em se tratando de modernidade conceitualmente como nós a concebemos - é 

com Brasília não com Goiânia. Então quer dizer, que é bem posterior, então 

quer dizer assim, nós também compramos e adotamos por longo tempo a ideia 

de decadência. Pra época do pós-mineratório como a ideia do atraso para 

entender Primeira República, como a ideia da modernidade para entender os 

anos 30 em Goiás, e o que eu tentei fazer, foi tentar desconstruir um pouco isso 

aí. (Entrevista concedida à autora em 03/12/2015 no Centro Cultural Oscar 

Niemeyer). 

                                                           
54 Pedro Ludovico Teixeira nasceu na cidade de Goiás, então capital do Estado de Goiás em 23 de outubro de 

1891. Ludovico foi defensor da transferência da capital da Cidade de Goiás para Goiânia (na ocasião da 

transferência da Capital do Estado, Ludovico esteve à frente do governo do Estado). Participante do “Movimento” 

de 1930 foi nomeado interventor de Goiás por Getúlio Vargas no mesmo ano, ficando no poder até o fim do Estado 

Novo (1945). 
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 Foi, portanto, uma luta simbólica, tendo em Pedro Ludovico a suposta representação do 

novo, do progresso, enquanto que às antigas oligarquias coube a relação com um passado 

delineado pelo o atraso. Afinado com discurso de Getúlio Vargas, Ludovico preconizava a 

promoção do Estado ao status de moderno, seguindo os trilhos do desenvolvimento nacional, 

daí o duro combate aos elementos que representassem a ideia de atraso. 

 Trazendo a discussão para o processo de transformação pelo qual o gênero sertanejo 

passou, considerando a sua relação com processo migratório (do campo para cidade) e do 

contínuo crescimento das cidades, entende-se que o ideal desenvolvimentista preconizado nas 

grandes cidades de certo modo foi apreendido pelas produções sertanejas. No que se refere à 

obra de Marrequinho, o artista apresenta indícios de que esteve atento ao processo de mudança 

das cidades, bem como do gênero. À época em que concentrou seu maior número de 

composições (décadas de 1960 e 1970), o compositor ao seu modo, acreditara compor uma fase 

posterior à “gênese” do gênero, rompendo, portanto, com alguns estigmas da música caipira. 

 

2.2.1. Goiânia, a representação do novo em Goiás 

 

 O esforço em enquadrar Goiás à lógica econômica do país se materializou com o retorno 

da aspiração de transferência da Capital, da qual Pedro Ludovico foi o mentor. Para Assis: 

Pedro Ludovico, buscando um projeto que agregasse em torno de si as novas 

forças políticas do Estado, retomou a ideia da mudança da capital, fazendo 

dela, sua principal plataforma política. A nova capital passou a representar os 

anseios de mudança política e integração econômica das regiões sul e sudoeste 

do Estado (ASSIS, 2005, p. 115). 

 Pedro Ludovico defendeu de forma veemente a mudança da capital que de certo modo, 

representaria a transferência de poder das antigas oligarquias dominantes e, de modo indireto, 

tiraria o poder político (a Capital) do espaço de controle de outros. Deve-se observar que a 

proposta da mudança da Capital não era apenas de Ludovico e Vargas, mas uma necessidade 

do capitalismo, indo de encontro aos interesses aos negócios das oligarquias do Sul e Sudeste 

(CHAUL, 1999, p. 77). Entretanto, a tarefa de transferência mostrava-se dispendiosa e de difícil 

efetivação, concretizada por meio de empréstimos, doações e venda de terrenos. No entender 

de Pedro Ludovico, não só a situação financeira do Estado permitiria a contração de 

empréstimos, bem como a expansão econômica dependia deste, instituindo-se como uma  
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necessidade para o progresso do Estado que segundo ele, estaria consequentemente vinculado 

à mudança (CHAUL, 1999, p. 73). Ainda segundo Chaul: 

Dentro da “nova” estratégia, Pedro Ludovico resumia seus ataques às 

deficiências de marasmos da cidade de Goiás. Assim, os ataques contra Goiás 

não simbolizavam apenas ataque à cidade decadente, mas sim ao centro de 

poder da oligarquia que desejava apear, de uma vez por todas da liderança 

política do Estado. Atacar Goiás era uma forma de atacar os Caiados; era uma 

maneira de atacar o núcleo de poder da Primeira República (CHAUL, 1999, p. 

73). 

 Tal discurso em torno da decadência teve como propósito macular as oligarquias da 

Cidade de Goiás que se encontravam no poder, por isso a utilização de argumentos considerados 

convincentes, tais como: o econômico, a problemática relacionada ao relevo geográfico, 

insalubridade, dentre outros. Para o sociólogo Itami Campos no texto intitulado Mudança da 

Capital: uma estratégia de poder, grande parte do discurso disseminado por Pedro Ludovico 

foi erigido sobre seu conhecimento médico, isto é, parte da argumentação utilizada via o Estado 

como doente, precisando de cura (CAMPOS, apud, CHAUL, 1999, p. 78). Itami esclarece 

ainda: 

Goiás é examinado como a um doente; o trabalhador rural e suas condições 

miseráveis e suas verminoses; a economia, a fartura e a indolência; o 

saneamento urbano e rural, a viação, as atividades escolares, o exercício das 

profissões, o sistema educacional; a justiça e a força pública. Em tudo, 

interfere, esquadrinha (CAMPOS, apud, CHAUL, 1999, p. 78). 

  Com base nessa ideia, segundo Chaul, o projeto cujo objetivo fora melhorar a saúde 

pública do Estado configurou-se em estratégia de jogo e poder. Contudo, com a escassez de 

recursos financeiros e grande demanda de saúde pública, as melhorias limitaram-se à capital 

(CHAUL, 1999, p. 78). Todo esse discurso em favor das melhorias sanitárias e cuidado com a 

saúde da população caminhava ao encontro da Nova Capital, encorpando a propalada e 

difamada ideia de insalubridade da antiga Cidade de Goiás. Destarte, “a ideologia do progresso, 

dinamizada pelo nacionalismo desenvolvimentista em nível nacional, que, por sua vez, sofreu 

influências internacionais, chegava com força total para consolidar uma época em que o Brasil 

caminhava a passos largos rumo à centralização do poder” (CHAUL, 1999, p. 83, 84). Ainda 

sobre a nova capital e seu contexto de fundação discorre Chaul: 

Então veja só, a questão de Goiânia é uma questão complexa, ela vem - se a 

gente for descer um pouco mais historicamente - ela vem lá de 1913, nos trilhos 

da estrada de ferro, saindo de Minas, entrando em Goiás na cidade de Catalão. 

Traz um surto de desenvolvimento muito grande, comparativamente ao 

passado, pro Sul de Goiás, e potencialmente pro Sudoeste. Ao longo do 

processo histórico dos anos 20, essas regiões ficaram altamente desenvolvidas 

e havia principalmente no Sudoeste um nível de insatisfação política muito 

grande; porque havia uma trilogia de sustentação política com Hermenegildo 

Lopes de Morais em Morrinhos, os Aires no Tocantins que é hoje, o Tocantins, 
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na época o norte de Goiás, e os Caiados dominando através da Cidade de Goiás, 

capital. O sudoeste não tinha representação política ao nível de seu 

desenvolvimento econômico e tal, então toda essa balbúrdia deságua em 30, e 

eles elegem o representante daquela região pra assumir o poder em 30 como 

interventor que é Pedro Ludovico: um médico, um cara que falava francês, 

ligado às ideias de desenvolvimento, ligada - pra época – a uma 

contemporaneidade - embora no íntimo, no fundo, o Pedro guardava 

imensamente todas as mazelas daquilo que ele ansiava depor, das práticas 

coronelísticas, sob muitos aspectos - e isso hoje está muito bem estudado. [...] 

Então, a ideia de Goiânia em si, ela vem como antítese, ela é uma capital que 

tentou sair de Goiás desde o século XVIII e XIX, tentou com Rodolfo Gustavo 

da Paixão, tentou-se com outras esferas políticas e não conseguiram. Então 

quer dizer, o Pedro entra, sobe ao poder como um desconhecido em nível 

regional e um amplamente desconhecido político em nível nacional.  Ele 

retoma essas ideias de mudança da capital pra tentar criar uma Capital mais 

pro Sul e Sudoeste do que pro Estado como um todo, que vem só a ser 

concretizado entendido plenamente em 88 com a divisão, do Estado do 

Tocantins, e é muito interessante isso aí. Como médico ele usa toda essa 

argumentação política, essa argumentação médica do sanitarismo, etc, pra 

tratar Goiás e tal, então Goiânia nasce como antítese no passado, ela nasce 

como ideia do novo, ela nasce como ideia da modernidade, quer dizer, ela é 

uma capital extremamente moderna dos anos 30, final dos anos 40, em “Art 

Déco,” só que cravada no interior que é Campinas (Entrevista concedida à 

autora em 03/12/2015 no Centro Cultural Oscar Niemeyer). 

 Observa-se que, em relação à mudança da capital a questão do progresso foi o mote 

central, esta foi vista como a representação simbólica do moderno; sua localização – próxima à 

Ferrovia Norte-sul -, preocupou-se em interligar o Sul e Sudoeste do Estado. Para o interventor 

Pedro Ludovico, a marcha desenvolvimentista do Estado necessitava de uma capital acessível 

que irradiasse progresso e marchasse na vanguarda, coordenando a vida política e estimulando 

a economia, ligada à maioria dos municípios por uma rede rodoviária planificada (CHAUL, 

1997, p. 206). Assis assim resume o significado da transferência da capital para o presidente da 

nação e para o Governador do Estado: 

Getúlio e Ludovico atribuíram ao empreendimento um significado político, 

econômico e simbólico. Politicamente, a nova capital representava a derrocada 

da oligarquia Caiado, que tinha em Goiás seu principal núcleo de poder. Na 

esfera econômica, a nova cidade expressava o avanço das forças capitalistas e 

a integração definitiva de Goiás no sistema produtivo nacional. No plano 

simbólico, Goiânia representava a nação brasileira, que se erguia de seu 

marasmo histórico, para dar um passo efetivo na conquista do território e na 

afirmação de sua soberania. A civilização chegava ao sertão indômito, 

consolidando a hegemonia do novo grupo político que assumia as rédeas da 

região e da nação (ASSIS, 2005, p. 116). 

 O texto abaixo do Jornal Cinco de Março, em 1970, na ocasião do 37º aniversário da 

Capital, ainda tinha como característica o enaltecimento do caráter desenvolvimentista e 

promissor da cidade. A postura trabalhada desde o processo inicial de transferência da capital 

junto à população e forças políticas se disseminou por longo período. Trata-se, pois, de uma 

ideia trabalhada e edificada sobre a égide do progresso e de viabilidade para o futuro. Para tanto, 

os discursos políticos e midiáticos tinham como premissa reiterar tal ideia, elevando Goiânia a 
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um suposto patamar de desenvolvimento, requisito fundamental para sua ascensão ao comboio 

do “progresso nacional”. O texto do jornal, sobretudo o título, caminha portanto, com o 

propósito de confirmar a concretude e exequibilidade de Goiânia, comemorando suas contínuas 

conquistas. 

 

 

 

 Foi sob tal perspectiva que a construção de Goiânia relacionou-se com o ideal de moderno 

- embora estivesse relacionada também com a elite fundiária -, mas para além desse ideal estava 

o despojo dos Caiados e especialmente a inserção de Goiás no projeto nacional de modernidade, 

ou seja, a inserção do Estado no processo político-econômico desenvolvimentista. 

 Chaul alerta, entretanto, que a referida ideia de progresso esteve conectada às aspirações 

de uma oligarquia com certos ideais elitistas. “Por isso, Goiânia seria um símbolo de unificação 

Figura 10: Texto em homenagem ao 37º aniversário de Goiânia, do deputado Brasílio Ramos Caiado 

Fonte: Jornal Cinco de Março, de 26 de outubro de 1970 
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das oligarquias dissidentes, utilizada, até mesmo, como plataforma política em eleições futuras” 

(CHAUL, 1999, p. 82). Sobre a economia em Goiás, após a década de 1930, vale ressaltar que 

apesar do esforço do Estado em inserir-se na economia nacional - visivelmente direcionada à 

lógica capitalista - o poder em Goiás continuou nas mãos de oligarquias. Embora houvesse 

mudanças, de tempos em tempos, a economia continuava sob o jugo da elite. Nota-se, 

entretanto, que a realidade agrária, na qual considerável parcela da população do Estado 

encontrava-se na zona rural, passou a mudar a partir da edificação de Goiânia. Com a crescente 

expansão capitalista do Estado viu-se dialogar as experiências rurais e urbanas, portanto 

(CHAUL, 1997, p. 109). Ainda que esse processo dentro do contexto de acumulação capitalista 

em Goiás não tenha se dado através do controle de uma elite política, o Estado cumpriu, de 

certo modo, sua agenda junto à economia nacional (CHAUL, 1997, p. 103). Chaul acrescenta: 

Era necessário expandir o mercado interno, visando  dinamizar as exportações, 

aproveitando o contexto das crises mundiais. Desta forma os convites rumo a 

Goiás se faziam cada vez mais frequentes. A fertilidade das terras era o ponto 

central de tal campanha. Os grandes negócios e a crescente valorização das 

terras goianas serviram para atrair capitalistas de todas partes (CHAUL, 1997, 

p. 103). 

 Assim, a crescente valorização das terras goianas se constituiu em chamariz não somente 

pela fertilidade, mas também devido à valorização dos terrenos na recém-fundada Capital, visto 

que a fundação trouxe uma avalanche de construções. A própria construção em si fazia gerar a 

circulação de capital, uma vez que os materiais produzidos também valorizavam o mercado de 

terras (CHAUL, 1997, p. 103). Os investimentos feitos em Goiás em forma de terrenos e/ou 

outras atividades, se configuravam em aplicação de capital no Estado, dinamizando a economia 

local. Desse modo, “a mudança da capital, vista deste ângulo, não só valorizava as terras da 

região Sul e Sudoeste, uma vez que proporcionaria melhoramentos em geral, mas também e, 

principalmente, trazia uma supervalorização para os terrenos onde se erguia a nova capital” 

(CHAUL, 1997, p. 106).  

 Como posto, Goiânia se erigiu por meio de empréstimo federal, venda e doação de 

terrenos, por conseguinte, após definida a localização da nova capital, os terrenos passaram por 

processo de supervalorização. Assim, adquirir um terreno na capital, especialmente em regiões 

mais centralizadas, se configurava em bom negócio, vislumbrando uma incipiente especulação 

imobiliária. 

 Em meio às intempéries da fundação da nova capital do Estado, Goiânia se ergueu sobre 

o propalado discurso de capital moderna. Embora Ludovico tivesse contratado empréstimo 

junto ao Governo Federal, não foi suficiente, nem mesmo as várias doações e vendas dos 
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terrenos; o que levou ao efetivo extrapolamento do orçamento. Contudo, a determinação 

(política) de Ludovico conduziu o projeto adiante, subvertendo qualquer preocupação 

trabalhista em relação aos operários que erguiam a cidade. Sobre tal conjuntura explica Assis: 

A construção da capital contou com inúmeras dificuldades. A falta de verbas 

impôs um ritmo lento às obras e as constantes greves demonstram as péssimas 

condições a que estavam submetidos os operários engajados na construção do 

novo centro político. [...] A obstinação de Pedro Ludovico garantiu a 

continuidade do empreendimento (ASSIS, 2005, p.117). 

 Observa-se que a construção de Goiânia se deu efetivamente não apenas através dos 

projetos urbanísticos, dos engenheiros e arquitetos, mas, sobretudo, pelas das mãos dos 

trabalhadores que na prática construíram a cidade. O fato é que, no que se refere às prerrogativas 

trabalhistas, o governo do Estado pouco preocupou com a penosa situação dos trabalhadores. 

Segundo Itami Campos: 

Pedro Ludovico foi o idealizador e o fundador de Goiânia. Atílio Correia Lima 

e Armando Augusto de Godoy elaboraram o projeto arquitetônico da cidade. 

Os irmãos Aberlado e Jerônimo Coimbra Bueno foram os construtores de 

Goiânia. A historiografia oficial praticamente se limita a estes nomes em sua 

referência aos construtores da capital goiana. Na verdade, os construtores de 

Goiânia foram mais de 4 mil anônimos operários que, vindos do interior do 

Estado, de Minas, de São Paulo e do Nordeste, alojados em ranchos de capim 

e em casinhas de madeira, recebendo ‘vales’ no final do mês, trabalharam 

duramente e construíram uma cidade que passou a ser o símbolo do dinamismo 

de um Estado que até então se duvidava existir (CAMPOS, apud CHAUL, 

1997, p.107). 

 Como cidade principiante - em construção - era natural a escassez de mão-de-obra, dada 

a localização geográfica e baixa densidade demográfica do Estado, principalmente nas cidades. 

A capital era apresentada como uma vitrine de oportunidades, principalmente de empregos, 

constituindo-se em lugar supostamente promissor. Como já evidenciado, o espaço geográfico, 

onde se erguia a Capital, estava sendo dinamicamente ocupado sob os moldes do capitalismo. 

Goiânia se configurava não apenas como uma nova cidade, mas como local onde as relações 

capitalistas se processavam expandindo a acumulação capitalista em Goiás (CHAUL, 1997, p. 

108). Ademais, quanto mais ampliavam o número de construções, mas valorizavam as cercanias 

e entorno da cidade. Ludovico já havia chamado a atenção de Vargas para o reduzido número 

de novas construções no Estado, sobretudo até a edificação de Goiânia; logo tornar-se-ia 

explicável o reduzido número de profissionais da construção civil (CHAUL, 1997, p. 109). A 

Superintendência Geral em 1936 afirma: 

A impossibilidade de se obter no nosso Estado pessoal técnico, quer operário 

para atender as obras nos obrigou a contratar todo o nosso pessoal nos grandes 

centros; isso resultou numa séria dificuldade para nós porque: primeiro - não 

poderíamos dar uma remuneração mais elevada que a paga em São Paulo ou 

Rio, imediatamente interessasse o pessoal recrutado; segundo – as dificuldades 
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de viagem, de alojamento do pessoal; terceiro -  a campanha de difamação a 

que já nos referimos e ainda operários maldosamente trabalhador aqui nas 

obras, que de regresso a São Paulo e Rio, contam os maiores horrores daqui 

(Relatório do Superintendente Geral ao Senhor Oscar Campos Júnior, Diretor 

Geral da Fazenda, jul. 1936, apud CHAUL, 1997, p. 110). 

 Sem dúvida a má remuneração, a falta de estrutura nos alojamentos e má fama do Estado 

contribuíram para desestimular os trabalhadores aqui instalados e outros que porventura 

poderiam vir. Ainda sobre a difícil situação de tais operários esclarece o Superintendente ao 

Governador em relatório de 1937: 

Os constantes atrasos de pagamento têm trazido sérias complicações ao 

andamento das obras. Os fornecedores de materiais deixam de atender aos 

pedidos com a presteza necessária e os operários mal satisfeitos e em sérias 

dificuldades de vida fazem cair ao mínimo o rendimento dos serviços. Além 

disso, a administração tem sido sacrificada na maioria do tempo em atender a 

reclamações de pagamento e na procura de verbas, com grandes prejuízos dos 

serviços (Relatório do Sr. Abelardo Coimbra Bueno ao Governador do Estado, 

9 ago. 1937, apud CHAUL, 1999, p. 110). 

  Com base nos relatórios, apreende-se que a construção de Goiânia ocorreu em meio a 

problemas diversos, explicitando que a continuação do projeto da nova Capital seguiu adiante 

mais por determinismo de Pedro Ludovico do que propriamente por condições favoráveis. Sem 

dúvida a edificação se efetivou sobre a exploração e penúria dos operários, foram eles que, 

quase sob duras condições de trabalho ergueram a cidade, vivenciando condições extremamente 

precárias. Chaul explicita a vida miserável destes trabalhadores, em trecho de entrevista retirada 

do Projeto Memória Operária na Construção de Goiânia. Segundo o Sr. Vitorino Freitas, 

carpinteiro, que chegou a Goiânia em 1939, a forma de pagar os proventos dos trabalhadores 

não era nada convencional: 

Não era feito nem mensalmente nem semanalmente. Que eu trabalhei para o 

Estado, eu recebia mais ou menos de quatro em quatros meses – eu recebia um 

salário de um mês! Tanto que tinha aí um agiota de nome Raimundo Nunes, 

um piauiense. Era o meu agiota. Todo mês, eu vendia o salário do mês para 

ele, e me mantinha mais ou menos durante a semana fazendo servicinhos que 

a gente chamava de biscate. Eu era biscateiro aos domingos e feriados. 

Trabalhava quase dia e noite, as madrugadas também (Entrevista realizada 

pelos professores Luiz Araújo e Clice Wiedrhecker (UFG) apud CHAUL, 

1999, p. 112). 

 Sob essa lógica, o trabalhador ficava refém da circunstância, com poucas perspectivas de 

melhora econômica, desse modo, eram absorvidos pela lógica do mercado. Com isso, “a 

exploração da miséria do operário não era apenas uma forma de obter dele a mais-valia, mas 

também uma maneira de fixá-lo numa obra” (CHAUL, 1997, p. 113).  Por meio dos vales e 

empréstimos o trabalhador ficava atrelado à empresa, tornando-se, de certa maneira, prisioneiro 

da situação.  Portanto, segundo Chaul: 
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[...] a partir do momento em que os operários trabalham na construção de 

Goiânia, temos a concretização, nesse espaço geográfico, das relações 

capitalistas: capital e trabalho. Além da mais-valia extraída dos operários, da 

desvalorização de seus salários através da emissão de “vales”, que serviam 

também para prendê-los às obras, temos, o que nos parece também importante 

nessa análise sobre o operariado, a viabilização de um contingente operário, 

para o Estado e para os proprietários (CHAUL, 1997, p. 115,116). 

  

 Interessante percebermos que as más condições de trabalho do operariado contribuíram 

para mantê-los sob o controle dos proprietários de imóveis e do governo. A falta de opção 

destes, dentro da dinâmica da cidade, bem como a limitação no interior das próprias empresas, 

colaborou para um tipo de enquadramento desses trabalhadores, direcionando-os a uma 

situação de pouca margem de manobra. Sagacidade de quem controlava o poder, o fato é que a 

construção da Capital do Estado se fez sobre os ombros de operários que, indiscutivelmente se 

viram usurpados de seus direitos mínimos de trabalhadores. A exploração, entretanto, foi 

maquiada por um discurso tão somente de exaltação e de heroísmo em relação à construção. Os 

anônimos que construíram a cidade sob as condições nada favoráveis, pouco são referenciados 

nos discursos oficiais. Esse esquecimento voluntário é claro, está a serviço de uma história 

“novamente” enquadrada, na qual o que deve ser lembrado é eleito por grupos políticos 

responsáveis por “pensar” a cidade, daí esse desenho livre de contradições, marcado por linhas 

homogêneas do discurso oficial. 

 

2.3. Batismo Cultural: a coroação de Goiânia enquanto capital moderna 

 

 Como já mencionado, Goiânia foi pensada, construída e inaugurada sob a marca de 

Capital moderna, sendo ela própria o passaporte de Goiás ao seleto grupo dos Estados já 

consolidados como modernos do leste do país. Dando continuidade ao projeto de transferência 

e sua real efetivação, em 24 de outubro de 1937 foi lançada a Pedra Fundamental de Goiânia, 

marco inicial das obras na capital. Contudo, as comemorações em relação à fundação da capital 

não se restringiram a essa data. Em 05 de julho de 1942, um evento de alcance significativo 

confirmou  o caráter moderno da nova Capital do Estado. O acontecimento foi nomeado de 

“Batismo Cultural de Goiânia”, que, à época já contava com uma população superior a 15.000 

habitantes. “A antiga cidade de Goiás, com seus mais de 200 anos de história, contava com 

pouco mais de 8.000 habitantes” (ASSIS, 2005, p. 118). O Batismo Cultural foi transmitido 

pela Rádio Clube de Goiânia, coincidentemente inaugurada no mesmo dia do Batismo. Na 
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ocasião, o então prefeito Venerando de Freitas Borges, discursou sobre a Rádio Clube e sua 

relação com o caráter progressista da nova capital:  

Está a Rádio Clube de Goiânia definitivamente integrada à rede radiofônica do 

País. De ora por diante, a sua onda, como imenso tentáculo, abraçará todas as 

nobres causas, contribuindo de maneira eficaz para o desenvolvimento de 

nossa Capital, divulgando o que aqui se realiza e, assim, tornando conhecido o 

esforço do homem nestas plagas, estimulando as forças vivas de nossa gente e 

o aproveitamento do inesgotável potencial da hinterlândia brasileira, a fim de 

que o Brasil tome conhecimento da energia e capacidade de nosso povo 

(BORGES, 1987, p.105, apud, MARQUES, 2009, p. 132). 

 A oficialização da nova Capital tornou público o poder de Pedro Ludovico, validado pelo 

o apoio substancial de Vargas, já que fora Ludovico o interventor indicado pelo Presidente para 

assumir o posto em Goiás. Embora os problemas estruturais, como energia e abastecimento de 

água, ainda fossem bastante comuns em Goiânia, a cidade já contava com bairros formados, um 

embrionário comércio, além de alguns estabelecimentos de ensino (MARQUES, 2009, p. 127).  

Todo esse quadro conferiu contornos urbanos e modernos à cidade, inscrevendo Goiás no caminho 

do desenvolvimento, da “civilização”. 

 O Batismo Cultural propôs imprimir a Goiânia um perfil de Cidade Cultural, enfatizando 

desse modo a preocupação com o caráter artístico, visando afinar o debate com as discussões 

“modernizantes” latentes no sudeste do país. Na ocasião, Pedro Ludovico estendeu o convite a 

intelectuais, artistas e cientistas de outros Estados compondo um cenário de congressos, recitais e 

palestras, dentre outras atividades. O evento simbolizou o ápice da pretensão modernizadora do 

Estado, bem como a apresentação oficial da nova Capital e do Estado ao resto do país, para tanto, 

era interessante que a imagem criada e repassada da capital rompesse com o estereótipo de atraso e 

retrocesso. O Batismo, portanto, procurou cingir a cidade de atividades culturais, produzindo uma 

aura artística-cultural legítima; as apresentações aconteceram em lugares estratégicos como praça, 

igreja, escola, teatro, dentre outros. 

 

    

 

Figura 11: Batismo Cultural em 1942 (Jornal O Popular) 

Fonte: http://www.oquerola.com 
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 Voltando à temática da música, nosso principal objeto, o compositor Marrequinho em 

parceria com Odaés Rosa compôs uma música que faz referência a Goiânia: Os Dois Amores 

que eu tenho (composta por volta de 1970), gravada pelo Trio da Vitória. Tal música disposta 

em estrofes se constitui como uma guarânia com solos de acordeom e bases bem destacadas de 

violão, tendo como particularidade arranjos refinados de harpa.  Em trecho da música o artista 

faz uma analogia entre a mulher (o amor) e Goiânia (seu outro amor). Na canção o artista 

explicita o caráter jovial e moderno da nova Capital, enfatizando que sua efetivação constituiu-

se na realização de um sonho: 

 

Os Dois Amores que eu tenho
55

  

(Marrequinho e Odaés Rosa) 

 

Goiânia, minha Goiânia 

Cidade cheia de flores 

Recanto de poesia 

Morada dos meus amores 

A sua história faz parte 

Da história da minha vida  

Você foi berço amado 

Da minha infância querida 

 

Goiânia menina moça 

Onde o futuro é presente 

Você é o mais lindo sonho 

Dos sonhos da minha mente 

Minha doce namorada 

Cidade mulher criança 

Goiânia, seu lindo nome 

 

Goiânia, jardim que guarda 

Minha preferida flor 

Querida goianiense 

Meu primeiro grande amor 

Pela força do destino 

Tenho a alma repartida 

Entre a mulher que eu amo 

E a minha terra querida 

 

 

 Ao considerar o ideal desenvolvimentista do país e de Goiás, observa-se que Goiânia 

representou uma espécie de passaporte legítimo para ascensão de Goiás ao contexto político, 

econômico e cultural do país. Tal característica foi “fabricada” e reafirmada em diferentes 

instâncias, o que facilita compreender essa visão até hoje admitida e naturalizada. Desde a 

                                                           
55 Os dois amores que eu tenho. In: SOUZA, Francisco Ricardo de. Marrequinho - o menino de Campo Formoso. 

Goiânia: Editora Kelps, 2010. p. 209. https://www.youtube.com/watch?v=Zdnq2zxW430. Acesso em 12/10/2015. 

Trio da Vitória, Álbum: LP "Você é Minha Devoção". Faixa 07 do CD Ilustrativo. 
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fundação até os dias atuais o discurso enaltecedor de Goiás faz referência ao caráter moderno e 

inovador da Capital, sobretudo em datas comemorativas como o aniversário da cidade. A 

imprensa, de modo geral, assume um discurso paradoxal, expressando certa nostalgia de tempos 

idos, mas ao mesmo tempo reafirma que o Estado de fato se tornara moderno. Elabora-se um 

discurso no qual o passado não é de todo esquecido, devendo entretanto, ser superado, ao 

caminhar inexoravelmente rumo ao futuro; trata-se de uma postura que ampara-se no horizonte 

de expectativas, no progresso, sem contudo romper com o passado, não raro, nostálgico. 

 Portanto, visualiza-se um significativo esforço em integrar Goiânia à lógica “moderna”, 

a qual o país supostamente vivenciava. Para que fosse possível, a ideia de modernidade 

disseminada na Capital do Estado como símbolo de seu crescimento, contou com todo um 

aparato propagandístico, sendo comum em jornais impressos - dentre outros como o rádio – 

enfatizando o caráter “moderno” da Capital. Trata-se, em alguns momentos, de uma ideia de 

modernidade por certo “construída” e exacerbada. É preciso considerar a natureza cambiante 

da concepção de moderno,  concebendo que a acepção do que representa a modernidade56 se 

desloca, de acordo com o tempo e o lugar de quem observa, o que torna explicável um dado 

contexto à época de sua concretização ser considerado moderno e tempos depois eventualmente 

compor o que se entende por tradição.  

 Desse modo, talvez de forma pouco intencional ou aleatória a obra do compositor 

Marrequinho respira tal aura modernizadora, assim como seus contemporâneos em outros 

espaços, como São Paulo por exemplo. As mudanças aqui pontuadas (processo migratório, 

posteriormente o subemprego nas cidades, marginalização dos migrados, transformações no 

dinamismo das cidades) inevitavelmente interferiram no modo como estes compositores 

apreendiam o mundo no qual viviam. Não obstante, em meio a um contínuo processo de 

transformações as próprias gravadoras sinalizaram a favor de algumas mudanças, tais como o 

cuidado com a composição textual (letras mais elaboradas e zelo ortográfico). 

 Mediante o quadro descrito Marrequinho apresenta, portanto, sinais de que tais mudanças 

de concepção acerca da música sertaneja, em certa medida, interferiram em suas produções, 

                                                           
56 Atrelado a tal acepção de modernidade está a “ideia de progresso e crença numa evolução para o melhor da 

sociedade humana, sendo a cultura em geral, e a ciência em particular, o instrumento de construção de uma 

racionalidade que se mostraria não apenas a base de uma sociedade mais justa como o ponto unificador do 

constructo humano” (COELHO, 2004, p. 255). Ao pontuarmos essa ideia móvel do conceito de “modernidade” 

não estamos ignorando a concepção clássica (histórica) do conceito, influenciada pela a ideia propagada pelo o 

Iluminismo, na qual o homem passa a se reconhecer como um ser autônomo, autossuficiente e universal, movendo-

se pela razão, sendo esta, capaz de controlar a natureza e a sociedade. No entanto, propomos pensar que o que é 

moderno em um determinado período, a posteriori pode ser considerado tradição (autêntico). 
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pontuando em alguns momentos os dilemas das cidades, o caráter promissor (jovial) de Goiânia, 

além evidentemente do já mencionado cuidado com as letras de suas canções. Ademais, o 

compositor versou indiscutivelmente sobre as relações amorosas nas cidades, tendo como pano 

fundo, especialmente Goiânia e Campinas, se aproximando de uma fase do gênero sertanejo 

enfaticamente “romântica”. Embora a intenção não seja corroborar com a concepção 

dicotômica da relação entre música caipira x música sertaneja alguns elementos tais como a 

ambiência urbana, são relativamente mais presentes a partir da década de 1950. 

 Posto isso, observa-se que as mudanças sofridas processualmente pelo gênero 

caipira/sertanejo ao longo do tempo estiveram atentas às transformações sofridas pelas cidades 

e logo pelas sociedades. No próximo capítulo, trataremos da obra propriamente dita do 

compositor/cantor Marrequinho. Tentaremos nuançar as canções e seu contexto de produção e 

execução, apontando indícios de que sua obra alinhavou as experiências locais com as 

experiências sociais e musicais nacionais. 
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CAPÍTULO III 

CAPÍTULO III – FRANCISCO RICARDO (MARREQUINHO) E A 

FICÇÃO DE SI 

 

No jardim da arte vivi entre flores 

Com muitos amores eu fui contemplado 

Porém no percurso dos longos caminhos  

Por pontas de espinhos eu fui castigado 

Redirecionamento (Marrequinho) 

 

Epitáfio 

Um epitáfio singelo 

Eu a mim mesmo compus 

Uma frase, é quase nada 

Mas minha vida traduz 

Nele revelo meu mal, 

Meu destino, minha dor 

Somente quatro palavras: 

Poeta! Morreu de amor. 

(Marrequinho) 

 

 Parece inevitável que os dilemas sociais e pessoais em algum momento, pelo menos em 

certa medida sejam evidenciados em alguma determinada canção (independente do estilo ou 

gênero). Não raro tem sido assim, as canções trazem informações de seu tempo, nem sempre 

de maneira intencional, mas inevitavelmente se configuram como “lentes” curiosas que 

permitem ler e levantar questões do âmbito das sociabilidades.  Expressam assim conflitos e 

anseios que afligem de alguma maneira a alma, a práxis existencial. De modo peculiar, a poética 

musical transita entre o óbvio e os interditos (as reticências), inebriando de sentido quem de 

alguma forma se vê envolvido na produção ou na simples experiência auditiva, na qual corpo e 

mente se comunicam, produzindo sentidos díspares. Por assim ser, ela assume um significado 

simbólico que reúne sentidos extras, tornando-se agregadora e proliferadora de valores e 

leituras. 

 Com o compositor Marrequinho, enquanto “ajuntador de versos”, não foi diferente. 

Procurou ao longo de seu processo de composição extravasar seus sentimentos e sua maneira 

de conceber a vida amalgamada por dores e alegrias. Para tanto, fez uso da linguagem musical 

como meio de expressar seus anseios, compreender seus próprios dilemas, especialmente 

amorosos, buscando através dela, comunicar-se com outrem. Propomos, pois, a perscrutar neste 
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capítulo a obra do compositor Francisco Ricardo de Souza, considerando o espaço de 

elaboração e produção de suas canções: a cidade de Campinas e a recém-fundada Capital de 

Goiás – Goiânia.  

 Para tal intento, partiremos da premissa de que por meio de suas canções, é possível 

entrever a cena cultural moderna, na qual à época de sua fase áurea (entre as décadas de 1950 

e 1970 – concomitante à constatação de Goiânia enquanto projeto “moderno” efetivado), suas 

canções eram apreendidas como relativamente modernas. Ou seja, apresentavam algumas 

características distintivas (uso do violão em detrimento da viola, versos metrificados, 

preocupação com a grafia correta das letras, temáticas ambientadas nas cidades) sendo possível 

observar, portanto, transformações em relação ao perfil das primeiras gravações caipiras da 

década de 1930. 

 

3.1. A vida e a obra – Lembranças de Minha Infância57 

 

 Na noite de 18 de setembro de 2005, em Pirenópolis, compunha a programação do Canto 

da Primavera uma homenagem a Francisco Ricardo de Souza, popularmente conhecido no meio 

artístico como Marrequinho. Em matéria no Jornal Diário da Manhã, jornal local, assinada por 

Carlos Brandão o artista foi referenciado por seu legado: 

O compositor Marrequinho, dono de grandes sucessos da verdadeira música 

sertaneja, lança hoje, em Pirenópolis, dentro da programação do Canto da 

Primavera, o CD Marrequinho - Uma vida, uma história. Quem compra o disco 

leva também um livro com um pouco da vida do artista, sua trajetória e 

curiosidades do mundo sertanejo (DIÁRIO DA MANHÃ - DMRevista, 2005). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Nome de uma canção composta por Marrequinho e Antônio Fernandes de Farias (Campeão), por volta do ano 

de 1962. A música faz homenagem a Orizona (Campo Formoso), terra natal do poeta. 
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A matéria refere-se ao compositor como “dono da verdadeira música sertaneja”, deixando 

subtendido a ideia de “origem”, de “purismo musical”, tal ideia nos leva a inferir que o 

compositor está associado aos primórdios da música sertaneja goiana, intitulado por 

Marrequinho de “música sertaneja tronco”58. À época do evento, segundo o jornal, a ideia do 

lançamento do CD e do livro veio do músico José Eduardo Morais59, diretor de Ação Cultural 

da AGEPEL60.  Trata-se, segundo o diretor, de uma justa homenagem, sendo ele próprio um 

admirador da obra do poeta. Com esse propósito foi elaborado um projeto e aprovado pela Lei 

Goyazes61.   As gravações aconteceram no UP Studio, de Goiânia (DMRevista, 18/09/2005). 

Segundo Marrequinho, ele próprio não tinha nenhum interesse em gravar outro disco, foi então 

                                                           
58 Filiaremos à designação batizada pelo artista de “música sertaneja tronco” para nos referirmos à obra do 

compositor, bem como às canções do período.  
59 José Eduardo Morais, à época da homenagem, diretor de Ação Cultural da AGEPEL. José Eduardo é maestro, 

compositor, arranjador, produtor musical e atual superintendente de Ação Cultural do Estado de Goiás. 
60 “A Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira - Agepel - é o órgão do governo do Estado 

de Goiás responsável pela gestão do setor cultural. Ela foi criada com a reforma administrativa promovida pelo 

Estado em 1999. A Agepel substituiu a Fundação Cultural Pedro Ludovico Teixeira, que fora criada em abril 

de 1992. Inicialmente denominada Fundação Museu Pedro Ludovico, era ligada à antiga Secretaria Estadual de 

Cultura. A Funpel e a Agepel sucederam a Secretaria de Estado da Cultura, criada nos anos 80”. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Goiana_de_Cultura_Pedro_Ludovico_Teixeira. Acesso em: 

25/10/2015. Atualmente o órgão responsável pela a cultura no Estado é a Secult (Superintendência Executiva 

de Cultura), órgão criado pelo Decreto de Lei nº 17.507, publicado no Diário Oficial nº 21.249, 22 de dezembro 

de 2011. Disponível em: http://secultgo.com.br/institucional/a-secretaria/. Acesso em: 14/02/2016. A Secult se 

constitui em sub órgão da SEDUCE (Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte).  
61 Publicada em 16 de maio de 2000, a Lei n° 13.613 instituiu o Programa Estadual de Incentivo à Cultura – 

Goyazes, tendo sido regulamentada em fevereiro de 2001, com a publicação do Decreto n° 5.362. A Lei n° 13.613 

determina como objetivos do Programa Goyazes: preservar e divulgar o patrimônio cultural, histórico e artístico 

do Estado; incentivar e apoiar a produção cultural e artística relevante para o Estado de Goiás: democratizar o 

acesso à cultura e o pleno exercício dos direitos culturais, garantindo a diversidade cultural, e incentivar e apoiar 

a formação cultural e artística. Disponível em: http://www.secult.go.gov.br/post/ver/140813. Acesso em: 

25/10/2015. 

Figura 12 – Canto da Primavera em Pirenópolis, 

18/09/2005 - Homenagem ao cantor e compositor 

Marrequinho. 

Fonte:http: //blogdomarrequinho.blogspot.com.br 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Funda%C3%A7%C3%A3o_Cultural_Pedro_Ludovico_Teixeira&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
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que surgiu a ideia de convidar colegas (artistas sertanejos) para gravarem vinte músicas 

selecionadas. Participaram Chico Rey e Paraná, Zé Mulato e Cassiano, Di Paulo e Paulino, 

Máida e Marcelo, Trio da Vitória, João Rodrigo e Chico Júnior, Odaés Rosa, Mozart e Mozair, 

Carlito, Baduy e Nhozinho, Trio Alto Astral e André e Andrade (DMRevista, 18/09/2005). 

Sobre a homenagem explica o maestro José Eduardo de Morais: 

[...] quando a gente teve a oportunidade de fazer um show em homenagem ao 

Marrequinho durante o Canto da Primavera em 2005, eu produzi esse show, 

foi... botamos 30.000 pessoas lá escutando, foi uma coisa assim fabulosa essa 

homenagem [...] 

[...] 

Eu tinha criado uma coleção que se chamava Tonico do Padre. Duas coleções: 

José J. Veiga e coleção Tonico do Padre. Uma para literatura, para premiar a 

excepcionalidade na literatura, e a de música a excepcionalidade da música. 

Então quer dizer, eu quis fazer isso de imediato, a gente fez um livro, depois 

tem uma outra edição parece que menor, mais concisa, a gente fez uma 

primeira e um CD, foi um CD e um livro, e o desdobramento natural foi o 

show. A gente pôde fazer isso aí, e todo mundo ajudou, impressionante, não 

teve um artista que cobrou cachê, não teve nada, aconteceu espontaneamente, 

o pessoal queria homenagear o Marrequinho. (Entrevista concedida à autora 

dia 07 de janeiro de 2016, no Centro Cultural Oscar Niemeyer). 

  Para Marrequinho a homenagem não foi apenas da AGEPEL, mas especialmente de 

seus colegas de profissão, visto que os participantes do projeto não receberam nenhum cachê 

para as gravações. Além das canções conhecidas, o CD resultante do projeto trouxe cinco 

canções inéditas, duas delas ao lado de Chico Jr., seu filho. 

Marrequinho é um dos ícones da música sertaneja em Goiás, entrecruzando sua produção 

musical com o processo de modernização de Goiânia e os impulsos conferidos pela indústria 

cultural. É um personagem importante para compreensão do processo histórico da cidade de 

Goiânia nas décadas de 50/60/70 e as relações cidade-campo. Marrequinho produziu muitas 

canções, segundo o compositor, não é possível precisar ao certo quantas, mas entre 250 e 300 

canções gravadas, figurando suas composições na lista de diversos cantores de renome 

nacional62.  

 Mas localizemos no tempo e no espaço, a história do artista goiano63. Francisco Ricardo 

de Souza nasceu em 14 de outubro de 1940, na Fazenda Gato Preto, município de Orizona (que 

                                                           
62 Dentre os cantores que gravaram composições de Marrequinho podemos citar: Trio da Vitória, Trio Parada 

Dura, Creone e Barrerito, Ronaldo Adriano, Di Paulo & Paulino, João Neto e Frederico. 
63 As informações acerca da vida pessoal do artista, e, em certa medida, de sua trajetória profissional foram obtidas 

- dentre outras fontes - em sua autobiografia. 



103 

antes se chamava Capela dos Corrêas e Campo Formoso), no Estado de Goiás. De família 

humilde, Marrequinho esclarece em sua autobiografia: 

Sou o sexto dos oito filhos de Onofre Ricardo de Souza e de Maria Rosa da 

Piedade. Meu pai era filho de Antônio Justino de Farias e de Maria Ricarda de 

Souza (Cocota). O lavrador mineiro, pobre, tinha se mudado para região de 

Campo Formoso, em companhia de sua mãe (meu avô paterno já havia 

falecido) e suas quatro irmãs, minhas tias Maria, Conceição, Rosa e Joana. 

Vieram de Santa Rosa, MG, um lugarejo que fica entre Patrocínio e 

Coromandel. Minha mãe era natural de Campo Formoso-GO (SOUZA, 2010 

p. 13). 

 Embora sua mãe tivesse pequena propriedade na zona rural do interior de Goiás, com a 

doença do pai, se fez necessária a venda gradativa dos bens com o intuito de custear o 

tratamento do Sr. Onofre Ricardo de Souza. Entretanto, aos quarenta e oito anos o pai do artista 

falecera; já na cidade, a mãe se viu com a responsabilidade de cuidar dos oito filhos, tarefa 

difícil segundo o próprio Marrequinho, pois as finanças da família eram limitadas. 

Órfão de pai, aos seis anos, presenciei minha mãe, possuindo apenas fé e muita 

coragem, encarar o desafio de chefiar a família, formada por ela própria e oito 

filhos, dos quais o mais velho tinha na época, 18 anos. Ele havia terminado o 

curso primário no Grupo Escolar local e começou a lecionar, sob contrato, 

numa escola da zona rural. Outros três irmãos trabalhavam de vaqueiros nas 

fazendas das redondezas. Casa própria, neca. Moramos algum tempo, de favor, 

em uma casa que pertencia a um irmão da minha mãe, o tio Braulino e depois 

num imóvel de propriedade de um idoso e caridoso senhor (Maurity Silva), que 

era solidário às dificuldades da viúva do Onofre, como ele respeitosamente 

tratava minha mãe (SOUZA, 2010, p.13, 14). 

 Faz-se relevante este breve traçado das origens do compositor para melhor compreender 

sua vivência e influências de sua formação. Fica manifesto o caráter migrante, interiorano e 

sertanejo de sua família, corroborando a discussão feita no primeiro capítulo, na qual indicou-

se que, de modo geral, o cantor de música caipira ou sertaneja, esteve,  cada qual a seu modo e 

salvo as variadas proporções e distanciamentos,  envolvido na dinâmica da vida no campo. 

 Essa relação com o cotidiano rural (a lida) e seus valores (religiosos  e culturais), cada 

qual com suas respectivas nuances e especificidades, foi observada por diversos estudiosos - 

dentre alguns, Nepomuceno (1999), Caldas (1977), Cândido (1979), Ulhôa (1995), Oliveira 

(2009), Alencar (2004), Alonso (2011) - que se detiveram no estudo da música caipira/sertaneja, 

explicitando que alguns mantiveram mais proximidade de tais reminiscências, outros optaram 

por afastar-se, aproximando sempre que possível das experiências citadinas.  

 No que se refere à obra do músico Marrequinho, embora não tenha renegado suas origens, 

seu trabalho aproximou-se das experiências urbanas, localizando-se em uma espécie de 

“entrelugar” (entre a música caipira e sertaneja), ou seja, “sertanejo tronco”, atento  às 
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mudanças pelas quais o gênero passava. Segundo o próprio maestro José Eduardo Morais as 

mudanças não passaram despercebidas pelo compositor “Isso aí é uma evolução, a música dele 

não é aquela música só intuitiva não, ele estava construindo isso aí, atento a isso, eu vejo 

sinceramente dessa forma” (Entrevista concedida à autora dia 07 de janeiro de 2016, no Centro 

Cultural Oscar Niemeyer). 

 Em 1947, a família mudou-se para Goiânia com o objetivo de procurar melhora. Sob tal 

perspectiva, a nova Capital do Estado se configurou em um lugar de possíveis oportunidades, 

não só para a família do compositor, mas para várias outras. Com sete anos de idade, ao chegar 

a Goiânia, os integrantes da família buscaram, cada qual, uma forma de trabalho, em geral no 

subemprego. Marrequinho em particular virou engraxate, profissão “com a qual conseguia 

alguns trocados, engraxando sapatos dos frequentadores do passeio de vai e vem que se fazia 

na Praça Joaquim Lúcio, em Campinas e nas vizinhanças do Setor Bonfim...” (SOUZA, 2010, 

p. 15). Segundo ele próprio, na tentativa de ajudar a mãe com o sustento da família foi 

“jornaleiro, vendedor de doces (feitos pela minha mãe), cobrador de ônibus, carregador de 

marmitas pra trabalhadores que construíam a nova capital Goiânia” (SOUZA, 2010, p. 15). 

Segundo o compositor, sobre sua habilidade artística: 

Desde cedo (aos seis anos de idade) descobri certa queda para cantar em dueto, 

modas sertanejas que eu aprendia ouvindo rádio, geralmente na casa de algum 

parente ou vizinho, que a gente não possuía esse artefato que trazia notícias e 

cantigas de tão longe. Cantar em dueto é um dom nato de toda a minha família. 

Todos os meus irmãos eram cantadores. Como diria muito mais tarde, o 

compositor, poeta e cantador Zé Mulato (Zé Mulato e Cassiano) em sua moda 

intitulada Violeiro, lá em casa, quando nascia uma criança e quando a mesma 

chorava, quem prestasse atenção perceberia que ela chorava fazendo dueto na 

canção de ninar que a mãe carinhosamente cantarolava (SOUZA, 2010, p. 16). 

 Observa-se na declaração que a experiência musical, apesar das limitações, fora, desde 

cedo, estimulada pelo exemplo. Sob tal imersão, o interesse pela música e pela a habilidade de 

cantar surgiu ainda criança, impelida pelo exercício da escuta musical. Essa postura autodidata 

é perceptível não só na história de Marrequinho, mas de vários outros artistas sertanejos. Em 

entrevista o compositor confirma tal ideia: 

Isso já nasceu comigo pela minha forma de entender a coisa [...]. Aliás não só 

comigo, com toda a irmandade minha, nós éramos oito irmãos e todos os oitos 

nasceram com esse dom de cantar. Eu descobri isso da idade dos sete anos, 

essa idade mais ou menos quando comecei a cantar em forma de brincadeira 

quando os meus irmãos mais velhos que faziam dueto. Naquela época a gente 

muito fã da música sertaneja autêntica a gente tomava conhecimento apenas 

através de rádios não havia naquela época outras formas de comunicação 

principalmente para transmissão musical. A gente descobriu que tinha 

facilidade de interpretar a dois, ou seja, a música sertaneja em dueto, então na 

realidade eu comecei a exercitar esse dom que eu chamo de dom porque isso 

não se aprende, não se ensina nasce com a pessoa já é um dom vindo com a 
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própria personalidade. Lá pela idade dos seis ou sete anos de idade, e com o 

tempo fui desenvolvendo até chegar ao ponto onde cheguei dentro do 

seguimento no meio do sertanejo artístico. (Entrevista com Marrequinho, 

realizada pela autora em 13/09/2014). 

 

 A dificuldade de uma formação musical formal pode ser explicada por viverem fora dos 

grandes centros, em geral os cantores sertanejos são provenientes dos interiores, daí o caráter 

migrante. Desse modo, as limitações no que se refere ao grau de instrução e os entraves de 

ordem econômica levaram os precursores a desenvolverem a habilidade de cantar e compor 

sobremaneira pela observação, especialmente “contemplando” os mais velhos. Segundo 

Morais, trata-se de uma “coisa bem brasileira, você não faz por escola, não é formal”.  

 

3.1.2. Marrequinho e a ficção de si 

 

 Como já referenciado, para registrar sua trajetória (artística e pessoal), o compositor 

escreveu uma autobiografia, gênero a partir do qual faremos uma breve análise por meio das 

lentes de leitura oferecidas pela bibliografia aqui citada.  

A escrita autobiográfica esteve ligada aos sujeitos públicos e/ou eruditos, sendo possível 

relacioná-la aos grandes feitos, às histórias individuais interpretadas como extraordinárias que 

de modo algum poderiam perder-se no tempo. Essa leitura, inevitavelmente, fundamentou-se 

na clássica abordagem que admite tão somente os feitos heroicos como capazes de provocar 

mudanças, e consequentemente de serem narrados, advogando o princípio da existência de 

indivíduos repletos de qualidades, envoltos em uma aura quase que de “predestinação 

histórica”.  

 Phillippe Lejeune (2008) discute a autobiografia considerando sua relação com os 

gêneros vizinhos: biografia, romance e diário. Enfatiza as nuances existentes nesses limites, e 

quão elásticos são; propondo a partir daí, revisões e reinterpretações em períodos distintos. Seus 

estudos sobre autobiografia estão distribuídos em três momentos de análise: O Pacto 

autobiográfico (1975; 1986 e 2001). Neles Lejeune aponta problemas teóricos da autobiografia 

e problematiza a definição desse gênero narrativo, propondo possíveis acepções, bem como 

manifestando o intrincado campo desse formato textual. 
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 Para o autor, trata-se de uma narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de 

sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua 

personalidade (LEJEUNE, 2008, p. 14). Para que haja autobiografia (e, numa perspectiva mais 

geral, literatura íntima), é preciso que haja relação de identidade entre o autor, o narrador e o 

personagem (LEJEUNE, 2008, p. 15). Essa identidade narrador-personagem principal 

presumida pela autobiografia é comumente escrita na primeira pessoa (narração autodiegética), 

embora não exclua o uso da segunda e terceira pessoa em casos incomuns.  

 A remissão aos estudos acerca da autobiografia enquanto aporte possível à escrita 

historiográfica se faz necessária devido a análise aqui proposta transcorrer entre a historiografia 

“oficial” e a escrita autobiográfica do objeto aqui analisado, visto que a autobiografia de 

Marrequinho foi largamente explorada na pesquisa. A autobiografia em questão é narrada em 

primeira pessoa, sendo possível identificar o autor como narrador e personagem do enredo. 

 Marrequinho inicia a escrita de si com seu próprio nome e local de nascimento. Essa 

discrição e identificação corrobora a ideia de Lejeune de que na autobiografia a pessoa 

gramatical é dissociada da identidade sendo fundamental a identificação com o nome próprio. 

Se assim não fosse, seria confuso identificar o “eu” da narrativa autobiográfica, sendo 

fundamental a prévia identificação do “eu” expresso ao longo da narrativa. Acrescenta: 

É, portanto, em relação ao nome próprio que devem ser situados os problemas 

da autobiografia. Nos textos impressos, a enunciação fica inteiramente a cargo 

de uma pessoa que costuma colocar seu nome na capa do livro e na folha de 

rosto, acima ou abaixo do título. É nesse nome que se resume toda existência 

do que chamamos de autor: única marca no texto de uma realidade extratextual 

indubitável, remetendo a uma pessoa real, que solicita, dessa forma, que lhe 

seja, em última instância, atribuída a responsabilidade de enunciação de todo 

o texto escrito (LEJEUNE, 2008, p. 23). 

 Marrequinho desenvolve sua autobiografia alinhavando sua história pessoal com a 

história da música sertaneja goiana e utiliza-se de uma linguagem em alguns momentos, 

poético-literária, carregada de sentimentalismos, notadamente emotiva. Com frequência, 

posiciona-se como um examinador e apreciador da própria vida e das intrincadas relações 

humanas que ora são vistas com admiração, ora com aspereza. A questão espiritual fica evidente 

em sua narrativa, por meio da ideia de resignação, predestinação e de perdão, permitindo-nos 

inferir que, embora estivesse interessado em suprir suas necessidades financeiras com a música, 

o não alcance não o fez menos crédulo. Tal característica “religiosa” pode ser identificada como 

um traço comum às reminiscências das sociabilidades da vida interiorana, na qual a 

proximidade entre a natureza e o sobrenatural eram bastante comuns, contribuindo para a 
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existência de uma sociedade que, senão institucionalizada pela religião, pelo menos era 

extremamente marcada pela espiritualidade e o senso de justiça. 

Escrever a própria história e torná-la pública pressupõe múltiplas intenções. A primeira 

delas é que a referida história de vida seja julgada, por si próprio, demasiadamente interessante, 

de modo que perdê-la no tempo, seria desperdiçar talvez, exemplos, ensinamentos e obviamente 

a unicidade que é inerente a todo indivíduo; a segunda seria provavelmente a simpatia pela 

notoriedade, isto é, por tornar público as experiências de vida, inscrevendo-a no tempo e no 

espaço. No caso específico do compositor, sua autobiografia entrecruza sua história de vida à 

história do gênero sertanejo em Goiás. O gosto pela música sertaneja mais tradicional, muito 

possivelmente, o fez sentir-se como um bastião de uma geração que gradativamente tem perdido 

espaço tanto pela morte de seus representantes, quanto pela restrição na projeção dessa música 

sertaneja mais clássica em detrimento de um estilo sertanejo mais moderno. Daí essa 

preocupação em manter vivo, ou pelo menos registrado o que se foi. Sob esse princípio, sua 

memória se configura em uma espécie de guardiã dos tempos idos. No prefácio da referida obra, 

o escritor Bariani Ortêncio afirmou que ninguém poderá pesquisar a música sem consultar tal 

“magnífico compêndio” que registra desde o advento de Goiânia aos pioneiros do rádio e do 

disco no Estado (SOUZA, 2010. p.11).  

A autobiografia está vinculada ao nome próprio. Tal identificação deve considerar além 

dos aspectos textuais os extratextuais, (como a capa do livro, a folha de rosto) que remetem a 

uma identidade de quem discursa. Esses elementos podem ser identificados nas imagens do 

livro autobiográfico de Marrequinho a seguir: 
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Figura 13: Capa do livro Marrequinho, o 

menino de Campo Formoso – Memórias de um 

artista sertanejo (autobiografia) 

 

Figura 14: Folha de rosto do livro Marrequinho, o 

menino de Campo Formoso – Memórias de um 

artista sertanejo (autobiografia) 
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Percebe-se nas imagens, a identificação com o gênero, sobretudo da figura 15, na qual 

aparece a sinopse do livro, afirmando tratar-se de uma autobiografia. A figura 13 traz o nome 

do autor e o apelido “Marrequinho” - pelo qual é reconhecido publicamente. Na parte inferior 

da capa diz tratar-se de memórias de um artista sertanejo. A figura 14 apresenta as informações 

da primeira imagem, acrescida da foto de Marrequinho (fotografia atual) e do trecho “50 anos 

de música”. 

Sob essa lógica, “o pacto autobiográfico é a afirmação, no texto, dessa identidade, 

remetendo, em última instância, ao nome do autor, escrito na capa do livro” (LEJEUNE, 2008, 

p. 23). Existem, entretanto, diferentes formas de pacto autobiográfico, todos demonstram o 

interesse em honrar quem o assina, explicitando que o propósito é não deixar dúvida sobre a 

identidade de quem narra. Lejeune apresenta algumas formas de pacto autobiográfico:  

1. Implicitamente, na ligação autor-narrador, no momento do pacto 

autobiográfico. Este pode assumir duas formas: a) Uso de títulos que não 

deixam pairar nenhuma dúvida quanto ao fato de que a primeira pessoa remete 

ao nome do autor (História de minha vida, Autobiografia etc,); b) seção inicial 

do texto onde o narrador assume compromissos junto ao leitor, comportando-

se como se fosse o autor, de tal forma que o leitor não tenha nenhuma dúvida 

quanto ao fato de que o “eu” remete ao nome escrito na capa do livro, embora 

o nome não seja repetido no texto. 

Figura 15: Contracapa do livro Marrequinho, o 

menino de Campo Formoso – Memórias de um 

artista sertanejo (autobiografia) 
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2. De modo patente, no que se refere ao nome assumido pelo narrador-

personagem na própria narrativa, coincidindo com o nome do autor impresso 

na capa (LEJEUNE, 2008, p. 27). 

 No que se refere à autobiografia de Marrequinho, esta enquadra-se no segundo exemplo, 

por evidenciar a identidade do autor enquanto narrador e personagem na capa (título) do livro, 

bem como no interior do texto.  Na autobiografia em questão e no gênero autobiográfico de 

modo geral, aspira-se à semelhança com o verdadeiro, o que Lejeune define como pacto 

referencial, o qual ocupa o mesmo espaço do pacto autobiográfico. Logo, a concepção de 

verdade segundo o autor, deve ser vista não como o “ser em si” do passado, mas como o “ser 

para si” no presente da enunciação.  

 Deve-se entender que a leitura retrospectiva é referencial, o “ser para si”, que não 

significa deformação, invenção no sentido de modificar o passado, mas traz marcas do presente, 

para nele atuar, atribuir-lhe sentido. Nesse aspecto, a ideia de pacto sugerida Lejeune se 

configura em uma espécie de simbolismo entre autor e leitor, o qual subjaz a interpretação que 

o autobiógrafo faz de si mesmo, supondo dizer ao leitor a sua “verdade”, essa por sua vez se 

legitima pelo o nome próprio do autor. Tal reflexão apresenta-se confirmada por Marrequinho, 

no trecho no qual afirma que não falará “nada que outras pessoas me falaram. Vou falar sobre 

acontecimentos que eu presenciei. Não foi ninguém que me contou, eu estava lá (SOUZA, 2010. 

p. 21). Neste fragmento Marrequinho chama a atenção do leitor para o caráter legítimo dos 

acontecimentos, de sua história. Sobre a legitimidade do discurso, isto é, a verdade da ficção, 

nos diz Albuquerque Júnior: 

Por ser humano, social, cultural, simbólico, ideológico, subjetivo, este não 

conseguiria dizer as coisas tais como elas são, os fatos tal como aconteceram, 

embora não se tenha dúvida de que estes aconteceram em si mesmos. O 

momento de invenção de qualquer objeto histórico seria o próprio passado e 

caberia ao saber histórico tentar dar conta dos agentes desta invenção, 

definindo que práticas, relações sociais, atividades sociais produziram um dado 

evento (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 24). 

 Percebe-se uma tentativa de chamar a atenção do leitor para a validade e credibilidade de 

seu discurso. Vinculando-se à reflexão de Lejeune, nota-se que a verdade do autobiografado 

refere-se a uma verdade do possível, de uma leitura do vivido, de um enquadramento do 

passado. Desse modo, parece-nos sensato, portanto, compreender a autobiografia como a 

verdade de si, segundo a interpretação do próprio autor. Sobre esta pretensa “verdade” do 

autobiografado, faz-se possível um diálogo sobre a verdade da narrativa histórica discutida por 

Ricoeur. Segundo o filósofo: 

A história passa assim a ilusão de encontrar o real que ela apresenta. Na 

verdade, seu discurso não é mais que “um discurso performativo adulterado, 
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no qual o constatativo, o descritivo (aparente), na verdade é apenas o 

significante do ato de fala como ato de autoridade” (RICOEUR, 2007, p. 262). 

 Parece-nos coerente e possível relacionar a referida autoridade descrita por Ricoeur 

acerca da narrativa histórica com a autoridade de fala defendida por Marrequinho. Ambos têm 

a pretensão de um discurso que se assemelha ao real vivido e lhe confere sentidos. 

  

3.1.3. A memória que “presentifica” 

 

A memória é um elemento norteador da identidade humana, é essa memória que configura 

o presente, tornando-o inteligível. Esta capacidade e sensação de perceber que existe um tempo 

que passou e outro que está por vir, isto é, a lógica percepção temporal de um tempo passado e 

outro vindouro são inerentes à percepção humana. Tal habilidade nos leva a inferir que 

rememorar, lembrar através das representações simbólicas, nos localiza no tempo, deixando 

evidente que o controle do tempo foi e é uma preocupação humana. 

Pensar a memória enquanto elemento propulsor na construção da autobiografia nos 

parece legítimo. O indivíduo que se propõe escrever sua própria história, o faz utilizando 

inevitavelmente suas memórias. São essas reminiscências do passado que permitem a 

constituição de um enredo que inevitavelmente é feito sob a ótica do autor. Deve-se considerar 

neste constructo, recortes, interpretações, esquecimentos, sofrimentos, tentativas de 

enaltecimento de situações em detrimento de outras. 

Paul Ricoeur (2007) tem discutido os usos e abusos da memória pelos historiadores, e 

quão estes são dependentes desta. O autor ressalta que há diferença entre a imaginação e a 

memória. O objeto delas é algo ausente, mas no caso da memória não é ausente no sentido de 

irreal ou fictício, mas sim no de ter sido (RICOEUR, 2007, p. 40). A memória, para o autor se 

constitui em uma espécie de fenômeno que recorda, reapresenta uma imagem do que se foi, 

concebendo possíveis distorções. Há de se compreender que a memória se desloca e nesse 

movimento dão-se as negociações, não nos lembramos de tudo, a memória é seletiva.  Ricoeur 

pontua que “não temos nada melhor que a memória para significar que algo aconteceu, ocorreu, 

se passou antes que declarássemos nos lembrar dela” (RICOEUR, 2007, p. 40).  Entretanto o 

autor faz algumas ponderações: 

Uma ambição, uma pretensão está vinculada à memória: a de ser fiel ao 

passado; desse ponto de vista, as deficiências procedentes do esquecimento, 
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[...] não devem ser tratadas de imediato como formas patológicas, como 

disfunções, mas como o avesso de sombra da região iluminada da memória, 

que nos liga ao que se passou antes que o transformássemos em memória. Se 

podemos acusar a memória de se mostrar pouco confiável, é precisamente 

porque ela é o nosso único recurso para significar o caráter passado daquilo de 

que declaramos nos lembrar (RICOEUR, 2007, p. 40). 

Sobre a problemática da memória o autor propõe que a escrita da história se oriente pela 

ética, respeitando o direito tanto do esquecimento, por parte das testemunhas, no caso de 

experiências traumáticas, como permitindo ecoar as vozes dos marginalizados da História. 

Destarte, essa perspectiva transita entre “o direito do esquecimento” e senso de justiça. 

Subtende-se que de certa forma, a memória é um elemento que atormenta os vivos daí essa 

articulação com passado, de modo a resolver as questões que já se foram, é preciso que o 

presente esteja, de certa maneira, em paz. Pensando nessa memória enquanto possibilidades de 

enquadramentos do passado, e considerando sua ambição veritativa, algumas reflexões acerca 

das memórias do compositor e intérprete goiano Francisco Ricardo de Souza, Marrequinho, 

permitem entrever a leitura que ele faz de si mesmo. Sobre as narrativas de si, na qual a memória 

é acionada, explica Brito, que, se trata de “experiências de vida e de eventos passados, são 

reconstruídas sob a influência de experiências vivenciadas posteriormente aos fatos narrados, 

um sem-número de significados são incorporados ao depoimento, o que faz do presente uma 

temporalidade essencial da narrativa” (BRITO, 2010, p. 166). 

Em sua autobiografia Marrequinho evidencia que sua vida foi inegavelmente permeada 

pela música sertaneja goiana e nacional, sua narrativa é norteada pelos marcos desse gênero, 

explicitando que estas canções compõem sua memória individual. Sobre a memória individual 

Maurice Halbwachs enfatiza a força dos diferentes pontos de referência que estruturam nossa 

memória, inserindo-a na memória da coletividade (HALBWACHS apud POLLAK, 1989, p. 

3). Halbwachs sugere ainda, que a memória é seletiva, não lembramos de tudo, “daí um 

processo de ‘negociação’ para conciliar memória coletiva e memória individual” 

(HALBWACHS apud POLLAK, 1989, p. 3 e 4). Sobre sua autobiografia acrescenta 

Marrequinho: 

Minha pretensão é registrar o desenrolar da minha própria jornada de vida, que, 

de certa forma, esteve sempre entrelaçada com o meio musical e mais 

particularmente com o segmento musical sertanejo do Brasil. Mais 

particularmente ainda, com o meio sertanejo, de Goiás. (SOUZA, 2010. p. 21). 

Em entrevista, Marrequinho enfatiza que nunca teve a intenção de contestar as demais 

abordagens acerca da história da música sertaneja em Goiás, estabelecendo desse modo seu 

ponto de vista como único, mas relatar suas experiências e impressões sobre o vivido, fazendo 

uso, portanto, de sua memória: 
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[...] quero deixar bem claro nessa entrevista que eu estou te concedendo que 

são pareceres meus, conclusões minhas, eu não quero polemizar com ninguém 

não quero contradizer ninguém, vou simplesmente dizer minha forma de ver a 

coisa, isso depois de ter percorrido grande parte da estrada que eu passei 

analisar o desenvolvimento da música sertaneja. Porque naquela época a gente 

fazia isso espontaneamente sem muito conhecimento de causa sem procurar 

também muita explicação do porquê da coisa ser da forma que era (Entrevista 

concedida à autora em 13/09/2014). 

 Na esteira deste raciocínio, direcionar o olhar do historiador às memórias de Marrequinho 

parece-nos viável e legítimo. Tanto no que diz respeito a um possível entrecruzamento da 

memória coletiva com a memória individual, dado que as memórias individuais do compositor 

situam-se no espaço privado e público, sendo este último um espaço de socialização das ideias 

e canções de um período - décadas de 50, 60 e 70 (período de maior intensidade de suas 

composições) e de um espaço (Campinas e a recém-criada Capital Goiânia); quanto na intenção 

de dar visibilidade à história de vida (e autobiografia) de homens comuns. Histórias vistas pela 

história convencional como anônimas ou pouco necessárias para compreensão de um enredo 

que tende a acentuar os feitos de figuras emblemáticas, em especial no âmbito político-

econômico.  

À luz dessa ideia, a análise da autobiografia de um músico regional de relativa expressão, 

obviamente tal expressividade não está balizada pelas renomadas gravadoras, pelos grandes 

shows e nem pelos veículos midiáticos em nível nacional, mas pelo alcance e expressividade 

de suas composições que, ao longo do tempo construiu sua trajetória artística envolta na música 

sertaneja, parece-nos possível devido a já propalada reflexão/revisão historiográfica, na qual 

foi possível visualizar uma considerável expansão das fontes e métodos, de modo a 

compreender que as expressões artísticas são demasiado complexas e que análises totalizantes 

encobrem brechas significativas para a análise da história e da cultura. Sob esse raciocínio, o 

exame da vida e obra do compositor Marrequinho, nos permite inferir que “além de ser veículo 

para uma boa ideia, a canção (e a música popular como um todo) também ajuda a pensar a 

sociedade e a história. A música não é apenas ‘boa para ouvir’, mas também ‘boa para pensar’” 

(NAPOLITANO, 2005, p, 11).  

Assim sendo, as experiências narradas em sua abordagem autobiográfica, bem como em 

suas canções se inspiram em suas memórias, são recordações de um passado por vezes 

nostálgico, composto por uma aura de lembranças e sentimentalismos. No trecho da canção 

Reminiscências de autoria de Marrequinho (parceria com Mozart e Mozair), tal passado 

marcado pelo saudosismo é referenciado; palavras como reminiscência, lembrança e antiga 

dão o caráter nostálgico à canção. 
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Reminiscências
64

  

(Marrequinho, Mozart e Mozair) 

  

Reminiscências vou levando por aí 

Dentro da alma guardo coisas que aprendi 

Quando morava lá pras bandas do Bofim 

Minhas lembranças têm origens muito antigas 

E é por isso que canto essas cantigas 

Do mesmo jeito que o meu pai cantou pra mim 

 

 

No que se refere ao aspecto musical, a canção Reminiscências constitui-se em ritmo 

sertanejo, apresentando uma característica singular: a passagem do referido gênero  para a  Folia 

de Reis. Pontualmente entram em cena instrumentos típicos do festejo, tais como a viola, caixa, 

pandeiro e acordeom.  Nesta altura da música, os instrumentos de percussão ganham destaque, 

explicitando uma mudança rítmica visível. Marrequinho ao longo de sua carreira, embora 

permanecesse na cidade, teve intensa proximidade com as folias, nos interiores e nas fazendas, 

sobretudo no período de formação da dupla Marreco e Marrequinho. 

Em relação às discussões feitas por Paul Ricoeur sobre a memória, deduzimos que 

Marrequinho dialoga com sua memória (pessoal e coletiva), utilizando-a como constructo para 

sua versão a respeito do passado por ele narrado em sua autobiografia. Essa apreciação do 

passado se faz através de representações que o autobiógrafo faz de si, sobretudo da maneira que 

ao longo de sua vida o passado se fez lógico, compreensível. Trata-se de um olhar voltado para 

o decorrido, entretanto, tal olhar parte do presente, daí a força de tal tempo nas interpretações 

acerca do passado.  

Na leitura inquieta do que passou, a visão que se apreende acerca da interpretação que o 

artista faz de sua carreira é que não raro, se viu impedido de suas ambições artísticas e das 

eminentes oportunidades, precisando, por diversas ocasiões, escolher entre a música e as 

responsabilidades que lhe chegaram muito cedo, dada a sua instável situação social e financeira.  

Sob tais circunstâncias, ao longo de sua trajetória o artista buscou conciliar a carreira 

artística pouco rentável com outros trabalhos mais convencionais, tais como motorista, dentre 

outros serviços diversos. Considerando a dificuldade de ordem econômica e compreendendo 

que esse contexto não foi precedência apenas do músico, é possível inferir que até o final da 

                                                           
64 Reminiscência. In: SOUZA, Francisco Ricardo de. Marrequinho - o menino de Campo Formoso. Goiânia: 

Editora Kelps, 2010. p. 221. https://www.youtube.com/watch?v=0sGQ81toLAU. Acesso em 12/10/2015. Álbum: 

"Marrequinho - Uma Vida, Uma História" – 2005. Faixa 08 do CD Ilustrativo. 
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década de 197065, manter-se apenas com o trabalho musical foi primazia de poucos, sobretudo, 

para quem vivia longe dos grandes centros como o Rio de Janeiro e São Paulo.  Essa dificuldade 

fica explícita no trecho a seguir: 

Estava com 29 anos, sem emprego, sem rendas, a não ser o pinga-pinga dos 

direitos autorais. Não era o suficiente para garantir tranquilidade. Em matéria 

de finanças, eu estava num mato sem cachorro. A fama alimenta o ego, mas 

não enche barriga, a menos que faça uso do prestígio advindo dela (da fama) 

para realizações que produzam resultados concretos (SOUZA, 2010. p. 73). 

Direcionar nosso olhar às discussões a respeito da legitimidade e problemática do 

discurso autobiográfico na escrita histórica nos pareceu imprescindível, já que essa modalidade 

textual contribuiu para nosso entendimento acerca do objeto em questão.  O caminho percorrido 

considerou a escrita autobiográfica sem ignorar suas possíveis armadilhas, compreendendo-a 

como um arcabouço narrativo que envolve lembranças, recortes, seleções, experiências, em 

geral alinhavadas pela memória individual e coletiva.  

É interessante, nessa discussão, observar a força dos lugares. Ricoeur explica que esse 

poder dos lugares se dá devido ao seu caráter referencial, ou seja, é “na superfície habitável da 

terra que nos lembramos de ter viajado e visitado locais memoráveis. Assim, as ‘coisas’ 

lembradas são intrinsecamente associadas a lugares” (RICOEUR, 2007, p. 57). Acrescenta 

ainda: 

Esses lugares de memória funcionam principalmente à maneira dos reminders, 

dos indícios de recordação, ao oferecerem alternadamente um apoio à memória 

que falha, uma luta na luta contra o esquecimento, até mesmo uma 

suplementação tácita da memória morta. Os lugares ‘permanecem’ como 

inscrições, monumentos, potencialmente como documentos, enquanto as 

lembranças transmitidas unicamente pela voz voam, como voam as palavras 

(RICOEUR, 2007, p. 58). 

Essa preocupação com os lugares é bastante visível no discurso autobiográfico de 

Marrequinho, no qual os lugares da velha Campininha e da recém-fundada Capital, Goiânia, 

são constantemente mencionados, tanto no livro quanto nas letras de canções. Posteriormente 

analisaremos mais detidamente as menções aos lugares. 

                                                           
65 É a partir das décadas de 1980 que se testemunha uma significativa ampliação junto ao público e obviamente 

uma expressiva vendagem de discos, do gênero sertanejo. A efetivação dos grandes shows sertanejos (com toda 

estrutura de palco e instrumentação – alguns shows ornamentados inclusive com orquestra) passam a ser bastante 

comuns, inclusive a partir do momento que as canções sertanejas adentram nas telenovelas. A Emissora de 

Televisão pioneira no uso da música em horário nobre nas novelas foi a extinta Manchete com as novelas Pantanal 

(1990) e Ana Raio e Zé Trovão (1991), posteriormente a Rede Globo com a novela O Rei do Gado (1996). Para 

maiores informações sobre a modernização da música sertaneja, bem como da inserção do gênero nas trilhas 

sonoras das novelas de horário nobre, ver a Tese de Doutorado de Gustavo Alonso: Cowboys do Asfalto: Música 

sertaneja e modernização brasileira (2011). 
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Portanto, as análises sobre os textos autobiográficos nos permitiram tatear com menos 

dificuldade o intrincado campo dessa modalidade textual, contribuindo parar uma melhor 

compreensão da relação entre memória, ficção e sociabilidade. Logo, adensou nossas lentes 

para uma melhor leitura a respeito da percepção que o compositor Marrequinho tem de si 

próprio, de sua trajetória e da cidade; auxiliando-nos a situá-lo em um contexto, no qual sua 

produção musical dialoga com a conjuntura de crescimento da cidade de Goiânia, tendo 

Campinas como elemento adjunto do processo.  
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CAPITULO IV 

MARREQUINHO NA CENA MODERNA: PRODUÇÃO E RECEPÇÃO 

MUSICAL 

 

 

4.1. Marrequinho na cena goiana 

 

  É de fundamental importância para nosso estudo situar a obra do compositor/cantor 

Marrequinho na cena cultural goiana. Como já foi evidenciado, o artista se muda para Goiânia 

em 1947, ainda criança. Sobre a nova capital, Marrequinho afirma que à época tratava-se de 

“uma cidade nascente, pequenina, só o miolo”; no que se refere a “Campinas propriamente dita, 

ruas cheias de terras e gente comum onde todo mundo conhecia todo mundo [...]”. Sobre suas 

lembranças de Goiânia e Campinas, acrescenta: 

[...] Goiânia foi escolhida exatamente pela a proximidade da existência de 

Campinas, pra que se facilitasse onde já houvesse edificações, pessoas e tal, 

pra facilitar a chegada daqueles que viriam construir Goiânia. Goiânia estava 

sendo iniciada, naquela época quando eu cheguei aqui em Goiânia, em 1947, 

o que havia realmente da cidade de Goiânia era a Praça Cívica onde estava o 

palácio, prédios dos Correios prédios administrativos, avenida Goiás que ia até 

a Praça do Bandeirantes [...] Existia logo mais abaixo o bairro popular que foi 

criado exatamente para abrigar os trabalhadores que viriam da cidade de Goiás 

para construir Goiânia. Estava sendo construída a Estação Ferroviária e havia 

o aeroporto de Goiânia, onde hoje é um dos bairros nobres, praticamente 

central de Goiânia que é hoje o Setor Aeroporto. Então Goiânia era ainda 

praticamente um projeto em execução (Entrevista concedida à autora em 

13/09/2014). 

 O trecho da entrevista acima confirma a ideia de que Marrequinho acompanhou a 

expansão de Goiânia, suas declarações deixam entrever que tal crescimento foi vivenciado, em 

sua grande maioria, a partir de Campinas. Segundo o compositor “Campinas era onde havia 

convívio social, onde havia movimento comercial e onde havia moradores, música e movimento 

de cidade propriamente dita”. A partir dessa concepção é possível observar menções sobre 

Goiânia em algumas canções, dentre elas, as citadas Saudade e nada mais e Os dois amores 

que eu tenho. São canções que expressam, sobretudo a primeira, o dinamismo da cidade, as 

mudanças na paisagem, deixando claro que a cidade encontrava-se em contínuo processo de 

mudança.  

O contexto musical – seu tempo, o lugar, as influências - de um determinado 

artista/compositor diz muito de sua obra. Considerando a proposição, a ideia de “cena musical” 

proposta por Will Straw, muito contribui com a análise da obra de Marrequinho, especialmente 
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por percebermos que seu corpus musical, como os primórdios da música sertaneja erigida em 

São Paulo na década de 1930, se constitui no espaço urbano66.  

Pode-se entender a cena musical como “um espaço cultural no qual um leque de práticas 

musicais coexistem, interagem umas com as outras dentro de uma variedade de processos de 

diferenciação, de acordo com uma ampla variedade de trajetórias e interinfluências” (NEGUS, 

apud NAPOLITANO, 2005, p. 31). Para Will Straw a noção de cena desenvolveu-se em duas 

direções nos últimos anos. “Em uma delas, ‘cena’ é um elemento em uma série lexical que 

inclui ‘subcultura’, ‘tribo’ e outras unidades culturais nas quais se supõe que a música exista” 

(STRAW, 2012, p. 3). Em tal perspectiva, as canções compostas por Marrequinho entre as 

décadas de 1950 e 1970 se configuram em desdobramentos e intersecções do gênero sertanejo, 

visto que a acepção de identidade una, purismo cultural e obviamente musical tem perdido 

espaço para uma leitura processual e intercultural das identidades, dos variados estilos musicais 

e/ou subgêneros. 

Retomando o conceito de “hibridismo” proposto por Canclini no qual a hibridação não é 

sinônimo de fusão sem contradições, mas sim de possíveis formas particulares de conflito 

geradas na interculturalidade, as canções do compositor goiano apresentam elementos da 

nomeada “música caipira” bem como do “sertanejo romântico”. Percebe-se, pois uma 

negociação entre “tradição” e a “modernidade”, modernização esta simbolizada pelo 

crescimento contínuo das cidades e obviamente a coexistência de experiências e vivências 

rurais e urbanas. Ao considerar o caráter híbrido das representações culturais, “pode-se talvez 

liberar as práticas musicais e literárias e midiáticas da missão ‘folclórica’ de representar uma 

só identidade” (CANCLINI, 2013, p. XL).  Sob tal lógica o tradicional e o moderno se 

coadunam nas canções de Marrequinho, há um diálogo entre um passado delineado por 

nostalgias e a concepção de um futuro que simboliza as inevitáveis mudanças, o progresso. 

O outro viés da concepção de “cena musical” proposta por Straw propõe “teorizar a 

relação da música com a geografia, o espaço” (STRAW, 2012, p. 3). Algumas canções de 

Francisco Ricardo de Souza apresentam relação com os espaços da cidade.  Os espaços físicos 

se constituem em espaços de sociabilidades, no qual se estabelecem redes de convívio e práticas 

                                                           
66 Contudo, valem algumas ponderações. Não se deve ignorar que no que se refere à música do compositor 

Marrequinho, embora as composições se deem na cidade e sua temática contemple os dilemas amorosos – em 

geral vivenciados na cidade (nos bares) - sua obra traz subjacente sua leitura de indivíduo interiorano, migrante, e 

que, em certa medida, tivera uma infância influenciada pelas experiências do interior goiano – da vida rural. Além 

disso, segundo o próprio compositor, quando criança, gostava de ouvir os cantores de renome nacional que 

tocavam nas principais rádios, artistas estes que se aproximavam do que designamos hoje de “música caipira”. 
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musicais. São, pois, espaços de interação. Bares, programas de rádio, a pensão onde se 

encontravam os violeiros e circos formam os espaços de circulação e execução das músicas e 

se traduzem em espaços de movimentação de bens culturais. Straw afirma ser de fundamental 

importância os estudos acerca das “cenas” direcionarem o olhar “ao papel das instituições de 

nível mais baixo como bares, lojas, locais de criação de redes por meio dos quais as práticas e 

as pessoas circulam” (STRAW, 2012, p. 3). 

Analisando o quadro de circulação da música do compositor, a produção de suas canções 

esteve profundamente ligada ao transcurso da vida social da cidade, das possíveis áreas em que 

as pessoas viviam sua relação com a música. Esse contexto, de incipiente mercado de músicas 

sertanejas gravadas em Goiânia e em São Paulo se configura em espaços nos quais se conforma 

a relação entre as pessoas e o lugar. No trecho a seguir, Campinas é apontada como ponto de 

encontro dos violeiros, conhecida popularmente pelos cantores de música sertaneja como o 

“Reduto dos Violeiros de Goiás” (SOUZA, 2010, p. 37): 

Havia em Campinas (minha amada Campininha), na Avenida Bahia (hoje, 

Alberto Miguel), entre as Ruas Benjamin Constant e Rua Rio Verde, a pensão 

da dona Brasilina, que era onde muitos Artistas Sertanejos se hospedavam. É 

que lá, era um ótimo ponto de referência, tinha uma boa localização e os preços 

eram no jeito, por ser uma hospedaria muito simples. A pensão da dona 

Brasilina era um reduto de caipiras. Era chamada de Pensão dos violeiros e 

Hotel da caipirada (SOUZA, 2010. p. 2).   

[...] 

A violeirada da época, fazia “soca” em três pontos distintos. Á noite, era 

cachaçada no “Nosso Bar”, na Avenida Anhanguera esquina com Rua Catalão 

(hoje se chama Senador Jaime), em Campinas. Durante o dia, havia duas 

opções: era a pensão da dona Brasilina ou o Bazar Paulistinha. Na pensão 

sempre havia “violada”. No Bazar, a gente ia por motivos óbvios. Era lá que 

estava o homem que tinha prestígio suficiente para mandar gravar quem ele 

quisesse: Waldomiro Bariani Ortêncio (SOUZA, 2010. p. 47). 

Com relação aos espaços apresentados no trecho acima (Nosso Bar, Pensão da dona 

Brasilina e o Bazar Paulistinha), faz-se indispensável algumas distinções. No que diz respeito 

aos dois primeiros, simbolizavam os espaços informais de encontro dos violeiros, no qual 

transitavam pessoas comuns (trabalhadores e aspirantes a cantores de música sertaneja), 

compondo um cenário de bate papo e iminentes rodadas de cachaça. São espaços que 

permitiram a sedimentação das sociabilidades erigidas em torno da música, emergindo em tal 

quadro laços afetivos que possibilitaram em alguns momentos a composição de duplas 

sertanejas. O terceiro espaço (o Bazar Paulistinha) constituiu-se em ambiente formal, composto, 

em larga medida, pela a elite cultural da capital, visto que seu proprietário - Bariani Ortêncio, 
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desde os primórdios compôs a “elite” cultural da cidade. Havia em torno do Bazar uma aura de 

negócios e oportunidades.  

 Sobre o aparato estrutural na edificação de Goiânia, faz-se interessante ressaltar o apoio 

logístico de Campinas na construção da Capital. O bairro, localizado na zona oeste , constitui-

se em suporte humano e territorial para a expansão da Capital. O desenvolvimento da recém- 

fundada cidade contou com a proximidade de Campinas para sua dinamização. “Até meados de 

1933, Campinas era um município com 123 anos de história e grande extensão de terras” (GOMES, 

2011, p. 1). Após ser definida como a nova Capital do Estado de Goiás, “Campinas, ou 

Campininha, como alguns preferem, abriu mão da sua autonomia de sede municipal para integrar o 

projeto de desenvolvimento político e econômico do Estado. O que aconteceu no ano de 1935, 

quando um decreto criou, oficialmente, o município de Goiânia” (GOMES, 2011, p. 1).  Segundo 

o Historiador Horieste Gomes67, autor de livros sobre Campinas: 

Campinas renunciou a tudo. Abriu mão de ser uma sede municipal, do potencial 

que possuía – como toda cidade pequena do interior goiano – dos recursos humanos, 

da matéria-prima, de sua pequena indústria de base que contava com serralheria, 

marcenaria, metalúrgica, cerâmica e olarias, dentre outras. “Por tudo isso, mais a 

doação de terras por parte dos fazendeiros e suporte na construção da capital, 

Campinas é a mãe de Goiânia” (GOMES, 2011, p. 1).   

 

 

 

 

                                                           
67 GOMES, Horieste. Disponível em: http://g1.globo.com/goias/noticia/2011/10/campinas-e-mae-de-goiania-diz-

historiador-horieste-gomes.html. Acesso em: 25/10/2015. 

Figura 16: Ônibus do transporte coletivo que fazia o trajeto da  

Praça Joaquim Lúcio até a Praça do Bandeirante, s/d. 

Fonte: http://www.dinomarmiranda.com 
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 Segundo o historiador, a fundação de Goiânia trouxe pontos positivos e negativos para 

Campinas. Com progresso, a população perdeu o sossego da vida bucólica interiorana, as 

relações entre os moradores se esfacelou, havendo pouca interação entre eles. Segundo análise 

do estudioso: 

Campininha era tranquila e acolhedora e estava dentro dos padrões de 

sustentabilidade. As décadas seguintes, entre 1950 a 1970, marcaram o início 

acelerado do processo especulativo de loteamento e do rompimento com o projeto 

arquitetônico de Goiânia. A partir dos anos de 1970 há o início da expansão 

verticalizada e continua a expansão horizontal. Na década de 1970, Goiânia e outras 

capitais brasileiras sofreram com o inchaço provocado pelo êxodo rural, que se 

expandiu para a periferia do centro, como é o caso de Campinas, Leopoldo Bulhões, 

Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, dentre outras (GOMES, 201, p. 1).   

 

 O historiador observa que a transição de Campinas de bairro residencial para bairro comercial 

vinha ocorrendo desde a década de 1970, sendo acelerada após a década de 1980. Destarte, a 

fundação de Goiânia, inevitavelmente mudou a dinâmica de Campinas, passando de espaço 

relativamente autônomo para um espaço de suporte.  A partir de então, a logística e o dinamismo da 

região tem estado sobremaneira a serviço das demandas de Goiânia, assumindo desse modo uma 

função complementar à Capital do Estado. 

Essa relação de significativa proximidade entre Goiânia e Campinas esteve, em certa 

medida, arrolada ao fluxo de reprodução das canções de Marrequinho, constituindo-se, pois, 

em lugares nos quais tais canções foram pensadas, ouvidas - vivenciadas. Utilizando os 

ensinamentos Will Straw, tais espaços (as cenas), formam uma espécie de sistema destinado a 

lembrar, transformar, movimentar a expressão cultural e a energia social, desse modo, concebe-

se a ideia de circulação, de fluxo de variadas experiências. Tais experiências se configuram em 

práticas musicais articulando sentido ao espaço (STRAW, 2012, p. 1).  

Considerando o caráter sociológico e plástico da ideia de “cena” proposto por Straw, 

infere-se que o pesquisador propõe em seus estudos “contemplar as relações formadas na 

circulação global da música popular massiva, sem deixar de lado possíveis encaixes com 

circulações restritas e referências regionalizadas” (STRAW, 2012, p. 3). Afirma ainda, ser de 

suma importância que todo enfoque acerca dos “movimentos musicais” – independente do 

gênero – esteja atento ao caráter móvel (as transformações) da música. Esta, além de expressão 

de intenções claras, caminha também pelas subjetividades e sensibilidades, percorrendo 

caminhos às vezes sinuosos e frequentemente mutáveis, daí o caráter nada estático do campo 

musical. 
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Sobre a ideia de “identidade e autenticidade” no âmbito musical Will Straw parece intuir 

que as abordagens caminharam e caminham no sentido de aceitar que tais conceitos foram 

socialmente (intencionalmente) construídos (STRAW, 2012, p. 2). Outra relevante questão 

levantada diz respeito à inter-relação entre música e lugar (STRAW, 2012, p. 2). Segundo o 

pesquisador, é fundamental problematizar tal relação, caso contrário, cairemos em 

reducionismos, capazes de impossibilitar leituras que percebam nuances viscerais. Tais 

proposições parecem-nos bastante coerentes se observamos que tanto a primeira quanto a 

segunda compuseram as análises acerca da música sertaneja em Goiás. A ideia de uma música 

autêntica e genuína compôs o cenário musical goiano, o próprio Marrequinho ao ser 

referenciado em alguns programas e/ou eventos é definido como um representante da 

“autêntica” música sertaneja (ou mesmo caipira).  

Sobre a segunda questão levantada por Straw parece também aplicável às experiências 

musicais no Estado de Goiás, sendo este, frequentemente denominado como lugar quase que 

unicamente promotor de música sertaneja. Tal concepção esbarra exatamente no fato já aludido 

de que, ao relacionar sem ponderações o “lugar” e a “música”, corre-se o risco de inabilitar toda 

uma gama de experimentos musicais subjacentes. Dessa forma, faz-se necessário realizar 

análises acuradas, atentando para o fato de que, no que se refere ao campo musical, deve-se 

considerar que se trata de intrincadas redes de informações (saberes e práticas). Desse modo, é 

possível apontar significativas tendências de um determinado gênero ou subgênero a um 

respectivo lugar ou região, contudo, deve se evitar abordagens cujas propostas tendem a leituras 

pragmáticas, pouco reflexivas e hierarquizantes. Sob tal perspectiva, a ideia de cena, portanto, 

postula a possível coexistência de várias práticas, estilos e valores sem formatos pré-

determinados ou análise engessadas (STRAW, 2012, p. 5).  

Com base nesse raciocínio e à luz das discussões feitas por Will Straw, vale relembrar 

que a música sertaneja, a partir da década de 1980 com sua considerável expansão em nível 

nacional, rompeu certo “confinamento regional”. No entanto, alguns eventos como, por 

exemplo. os rodeios ou as apresentações de cantores sertanejos em bares, ainda parecem estar 

ligados a determinadas localidades, ou pelo menos com mais expressividade68. Em entrevista 

                                                           
68 As festas de rodeio compostas por grandes shows de cantores sertanejos ainda estão muito relacionadas aos 

interiores (sobretudo de São Paulo) e a Goiás (inclusive na capital). Além destas, as apresentações de cantores do 

gênero em bares (sofisticados ou não), são bem frequentes em Goiânia. Sem dúvida há a existência de alguns 

eventos do gênero sertanejo relacionados a algumas regiões, exemplo bastante atual é a realização de um complexo 

de apresentações sertanejas em Goiânia (com público variado, contendo inclusive espaços que atendem a classe 

mais abastada da cidade) denominado de “Vila Mix”. Contudo, o que nos parece perigoso são as leituras que 
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Straw corrobora tal ideia, ao afirmar que “os estilos musicais podem ser de caráter cosmopolita 

e circulante, mas os eventos musicais ainda estão muito ligados ao local” (STRAW, 2012, p. 

6). 

Trazendo a ideia de “cena” para o contexto de elaboração e divulgação das canções de 

Marrequinho, observa-se que esta foi permeada pela ideia de “modernidade”, própria da 

fundação e expansão de Goiânia. Nesse cenário, a cena musical goiana foi constituída pelos 

espaços de congruência dos artistas (bares, pensão, festas religiosas, apresentações em circos, 

programas de rádio e especialmente o Bazar Paulistinha). Os espaços se constituíram em lugares 

que compuseram a rede musical do período. Sem dúvida as primeiras gravações em Goiás – 

por intermédio de Bariani Ortêncio – bem como a possiblidade de gravar em São Paulo 

movimentou o circuito musical ainda incipiente, assim a gradativa popularização (por meio do 

rádio, das apresentações e gravações) integrou Goiás ao mercado nacional de música sertaneja, 

possibilitando interinfluências. Em relação a tais espaços nos quais a música circulava, espaços 

formais e informais cujo propósito seria a sedimentação das duplas sertanejas. Como acrescenta 

Morais: 

Esse pessoal, que dizer, quando eu tomei consciência deles – isso aí na década 

de 60 - que eu comecei a me interessar por música em 65, 66, eu logo descobri 

esse pessoal, eles eram profissionais aqui. Você só tinha amador aqui mexendo 

com música popular brasileira, era só amador, mas no sertanejo eles eram 

profissionais, eles já tinham se profissionalizado. Por que? Porque tinha 

mercado. Então eu acho que a gente tem que lembrar isso aí, se não a gente 

fica achando que é aquele cara puro, da roça, que ficava bebendo água na bica 

d’agua e não é isso! 

[...] 

Eles tinham noção de palco, como se apresentar, eles eram artistas mesmo. 

(Entrevista concedida à autora dia 07 de janeiro de 2016, no Centro Cultural 

Oscar Niemeyer). 

 Para Morais havia no período, relativo profissionalismo, o que possibilitava uma 

movimentação na cena musical sertaneja goiana. Para além dos lugares informais, Morais 

chama a atenção para a ambiência urbana atenta ao mercado da música, daí a desmistificação 

de que no período os artistas tivessem pouca noção do caminho pelo qual a música sertaneja 

caminhava. 

Por certo, à época das gravações de Marrequinho, suas já mencionadas características 

(autorais) identificavam-se com as alterações pelos quais o gênero direcionava, desse modo, as 

práticas musicais de outros espaços como São Paulo, por exemplo, interferiram nas práticas 

                                                           
explicam tais vivências musicais como específicas ou unicamente de tais regiões, é partir dessas leituras que 

emergem as parelhas simplificadoras como: Música sertaneja/Goiás e Rio de Janeiro/samba. 
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locais – vislumbradas pelas significativas mutações musicais. A partir dessa fase inicial, a 

música sertaneja goiana extrapola as experiências regionais (locais) dialogando com outras 

regiões, formando, por conseguinte uma rede musical sertaneja mais ampla. 

 

4.2. Marrequinho e a incipiente “indústria fonográfica” goiana 

 

 Nas principais décadas (1950, 60 e 70) de alcance do músico Marrequinho junto ao 

público goiano, a nascente indústria fonográfica local ainda engatinhava. Como já mencionado 

no segundo capítulo, as gravações feitas em Goiás passaram pelo crivo do proprietário do Bazar 

Paulistinha, Bariani Ortêncio69 – este também, além de literato, compositor de música sertaneja. 

Tal prerrogativa se deu muito possível devido sua naturalidade - paulista – e à instalação de um 

bazar em uma cidade nascente – a nova Capital do Estado, Goiânia. Segundo o próprio Bariani, 

o comércio do bazar iniciou-se com a venda de aviamentos, já que sua mãe era costureira e 

notara a falta de artigos relacionados à costura na Capital. 

O Bazar Paulistinha foi fundado em 45, 1945, porque minha mãe era, e minhas 

irmãs, elas tinham ateliê de costura era da alta costura aqui, então não tinha 

aviamento, aviamento aqui eram comprados em Uberlândia na Casa Goiana. 

Eu então eu fui a São Paulo e comprei, comprei uma mala de aviamentos 

trouxe, aí no final nós resolvemos abrir uma lojinha, aí abrimos uma loja só de 

aviamentos em 45 “A Costureira”. Aí foi evoluindo, evoluindo passei pra 

discos e tal, hoje virou, o ano que vem já vai fazer 70 anos.  

[...]  

Não, era só bazar, vendia tudo, lá na frente, aí eu fui trabalhar com disco já em 

48 por aí. Aí quando eu casei, aí eu tinha uns coador de chá dentro de uma 

caixa de disco da Continental, a caixa era de disco, mas a caixa pegava vinte 

cinco cinco discos 78, então a caixa era vazia aproveitei e coloquei os coadores 

de chá, mas tinha a Continental tinha uns três sininhos que caracterizava, todo 

mundo sabia que era disco, então eles falava “ei que disco tem lá” eu falava 

“aqui não é disco aqui e coador de chá’, “mas que disco?” “Não, é coador de 

chá”. Aí eu falei vou mexer com discos, aí fui a São Paulo comecei a mexer 

com discos por isso. Então foi uma coincidência, não é que... sabe, que eu 

queria mexer com discos eu tava... era o que vendia mais eu ia trabalhar né? 

Todo mundo procurando, procurando, então eu vou mexer com discos e virei 

o maior comprador de discos do interior Brasil (Entrevista concedida à autora 

em 13/10/2014, p. 3). 

                                                           
69 Bariani Ortêncio é um representante da elite cultural goiana, com vínculo em várias instituições de caráter 

cultural. É empresário e folclorista, um dos fundadores da União Brasileira de Escritores-Seção Goiás, na qual foi 

presidente por três mandatos. Atual presidente da Comissão Goiana de Folclore. Membro da Associação Goiana 

de Imprensa, do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, da Academia Goiana de Letras, da Sociedade 

Geográfica Brasileira, da Comissão Nacional de Folclore, do Conselho Estadual de Cultura, da Academia de Letras 

do Centro-Oeste. 
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 Com base nesse relato, segundo Bariani, seu direcionamento ao mercado musical se deu 

de modo pouco planejado, sendo favorecido pelas circunstâncias da expansão de Goiânia. 

Observa-se que se tratava de um comércio bastante embrionário, no qual o tino comercial do 

proprietário e o contexto de desenvolvimento da cidade propiciaram o crescimento do negócio.  

 

 

 

 

 

 É nesse contexto de expansão comercial que o mercado fonográfico em Goiás se 

desenvolveu. A ligação comercial entre o proprietário Bariani Ortêncio e as gravadoras de São 

Paulo foi favorecida pelas contínuas negociações (compra) de discos para revenda em Goiânia, 

estreitando desse modo, a relação entre o comerciante goiano e os principais selos de São Paulo. 

A partir daí, Bariani passa a ser uma referência para os cantores da Capital e dos interiores70, 

se estabelecendo em espécie de empresário local para quem tivesse interesse em gravar em São 

Paulo ou, mais tarde, em Goiânia mesmo. Há de se recapitular que tal desenvolvimento do 

mercado fonográfico no Estado esteve profundamente ligado à expansão do rádio em Goiás, é 

                                                           
70 Vale ressaltar que estes cantores (duplas, trios) tinham suas experiências musicais bastante próximas dos 

encontros religiosos (folias) ou das apresentações de catiras dos interiores; somado a esse quadro, começam a 

vislumbrar a possibilidade de gravar suas canções, muito pela audição via rádio de cantores sertanejos que exibiam 

uma carreira relativamente consolidada; o próprio Marrequinho se declarou “fã incondicional da dupla Tonico e 

Tinoco” (SOUZA, 2010, p. 23). 

Figura 17: Imagem frontal de uma das sedes do Bazar Paulistinha, em 

Campinas na Avenida 24 de Outubro. Imagem registrada entre as décadas 

de 1960 e 1970. 

Fonte: Instituto Cultural e Educacional Bariani Ortêncio 
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através dele que as canções, bem como o reconhecimento dos cantores, adquirem alcance 

considerável e que, de fato, as gravações assumem amplitude junto ao público local71. Sobre as 

gravações e vendas de discos em Goiânia, na ocasião das primeiras gravações, reitera Bariani 

Ortêncio: 

Porque a gravadora só gravava se comprasse mil discos.. Então eu não 

mandava qualquer um não, mandava aquele que tivesse a possibilidade de 

vender, aí eu mandava gravava, pagava, vinha mil discos pra mim, aí eu pegava 

as caixas de 25 e dava pra eles sair na rua vendendo. Saía pra todo lado 

vendendo, eles mesmos saía vendendo sabe, e depois aqui em Goiás o povo 

apoiava muito – É disco gravado por goiano coisa e tal, todo mundo queria 

ajudar, todo mundo comprava.  

[...] 

I.F.N.S. - E eles vendiam como, de bicicleta? 

W.B.O. – Saía na rua vendendo, as muié da zona gostava era 20 mil reis o 

disco, eles vendiam depois eles iam lá e acertava comigo. Certo, aí então, foi 

por isso que gravou, se eles fossem lá em São Paulo, só lá, eles não gravava, 

de jeito nenhum se eles não fosse comigo não gravava, por que eu comprava 

mil discos (Entrevista concedida à autora em 13/10/2014, p. 4). 

 

 Selos importantes, responsáveis pelo lançamento de grandes sucessos da música sertaneja 

estavam em São Paulo, a Capital paulistana nesse sentido se configurava em local capaz de 

propiciar o amejado sucesso. Havia, embora com dificuldade, comunicação entre alguns artistas 

sertanejos goianos e artistas de outras regiões, tal experiência é figurada pelas parcerias na 

composição de músicas e na composição de duplas (ainda que volúveis). 

 Enquanto o processo de gravação dava seus primeiros passos em Goiás, em São Paulo a 

partir das décadas de 1950, sobretudo a partir de 1960 e 70, o mercado fonográfico estava 

formado. Nesse período, o processo migratório entre campo e cidade já havia relativamente, se 

concretizado. Com o significativo aumento da população urbana, visualizou-se como 

consequência um aumento no consumo de bens culturais, dentre eles, a música, observando 

desse modo a solidificação de uma indústria cultural. Gravadoras, programas de rádio e casas 

de evento se viram consolidadas no plano econômico e cultural. A música, especialmente a 

música popular, e nesse leque a música sertaneja, chegara em lugares mais afastados, bem como 

nas casas da parcela da população com restrito poder econômico. Os migrantes, ou já os filhos 

destes, constituíram-se em público apreciador do gênero sertanejo. Aliás, como já pontuado, 

vem desse gosto os estudos mais conservadores, os quais tendem a condicionar o apreço da 

                                                           
71 Tais gravações se efetivaram em gravadoras de São Paulo e em Emissoras de rádios em Anápolis e Goiânia (em 

geral por intermédio de Bariani Ortêncio). 



127 

música sertaneja à falta de formação e à falta de cultura letrada destes. Essa boa aceitação da 

música sertaneja junto ao público popular ou à grande massa72 estimulou os grandes selos a 

investirem em novas duplas sertanejas, estas por sua vez, preocupavam-se em atender, em certa 

medida, os ditames das gravadoras.  

 Entretanto, deve-se ressaltar a fragilidade das abordagens que se valem apenas da 

premissa de que as duplas e/ou cantores eram reféns da indústria fonográfica, tornando 

fundamental a atenção para o fato de que gravadoras e músicos tinham interesses mútuos, 

embora em alguns momentos díspares, desse modo, a relação era permeada por intercâmbios e 

negociações. 

 Com a ascensão da Ditadura a partir de 1964 e a política de integração nacional, a 

indústria cultural se intensifica, atendendo aos interesses de um capitalismo crescente, a partir 

de uma mirada autoritária do Governo Militar. Sob o discurso do moderno, o País a partir das 

décadas de 1960 e 70 se viu balizado pelos investimentos estatais nas indústrias. Sob a 

perspectiva modernizadora, “na cidade, não seria fácil aos filhos da imigração serem 

considerados jecas por uma sociedade extasiada com a modernização do País” (BRITO, 2010, 

p. 62). Segundo Renato Ortiz: 

Se até a década de 50 as produções eram restritas, e atingiam um número 

reduzido de pessoas, hoje elas tendem a ser cada vez mais diferenciadas e 

cobrem uma massa consumidora. Durante o período que estamos 

considerando, ocorre uma formidável expansão, a nível de produção, 

distribuição e de consumo da cultura; é nesta fase que se consolidam os grandes 

conglomerados que controlam os meios de comunicação e da cultura popular 

de massa (ORTIZ, 1991, p.121). 

 Neste contexto nacional de expansão do mercado cultural, a música sertaneja se 

popularizou. Em Goiás essa embrionária “indústria” de gravação de discos se estabeleceu em 

torno da figura de Bariani Ortêncio e consequentemente do Bazar Paulistinha, como já 

apontado. Tal quadro de efetivação de um mercado fonográfico em Goiás permitiu a 

aproximação entre Marrequinho e Bariani. Esse último, responsável pelas gravações feitas tanto 

em São Paulo quanto em Goiás. 

 

                                                           
72 É sabido que a música sertaneja, em certa medida, reverberou a Indústria Cultural, compondo o que comumente 

se entende por cultura de massas. Contudo, Martin-Barbero chama a atenção para o fato de que a música sertaneja 

não nasce simplesmente desta indústria, mas de um diálogo (peculiar) com experiências de sua matriz cultural 

(rural, por nós aqui apresentada, utilizando de empréstimo de outros autores, o termo “caipira”) de outrora. Assim, 

para Barbero “pensar o popular a partir do massivo não significa, ao menos não automaticamente, alienação e 

manipulação, e sim novas condições de existência e luta, um novo modo de funcionamento da hegemonia” 

(MARTIN-BARBERO, 2003, p.322). 
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4.3. Panorama da produção artística de Marrequinho 

 

 Marrequinho é um dos ícones da música caipira/sertaneja em Goiás, entrecruzando sua 

produção musical ao processo de modernização de Goiânia e os impulsos conferidos pela 

incipiente indústria cultural local. Francisco Ricardo de Souza se declara como cantor de música 

sertaneja, não tendo, segundo ele, participado, da fase dita caipira: 

Na realidade a minha origem é sertaneja toda a minha família é originária da 

roça praticamente, mas na realidade eu nunca me considerei um artista, um 

compositor defensor da música 100% raiz, sou mais do período que 

denominamos a música apenas como música sertaneja e te conto porque, eu 

não tenho muita afinidade com as coisas da roça. Gosto, respeito é 

importantíssimo, mas nunca me senti bem no ambiente roceiro, gosto de ir a 

passeio e breve se possível. Falo isso com toda franqueza, talvez seja até um 

contrassenso eu dizer isso, mas é uma realidade. E quando eu comecei a 

desenvolver esse dom de escrever que foi lá pelos 17 anos de idade, a música 

já estava nesta fase do que conhecemos uma etapa dela como a música 

sertaneja, já havia fugido um pouco das suas origens, ou seja, da música caipira 

propriamente dita e a chamada música de raiz, que pra mim música raiz com 

música caipira significa a mesma coisa, música raiz indica o início da música 

e a raiz da música sertaneja é a “caipira”. Eu já comecei nessa fase da música 

sertaneja, mais evoluída, pouco, ainda não muito, mas já um pouco afastada 

das suas origens, e dos seus formatos originais da forma que ela era criada 

espontaneamente geralmente  por pessoas - não falando de forma pejorativa, - 

mas de pessoas incultas feitas espontaneamente para extravasar um sentimento 

d’alma pela pessoa interiorana e que não tinha também grande conhecimento,  

um vocabulário curto pra expressar exatamente aquilo que ele queria, então era 

um palavreado normal que se usava na época, aquele palavreado típico da 

pessoa interiorana. Eu já comecei então no segundo, eu diria no segundo 

período da música que conhecemos como sertaneja (Entrevista concedida à 

autora em 13/09/2014, p. 3). 

 

Marrequinho fez várias duplas entre as décadas 1950 e 1970 que, foram construídas em 

geral sobre a relação de amizade, havia pouca preocupação com as questões contratuais, daí a 

inconstância das duplas e trios. Suas composições contaram com parcerias de compositores, 

dentre eles Ubirajara Moreira, Odeás Rosa, Ronaldo Adriano (Letinho). Segundo Marrequinho, 

em suas composições havia uma preocupação com a grafia correta das palavras, para o 

compositor, a melhoria na escrita das letras permitiria que o gênero sertanejo alcançasse um 

público maior, visto que a sociedade encontrava-se em fase de transformação. Tal postura 

sinaliza para o caráter processual do gênero sertanejo – embora as mudanças não sejam primazia 

deste - em âmbito nacional, explicitando, que em face das contínuas transformações,  delineou-

se para a “cena musical” a qual conhecemos hoje. No que se refere ao experimento da música 

sertaneja em Goiás e mais especificamente da produção musical de Marrequinho, é interessante 
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notar que apesar da pouca escolaridade73, havia por parte do compositor, certo interesse em 

afastar-se, pelo menos no que se refere à estética da escrita, da fase “caipira”. Ademais, a 

própria figura do cantor distanciava-se da imagem burlesca representada do caipira. Tal 

representação não se deu evidentemente sem conflitos, embora grande parte de suas temáticas 

versarem sobre os amores (comumente ambientados nas cidades), percebe-se com frequência o 

teor nostálgico dos tempos idos, bem como o apego à “tradição”. A tradição reverbera nos 

valores de outrora, sobretudo quando se refere à amizade, ao caráter religioso e à representação 

da mulher74 no contexto social. Trata-se, pois de uma zona instável para delimitações rígidas 

acerca do limites do gênero, ou de uma fase ou outra. 

As mudanças poderiam, involuntariamente, ou não, estar atentas às demandas das 

gravadoras na segunda metade do século XX.  Dentre as várias ressalvas no processo de 

mudança do gênero destaca-se o zelo com grafia das letras bem com as concordâncias.  Em 

uma entrevista, assim se pronuncia Marrequinho sobre as transformações: 

A música sertaneja começou a ser feita por pessoas com a visão mais ampla, 

procurando melhorar a qualidade dos trabalhos feitos através da música. 

Tirando as expressões mais grosseiras não por menosprezá-las, mas com a 

intenção exatamente de chegar num público maior que já absorvesse com 

maior facilidade a música sertaneja. [...] De certa forma havia muito 

preconceito com esse tipo de música, complexo de inferioridade do brasileiro 

na época. [...] 

Aquilo demonstrava uma certa incultura, e o jovem achava que aquilo era meio 

difícil de engolir. Isso é natural, tudo acontece com naturalidade e com lógica 

também (BRITO, 2010, p. 172). 

 A carreira artística de Francisco Ricardo de Souza (Marrequinho) se delineou em meio 

ao processo de consolidação e desenvolvimento de Goiânia, demanda consonante ao estágio 

em que o país vivera de crescimento, modernização e expansão. Esteve ligado aos programas 

de auditório do rádio goiano, sobretudo da Rádio Clube, na qual a dupla Marreco e Marrequinho 

manteve um programa de música sertaneja intitulado “Momento Sertanejo”, cujo o slogan  era: 

“Marreco e Marrequinho, a dupla do momento”. O compositor, ao longo de sua jornada 

artística, formou várias duplas dentre elas: Brasão e Braisito – período que o nome artístico de 

Marrequinho ainda era Braisito (1957), Marreco e Marrequinho (1958), Marrequinho e Nuvem 

Negra (1962), Marrequinho e Silvan (1964) e por último o trio Marrequinho, Venancinho e 

Nhozinho (1967). Embora fugazes, os grupos se constituíam na possibilidade de os cantores 

                                                           
73 De modo geral, os artistas sertanejos da primeira década do século XX, aqui exemplificados como cantores de 

música “caipira”, tinham pouca ou nenhuma escolaridade, daí a dificuldade na escrita e pronúncia correta das 

letras das canções. 
74 A questão da mulher será abordada com mais particularidade no subitem 4.4, deste capítulo. 
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receberem alguns trocados e, no que se refere ao Estado, representavam a fase de constituição 

da música sertaneja. A segunda e a terceira formação obtiveram maior alcance junto ao público 

goiano, especialmente a dupla Marreco e Marrequinho, segundo a visão do próprio compositor. 

Ao conhecer o Marreco (José Onofre Leite), Marrequinho abandonou o apelido de Braisito e 

adotou o nome artístico de Marrequinho75 compondo assim, a dupla Marreco e Marrequinho.  

 Analisando as imagens das capas dos discos das principais duplas compostas por 

Marrequinho, observa-se que, no que se refere ao figurino, em nada se aproxima da imagem do 

caipira estereotipado (jocoso) de Monteiro Lobato. Pelo contrário, nas quatro capas apresentam-

se com roupas formais, usando inclusive gravata. A imagem facial, demonstra cuidado com a 

barba e o cabelo, denotando zelo com a aparência, característica comum à essa fase do gênero, 

em que a efetivação nos grandes centros e a significativa ampliação de seu público (citadino76) 

exigiu, uma reavaliação de sua imagem e performance.  

 A capa da primeira imagem apresenta fundo neutro e o figurino dos cantores demonstra 

discrição e sobriedade. Já a segunda, embora também estejam vestidos de modo formal, o 

Nuvem Negra apresenta-se com uma fisionomia mais descontraída, esboçando inclusive um 

sorriso; o fundo expressa certo dinamismo das imagens, (casal dançando e, aparentemente 

imagens de outros cantores e bandas). A terceira capa (Marrequinho e Silvan) exibe o rascunho 

de uma cidade colonial aparentemente interiorana77 (inclusive com a tradicional imagem da 

Igreja ao fundo – o aspecto religioso é pujante na música sertaneja, sobretudo na caipira), 

entretanto apresenta elementos modernos como a energia elétrica. A última capa traz uma 

presumida praça, na qual os elementos da natureza são marcantes, todavia, mais uma vez o 

componente moderno se faz presente através das hastes de iluminação. Com base em tal análise, 

conjectura-se que a obra do compositor se desenha sob o jugo do moderno, contudo sem 

desconsiderar as reminiscências do passado. Tal postura corrobora a hipótese de que a música 

composta e cantada por Marrequinho, se fez atenta às mudanças do gênero, bem como às 

                                                           
75 Era bastante comum, no período, as duplas adotarem no segundo nome o diminutivo do primeiro: “Marreco e 

Marrequinho”. 
76 Sobre as cidades (capitais e principais centros), vale ressaltar algumas especificidades. São espaços que abrigam 

um público preocupado com a limpeza, com a aparência e especialmente com uma postura condizente com as 

perspectivas modernizantes do país, o que explica a preocupação com a aparência, com a linguagem correta (verbal 

e escrita), daí a variação temática das músicas sertanejas, já que estas gradativamente se viam (desenvolviam) no 

dinamismo e na complexidade das cidades. Evidentemente, essa qualidade de quase “expurgo” das cidades rumo 

ao novo, em direção às mudanças e a um suposto progresso, se vira adensada nos grandes polos urbanos, essa 

mentalidade esteve presente em cidades como Goiânia, especialmente porque foi esse o mote da fundação e 

expansão da capital e do Estado de Goiás. 
77 O desenho hipoteticamente remete a imagem da Cidade de Goiás, ao fundo o desenho da igreja lembra a Igreja 

do Rosário. 
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demandas da indústria cultural. Sem dúvida, observa-se como ponto comum entre as quatro 

capas dos discos, o cuidado com a imagem (aparência) e a formalidade na vestimenta. São 

elementos indicadores de uma postura (performance) comum ao homem citadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagem 18: Capa do Disco “78 rpm” – Marreco e 

Marrequinho - 1958. 

Gravadora: RCA VICTOR 

Fonte: 

http://blogdomarrequinho.blogspot.com.br 

 

 

Figura 19: Capa do “Compacto Duplo” – 

Marrequinho e Nuvem Negra – 1962. 

Gravadora: Áudio Fidelyti 

Fonte: http://blogdomarrequinho.blogspot.com.br 
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Figura 20: Capa do LP Vinil – Marrequinho e Silvan 

Gravadora: CALIFÓRNIA – 1964 

Fonte: http://blogdomarrequinho.blogspot.com.br 

 

Figura 21: Capa do LP Vinil - Trio da Vitória – Marrequinho, 

Venancinho e Nhozinho – 1967. 

Gravadora: Califórnia 

Fonte: http://blogdomarrequinho.blogspot.com.br 
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 Devido ao maior reconhecimento junto ao público, a dupla Marreco e Marrequinho terá 

nossa maior atenção. Segundo Marrequinho, Marreco era dono de uma primeira voz razoável, 

entretanto tinha grande dificuldade em decorar as letras das canções. Fato que demonstra pouca 

familiaridade com a leitura e a escrita. Segundo Marrequinho: 

Levamos algum tempo para formar um reportório com o qual pudéssemos nos 

apresentar em público. Além disso, era pouco propenso a aceitar os 

aperfeiçoamentos que a música sertaneja estava tentando alcançar. Trouxe com 

ele quando veio do interior, a música caipira formatada em mente com 

pronúncias incorretas, das quais ele jamais conseguiu se livrar (SOUZA, 2010, 

p. 38). 

 

Percebe-se na fala de Marrequinho algumas possíveis inferências sobre o trajeto, nada 

linear, da música sertaneja. A primeira, a falta de habilidade do companheiro Marreco em 

decorar as letras das modas; a segunda, o fato do Marreco, talvez mais que o Marrequinho, ser 

migrante, ou seja, trazer em sua bagagem, muito das experiências dos interiores, da vida simples 

das fazendas. E por último, os erros de grafia e pronúncia do Marreco que muito incomodavam 

Marrequinho. Analisando as letras das composições de Marrequinho percebemos que desde o 

início de suas composições havia uma preocupação com os erros de escrita e pronúncia das 

canções sertanejas anteriores e simultâneas às suas composições. Tais erros eram condenados 

por uma parcela mais exigente que, em nível nacional, estava gradativamente ouvindo e 

comprando as músicas sertanejas. Essa postura de cobrança no que se refere à “qualidade” das 

canções esteve bastante próxima da concepção que se filia ao projeto “modernizante” do país – 

era preciso superar o que representava o atraso, o mau gosto, o simplório.  

 Por conseguinte, Marrequinho evidencia sua trajetória em uma segunda fase da música 

sertaneja, não mais caipira, mas com significativas influências das transformações urbanas. 

Resguardando as particularidades, forçar uma adequação rígida do arcabouço musical do 

compositor a uma fase da música sertaneja ou outra parece-nos pouco indicado e nada 

profícuo78. Caminhemos por nuançar suas produções considerando o gênero sertanejo como 

                                                           
78 Embora saibamos que os estudos acerca da música - e, no caso em questão, utilizando as lentes metodológicas 

da História - tendem a seguir abordagens que primam pelo não esquartejamento da obra de modo a valorizar os 

enfoques que apreciem as análises do conjunto (letra e musicalidade), nossa análise embora não renegue tal 

proposta, dará ênfase nas letras, especialmente porque o artista analisado se consolida como letrista. Segundo ele 

próprio, teve e tem mais habilidade em compor letras, contando sempre que necessário com os colegas (parceiros 

de composição) para o resultado final – a musicalização das letras. Não queremos com isso, nos eximir da 

responsabilidade de estudo que, pelo menos intente uma leitura contextualizada, evitando a fragmentação afoita 

desse rico material cultural e complexo que é a música. Considerando nossas limitações, pois não dispomos de 
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híbrido, multifacetado e processual. Assim, embora as temáticas de suas composições estejam 

mais voltadas para o cenário urbano, com ênfase nos amores mal resolvidos, nas paixões 

agudas79, nos bares e consequentemente nas bebedeiras, é possível perceber elementos da 

música caipira. Tais elementos são reverberados por seu caráter migrante, pela sonoridade80, 

pelas execuções em duplas, com primeira e segunda voz, especialmente por algumas canções 

fazerem referência ao sertanejo, ao homem do campo, estando este relacionado a outro tempo, 

o tempo da memória, o tempo da nostalgia. Nas canções Herói sem medalha (1965) e Poesia 

sertaneja (1964), o compositor traça elogios ao homem do sertão, à peleja do campo. Na 

primeira canção o autor chama a atenção para o fato de que os esforços (da lida dura do campo) 

seriam recompensados pelos atributos da natureza tais como os sons das aves, das matas, das 

cascatas. Deixa subentendido ainda na última estrofe, de que o amor da cabocla (do campo) é 

mais confiável do que o amor da moça da cidade. Ao final da canção, o músico chama atenção 

para o fato de que há uma preocupação para que seu repertório agrade não somente o ouvinte 

da cidade, mas também o do interior e da zona rural. Sobre a relação campo e cidade, acrescenta 

Brito: 

Mesmo que tenha originado um clima ideológico em que os resquícios 

simbólicos característicos do meio rural eram vistos como sinônimo de passado 

a ser apagado em prol de um presente e um futuro de modernização, 

acreditamos que o processo modernizante fora incapaz de determinar 

acriticamente a visão de mundo da população migrante, inclusive os artistas 

sertanejos. As adesões podiam ser só parciais (BRITO, 2010, p. 65). 

 À luz de tal diálogo (intencional), é possível uma observação relevante, a de que há em 

algum momento da carreira de Marrequinho certo cuidado em estabelecer uma interlocução, 

(referencial musical), tanto com o homem da cidade quanto com o do campo. Segundo o 

                                                           
nenhuma formação musical, utilizaremos como referencial, nossas leituras, além de uma atenta escuta de modo a 

tatear as fontes sonoras aqui analisadas como elemento compositor da produção final. 
79 Marrequinho teve como temática frequente em suas canções os dilemas amorosos. Musicando as complexas 

relações ambientadas em geral nas cidades o compositor não deixou de observar o crescimento de Goiânia, a 

presença do bar como um espaço de contraponto (pelo menos à época) ao lar (em geral visto como o espaço 

sagrado). As questões de gênero, em certa medida, também são levantadas, a ampliação do espaço feminino se 

mostra nas letras das canções, ora apoiada pelo compositor, ora vista por ele com indignação. À sua maneira, e 

considerando os limites de abordagem do gênero, Marrequinho não ignora a cena local, ao contrário, por vezes se 

diz nela. 
80 Uma das características de grande parte das composições de Marrequinho é a “metrificação dos versos, e a 

utilização, do que era chamado na época, de rima dupla onde a rima do primeiro verso é fechada no terceiro verso 

e a rima do segundo fechado no quarto verso e assim por diante” (SOUZA JÚNIOR, 2010, p. 43). Sonoramente, 

devido nossa escuta musical contemporânea estar vazada por múltiplas sonoridades, e, obviamente devido nosso 

olhar se lançar a partir de uma suposta “pós modernidade”, ao ouvirmos as canções do compositor, aproximamo-

lo do que convencionalmente chamamos de “música caipira”. Entretanto, a escuta da época a via como um avanço 

do que até então a música caipira fora. Tal observação nos permite inferir que as ideias de “moderno”, de 

“progresso”, sofrem distintas leituras que nos parecem estar ligadas às experiências e os períodos de quem as 

observa. 
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Professor Nasr Chaul em entrevista, a obra do compositor pode ser apreendida como uma 

espécie de “elo entre esses dois mundos”81 – desse passado que se queria esquecido (de suposto 

“atraso” voltado para as questões do campo) e do presente que se constituía promissor (com o 

olhar em direção ao futuro, que se firmava sobre solo urbano – Goiânia). Desse modo, é possível 

inferir que Marrequinho buscava, em alguns aspectos, não eliminar de todo suas reminiscências, 

conversando quando necessário com as “tradições”, esse posicionamento pode configurar-se 

em uma postura alternativa e “intuitiva”.  

 No que se refere à musicalidade, não tivemos acesso ao áudio da canção Herói sem 

medalha.  Quanto à segunda canção Poesia Sertaneja, se aproxima de um gênero conhecido 

como cururu82, na qual se observa arranjos e floreios de viola, tendo como base o violão. 

 

Herói sem medalha83 

 (Marrequinho) 

 

Não te envergonhes, caboclo 

Da sua simplicidade 

Porque somente os humildes  

Encontram a felicidade 

És o exemplo de força 

És um herói, sem medalhas 

Passas por toda a existência 

Vencendo fortes batalhas 

 

Em troca do sacrifício 

E os calos das tuas mãos 

Recebes da natureza 

Sublime compensação 

Tens o gorjeio das aves 

Tens o murmúrio das matas 

Tens o verdor das campinas 

Tens o rumor das cascatas 

 

                                                           
81 Entrevista concedida à autora em 03/12/2015, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. 
82 Ritmo musical comum na música caipira desenvolvido pelo som da viola, no qual se destaca os desafios em 

trovas - combates poéticos. Guarda estreita relação com a cultura indígena com destaque para a dança, de forma 

gradativa foi incorporado à música caipira. “Usada em desafios de cantadores, posteriormente foi utilizada na 

música sertaneja, porem preenchida com letras românticas mantendo somente o ritmo” (SOUZA JÚNIOR, 2010, 

p. 42). 
83 Herói sem medalha. In: SOUZA, Francisco Ricardo de. Marrequinho - o menino de Campo Formoso. Goiânia: 

Editora Kelps, 2010. p. 186. 
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Tens uma imensa riqueza 

Que não se vê na cidade 

O amor de uma cabocla 

Que desconhece a vaidade 

Poesia Sertaneja84  

(Marrequinho) 

 

Enviamos nessa hora 

Nossa leal saudação 

Ao valente sertanejo 

Braço forte da nação 

São nossos votos sinceros 

Que tenhas venturas mil 

Bravo soldado da terra 

Sertanejo do Brasil 

 

E para ser sertanejo 

 

Não precisa ser roceiro 

Basta ter dentro do peito 

Um coração brasileiro 

Saibam todos os caboclos 

Que estão daqui muito além 

Que nós aqui da cidade 

Somos caboclos também 

 

Obrigado sertanejo 

Pela sua preferência 

Que tornou esse programa 

Campeão de audiência 

Em nosso horário caboclo 

Você ouve o que deseja 

Nessa audição que mostra 

A poesia sertaneja

 
 

 Em contrapartida, nas canções O Progresso (1966) e O Filho do mundo (1982) o mote 

são os problemas relacionados à cidade. A primeira música ressalta os avanços das ciências e 

da ilimitada inteligência humana, contudo chama a atenção pelo fato de que, apesar de 

exacerbada inteligência, esta tem sido usada para a guerra, a destruição, estando pouco 

preocupada com as desigualdades sociais. A segunda música, O Filho do Mundo, já da década 

de 1980, é bastante enfática no que se refere aos problemas das grandes cidades, como o 

problema do abandono dos filhos, fato recorrente nos centros urbanos. A falta de identidade da 

criança parece nos remeter ao anonimato das pessoas das grandes cidades, a “multidão 

anônima”. Embora os centros urbanos apresentem uma significativa concentração de pessoas, 

                                                           
84  Herói sem medalha. In: SOUZA, Francisco Ricardo de. Marrequinho - o menino de Campo Formoso. Goiânia: 

Editora Kelps, 2010. p. 214. https://www.youtube.com/watch?v=A9YkIosCfds. Acesso em 12/10/2015. Álbum: 
LP "Os Três Reis Magos" Califórnia. Faixa 09 do CD Ilustrativo. 
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estas possuem pouco convívio umas com as outras, daí a pouca relação de solidariedade. Há 

desse modo, em alguns aspectos, um sentimento de estranheza. 

 Com base nas análises destas canções é possível refutar, ou pelo menos relativizar, as 

abordagens mais ortodoxas acerca do gênero sertanejo, sobretudo o Sertanejo Romântico, as 

quais tendem a rotular a música sertaneja como avessa às questões sociais, configurando-se em 

um gênero “acrítico”.  No que se refere às músicas de Marrequinho, considerando suas 

limitações, apesar de concentrarem-se nas temáticas românticas, não estiveram por completo 

alheias ao contexto social no qual estavam inseridas. Questão interessante se pensarmos no 

Estado de Goiás, pelo menos no período, enquanto uma região aquém das discussões mais 

“atualizadas” dos centros urbanos mais centralizados.

 

O Progresso85  

(Marrequinho e Walter Sperandio)  

O denso mistério do desconhecido 

Hoje está vencido aos pés da ciência 

As grandes distâncias foram superadas 

Nas lutas travadas com inteligência 

Após o domínio das longas estradas 

Que estão asfaltadas do norte ao sul 

O homem que foi ver os segredos dos mares 

E até mesmo os ares do infinito azul 

 

Além das fronteiras do mundo terreno 

Já estão fazendo seguras viagens 

A essas conquistas eu dou meu pareço 

Por que reconheço suas vantagens 

Girando, girando em volta da terra 

Existem satélites que o homem fez 

E do fundo dos mares, também devassaram 

E examinaram bem mais de uma vez 

 

Porém, eu pergunto a esses senhores 

Os sábios doutores da nossa ciência 

Porque é que existe a desigualdade 

E a rivalidade entre as potências 

Porque se com isso surgir uma guerra 

A ciência, na terra, terá sido em vão 

E um conhecimento assim, tão profundo 

Levará o mundo à destruição. 

 

 

                                                           
85 O Progresso. In: SOUZA, Francisco Ricardo de. Marrequinho - o menino de Campo Formoso. Goiânia: Editora 

Kelps, 2010. p. 207. https://www.youtube.com/watch?v=Tp07yAzmVjE. Acesso em 12/10/2015. Álbum: "O 

PROGRESSO" - Bandeirinha & Goianinha. Faixa 10 do CD Ilustrativo. 
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O Filho do Mundo
86

  

(Marrequinho e Ronaldo Adriano) 

 

Criancinha de roupa rasgada 

Que soluça no frio do chão 

Quantas vezes você adormece 

Desejando um pedaço de pão 

O motivo da sua existência 

É difícil a gente entender 

Por que existe um castigo tão grande 

Para quem não pediu para nascer 

 

Quem será essa pobre criança 

Que não tem um colchão para dormir 

Pobrezinha está sempre triste 

Pois ninguém lhe ensinou a sorrir 

Ninguém sabe de onde ela veio 

Ninguém sabe pra onde ela vai 

Não conhece carinho de mãe 

Só o mundo lhe serve de pai 

 

Ante a lei ela nem mesmo existe 

Nos arquivos não consta seu nome 

Mas está no arquivo do mundo 

A criança que chora de fome 

Deve haver um profundo mistério 

Que permite um filho nascer 

Da mulher que não sabe ser mãe 

E de um pai que não cumpre o dever 

 

 

Quem será essa pobre criança etc

 Do ponto de vista da sonoridade a primeira canção O Progresso avizinha-se de uma 

guarânia, com solos de acordeom, tendo a harmonia sustentada pelo violão. Já a segunda O 

Filho do mundo se enquadra no gênero sertanejo na qual o destaque é para o solo vocal, 

concomitantemente observa-se arranjos orquestrados que se mantém no decorrer da música. 

Por ser uma gravação relativamente recente nota-se a presença de instrumentos mais 

contemporâneos tais como bateria, teclado, contrabaixo. 

 Na canção: Sodade d’ocê (2000), segundo o artista, trata-se de uma homenagem 

respeitosa à música caipira, daí a linguagem pouco formal. Considerando as distinções 

temáticas das quatro canções apresentadas Herói sem Medalha, Poesia Sertaneja e O 

                                                           
86 O Filho do mundo. In: SOUZA, Francisco Ricardo de. Marrequinho - o menino de Campo Formoso. Goiânia: 

Editora Kelps, 2010. p. 205. https://www.youtube.com/watch?v=xX8zE5UjDPU. Acesso em 12/10/2015. Álbum: 

Marrequinho - Uma vida, uma história. Faixa 11 do CD Ilustrativo. 
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Progresso, O Filho do Mundo, observa-se que embora as duas primeiras versem sobre a vida 

no campo (a lida rural) o lugar de fala do compositor parte da cidade, desse modo, infere-se que 

ao falar do campo como lugar de “distância”, Marrequinho se apresenta como um citadino. 

Curiosamente, nas duas últimas canções os problemas apresentados transcorrem nas cidades, 

levando-nos a deduzir que o “progresso” e a “modernidade” não trouxeram apenas benefícios, 

segundo a ótica do autor. Destarte, entende-se que o olhar do compositor a partir da cidade não 

ignora os problemas existentes, caminhando entre a satisfação com a modernidade e os 

problemas trazidos por ela, logo explica o olhar direcionado ao passado como um tempo bom, 

como um espaço de pessoas simples, boas e confiáveis. Retomamos aqui a ideia da cidade 

enquanto lugar de iminente perigo, de escassos laços de solidariedade, apesar da imensa 

concentração de pessoas. 

  Nota-se, portanto, que sua obra transita entre as temáticas de cunho rural e 

predominantemente urbano. Possivelmente, devido seu corpus musical ter caminhado lado-a-

lado ao processo de consolidação de Goiânia enquanto Capital moderna, daí algumas canções 

versarem sobre os problemas das cidades, bem como a contínua transformação que a cidade 

vivera. Nesse aspecto, há, em alguns momentos da carreira do compositor, uma articulação 

entre elementos rurais e urbanos, levando-nos a confirmar a ideia  que estabelecer limites 

rígidos entre temáticas, sonoridades, dentre outros limitadores comuns aos estudos da música 

sertaneja, é desconsiderar o seu  lugar fronteiriço e complexo. 

  Diversos cantores e duplas ao longo do tempo gravaram as composições de 

Marrequinho (em nível local e nacional), mas segundo o próprio compositor: 

[...] quem gravou maior quantidade de composição minha foi Trio da Vitória, 

um trio típico 100% goiano que tem destaque nacional até hoje, as coisas deles 

está na ativa até hoje também, e Creone e Barrerito, uma dupla que na época 

teve um destaque nacional. Surgiu um lá no Rio de Janeiro outro de São Paulo, 

Barrerito era carioca não sei porque cargas d’agua gostava de música sertaneja 

começou a interpretar e foi um dos maiores intérpretes de música sertaneja, do 

Brasil. Posteriormente formaram um trio, um sanfoneiro e tal criando outro trio 

famosíssimo também o Trio Parada Dura e desde a dupla Creone e Barrerito  

até o Trio Parada Dura sempre gravaram alguma composição minha, e acho 

que esses dois conjuntos foram os que mais gravaram em matéria de 

quantidade composições minhas (Entrevista concedia à autora em 13/09/2014, 

p. 7). 

 No que se refere às canções que tiveram maior alcance junto ao público, segundo o 

próprio Marrequinho e alguns apreciadores da sua obra foram: Nossa Verdade – Marreco, 

Marrequinho e Piracy (composta por volta de 1958), Meu Erro – Marrequinho, Ubirajara 
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Moreira e Venâncio (composta por volta de 1961) e Pranto do Adeus – Marrequinho e Ronaldo 

Adriano (composta por volta de 1952). Na visão de Marrequinho, esta última foi a de maior 

publicidade, sobre sua feitura e abrangência, explica o compositor: 

[...] há uma música que eu fiz em parceria com o compositor novato também 

compositor de Ituiutaba, chegou a Goiânia trabalhando com cdzinho dele que 

ele estava iniciando na vida artística também e eu vi que eu tinha com ele muita 

afinidade pessoal, nos assuntos, nos gostos e ele permaneceu aqui em Goiás 

algum tempo, tempo curto.  Nesse intervalo que ele teve aqui nós fizemos 

algumas composições em parceria, essa pessoa chama-se Ronaldo Adriano, 

hoje um ícone da música sertaneja do Brasil também, nessa época não era ainda 

Ronaldo Adriano era apenas o Letinho, vindo lá de Ituiutaba. Nós fizemos uma 

meia dúzia de música juntos ele era muito bom em criação de melodias e eu 

sou mais letrista, e uma dessas melodias que nós fizemos, uma dessas músicas 

que nós escrevemos juntos e colocamos música juntos foi gravada inicialmente 

por uma dupla daqui, simples dupla goiana, Sinval e Valmir disco 78 e com o 

passar do tempo, ela por si mesma foi conquistando espaço e chegou ao 

conhecimento de um dos maiores cantores de seresta do Brasil, Carlos José, do 

Rio de Janeiro, gravava na Columbia CBS e teve interesse em regravar essa 

música, regravou e foi o maior sucesso na carreira dele de todos os tempos, foi 

o que consolidou a  existência daquele cantor durante anos e anos e anos e até 

hoje é considerada a estrutura da carreira artística dele, a música chama-se: 

Pranto do Adeus é uma composição minha e do Letinho, hoje denominado 

Ronaldo Adriano, acredito que é uma música que eu poderia dizer que 

realmente essa foi  um sucesso nacional que ela é conhecida bastante rodada, 

pedida, conhecida e sendo regravada até  hoje por intérpretes diversos, são mais 

de 18 regravações que já foram feitas dessa música até hoje (Entrevista 

concedia à autora em 13/09/2014). 

 

 Sobre a referida canção Pranto do Adeus, em apresentação do livro Marrequinho, uma 

vida uma história o maestro Eduardo Morais esclarece que por volta de seus 11, 12 anos 

interessou-se de modo mais enfático por música, foi quando começou a procurar, conhecer e 

estudar sobre os compositores da música clássica, da popular e da música sertaneja. Segundo o 

músico teve “a felicidade de acompanhar o sucesso nacional da linda e importante composição 

Pranto do Adeus, na gravação perfeita de Sinval de Dalmy, e descobri os seus autores: 

Marrequinho e o então Letinho, hoje Ronaldo Adriano” (SOUZA, 2005, p.8). Apesar da carreira 

artística de Francisco Ricardo de Souza ter se dado em Goiás, algumas de suas canções, 

extrapolaram as fronteiras do Estado através das regravações de cantores cujo reconhecimento 

se deu principalmente em São Paulo. 

 

4.4. Figuras do feminino – a representação das mulheres em Marrequinho 
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 Com base no grande número de canções compostas por Marrequinho, cuja temática foram 

os encontros e desencontros amorosos entre homem e mulher, faz-se indispensável a análise 

em torno da leitura do compositor acerca do papel do feminino no contexto social de elaboração 

e divulgação de suas canções. A apreciação permite-nos entrever indícios do imaginário 

masculino (já que em suas composições as parecerias foram efetivadas apenas com homens) na 

relação entre o feminino e o masculino nos quadros descritos em suas composições. 

Os estudos acerca da música sertaneja têm caminhado por múltiplas abordagens e trilhas, 

dentre elas: tradição, modernidade, distinção entre música caipira (raiz) e sertaneja romântica, 

diferenças temáticas, dentre outras. Por conseguinte, a discussão sobre gênero, ao considerar a 

música um elemento artístico capaz de transmitir e internalizar valores possibilita uma análise 

oportuna visto que as discussões acerca das relações de gênero compõem um debate 

imprescindível para o alargamento da posição social da mulher e evidentemente para uma 

reorientação a respeito das relações tecidas em torno de suas sociabilidades.  Alguns estudiosas 

tais como Maria Amélia Garcia de Alencar (2006), Maria Izilda Santos de Matos (2005), dentre 

outras, tem analisado a representação do feminino nas canções populares, e em alguns casos na 

música sertaneja. Tais análises têm discutido como “as mulheres” foram representadas nas 

canções, inclusive no gênero sertanejo. 

Uma leitura mais atualizada do conceito de “gênero”, especialmente entre as feministas 

americanas defende o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo, 

indicando uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou 

“diferença sexual” (SCOTT, 1989, p. 3). Tal concepção contraria a naturalização das 

desigualdades, propondo que estas são culturalmente construídas, daí uma releitura das 

narrativas que defendem o determinismo biológico. Segundo Losandro Antônio Tedeschi: 

Essa compreensão de gênero como uma construção tem como base aspectos 

sociais, culturais, econômicos, políticos, psicológicos, ampliando as 

possibilidades das abordagens históricas, trazendo para a discussão dois 

aspectos importantes: um deles, a íntima vinculação do gênero com as relações 

de poder, e o outro, a definição de gênero enquanto representação que servirá 

como ferramenta de análise (TEDESCHI, 2009, p. 143). 

 A temática de gênero nas canções tem ampliado seu campo de pesquisa, possivelmente 

este alargamento da temática – feminino e/ou a relação do feminino com o masculino – se 

explica pela maior visibilidade da mulher na sociedade, fruto das lutas sociais e dos avanços da 

democracia no País. As canções sertanejas “caipiras” contemplam, como temática dominante, 

mas não como regra, a relação com a natureza, a ligação amigável com a terra e questões 

amorosas. Envolvem além de tais temáticas, os amores não compreendidos ou correspondidos, 
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mal resolvidos, e especialmente as traições que envolvem sobremaneira  a mulher – aquela que 

se compõe de um dualismo estranho, ora anjo, ora demônio, objeto e sujeito de paixões, dores, 

decepções, (des) amores idealizados. Nessa dinâmica da relação amorosa, a mulher foi e é tema 

de várias canções, em sua maioria compostas por homens que, ao representá-las, deixam 

entrever, ainda que de forma indireta, suas interpretações e visões de mundo. 

Nessa perspectiva faz-se imprescindível entender que o estudo acerca das diferentes 

formas de leitura, representação do passado, fazendo uso da linguagem artística 

(musical/poética), nos possibilita identificar o já mencionado movimento das pessoas entre 

campo/cidade, e em que instâncias isso foi representado nas canções. Somadas a essa leitura, 

transformações referentes às relações de gênero e, sobretudo, de como as subjetividades, dentre 

elas as relações das imagens e representações do feminino e do masculino podem de certo modo 

contribuir com a escrita da história. Em nosso caso específico, da história de Goiânia e suas 

vinculações com o discurso do novo e da modernidade, relações entre o universo rural e o 

urbano, aspectos que constroem certa identidade para a música sertaneja feita em Goiás. 

Nossa observação sobre as representações do feminino na música sertaneja deter-se-á em 

determinadas composições de Francisco Ricardo de Sousa (Marrequinho) 87. Marrequinho se 

designa como cantor e compositor de música sertaneja “romântica”, pós “sertanejo raiz”, pois 

como já aventado, o período em que suas canções são elaboradas coincide com o processo de 

modernização da música sertaneja, no principal polo de gravação dos diversos gêneros 

musicais:  São Paulo.  Neste período a música sertaneja adentra  as temáticas urbanas e 

românticas, nas quais o amor e as relações amorosas são constantes. O período analisado 

compreende as décadas de 1950 a 80, tendo como ambiência a cena musical da recém fundada 

Capital do Estado de Goiás, Goiânia. 

 

4.4.1. As mulheres cantadas por Marrequinho 

 Uma fração significativa das letras das músicas sertanejas é composta e cantada por 

homens, e pode apresentar indícios para investigar os elementos que norteiam o imaginário 

masculino acerca do feminino por meio de um procedimento que transcorre a análise das 

                                                           
87 A escolha das canções que têm como temática as mulheres e a complexa relação “homem e mulher” foi feita 

sob critérios por nós balizados, em meio a um leque de possibilidades, já que a obra musical do músico contempla 

com variedade tal temática. Buscamos escolher canções que apresentassem por parte do compositor uma suposta 

postura dicotômica, (ora a mulher é vista de forma positiva, ora vista de modo extremamente negativo). Contudo, 

sabemos que a escolha poderia ser outra, e que de modo algum, a nossa opção contempla as infindáveis teias de 

interpretações acerca das sociabilidades e subjetividades contidas nas especificidades de cada canção. 
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relações sociais e culturais entre gêneros. Notadamente há um paradoxo entre a liberdade 

assumida pela mulher na contemporaneidade e a forma como estas ainda são referenciadas nas 

canções: de forma pejorativa, comumente na visão masculina, vistas como interesseiras, e não 

raro como objetos sexuais do desejo masculino. Pressupõe-se que, embora identificada como 

um período de visível liberdade feminina, a contemporaneidade esboça contornos de um 

machismo com uma roupagem “moderna”, utilizando evidentemente, um termo caro se o 

aplicamos  à produção musical. As músicas são ambíguas e apresentam olhares masculinos que 

transitam entre os valores da família tradicional da década de 1960 e os efeitos da urbanização 

e da modernidade sobre as relações com as mulheres, especialmente as mulheres nos espaços 

masculinos das cidades.  

Como já foi mencionado, Marrequinho cantou sobre mulheres em sua grande maioria, 

urbanas. Mulheres que residiam em Goiânia e principalmente Campinas; mulheres que viviam 

em bairros populares, típicas do universo da família trabalhadora de baixa renda. Suas 

composições se inserem em uma fase de transição na qual a mulher expande seu espaço de 

circulação, no qual, ora ela é representada nas canções limitando-se ao espaço privado, ora 

atreve-se ao domínio público, no qual geralmente não é compreendida, esboçando desse modo, 

uma postura dicotômica (construída) entre o espaço de circulação da mulher, apreendida e 

representada ora como “santa”, ora como “impura”. Nessas representações acerca do feminino, 

Marrequinho deixa entrever em sua poética musical elementos como: amor, dor, ódio, solidão, 

culpa, desejo de vingança, compondo um mosaico de sentimentos. 

Sabe-se que o espaço público, há muito, foi o espaço por excelência dos homens, lugar 

de uma masculinidade supostamente mais ativa, inteligente, capaz de fazer negócios, pensar 

racionalmente, divertir-se nos bares com os amigos, interlocutores à altura, capazes de 

compreender os anseios do mundo masculino. “Assim, pode-se recuperar os espaços e valores 

compartilhados pelos homens, identificando  como um espaço de fuga às cobranças e pressões 

do lar, ou seja, da mulher” (MATOS, p.149. 2005). O lar seria indispensável ao homem de 

família, entretanto a “boa conversa” só seria possível com os iguais, nos bares. 

Sob essa perspectiva, a postura feminina se constitui em um dualismo constante, 

oscilando entre a fragilidade, doçura, ternura e a fria capacidade de trair; com personalidade 

inconstante, apresenta histerismos, sendo passível das mais terríveis crueldades contra o 

“macho”. Espera-se da mulher que seja: meiga, educada, boa mãe, boa esposa e 

“delicadamente” subordinada. Tal subordinação não deve ser reclamada, visto que sua 

incapacidade a condena. Para Maria Izilda: 
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Apesar de atribuir vários significados e predicados às mulheres, na fronteira 

perceptível entre o dito e o não-dito, apregoa a mulher voltada para o lar, o 

marido e a criação dos filhos, determinando papéis sexuais, que na sua 

repetição e circularidade reforçam a imagem da “rainha-do-lar” (MATOS, 

p.138. 2005). 

 

 Vincula-se a capacidade feminina apenas ao lar e à maternidade, teria uma “natureza” 

instintivamente maternal e infantil, daí os ataques de ciúme e fúria – quiçá de loucura. No 

universo masculino vivenciado por Marrequinho em Campinas e na jovem Capital, Goiânia, o 

dualismo está mesmo na convivência com a mulher da casa e a mulher do bar, a quem era 

franqueado o acesso ao espaço dos homens. As mais de duzentas músicas de Marrequinho 

compreendidas entre o período citado representam sua experiência individual e social, muitas 

delas vinculadas ao universo do mundo feminino. Segundo o compositor: 

A temática que eu mais desenvolvi, não foi uma coisa também escolhida por 

mim ou pré-analisada por mim, a inspiração é uma coisa muito complexa é 

uma coisa sublime, importantíssima, mas é complexa, poucas pessoas 

compreendem 100% o que é a inspiração daquele que compõe, assim como 

daquele que cria melodia, daquele que pinta, daquele que faz outros tipos de 

artes. Ela é espontânea, não se sabe de onde vem, nem porquê e nem quando, 

a inspiração me atingia de vez em quando, e me atingia com vários temas 

diferentes às vezes, mas relacionada diretamente com a época na qual eu estava 

e na maioria das vezes, abrangendo a minha própria vivência pessoal, ou seja, 

coisas pessoais. Então fui um compositor que versou muito sobre as minhas 

próprias experiências de vida, através das músicas que das quais eu fui 

instrumento para que deixassem escritas e musicadas (Entrevista com 

Marrequinho, concedida à autora em 13/09/2014). 

 

Sabe-se, portanto, que a música produz, reproduz e reforça comportamentos de uma 

época; longe de estar suspensa da sociedade, pelo contrário, está nela, influenciando 

comportamentos, bem como sofrendo influências. Vejamos algumas letras das canções do 

compositor Marrequinho, pela ótica das discussões de gênero: 

 

 
Amanhã eu volto

88
  

(Marrequinho e Lindomar Castilho) 
 

É de palmo e meio é maledicente 

Língua venenosa que fala da gente 

Mas eu não dou bola pra fuxico à toa 

Gosto de viola, mulher bonita e cachaça boa 

Amanhã eu volto aqui outra vez 

Entusiasmado pra rever vocês 

Vou fazer de novo o que hoje fiz 

É com essa gente é com esse povo que sou feliz 

                                                           
88 Amanhã eu volto. In: SOUZA, Francisco Ricardo de. Marrequinho - o menino de Campo Formoso. Goiânia: 

Editora Kelps, 2010. p. 156. Não tivemos acesso a nenhuma gravação da canção. 
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Pra essa gente aqui eu só canto moda boa 

Eu sou exigente, não canto assim pra qualquer pessoa 

Se aqui eu canto, se aqui eu bebo, se aqui eu choro 

É porque não tenho essa liberdade lá onde eu moro. 

 

Amanhã eu volto aqui outra vez 

Entusiasmado para rever vocês 

Vou fazer de novo o que hoje fiz 

É com essa gente é com esse povo que sou feliz. 

 

Aqui encontro aquelas coisas que lá não tenho 

Quando quero paz e até muito mais é aqui eu venho 

Gosto de estar onde tem mulher, viola e cachaça boa. 

Porque lá em casa me falta fogo e sobra fumaça. 

 
Amanhã eu volto e etc. 

 

 

 Nas duas primeiras estrofes o autor corrobora a ideia do bar enquanto espaço público, 

permeado pela liberdade masculina, pela amizade entre homens.. Seria o espaço da hegemonia 

masculina, do compartilhamento de ideias afins. Tal “encontro” não depende da anuência da 

sociedade nem tampouco da mulher-esposa, mas de uma liberdade masculina legitimada por 

uma sociedade intrinsecamente “machista”. A última estrofe faz referência ao tédio do lar, a 

falta de “fogo” da esposa, supondo que a mulheres do bar são significativamente mais ativas e 

passíveis de serem combinadas à cachaça e à viola. Portanto, o espaço fora da casa torna-se 

visivelmente interessante, pois é regado com cachaça, viola, música e boa conversa. Confirma-

se assim, a valorização dos espaços de convívio boêmio da cidade, como lugares reservados à 

masculinidade e fora do alcance das exigências do lar.  Na mesma linha, a música a seguir 

consubstancia a hegemonia masculina. 

 

 
Endereço dela

89
 

 (Marrequinho) 

 

 

Se eu tivesse o endereço dela 

Hoje a noite eu poderia ir 

Cantar um verso em sua janela 

Para fazer o seu pranto cair 

Eu sei que ela não me esqueceu 

Tenho certeza do que estou falando 

Pois me contaram que ela chora muito 

Quando no rádio eu estou cantando 

 

                                                           
89 Endereço dela. In: SOUZA, Francisco Ricardo de. Marrequinho - o menino de Campo Formoso. Goiânia: 

Editora Kelps, 2010. p. 173. https://www.youtube.com/watch?v=uRELgzkhBzk. Acesso em 12/10/2015.  

Bandeirinha & Bandeirito. Faixa 12 do CD Ilustrativo. 
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Seu novo amor fica desesperado 

Quando lhe vê nessa situação 

Muito pior é quando ela contempla 

A minha imagem na televisão 

Se eu lhe pedir a sua própria vida 

Ela entregará na mesma hora 

Também no dia que eu bem quiser 

Seu novo amor será mandado embora 

 
Eu sei que posso lhe dar essa ordem 

Ela me dá direito, para isso 

Porém não tenho nenhum interesse 

Em reatar um velho compromisso 

Não me interessa seu procedimento 

Seu novo amor fica sabendo agora 

Que não sou homem de pegar no lixo 

As coisas velhas que eu jogo fora 

 

 

 Na música acima, a postura inicial do homem parece de um galanteador disposto à 

conquista típica do homem goiano da década de 1960, suas serenatas na velha Campininha das 

Flores ou em Goiânia, período em que o amor era interdito e cheio de rituais de conquista, como 

nos anos de 1960, no Cine Campinas. A música menciona um amor mal resolvido e o quanto – 

segundo contaram - ela chora quando o ouve cantar no rádio. Embora a mulher referenciada já 

tenha outro amor, esta o largaria e daria a própria vida ao cantor. No trecho “Eu sei que posso 

lhe dar essa ordem” o compositor demonstra autoridade sobre a antiga companheira. Entretanto 

não tem o mínimo interesse em reconquistá-la, já que se trata de um “lixo velho” jogado fora. 

Conjectura-se que o término do relacionamento não foi resolvido igualitariamente, mas apenas 

pelo homem ao comparar a mulher com lixo,  a justificativa do descarte. 

 Na canção a seguir a temática gira em torno de um homem com boas intenções, disposto 

a proteger seu amor, observa-se a ideia de que a mulher é por si só incapaz de preservar-se. 

Contudo a mulher, em sua infinita maldade, o traíra aproveitando-se de sua ingenuidade, 

fazendo-o de palhaço. Constata tratar-se de um “demônio”, de um ser sem luz, desonesta, 

cabendo a honestidade ao homem. Nessa letra a traição é imperdoável, desonrosa, a não 

aceitação do “ninho” demonstra a opção pelas “trevas”. São posturas recorrentes nas canções 

do período, tratam de um código de honra do masculino, de reprodução e confirmação das 

identidades de gênero. À mulher não caberia a negação das intenções do homem, especialmente 

quando este estivesse “bem-intencionado”. 
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Eu sabia
90

 

 (Marrequinho) 

 

Encontrei-te desprotegida 

Quis mudar a sua vida, seu destino, tudo enfim 

Na minha ingenuidade 

Pensei que a felicidade tinha chegado pra mim 

Quem nasceu pra ser demônio não se aproxima da cruz 

Quem se acostumou nas trevas 
Não sabe viver na luz 

 

Fui um cego fui um louco 

E tornei-me pouco a pouco um palhaço um palhaço afinal 

Qual um pobre passarinho 

Que quis construir um ninho na onda de um vendaval 

Pois você achou difícil 

Conviver com gente honesta 

Já estava acostumada 

A viver com que não presta 

Quem nasceu pra ser demônio 

Não se aproxima da cruz 

Quem se acostumou nas trevas 

Não sabe viver na luz 

 

Hoje vejo tão claramente 

Que por mim sentiu somente um amor de fantasia 

Sem ter pena sem ter dó 

Foi-se embora e fiquei só, nessa vida vazia 

Mas a sua hipocrisia 

Foi um mal que me fez bem 

Pois a mulher que se vende 

Não vale o preço que tem 

Quem nasceu pra ser demônio 

Não se aproxima da cruz 

Quem se acostumou nas trevas 

Não sabe viver na luz 

 

 

A música seguinte Antes que seja tarde, é um exemplo pouco comum do término de um 

relacionamento, sem vinganças e difamações. O homem constata não ser “o grande amor” da 

mulher, tal evidência é percebida no verso “Vejo em seus olhos a tristeza refletida”. A 

justificativa é que ela sonha com outro alguém, pairando sobre a relação uma iminente traição, 

por isso o desgaste e o desencanto um com o outro. Confirmada a situação, a postura do homem 

é não protelar a relação, propondo que “cada um vá para um rumo diferente”, restando apenas 

lembranças. 

 

                                                           
90 Eu sabia. In: SOUZA, Francisco Ricardo de. Marrequinho - o menino de Campo Formoso. Goiânia: Editora 

Kelps, 2010. p. 179. Não tivemos acesso a nenhuma gravação da canção. 
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Antes que seja tarde
91

  

(Marrequinho e Odaés Rosa) 

 

Sei que não sou o grande amor de sua vida 

Sei que você não é feliz ao lado meu 

Vejo em seus olhos a tristeza refletida 

Pois você sonha com alguém que não sou eu 

Nós precisamos separar as nossas vidas 

Antes que seja muito tarde para nós dois 

Se estamos prontos para fazer a despedida 

Não adianta esperarmos pra depois 

 

Estou cansado de ganhar seus frios beijos 

O seu silêncio me tortura sem cessar 

Os meus carinhos já não matam seus desejos 

Você me abraça sem querer me abraçar 

Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance 

Mas foi inútil mas vou lhe confessar por que 

Nós não devemos conservar este romance 

Que nada vale nem pra mim nem pra você 

 

Na encruzilhada do destino nós estamos 

E cada um vai para um rumo diferente 

Sem ter saudade do passado que deixamos 

Sem ter receio do futuro em nossa frente 

Vamos tentar reencontrar a esperança 

Que a muito tempo nós deixamos para trás 

Serei apenas pra você uma lembrança 

Você pra mim será lembrança e nada mais 

 

 

No que se refere ao aspecto musical, a canção Antes que seja tarde, possui um ritmo 

próximo ao da polca paraguaia, apresentando solos de acordeom, acompanhado por violões e 

percussão. Trata-se de uma versão sertaneja mais moderna, pois apresenta a bateria como 

diferencial. Quanto à disposição dos versos, esses se distribuem em estrofes, na qual cada 

estrofe possui duas linhas melódicas. 

Analisando as canções de Marrequinho, de modo geral, os términos dos relacionamentos 

eram expressos com muita mágoa, dor, sobretudo quando a mulher tomava a iniciativa e se 

interessava por outro homem. A negação do casamento esteve atrelada ao descontrole e 

ingratidão feminina, exacerbando o papel desigual dos gêneros. Trata-se de um ranço da 

legislação do início do século XX, na qual a desigualdade de gênero se manteve “tendo como 

pano de fundo o papel da ‘mulher moderna’ que, de maneira ambígua, deveria ocupar os 

espaços públicos como uma extensão de seu lar” (ALENCAR, p.14, 2006). 

                                                           
91 Antes que seja tarde. In: SOUZA, Francisco Ricardo de. Marrequinho - o menino de Campo Formoso. Goiânia: 

Editora Kelps, 2010. p. 158. https://www.youtube.com/watch?v=8-mo1Pu-Xeo. Acesso em 12/10/2015.   Álbum: 

"Marrequinho-50 Anos de Música. Postado por Marrequinho. Faixa 13 do CD Ilustrativo. 
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A canção a seguir “Santa Inocência” demonstra o espaço do lar como ambiente legítimo 

da mulher, a violação desse limite, a rua, é visto como motivo de “desgosto”, “capricho”, 

desonra familiar. Assim a canção expressa um marido resignado, permeado pela dor ao vê-la 

sair. Associa à saída uma postura de enfrentamento, de não satisfação, corroborando com a 

ideia de que tal saída está relacionada à traição. As crianças são chamadas de inocentes, 

possivelmente, o compositor busca sensibilizar o ouvinte enfatizando a postura de uma mãe 

que, zelosamente deveria estar ao lado das crias. “Recupera os arquétipos feminino e masculino 

em que a mulher deve ter um perfil passivo e submisso, no recolhimento à família e à 

maternidade” (MATOS, p.146. 2005).  

Percebe-se que, embora a mulher tenha gradativamente rompido barreiras, adentrando-se 

em campos outrora de domínio masculino, posturas machistas enfatizadas nas letras de tais 

canções evidenciam o imaginário masculino, seguem na contramão das conquistas de igualdade 

e liberdade feminina. Sob essa lógica, as músicas analisadas tendem a normatizar 

comportamentos em favor da tradição. Em relação à musicalidade a canção Santa Inocência se 

aproxima da canção rancheira, apresentando solos de metais e bases evidentes de violão. No 

decorrer da canção a música sofre uma mudança de ritmo (rancheira para rasqueado), havendo, 

em seu desenvolvimento a alternância dos dois ritmos. Do ponto de vista da disposição dos 

versos a canção está disposta em estrofes e refrão, na qual a estrofe é canção rancheira e o refrão 

é o rasqueado. 

 

 
Santa Inocência

92
  

(Marrequinho) 

 

Quando se apronta 

Com capricho se pinta 

Pega a bolsa e sai 

Não se importa comigo 

Não me diz quando chega 

Nem se quer onde vai 

 Que imenso desgosto 

Se estampa em meu rosto 

Nessa hora de dor 

Porém, nada procuro 

E apenas murmuro 

Vá com Deus, meu amor 

 

                                                           
92 Santa Inocência. In: SOUZA, Francisco Ricardo de. Marrequinho - o menino de Campo Formoso. Goiânia: 

Editora Kelps, 2010. p. 226. https://www.youtube.com/watch?v=OoZ6kSG7tWM. Acesso em 12/10/2015.   

Álbum: LP "Os Araguaios" - RARÍSSIMO - Artistas goianos. Faixa 14 do CD Ilustrativo. 
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Os nossos filhos perguntam sempre 

Cadê a mamãe e o que foi fazer 

Fico em silêncio olhando p’ra eles 

Porque na santa inocência deles 

Não acho nada p’ra responder 

Quando ela chega de madrugada 

Não dá nenhuma explicação 

Escondo a mágoa que me atormenta 

Faço de conta que não me importo 

Mas na verdade estou quase morto 

De tanta mágoa no coração 

Os nossos filhos perguntam sempre 

Cadê a mamãe, o que foi fazer etc. 

 

 

 Fazendo um traçado com a chamada música sertaneja caipira e sertaneja romântica,  esta 

última assim também intitulada por Marrequinho, vemos uma modificação na representação da 

mulher, em alguns aspectos consideráveis, em outros menos evidentes. No que se refere à 

ambiência das canções, os romances da primeira fase da música sertaneja se desenrolam e se 

entrelaçam com as questões do campo, da natureza93, um exemplo é a canção nesse trabalho já 

citada Cabocla Tereza de João Pacífico e Raul Torres, a qual refere-se a um “ranchinho” no 

alto da montanha. Sob tal perspectiva, a música sertaneja romântica “moderna” como a de 

Marrequinho contempla uma fase de transição da música, de sobreposição de influências  rural 

e urbana, mas especialmente urbana. Nessa caminhada, a música se configura em linguagem 

perfeitamente capaz de contribuir com a leitura do contexto goiano, no qual as músicas de 

Marrequinho são produzidas e executadas, permitindo um traçado com o ideal 

desenvolvimentista e a efetivação da Capital – Goiânia. Comparando as duas fases do sertanejo, 

percebe-se que os locais de sociabilidades das canções de Marrequinho são majoritariamente 

urbanos o bar, os circos, as apresentações nas rádios. Nota-se claramente que há um perfil para 

a mulher do bar e outro para a esposa/mãe. À esposa cabe o espaço privado, o lar; à esfera 

pública, os homens e, pontualmente as mulheres da “vida”. 

 No que se refere aos relacionamentos acabados, a culpa, de modo geral, era imputada à 

mulher, cabia a ela suportar os defeitos do homem, em prol da manutenção de um casamento e 

da família. Parece-nos que aos olhos do macho as mulheres são apenas fêmeas, são de certo 

modo objetos de desejo e posse, de prazer imediato; configurando-se em item de cobiça, de 

poder e domínio do masculino (ALBUQUERQUE JÚNIOR, s/d, p.11). 

                                                           
93 Essa observação não é uma regra, visto que tanto no sertanejo “caipira” quanto no sertanejo “romântico”, 

questões relacionadas ao campo, aos amores frustrados ou não, às angustias das cidades, em alguns momentos se 

coadunam, ou pelo menos transitam pelas “duas fases” do gênero. 
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  As canções de Marrequinho mostram um ser sofredor que, marcado pela solidão, pelos 

amores desencontrados, em alguns momentos se revoltou com as mulheres, em outros, 

apresentou-se, mesmo com dificuldade, benevolência com relação à liberdade feminina. As 

letras variam de uma visão terna acerca da mulher a uma visão rude e preconceituosa; muito 

possivelmente por estar no entrelugar, em uma fase de transição da música e das cidades (o 

contínuo processo de urbanização e crescimento das cidades),  e a música como elemento de 

seu tempo reverbera tais antagonismos. Percebe-se que a masculinidade é enaltecida, 

entretanto, “longe de ser pensada como absoluta e plenamente hegemônica, ela é relativa, 

reativa e resistente, na medida em que se vê constantemente desestabilizada por mudanças, 

inclusive da própria feminilidade” (MATOS, p.144. 2005). 

 O fato é que as mulheres, genericamente, nas canções sertanejas, independente de 

períodos e fases, foram representadas como responsáveis pelas mazelas do masculino: dores, 

mágoas, perdas, desonra, traição, loucuras, bebedeiras, dentre outros aspectos. 

Dicotomicamente são anjos – se esposas meigas, subordinadas, honestas, dóceis; ou demônio 

– se atrevidas, liberais e autênticas. A mulher configura-se em única responsável pelo sucesso 

familiar, “várias dessas músicas veiculam os valores da honra patriarcal em detrimento da 

conquista de liberdade e igualdade para as mulheres” (ALENCAR, p.15, 2006). 

 No que se refere à discussão sobre gênero, não foi intenção afirmar que o compositor 

Marrequinho é machista e/ou misógino, mas um homem que emana as relações sociais de seu 

tempo e que as representações e subjetivações do masculino e feminino devem ser vistas com 

olhar dinâmico envolvendo elementos variados que, significativamente, vão além dos 

abordados nesta análise. Destaco  que as canções aqui elencadas, longe de dar conta da obra do 

compositor, serviram como um recorte balizador da análise aqui proposta, especialmente para 

evidenciar a potencialidade de discussão da temática das identidades e de gênero por meio da 

música feita em Goiás. 

 

4.5. Parcerias e recepção musical 
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 Caminhando pela obra de Marrequinho e seu contexto de produção (elaboração) e 

execução, interessa-nos perscrutar94 como a sociedade goiana à época recebeu sua obra e como 

tais leituras influenciaram sua percepção acerca de suas produções. Pretende-se, nessa fase dos 

estudos, pensar sua obra a partir de sua recepção, propondo examiná-la sob a ótica das 

transformações sofridas pelo gênero. 

 A integração de Marrequinho a Goiânia ao chegar ainda criança do interior de Goiás, 

parece ter se dado de modo tranquilo, apesar das dificuldades de ordem financeira e, por 

conseguinte operacional. O próprio músico já afirmou em entrevista que o dinamismo das 

cidades o agradou. . O artista se adaptou e compôs sua vida artística entre a dinâmica de 

Campinas e a expansão de Goiânia, lembrando que o crescimento da Capital do Estado esteve 

relacionado ao projeto integrador de Goiás ao sistema político-econômico nacional.  

 Considerando a complexa rede de relações das cidades, suas tensões, e a relação por vezes 

dúbia de identificação e estranhamento de seus habitantes, as cidades, pelo menos em tese, se 

constituem em espaços de oportunidades. As pessoas que nelas habitam, gradativamente vão 

assumindo sentimentos de identificação e pertencimento. No que se refere à postura de 

Marrequinho e sua obra não é diferente. O músico enquanto transeunte da crescente Capital, 

portanto em pleno processo de transformação, se viu tocado por suas contínuas mutações, fato 

evidenciado em alguma de suas composições. 

 Em suma, em suas músicas, Marrequinho tecia sua interpretação acerca do contexto que 

apreendia, com base evidentemente em suas experiências acumuladas. Entretanto, na medida 

que tais interpretações vão assumindo consistência pública, através das músicas, estas, muitas 

vezes, são (re) significadas e reinterpretadas. Em linhas gerais, “essas operações táticas recebem 

significados e os sujeitos utilizam-nas de modo, por vezes, diferente do que foi previsto no ato 

de sua criação, existe uma pluralidade de usos que também produz uma multiplicidade de 

significados” (MEDEIROS, 2011, p.93). 

A análise a respeito da obra do compositor e sua recepção será realizada a partir de três 

apropriações: a primeira sob uma visão do empresário e folclorista Bariani Ortêncio e as 

instituições as quais o escritor representou, considerando o recuado tempo das primeiras 

gravações em Goiás; a segunda, sob olhar de músicos regionais, nacionais e as instituições a 

eles ligadas, além de radialistas veteranos. A terceira e última, corresponde à própria visão do 

                                                           
94 Faz-se indispensável considerar a dificuldade de encontrar documentos (jornais, encartes), do período, sobre a 

recepção das canções de Marrequinho. 
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autor acerca de sua obra, apontando por meio de sua autobiografia em qual “fase” da música 

sertaneja (nacional) sua produção se inscreve, segundo a opinião do autor. Nesse caso, 

interessa-nos compreender qual a imagem que Marrequinho tece em torno de sua produção. 

Marrequinho trabalhou por volta dos anos 1960 e 1967 no Bazar Paulistinha, revendedora 

de discos de propriedade de Bariani Ortêncio. Bariani é empresário e folclorista, um dos 

fundadores da União Brasileira de Escritores-Seção Goiás (UBE), da qual foi presidente por 

três mandatos. Atual presidente da Comissão Goiana de Folclore. Membro da Associação 

Goiana de Imprensa, do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, da Academia Goiana de 

Letras, da Sociedade Geográfica Brasileira, da Comissão Nacional de Folclore, do Conselho 

Estadual de Cultura, da Academia de Letras do Centro-Oeste; portanto, ligado a todas as 

instituições culturais de Goiás e à sua elite intelectual. 

Como já foi observado, dentre as várias funções de Marrequinho no Bazar, uma delas era 

a de avaliar a qualidade artística dos cantores/duplas que procuravam o local  com o intuito de 

gravar algum disco. A primeira gravação realizada fora do eixo Rio/São Paulo foi feita em 

Anápolis, fomentada pelo Bazar Paulistinha, sob a orientação do compositor. O período 

possibilitou um estreitamento na relação entre Marrequinho e Bariani Ortêncio, levando-o ao 

conhecimento do aspecto técnico das gravações, além evidentemente de ter possibilitado ao 

compositor uma imersão no universo artístico dos cantores (letras, melodias, arranjos, timbres 

e repertórios). 

Bariani prefaciou o livro de Marrequinho, definindo-o como um “registro ontológico da 

música caipira goiana” (SOUZA, 2010, p. 11). Segundo o autor, Marrequinho em seu livro, 

discutiu a “evolução ou deturpação da música caipira”. Em entrevista, Bariani afirmou que 

Francisco Ricardo de Souza começou com a chamada música folclórica (Folia de Reis, Folia 

do Divino), dedicando-se também à moda de viola. Explicou que a moda de viola tem como 

temática a história de um amor frustrado, a história de um boi, história de um animal, enfim da 

relação homem e natureza. Subentende-se que Bariani aproximou a obra de Marrequinho à fase 

do gênero sertanejo designado como “caipira”, concebendo-o como guardião e legítimo 

representante da cultura regional.  

É interessante atentarmos para a leitura que Bariani Ortêncio fez do trabalho do artista, 

exatamente por este ter se constituído em uma espécie de primeiro agenciador das duplas no 

Estado. O folclorista, nesse sentido, animou  os primórdios das gravações de artistas goianos, 

fato facilitado pela proximidade com os principais selos de São Paulo.  Bariani Ortêncio compôs 
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e compõe a elite cultural e “institucional” da Capital, fazendo parte  de certa maneira do seleto 

grupo que tem como função pensar a cidade. Interpretar a produção de Marrequinho como 

autêntica é uma maneira de contribuir para pensar a identidade regional, processo que se 

estendeu em Goiás envolvendo instituições e diversos interesses políticos e econômicos. 

 Retrocedendo no tempo e investigando a recepção da obra do músico Marrequinho, 

observa-se em matéria (propaganda) do Jornal O Popular de 1965, intitulada “Prato Feito” é 

feito um convite para uma programação da TV-Anhanguera na qual se apresentaria o “Duo 

Brasília”, acompanhados do sanfoneiro Paulino e do popular Marrequinho. No convite 

Marrequinho é assinalado como “triunfo MAIÚSCULO”.  

 

 

 

 

Figura 22: Propaganda de um programa, do Canal 2 – TV-Anhanguera, República Livre do Serradão, 

convidando para sua atração. 

Fonte: Jornal O Popular, de 14 de fevereiro de 1965 - ANO XXVI - N. 5.111 
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 A última década do século XX e primeira do XXI foi marcada por homenagens e 

releituras da obra de Marrequinho. Em 1999, a AGEPEL homenageou o compositor por meio 

da Orquestra de violeiros de Goiás, no Teatro Goiânia. Na ocasião houve a entrega de diploma 

de Honra ao Mérito a Francisco Ricardo.  

 

 

 

Em 18 de setembro de 2005, como já mencionado, Marrequinho foi homenageado no 

Canto da Primavera realizado na cidade de Pirenópolis. O acontecimento foi a culminância de 

uma homenagem promovida pela AGEPEL, presidida à época por Nasr Fayad Chaul, professor 

universitário também ligado às esferas políticas. O projeto englobava a publicação de um livro 

contendo informações sobre a vida pessoal do compositor com ênfase em sua obra. Um espaço 

do livro foi reservado aos profissionais do rádio, colegas de profissão de Marrequinho 

(intérprete e compositores) compondo a fortuna crítica. Em tal espaço foram expostos por 

profissionais de distintas áreas suas interpretações acerca da obra do compositor que, grosso 

modo, definiram como “poética e autêntica” com profunda relação com a tradição. Vejamos 

algumas opiniões desses profissionais: 

Falar de Marrequinho é falar das coisas simples de nossa terra. É falar do 

monjolo, do pilão e do carro de bois.  Falar do Marrequinho é falar da poesia 

sertaneja, das Folias de Reis e do Divino, das fiandeiras, dos mutirões e dos 

trilheiros da saudade por onde caminharam as recordações. É falar de pousos 

de boiada, do toque do berrante, do grito do boiadeiro quebrando o silêncio do 

poético cenário sertanejo. Falar de Marrequinho é falar de poesias; e poesias 

são palavras que o coração dita para a alma de poeta escrever.  

Jason Abrão (radialista) – Rádio Brasil Central de Goiânia 

Figura 23: Homenagem da AGEPEL (Agência Goiana de 

Cultura) 

Fonte: Livro Marrequinho, o menino de Campo 

Formosos – Memórias de um artista sertanejo. Francisco 

Ricardo do Souza – Goiânia: Kelps, 2010.  
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[...] 

Ao lado de Raul Torres, Teddy Vieira, Zé Fortuna, Goiá e Ubirajara Moreira, 

para mim, Marrequinho é, sem favor algum, um dos maiores compositores do 

Brasil. 

Ostecrino Lacerda. 

[...] 

Francisco Ricardo de Souza, Marrequinho, o moço do Pranto do Adeus. Poeta 

maior do meu Estado. Falar sobre o Marrequinho é um prazer para mim e me 

orgulho em dizer que sou seu amigo e fã. Agradeço a oportunidade que me 

permite externar aqui minha admiração pelo seu trabalho e o meu respeito por 

ele.  

Jair Seabra. Clube Antiga Viola 

 

 De modo geral, as opiniões de tais profissionais (do rádio e da música), além dos fãs, 

transitam entre admiração (enaltecimento) e a valorização da suposta “cultura musical sertaneja 

autêntica”. Não raro, veem o compositor como representante da legítima música sertaneja 

goiana, fazendo referência inclusive aos valores interioranos de outrora, tais como as festas 

religiosas, a lida do sertão (a proximidade entre homem e natureza – experiência bastante 

decantada na música “caipira”). A exaltação de tais lembranças que rememoram as tradições 

busca não perder de vista um período no qual as relações eram pautadas pela solidariedade 

mútua, postura bastante comum dos nas sociedades de “cultura rústica”. 

 O prefácio do livro ficou a cargo de Bariani Ortêncio, no qual o escritor aponta a 

importância de Marrequinho para música sertaneja, alinhavando sua história com a do Bazar 

Paulistinha. Segundo Bariani a proposta do Bazar fora valorizar “os reais valores da terra”. 

(SOUZA. 2005, p.14). A apresentação do livro ficou sob a responsabilidade do maestro José 

Eduardo Morais, na qual deixa claro que desde muito jovem já era fã das composições de 

Marrequinho, sobretudo da canção Pranto do Adeus.  José Eduardo denomina a música de 

Marrequinho e de outros artistas do período de “música cabocla”. Em matéria no jornal Diário 

da Manhã de 18 de setembro de 2005, Carlos Brandão, poeta e produtor cultural ligado às 

instituições políticas em Goiânia define o músico Marrequinho como um dos mais importantes 

compositores, “dono de grandes sucessos da verdadeira música sertaneja”.  

 Os colegas de profissão do poeta e outros que participaram da homenagem – alguns, de 

reconhecimento nacional, estiveram supostamente ligados por vínculos de amizade, 

interligados por uma memória comum coletiva. Além do vínculo fraterno, compartilharam 
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segundo eles próprios, a necessidade de registro da música “sertaneja legítima”, preocupando-

se em resguardar a autenticidade (identidade) da produção musical goiana de outrora95. 

 Na esteira de homenagens, no início de 2004 a Agência Goiana de Cultura Pedro 

Ludovico Teixeira - AGEPEL, aprovou o projeto da gravação de um CD, contendo 20 (Vinte) 

músicas do compositor, algumas em parceria. Sobre a homenagem ao compositor, na 

apresentação do livro, afirma José Eduardo Morais: 

Ter uma obra coerente e completa, como a do Marrequinho, tanto sozinho 

quanto em parceria, é o sonho de todo compositor, de qualquer gênero musical. 

A minha admiração pela sua produção só tem aumentado com o passar do 

tempo, e esta homenagem, em forma de livro e disco, vem na hora certa, 

permitindo ao filho ilustre de Orizona constatar o quanto é querido por seus 

pares, seu povo, seus admiradores (SOUZA, 2005, p. 10). 

 

  Além do CD, compunha o material, um livro, no qual constou parte da trajetória de vida 

do compositor, além de diversos comentários de pessoas do meio artístico, dentre eles: 

radialistas, programadores, compositores, escritores, fãs e admiradores do trabalho do artista.   

 

 

 

 

 

                                                           
95 O tom da fortuna crítica na abertura do livro Marrequinho: uma vida, uma história (2005), teve caráter 

nostálgico, desse modo, a homenagem caminhou em defesa da ideia de autenticidade na música goiana. 

Figura 24: Capa do Livro e do CD – Marrequinho: 

uma vida uma história. Homenagem feita pela 

AGEPEL 

Fonte: http://blogdomarrequinho.blogspot.com.br 
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 Em 2008, a Secretaria Municipal da Cultura, homenageou o compositor com o 

lançamento do CD- Marrequinho 50 anos de música (1958/2008), por meio da Lei Municipal 

de Incentivo à Cultura. Assim como no projeto de 2005 (AGEPEL), os companheiros se 

dispuseram a participar voluntariamente da homenagem.  

 

 

 Em 2010, Marrequinho publicou sua já citada autobiografia: Marrequinho, o menino de 

Campo Formoso – memórias de um artista sertanejo, na qual conta sua trajetória artística e 

pessoal, fazendo um minucioso levantamento das duplas que foram precursoras da música 

sertaneja goiana. Em noite de homenagens no Instituto Cultural e Educacional Bariani 

Ortêncio tais projetos foram apresentados, com ênfase no lançamento de sua autobiografia. A 

ocasião (noite de autógrafos), contou com a presença de representantes das atividades culturais 

do Estado e da Capital. Além de artistas e radialistas que estiveram envolvidos com a música, 

sobretudo sertaneja da Capital, estiveram presentes fãs e amigos do artista. 

Figura 25: Capa do CD – Marrequinho 50 anos de 

Música 

Fonte: http://blogdomarrequinho.blogspot.com.br 
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Figura 26: Noite de autógrafo (homenagens) do compositor 

Francisco Ricardo de Souza (Marrequinho), no Instituto 

Cultural e Educacional Bariani Ortêncio. Sentado à mesa, 

Marrequinho autografa seu livro. 

Fonte: Acervo do compositor Marrequinho 

Figura 27: Noite de autógrafo (homenagens) do compositor 

Francisco Ricardo de Souza (Marrequinho), no Instituto Cultural 

e Educacional Bariani Ortêncio. Sentado à mesa, Marrequinho 

autografa seu livro. 

Fonte: Acervo do compositor Marrequinho 
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Figura 28: Noite de autógrafo (homenagens) do compositor 

Francisco Ricardo de Souza (Marrequinho), no Instituto Cultural e 

Educacional Bariani Ortêncio. Da direita para a esquerda Chico 

Júnior (músico, filho de Marrequinho), Bariani Ortêncio e 

Marrequinho. 

Fonte: Acervo do compositor Marrequinho 

 

Figura 29: Noite de autógrafo  do compositor Francisco Ricardo de 

Souza (Marrequinho), no Instituto Cultural e Educacional Bariani 

Ortêncio. CDs e livros do compositor, expostos em noite de 

homenagem. 

Fonte: Acervo do compositor Marrequinho 
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 As homenagens, relativamente recentes, demonstram certa preocupação das instituições 

envolvidas com as questões culturais da Capital e do Estado em resguardarem suas memórias, 

especialmente as que compõem uma suposta “autenticidade” e “identidade” local. Nesse 

processo de construção identitária, Marrequinho se enquadra enquanto indivíduo mantenedor 

da tradição, de um passado fragilizado pelo tempo e pelas paradoxais mudanças, advindas da 

tão desejosa “modernidade”. Parece claro, que embora a modernidade seja inflexível, é preciso 

entender e resguardar uma conjecturada “origem das coisas”, no caso em questão da música, 

que nessa perspectiva tradição e modernidade inevitavelmente parecem compor a duas faces de 

uma mesma moeda. 

 À luz dessa ideia, a apropriação da música de Francisco Ricardo por diversos segmentos 

da elite intelectual, artística e cultural em Goiás, bem como sua própria concepção a respeito 

do trabalho desenvolvido em Goiás, nos instigam a algumas reflexões. A primeira passa pela 

identificação de que há diferenças entre o que se entende por música caipira e música 

sertaneja96; a segunda relaciona-se à construção da ideia do “mito de origem”, bem como de 

“autenticidade”, em torno da figura do compositor.  

 A princípio, a apropriação que escritores, músicos, radialistas e outros profissionais fazem 

de sua obra filia-se à ideia de construção de uma autenticidade e, por conseguinte à constituição 

de uma identidade local. Sob tal perspectiva a obra de Marrequinho é apropriada por instituições 

culturais como sendo a verdadeira “música sertaneja”, exacerbando-se a ideia de purismo 

musical e imprimindo um caráter de originalidade à obra. Conjecturamos que se trata de uma 

tentativa de legitimar, validar o passado, criando contornos para uma cultura goiana, daí ser 

fundamental essa espécie reinvenção da tradição. Assim, as instituições buscam conferir uma 

identidade comum à música regional. 

 Contudo, parece-nos que a (auto) apropriação que Marrequinho faz de sua obra, não 

condiz por completo com as demais, sob o olhar do compositor suas canções aproximam-se, 

em certa medida, do sertanejo romântico, por ele designado como tronco. Algumas de suas 

canções dialogam com o processo de modernização da cidade de Goiânia, permitindo inferir 

que o artista esteve atento às transformações da cidade, bem como da nação. Entretanto, 

paradoxalmente, uma avaliação mais atual do compositor em relação a sua obra própria, parece 

                                                           
96 Embora aceitemos as mutações do gênero sertanejo, não corroboramos com a orientação de que tais 

transformações sejam castradoras e inflexíveis, pelo contrário, são nuançadas pelas sociabilidades de cada época, 

dialogando com as experiências de tempos, eventualmente, distintos. 
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aproximá-la do que seria a autêntica97 música goiana. Sob tal perspectiva observa-se que o que 

era moderno em determinado momento, com o passar do tempo pode ser atrelado à ideia de 

tradição. Visto desse ângulo, subentende-se que o conceito de moderno não é estático sofrendo 

reconfigurações. Com o propósito de tornar público sua história de vida e suas canções, 

Marrequinho criou um Blog em novembro de 2011. Vale lembrar que o Blog se constitui em 

um mecanismo de manutenção e acesso à obra do compositor, já que suas canções continuam 

sendo regravadas, algumas inclusive por duplas jovens e atuais. O Blog na realidade é uma 

maneira contemporânea de registro de tal legado, explicitando que de certa maneira 

Marrequinho continua atento ao mercado musical. 

O "Blog do Marrequinho" foi criado para ser um divulgador e preservador de 

um segmento da nossa Cultura Popular e de nossas tradições, a MÚSICA 

SERTANEJA autêntica. Registrar a importância dos goianos pioneiros que 

participaram da caminhada gloriosa da nossa música sertaneja, e tiveram um 

papel de destaque no avanço evolutivo da mesma.
98

  

 Observa-se no trecho, que o artista não deixa de mencionar as transformações inerentes 

ao gênero, contudo chama a atenção para importância da preservação das tradições, se 

colocando como um dos guardiões da autêntica “música sertaneja”. O Blog constitui-se em uma 

espécie de compêndio da música sertaneja (pioneira) goiana, nele o compositor apresenta sua 

trajetória artística bem como de seus parceiros e colegas de profissão. No momento da escrita 

deste trabalho, a página já contava com um número expressivo de visitantes: 136.392, dado que 

nos permite inferir que a música sertaneja, designada pelo músico como “autêntica”, ainda tem 

seus apreciadores. Sobremaneira, o Blog do Marrequinho tem como proposta tornar pública a 

história da música sertaneja do Estado (embora em alguns momentos mencione artistas de 

outras localidades), já que, no que se refere aos primeiros artistas a gravarem no Estado (década 

de 1950), os registros são poucos e esparsos. Segundo o próprio Marrequinho, a imprensa local 

não tinha muito interesse em acompanhar o desenvolvimento da música sertaneja àquela época 

(Entrevista com Marrequinho, concedida à autora em 13/09/2014   

 Optamos por citar e observar as homenagens ao compositor com o propósito de utilizá-

las como possíveis lentes de análise em torno das diferentes recepções da obra de Francisco 

                                                           
97 Como já assinalamos, a ideia de autenticidade está ligada à concepção que defende a existência de uma única 

identidade e de um mito de origem para a música sertaneja. Esse debate em relação acepção de tais conceitos 

esteve ligado aos primeiros estudos feitos em torno das transformações da música caipira, levando em conta, como 

espaço de análise, os interiores de São Paulo e outros Estados do Centro-Oeste. Com base em tais princípios, teria 

existido um gênero musical (música caipira) genuíno, longe de qualquer tipo de influências e interferências. 
98 Disponível em: http://blogdomarrequinho.blogspot.com.br/.  
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Ricardo. Por meio das respectivas leituras, tentamos traçar intersecções em torno da construção 

identitária musical de Goiânia. Nesse processo, a hipótese levantada, foi que Marrequinho, em 

certa medida, foi apropriado como símbolo legítimo de uma “genealogia” da “verdadeira 

música goiana”, processo que se desenvolveu em torno de uma tentativa de se criar uma 

identidade para a música produzida em Goiás. 

 

4.6. Marrequinho – entre o arcaico e o moderno 

 

 Até aqui, vimos que a dicotomização “música caipira” e “música sertaneja” esteve 

atrelada à ideia de que a primeira representou  a verdadeira música do homem do campo, 

enquanto a segunda  constituiu-se em uma espécie de deterioração da primeira,  sua versão 

urbanizada e inautêntica, entregue aos caprichos do mercado fonográfico. Contudo, vimos que 

tal análise não deve ser vista sem questionamentos. Nessas diversas representações, há 

evidentemente conflitos, a linha que supostamente separa as várias fases do gênero é sutil, 

havendo, por conseguinte, interlocuções. “Importa notar que essas distinções foram construídas 

ao longo de décadas, e isso impede que a instituição de algum marco inaugural dê conta da 

fronteira tênue e complexa entre caipira e sertanejo no que se refere às diferenciações 

correntes” (BRITO, 2010, p.53). Deve-se recordar, entretanto, que esse processo, no amálgama 

pelo qual a música sertaneja passou, esteve ligado à intensa migração do campo para a cidade 

e seu significativo crescimento. Assim, à medida que as relações sociais vão se modificando, 

modifica-se também a percepção acerca do meio. Segundo Diogo Brito: 

Da experiência pessoal dos artistas dessa nova formação social e cultural, com 

o novo contexto de produção, distribuição e consumo, com as novas formas de 

vida e sociabilidade, surge a mistura conflituosa do “moderno” com o 

“arcaico”. Agora as relações socioculturais no meio artístico sertanejo e a 

produção musical têm de ser pensadas conforme o que são: outro fazer musical 

em um diferente formato e com novo lugar social, implicando mediações, 

apropriações e usos ulteriores (BRITO, 2010, p.73).  

 Sob tal contexto, a produção musical sertaneja, sobretudo a partir da década de 1950, 

tende a combinar elementos “tradicionais” (as experiências e simbolismos não são totalmente 

suprimidos) com elementos “modernos”. Direcionando a análise à obra do cantor/compositor 

Marrequinho tal percepção se faz coerente, visto que ao longo se sua carreira o artista não 

rompeu de todo com elementos do passado, nem tampouco se firmou nele. As mudanças em 

Goiânia bem como em Campinas não passaram pelo compositor de forma despercebida; 
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inevitavelmente, a ideologia da construção de Goiânia enquanto Capital moderna interferiu na 

sua forma de apreender a dinâmica da cidade. Por conseguinte, Marrequinho desenvolveu seu 

trabalho em meio a uma aura de progresso e crescimento urbano.  

 Outro aspecto relevante da obra do compositor é que, em certa medida, suas canções 

sofreram influências de alguns ritmos estrangeiros como observado nas análises rítmicas de 

algumas de suas músicas, embora em entrevista Marrequinho negue. Tais influências são 

compreensíveis, já que como percebido havia intercomunicação entre a cena musical local, 

nacional e inegavelmente estrangeira, sobretudo dos gêneros latinos como huapangos, 

rancheiras, boleros, corridos. Nesse movimento o rádio foi peça fundamental, favorecendo o 

encontro dessas experiências musicais. 

 Em meio ao paradoxo entre a tradição e processo modernizante Marrequinho ora se 

mostrou incomodado com progresso – criticando-o, ora o enalteceu. Do mesmo modo, se 

mostram as questões relacionadas à tradição, em algumas ocasiões estas foram exaltadas99, em 

outras questionadas. Embora uma parte significativa de suas composições estejam envolvidas 

com as temáticas amorosas (traições, separações), é possível em alguns momentos, entrever sua 

leitura acerca do contexto social e dos espaços. São indícios de que, mesmo falando de amores, 

as complexas tramas das relações socais (nas cidades) não foram, por completo ignoradas, ao 

contrário, em certa medida, foram interpretadas com base em sua apreensão da dinâmica social. 

Em algumas ocasiões de forma conservadora, em outras, de maneira afeita às mudanças. 

 Nesse percurso de “modernização” da música sertaneja é interessante observar como a 

acepção do sentido de “privado” e “público” é delineado. Desde a fase dita caipira o conceito 

de “casa” (morada/residência) é concebido como o lugar do aconchego, da segurança; enquanto 

o espaço público é permeado pelo perigo e pela austeridade. Logo, a casa se configurou no 

espaço tateável (reconhecido) e familiar, ao passo que a rua e os bares, se configuraram no 

desconhecido das cidades, das longas distâncias. Essa relação se torna mais evidente quando se 

trata da casa da mãe, esta vista como protetora, onde nenhum mal seria possível; várias canções 

de diversos cantores sertanejos versaram sobre a casa da mãe enquanto lugar da simplicidade, 

da tradição. Sob essa perspectiva, as ruas, as cidades, se constituiriam no rompimento dessa 

suposta proteção, pois estariam atreladas às grandes dimensões (espaciais) e, portanto, ligadas 

ao processo de “modernização”.  Marrequinho, como outros colegas, compôs uma canção em 

homenagem à mãe, em 1974, na qual é possível vislumbrar tal ideia: 

                                                           
99 Especialmente se relacionada a manutenção do papel feminino na relação entre homem e mulher. 
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Endereço da Felicidade
100

  

(Marrequinho e Odaés Rosa) 

 

Na casinha verde de número vinte 

Na pequena Rua do Bairro Bomfim 

É onde eu passo momentos felizes 

Com uma pessoa que gosta de mim 

Alma sertaneja, coração amigo 

Naquele endereço vive a me esperar 

Ali, eu encontro a felicidade 

Que no agasalho de simplicidade 

Ansiosamente me espera chegar 

 

A casinha é meu mundo de sonhos  

Na afinidade de dois corações 

Naquele lugar eu encontro refúgio 

Pra esconder das mágoas e desilusões 

Ali, só se fala de coisas bonitas 

Na doce harmonia de amor sem igual 

Ali me espera uma certa pessoa 

Criatura humilde, tão santa e tão boa 

Que vive tranquila na ausência do mal 

 
É uma velhinha de cabelos brancos 

De rosto enrugado e andar vacilante 

Que sente nos ombros, o peso da idade  

Porém, não se queixa nem por um instante 

É a minha mãezinha que ali eu encontro 

A quem eu dedico o amor mais profundo 

A casinha branca é bastante singela 

Mas, tudo que eu amo está dentro dela  

Porque, minha mãe representa o meu mundo 

 

 

 Na canção Endereço da Felicidade, o próprio título é sugestivo, aproximando da ideia 

levantada. A casa e a mãe se instituem em espaço de aconchego e amor, se configurando em 

um ambiente permeado pela felicidade, distante da hostilidade externa. O amor materno, doce 

e paciente, supostamente, seria capaz de atenuar as dores trazidas da “rua”, presumindo, que, 

fora de casa, o perigo fosse contínuo. Para tanto, a mãe apresentada nessas canções tende a 

apresentar um perfil condescendente, estando continuamente à espera do filho distante e por 

vezes, exposto às mazelas do mundo. Em oposição às dificuldades e desconfianças externas, 

esses espaços se constituem em redutos de simplicidade e proteção, diferente da falta de 

confiança dos grandes centros. Na obra de Marrequinho não fica explícito, mas é comum 

canções com esse viés estarem vinculadas a experiências nas quais o filho saiu da casa da mãe 

(normalmente do interior) rumo ao progresso das grandes cidades. Do ponto de vista do ritmo 

                                                           
100 Endereço da Felicidade. In: SOUZA, Francisco Ricardo de. Marrequinho - o menino de Campo Formoso. 

Goiânia: Editora Kelps, 2010. p. 172. https://www.youtube.com/watch?v=Cy59LbEOtNs. Acesso em 12/10/2015. 

Álbum: Trio Parada Dura - LP "Blusa Vermelha"  

Creone, Barrerito & Mangabinha.     
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Endereço da Felicidade se constitui em uma guarânia, tendo em sua base o violão, além de 

arranjos de acordeom e harpa. A música é formada por estrofes, na qual cada estrofe apresenta 

duas linhas melódicas. 

 De qualquer forma, são abordagens que representam as sociabilidades de um período, 

indo ao encontro às transformações aceleradas pelo processo de migração do campo para as 

cidades. Nesse contexto, no qual as relações são revistas e realinhadas, os indivíduos, mormente 

assumem novas posições, daí o comum desconforto. São, pois, indícios de que a priori, as 

cidades se constituíram ao mesmo tempo, em objeto de desejo e medo. Isso explica em parte, 

sua constituição paradoxal. 

 

4.7. Entre a tradição e a modernidade, elabora-se a “goianidade” 

 

 É   importante destacar que nesse trajeto nada linear de mudanças das cidades em direção 

ao “progresso”, à “modernização”, os espaços vão de modo peculiar se reconfigurando. 

Algumas construções são derrubadas e outras construídas, remodelando continuamente a 

paisagem, daí a ideia comumente disseminada de que as cidades não param, vivendo um 

constante frenesi. No que se refere especificamente a Goiânia a premissa parece fazer sentido. 

A Capital foi fundada sobre o compromisso com o moderno, a própria arquitetura, Art Déco, 

propunha melhorar a visão acerca de Goiás. Fisicamente Goiânia deveria romper com o estigma 

do atraso, devendo expressar um conjunto de viabilidade, inserindo Goiás no projeto 

modernizador da nação. 

 Entretanto, valem algumas ponderações. Esse arcabouço modernizador não deveria 

expurgar por completo o passado de atraso, posto que as “tradições goianas” se constituiriam 

posteriormente em orgulho regional, logo a necessidade de resgate das adversidades do 

transcurso goiano. Essa preocupação de resgate do passado e manutenção da tradição esteve 

relacionada à construção da ideia de “autenticidade” e “identidade”, próxima da discussão 

elaborada por Pierre Nora (1985) acerca dos “lugares de memória”. À luz dessa releitura acerca 

dos costumes e dos lugares, diversas sociedades implementaram no último século uma corrida 

em busca de suas memórias, de seu passado. Segundo François Hartog, a própria conjuntura 

temporal atual teria favorecido essa espécie de “crise” com a noção de tempo, daí essa 

exacerbada preocupação com a memória e com os patrimônios (material e cultural) (HARTOG, 
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2013, p. 11). Para o autor, a concepção de futuro "deteriorou-se sob o horizonte e o presentismo 

o substituiu. O presente tornou-se o horizonte. Sem futuro e sem passado, ele produz 

diariamente o passado e o futuro de que sempre precisa, um dia após o outro, e valoriza o 

imediato" (Hartog, 2013. p.11). Assim sendo, direcionando o olhar para o modo como o Estado 

de Goiás e sua Capital efetivaram sua relação com o passado, a reflexão sobre a análise da 

constituição de suas memórias parece-nos bastante pertinente. 

 No início da década de 1990 foi implementado pela Agência Goiana de Imprensa (AGI), 

o “Movimento de Goianidade”, cujo objetivo consistia em resgatar a história, a cultura, o “jeito 

goiano” de ser. À época, à frente da AGI, estava o jornalista Antônio Ramos Lessa; segundo o 

presidente o movimento se justificava a partir da constatação de que “estávamos perdendo 

nossas características de goiano. Passamos 50 anos falando apenas de Leopoldo de Bulhões e 

Alfredo Nasser” (REVISTA GOIANIDADE, 1992, p. 121). Em entrevista, o jornalista 

concebeu o goiano como um ponto de congruência de hábitos, costumes e características de 

vários pontos do país, devido sua posição geográfica, tratando-se de uma “encruzilhada do 

tempo e da história”. Em matéria da revista “Goianidade”, a questão da modernização foi 

mencionada: 

O desordenado processo de modernização não levava em conta os valores da 

gente goiana. Buscar a conscientização para verdadeira condição de ser goiano, 

resgatando o sentimento de goianidade, é o objetivo do movimento da AGI. 

Assim, “goiano é todo aquele que assumiu Goiás, independentemente de ter ou 

não nascido aqui” (REVISTA GOIANIDADE, 1992, p. 121). 

 O referido movimento caminhou abarcando elementos que, segundo os envolvidos, 

representariam a identidade goiana. Elementos como os primeiros habitantes, o período 

aurífero, o patrimônio material e cultural, a fauna e flora (geografia local - cerrado), as reservas 

hídricas, a fundação de Goiânia, os “políticos fundadores”, a literatura, a cultura (danças, 

músicas, culinária) e, inevitavelmente, o caráter” modernizador” e “progressista” do goiano 

foram elencados sob um discurso de teor laudatório.  

 O que chama a atenção no movimento, além evidentemente do caráter saudosista e 

valorizador das memórias no intento de elaborar uma presumida identidade, é a postura 

enaltecedora da outrora sonhada “modernidade”. O movimento da goianidade, desse modo, 

engendra um discurso que coaduna tradição (memórias) e a confirmação da propalada e 

planejada modernidade. Nesse discurso, Goiás se mostra enquanto projeto viável e efetivo, 

valorizador do passado, mas de janelas abertas para o futuro. Nessa perspectiva, literatos, 

artistas, empresários, arquitetos, folcloristas são convocados para legitimar a referendada 
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“goianidade”, imprimindo um caráter intelectual ao projeto. A charge abaixo acompanha o texto 

“Ser Goiano” do escritor José Mendonça Teles na revista Goianidade. Nela é possível observar 

a convivência entre a “tradição” e a “modernidade”. Elementos como a religiosidade, a 

natureza, o progresso, os costumes são mesclados e observados pela janela por um “goiano”. 

Na imagem, tais elementos parecem conviver harmoniosamente.  

  

 

 

 

 

 

 Uma versão atualizada da ideia de goianidade pode ser verificada na música Jeito Goiano. 

Composta por compositores goianos foi bastante veiculada na mídia televisiva local (TV 

Anhanguera), em horário nobre. Divergindo, em certa medida, da revista, a música limita-se a 

traçar um perfil singelo e simples do goiano, afeito às tradições e às sociabilidades da vida 

simples de outrora. A humildade referendada na canção remete às relações sociais das fazendas 

Figura 30: Charge de Jorge Braga 

Fonte: Revista Goianidade, Edição Especial, 1992, p. 

162. 
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e dos interiores, nas quais o vínculo afetivo se fazia pujante; sobremaneira expressa ou 

subentende-se, a simplicidade do indivíduo que outrora habitara o “sertão”. 

 

Jeito Goiano101 

(Luiz Augusto, Amauri Garcia e Hamilton Carneiro - 2012) 

 

Se alguém pisa no meu calo 

Posso gemer, mas não xingo 

Não guardo ressentimento 

Não brigo e nem me vingo 

Sou goiano de corpo e alma 

Sou de cultivar a calma 

De segunda a domingo 

 

Gosto mesmo dum franguinho 

Quiabo e angu de milho 

Gosto de uma brevidade 

Feita de um bom polvilho 

Sou goiano de corpo e alma 

Sou de cultivar a calma 

Nunca coloco empecilho 

 

Gosto do som da viola 

Numa toada caipira 

Com as mãos e com os pés 

Marco bem uma catira 

Sou goiano de corpo e alma 

Sou de cultivar a calma 

E gosto de prosa e mentira 

 

Nosso rio Araguaia 

É minha segunda casa 

Olho pro seu sol poente 

Vermelho que nem a brasa 

Sou goiano de corpo e alma 

Sou de cultivar a calma 

Pescando na água rasa 

 

Gosto de uma morena 

Com seu jeito de cabocla 

Quando ela pisca pra mim 

Eu sinto um doce na boca 

Sou goiano de corpo e alma 

Sou de cultivar a calma 

Pena que a vida é pouca 

 

 

 No que se refere a questão rítmica, na canção Jeito goiano observa-se a influência de 

ritmos como o forró e o baião, possuindo solos de viola com bases de violão, além de arranjos 

discretos de acordeom ou sanfona. O destaque é para a bateria, na qual a “caixa” se sobressai, 

                                                           
101 http://www.vagalume.com.br/amauri-garcia/jeito-goiano.html. Acesso em 12/10/2015.  Meios Tons, Sons 

Inteiros – 2013. Faixa 16 do CD Ilustrativo. 

http://www.vagalume.com.br/amauri-garcia/discografia/meios-tons-sons-inteiros.html
http://www.vagalume.com.br/amauri-garcia/discografia/meios-tons-sons-inteiros.html
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conduzindo o ritmo. De modo singular a música nos remete às procissões religiosas dos 

interiores. 

 Em suma, o Jeito goiano, o ser goiano ou a goianidade passa por uma tentativa de 

elaboração de uma conjecturada identidade, legitimada pela ideia de “autenticidade”. Nessas 

tentativas, há projetos concorrentes, nos quais alguns são viabilizados e outros não. Para Chaul 

o discurso da “goianidade” teve como propósito suprimir a ideia da “goianice”, já que essa 

última, segundo o autor, esteve atrelada a ideia de atraso: 

[...] a goianidade em si, eu a vejo muito também, como uma quebra, como uma 

ruptura a partir dos anos 40 em Goiânia, pra desfazer um pouco a ideia de 

goianice, que é um tanto quanto pejorativa, percebe?  

[...] 

Bem brejeira, bem ligada ao campo, bem ligada ao gado, bem ligada a uma 

época muito assertiva com a agropecuária, o que você tem hoje? Uma transição 

acelerada para a agroindustrialização. Então essa goianidade que tenta se 

firmar, ela também - assim como é Goiânia e é Goiás - ela é a goianidade 

tentando se afirmar, como um novo perante a goianice, que tem um caráter 

bastante depreciativo, então um pouco isso. 

[...] 

Se você trabalha a goianice e ela cria um paralelo com um período histórico, 

que a gente questiona atrás - de decadências, etc. Você trabalha Goiânia sob 

uma perspectiva de abertura, de um compasso crítico a um passado, 

obviamente você tem - olha só a loucura que é - o caipira que teria que estar lá 

nas suas raízes, reforçando a ideia, do moderno da época (Entrevista realizada 

com pela a autora em 03/12/16). 

  

 Portanto para Chaul, a tentativa de se construir uma identidade goiana foi uma constante, 

sobretudo se considerarmos a preocupação em elevar Goiás e Goiânia ao status de lugares 

promissores e confiáveis, principalmente do ponto de vista econômico. Ainda segundo o autor: 

Eu acho que foi um processo, essa busca de uma identidade de um povo ela é 

muito complexa, por exemplo, você tem en passant, você tem uma visão, do 

mineiro - sertão de Rosa; você tem o mineiro como um cara astuto, 

ensimesmado, tem um rótulo meio propício, para enquadrar o mineiro. Você 

tem a questão do nordestino, acerca da seca, das lutas sociais intensas, a briga 

contra o latifúndio, o sofrimento e etc. e tal, tem uma certa identidade. Você 

tem o paulista como um cara, urbano, como cara dinâmico, etc. O carioca mais 

com o molejo, o futebol, o samba, o carnaval, a praia. E pra Goiânia e pro 

goiano? É complexo, porque aquilo que é tradição,é rompido com Goiânia, 

então quer dizer, se você for para entender a identidade goiana em si, você tem 

que partir do princípio que você tem uma Capital que projeta uma identidade - 

que não é única - e que é uma identidade mesclada - disso que eu te falei: de 

urbano com rural, de campo com cidade, é meio... Eu gosto de brincar com o 

termo do Mario de Andrade, que é uma região “macunaímica” né, ela tem uma 

identidade, por não ter nenhuma, ou por ter muitas, ela é única por ser múltipla. 

Eu acho muito interessante e rico isso aí. Então quer dizer, é você apostar no 

novo, mantendo a tradição, é você entender “Art Déco”, entendendo a 



171 

arquitetura vernacular de Goiás e Pirenópolis. É você entender a modernidade 

do Centro Cultural Oscar Niemayer, entendendo “Art Deco”, a vernacular, as 

influências da estrada de ferro, o neoclássico, etc. (Entrevista realizada com 

pela a autora em 03/12/16). 

 

 No que se refere à obra do compositor Marrequinho, muito possivelmente se viu 

atravessada por algumas dessas demandas de identificação e/ou de formatação de uma suposta 

identidade. Canções que mencionam características elencadas como próprias da goianidade 

estão presentes em seu repertório, em especial com o caráter jovial e próspero da jovem Capital. 

Mesmo as canções sertanejas, por muitos, vistas como inócuas, tendem a apreender a dinâmica 

de seu tempo. As canções de Marrequinho embora versassem sobremaneira sobre os amores 

entre homem e mulher não estiveram por completo alheias às questões sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A música brasileira forma um enorme e rico patrimônio histórico e cultural, 

uma das nossas grandes contribuições para a cultura da humanidade. 

Marcos Napolitano 

  A afirmativa acima parece fazer muito sentido se considerarmos o imenso leque de 

possibilidades musicais de nosso país. Ritmos, sons, tons, letras compõem um cenário capaz de 

fornecer indícios acerca das variadas sociabilidades e subjetividades de um dado espaço e 

período, no qual as canções são pensadas e executadas. As canções não são meros reflexos das 

estruturas sociais, mas se constituem em registros, categoria circunscrita na coerência imanente 

da própria atividade artística cultural. 

 Sob esse prisma o presente trabalho caminhou na tentativa de conceber a música sertaneja 

enquanto elemento capaz de reverberar os anseios e dilemas de seu tempo, estando desse modo, 

atenta ao processo histórico. No caso em questão, aponta as mudanças do gênero em nível 

nacional, bem como local, indicando que a sistematização do elemento musical se faz 

intermediado por interferências díspares. Assim, qualquer apreciação que conceba o gênero 

sertanejo como unilateral e livre de contradições pode facilmente incorrer no erro peculiar às 

análises simplificadoras, diminuindo a capacidade de apreensão de elementos importantes, nos 

meandros do processo. 

 Com base nessa ideia, o gênero ao longo do tempo foi concebido pelo senso comum e/ou 

por estudiosos mais conservadores a partir de uma visão pragmática dualista. Nela a música 

advinda do meio rural é concebida como pura, autêntica, livre de qualquer tipo de influência. 

Mesmo atravessada “por um arcabouço simbólico composto pelas variadas práticas culturais, 

são vistas como integrantes de uma tradição única, e não como partes de um processo seletivo 

em que certos elementos permanecem e outros são descartados” (BRITO, 2010, p.179). Sob 

esse enfoque, as modificações sofridas pelo gênero são avaliadas como mera deturpação da 

“verdadeira música”, tendo o gênero, portanto, caminhado para seu contínuo rebaixamento. 

Para Brito: 

Quando endossada pelo senso comum, a memória coletiva poupa o passado 

dos conflitos que encerra, e o que ontem foi considerado da música caipira 

pode representar hoje o símbolo mais autêntico da cultura rústica. [...] A 

fórmula é simples: basta desprezar a produção sertaneja contemporânea (vista 
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como massiva e piegas) e valorizar a “tradição” (concebida como original e 

intocada) (BRITO, 2010, p.179). 

 No que se refere ao nosso objeto, a obra do compositor Francisco Ricardo de Souza, 

Marrequinho102, não foge a esse debate, não raro, suas canções foram inscritas e mapeadas por 

fãs, artistas e estudiosos do gênero como a “verdadeira” e “autêntica” música sertaneja goiana. 

Contudo, o propósito de nossa pesquisa não foi afirmar se a obra do compositor é ou não 

autêntica, mas entendê-la como móvel e permeada por inter-relações. Desse modo, nuançada 

por sobreposições de ordem temática e melódica, por conseguinte, inscrita em um contexto de 

mutação do gênero. 

 Sobre a obra de Marrequinho, embora tenha extrapolado o âmbito do Estado de Goiás, 

não foi o suficiente para que o compositor colhesse de modo significativo, o resultado 

financeiro de seu trabalho. De modo geral, as décadas iniciais das primeiras gravações 

sertanejas em São Paulo, bem como os anos enfatizados pela pesquisa em Goiás, exibem como 

característica a pouca rentabilidade no ofício de cantar e compor, sobretudo se considerarmos 

o perfil simples e a pouca formação escolar dos músicos,  além evidentemente do embrionário 

mercado. Essa realidade, somada a incipiente experiência, facilitou contratos duvidosos entre 

cantor e gravadora, intermediados não raro, pela figura dúbia do agenciador. Observa-se nesse 

aspecto que os direitos autorais atrelados à dinâmica da indústria cultural se configuraram em 

elementos confusos e contraditórios se alinhavados à ideia de sucesso e consequentemente dos 

lucros advindos da atividade. Se Marrequinho por um lado possibilitou a fama a ascensão 

econômica de alguns artistas com suas composições, consigo tal ascensão não acompanhou a 

densidade e a extensão de seu trabalho.  

 A opção de estudo pela obra específica de um artista não teve como propósito restringir 

o campo de análise, mas nela e a partir dela compreender o contexto de transformação, pelo 

qual o gênero passou, buscando sempre que possível, um diálogo entre a conjuntura local e 

nacional. Destarte, ao focalizar o micro, aumentando as lentes de análise, foi possível perceber 

minúcias que por ventura uma leitura mais totalizante não permitiria.  

 A utilização demasiada de letras de canções ao longo da escrita teve como intuito 

subsidiar e exemplificar a análise, propondo fugir de um viés limitador e castrador da obra. Para 

isso, a escolha de letras que contemplassem temáticas díspares, sobretudo do compositor, 

pareceu-nos uma boa saída. A dificuldade com as linhas melódicas foi uma constante, já que 
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não dispomos de nenhum conhecimento musical. Contudo, procuramos lidar com aspectos 

formais importantes para a análise com o auxílio de um músico, procurando evitar ainda o 

retalhamento demasiado da obra, posto que tal direcionamento é pouco indicado.  

 Marrequinho sem dúvida, foi um artista que esteve atento à dinâmica de seu tempo, 

versou sobre a experiência (crescimento) da cidade em que morava (Goiânia e Campinas), 

esteve atento às transformações do gênero sertanejo, em uma fase em que os corriqueiros erros 

de ortografia já não eram vistos com bons olhos pelas as gravadoras. Apesar de limitada 

escolaridade, preocupou-se com a poética e metrificação dos versos, evitando as prosaicas 

cacofonias. Enquanto agente social, o artista compreendeu que sua dimensão temporal e 

espacial se viu permeada pelo empenho em aproximar Goiás ao conjunto político-econômico 

nacional e que a fundação e expansão de Goiânia foi o elemento cristalizador desse projeto, 

simbolizando a propagada ideia do “novo” para o Estado. 

 Não obstante, embora a temática mais desenvolvida pelo artista estivesse voltada às 

relações amorosas, é possível perceber que Marrequinho percebia as contínuas alterações nas 

sociabilidades dos lugares (bares, circos e festas religiosas) e que, inevitavelmente, estavam 

relacionadas ao dinamismo da cidade. Com um sentimentalismo exacerbado, o poeta teceu em 

suas canções historietas de amores (bem e mal) sucedidos. Para tanto, imprimiu julgamento de 

valor, sobretudo nas relações entre o masculino e feminino, no qual, de maneira geral, a 

ascensão feminina ao espaço público foi expressada, ora com adesão ora com incompreensão. 

De modo contundente, segundo o próprio compositor, ao longo de sua carreira buscou 

interpretar, por meio de suas composições, suas experiências de vida, sua maneira de ver e lidar 

com o mundo. Indubitavelmente, nesse processo de composição, combinou elementos 

supostamente mais conservadores de suas lembranças de infância, quando morou em Campo 

Formoso (interior de Goiás), com outros, da crescente Capital goiana. Nessa mescla de valores 

residuais do passado com elementos afeitos à modernidade (experiência citadina), parecem 

ganhar corpo os antagonismos de todo o processo. 

 Sob tal perspectiva, a pesquisa indicou que a obra do compositor transita entre a tradição 

e a modernidade, apresentando em alguns momentos características regionalistas, posto que 

algumas particularidades de Goiás (da geografia e da urbe) são abordadas em algumas canções. 

Longe de tentar achar uma identidade para a obra do compositor, o estudo partiu da percepção 

de que a busca pela unicidade de qualquer gênero desconsidera o caráter latente e móvel da 

cultura. Ademais, vivemos em um mundo em constante mutação, em que as tradições estão 

permanentemente se reelaborando, logo as identidades se colocam a partir de novos parâmetros, 
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afastando-se da concepção que toma a cultura como homogênea e a identidade como única 

(ALENCAR, 2004, p. 239). Se por um lado Marrequinho se lança como compositor imerso no 

processo de modernização de Goiás, por outro é reinterpretado como artista ícone de tradição 

quando a busca pela goianidade se torna um projeto interessante à elite socioeconômica e 

cultural do Estado. 

 Por certo, ao analisarmos o repertório de Marrequinho enquanto documento – não só 

como mero objeto da história, mas como elemento com um corpo explicativo próprio - 

buscamos considerar tons, melodias, formato e dizeres de uma época. Dessa forma, a proposta 

desta análise não foi estabelecer limites rígidos entre a “música caipira” e a “música sertaneja”, 

mas pontuar indicativos de que, em tempos e lugares distintos, a música sertaneja se modifica 

e se metamorfoseia. Em especial, acerca da obra artística do compositor, intentamos apontar 

direções da música sertaneja em Goiás, apontando para o fato de que as cenas musicais possuem 

uma coerência própria, visualizando variadas conexões e permitindo-nos infindáveis leituras. 

As análises permitiram transitar pela história de Goiás, bem como investigar a concepção que 

idealizou Goiânia como Capital moderna. 

Logo, a intenção deste texto não foi de exaurir a discussão, mas apontar direções acerca 

da música sertaneja em Goiás, considerando a obra de Francisco Ricardo de Souza. Sob tal 

perspectiva o caminho percorrido não buscou esgotar o debate sobre o tema, mas naturalmente 

suscitar novos questionamentos, indicar possíveis caminhos. Para alcançar esse objetivo as 

análises levaram em conta o dinâmico contexto local e nacional pelo qual a música sertaneja 

passou, considerando as diversas interpretações acerca do caminho percorrido pelo gênero, 

tanto por estudiosos como por sujeitos que de algum modo estiveram envolvidos com a música 

sertaneja.  

Em suma, fica evidente que a abordagem acerca do gênero sertanejo, despida de 

preconceitos hierarquizantes foi uma opção que nos possibilitou apreender interditos, gradações 

que uma abordagem elitista não permitiria. Dito isso, fica-nos claro que o gênero sertanejo 

longe de constituir-se tão somente em “produto alienado” do mercado fonográfico está e esteve 

interligado a uma dinâmica muito maior, atrelada ao contexto sócio-político, econômico e 

cultural da nação. Assim, questões como a desintegração da cultura rústica, as contínuas 

migrações, a urbanização, o crescimento das cidades e o trabalho são significativos para 

compreender a complexa dinâmica desse gênero musical.  
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ANEXOS 

ANEXO I 

Quadro de canções de Marrequinho (intérpretes e data de composição) 

Música Composição Interpretes 

AO PRESENTE E AO 

PASSADO 

Marrequinho 

Composição em 1962* 

Marrequinho & Silvan 

A CHAVE DA CASA 

DELA 

Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1972* 

Os Filhos do Mundo 

(Genival e Leontina) e 

João Neto & Frederico 

ADEUS, AURORA Marrequinho, Ubirajara 

Moreira e Goianinha 

Composição em 2004* 

Osmano & Manito 

ADEUS À BOEMIA Marrequinho e Campeão 

Composição em 1961* 

Marrequinho & Nuvem 

Negra 

ALGUÉM TÃO SÓ Marrequinho e Paulino 

Composição em 2001* 

Robson & Chico Júnior 

ALMA DE ARTISTA Marrequinho e Ubirajara 

Moreira 

Composição em 1960* 

Marrequinho & Silvan 

ALMA VENCIDA Marrequinho 

Composição em 1970* 

Creone & Barrerito 

AMANHÃ EU 

VOLTO 

Marrequinho e Lindomar 

Castilho 

Composição em 1997* 

 

- 

AMOR VOLÚVEL Marrequinho, Ubirajara 

Moreira e Venâncio 

Composição em 1961* 

Trio da Vitória (Venâncio, 

Venancinho e Rezendinho) 

ANTES QUE SEJA 

TARDE 

Marrequinho e Odaés Rosa 

Composta em 1985* 

Mozart & Moacir 

ATRAVÉS DA 

POESIA 

Marrequinho e Bandeirinha Bandeirinha & Goianinha 
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Composição em 1970* 

BAQUE DA 

SOLIDÃO 

Marrequinho e Chico Jr. 

Composição em 2002* 

Palácio & Palacinho, João 

Rodrigo & Chico Júnior 

CAMINHOS Marrequinho e Ubirajara 

Moreira 

Composição em 2010* 

 

- 

CARTÃO POSTAL Marrequinho, Odaés Rosa e 

Chico Júnior 

Composição em 2003* 

 

- 

CIDADE 

INSPIRAÇÃO 

Marrequinho e Amir 

Composição em 1967* 

Almir & Altair 

CONFISSÃO Marrequinho, Sinval e Dalmy 

Composição em 1958* 

Sinval & Dalmy 

CONSAGRAÇÃO DE 

AMOR 

Marrequinho e Antônio 

Fernandes de Farias 

(Campeão) 

Composição em 1980* 

Zé Mulato & Cassiano 

CORAÇÃO 

GUERREIRO 

Marrequinho e Ronaldo 

Adriano 

Composição em 1999* 

Lindomar Castilho, Pedro 

Bento & Zé da Estrada, 

Odaés Rosa, Rony 

Cardoso & Vidal 

CORAÇÃO 

MATOGROSSENSE 

Marrequinho e Odaés Rosa Renato & Renê 

 

CORAÇÃO 

TEIMOSO 

Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1977* 

 

Os Filhos da Conquista, Di 

Paullo & Paulino 

(Participação “Irmãos 

Souza”) 

CORRENTES DA 

VIDA 

Marrequinho e Bandeirinha 

Composição em 1966* 

Bandeirinha & Goianinha 

CREPÚSCULO 

(Festival de Cores) 

Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 2000* 

Odaés Rosa 

DEGRAUS DA 

DECADÊNCIA 

Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1962* 

Irmãos Davi 
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DILEMA Marrequinho e Ronaldo 

Adriano 

Composição em 1962* 

Zé Vidal & Vidalzinho, 

Osmano & Manito 

DISCO 

MENSAGEIRO 

Marrequinho e Ubirajara 

Moreira 

Composição em 1962* 

Marrequinho & Silvan 

DUZENTOS BEIJOS Marrequinho e Reinado 

Queiroz 

Composição em 1967* 

Floriano & Peixoto 

É IMPOSSÍVEL Marrequinho e Carlinho Marrequinho e Silvan 

ENDEREÇO DA 

FELICIDADE 

Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1974* 

Trio da Parada Dura 

(Creone, Barrerito & 

Mangabinha), Luiz Dário 

& Davi e Di Paulo & 

Paulino 

ENDEREÇO DELA Marrequinho 

Composição em 1966* 

Bandeirinha & Bandeirito, 

Trio da Vitória (Venâncio, 

Venancinho & Nhozinho) 

e Irmãs Freitas 

EPÍLOGO Marrequinho - 

ESTA NOITE 

SONHEI CONTIGO 

Marrequinho e Ronaldo 

Adriano 

Composição em 1965* 

Osmano & Manito e Irmãs 

Barbosa 

ESTRADA DA 

AMARGURA 

Marrequinho e Aldegundes 

Composição em 1956* 

Marreco & Marrequinho 

ETERNA SAUDADE Marrequinho, Belmonte e 

Amaraí 

Composição em 1964* 

Belmonte & Amaraí 

EU E A BRISA Marrequinho e Fleury 

Rodrigues 

Composta em 1963* 

Creone & Barrerito 

EU E ELA Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1968* 

Venâncio, Venancinho & 

Zancaneli 

EU E VOCÊ Marrequinho Neule & Milla 
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Composição em 1975* 

EU SABIA Marrequinho 

Composição em 1972* 

_ 

EU SEI E ELA SABE Marrequinho e Odaés Rosa                       _ 

EU, TU E ELE Marrequinho 

Composição em 1963* 

Sinval & Dalmy 

FALSO AMIGO Marrequinho e Ubirajara 

Moreira 

Composição em 1972* 

Trio da Vitória (Venâncio, 

Venancinho & 

Rezendinho) 

FALSOS 

JULGAMENTOS 

Marrequinho 

Composição em 1964* 

Sinval & Dalmy 

FANTASIA DE 

POETA 

Marrequinho e Paulino 

Composição em 2010* 

_ 

FRENTE A FRENTE Marrequinho 

Composição em 1974* 

Bandeirinha & Bandeirito, 

Rony Cardoso & Vidal e 

Chico Rey & Paraná 

GOTA DE 

ORVALHO 

Marrequinho e Ubirajara 

Moreira 

Composição em 1962* 

Creone & Barrerito, 

Marrequinho, Venancinho 

& Nhozinho e André & 

Andrade 

GRANDE POETA Marrequinho e Dalmy 

Composição em 1964* 

Sinval & Dalmy 

HERÓI SEM 

MEDALHA 

Marrequinho 

Composição em 1965* 

Bandeirinha & Goianinha 

INTERROGAÇÃO Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1974* 

Trio da Vitória (Venâncio, 

Venancinho & Nhozinho), 

Trio da Vitória (Venâncio, 

Venancinho & Cambuí) 

JULGAMENTO DE 

AMOR 

Marrequinho 

Composição em 1975* 

Creone & Barrerito 

LEMBRANÇAS DE 

MINHA INFÂNCIA 

Marrequinho e Antônio 

Fernandes de Farias 

(Campeão) 

Marrequinho & Silvan 
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Composição em 1962* 

LOUCOS POETAS Marrequinho 

Composição em 1967* 

Osmano & Manito 

MAR DA VIDA Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1995* 

Trio da Vitória (Venâncio, 

Venancinho & Cambuí) e 

João Mariano & 

Pardalzinho 

MENINA TRISTE Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1995* 

Os Graúnas 

MEU AMOR DOS 

VINTE ANOS 

Marrequinho 

Composição em 1965* 

João Mariano & 

Pardalzinho 

MEU BEM QUE 

TRISTEZA É ESSA 

Marrequinho e Ronaldo 

Adriano 

Composição em 2002* 

Zilo & Zalo 

MEU ERRO Marrequinho, Ubirajara 

Moreira e Venâncio 

Composição em 1961* 

Trio da Vitória (Venâncio, 

Venancinho & 

Rezendinho) 

MEU VIOLÃO Marrequinho, Silveira e 

Silveirinha 

Composição em 1967* 

Silveira & Silveirinha, 

João Mariano & 

Pardalzinho, Irmãs Freitas 

Di Paulo & Paulino 

MIL MENTIRAS Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1980* 

Os Karas ( Dito Filho, J. 

Primo & Tony Neto) 

MIL MULHERES Marrequinho e Ubirajara 

Moreira 

Composição em 1962* 

Trio da Vitória (Venâncio, 

Venancinho & Nhozinho), 

Gino & Geno e Trio Alto 

Astral (Rio Preto, Ribeirão 

& Voninho) 

MINHA HISTÓRIA Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1994* 

_ 

MINHA POESIA Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição 1966* 

Os Dois Apaixonados 

(Amilton Lelo & Aldimar) 

MIRAGEM Marrequinho e Ubirajara 

Moreira 

Osmano & Manito e Zé 

Mulato & Cassiano 
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Composição em 1965* 

MONARCA Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1968 

- 

NÃO POSSO 

PERDOAR 

Marrequinho, Ubirajara 

Moreira e Dalmy 

Composição em 1964* 

Sinval & Dalmy 

NÃO QUERO QUE 

ELA SAIBA 

Marrequinho e Ubirajara 

Moreira 

- 

NOITE DE CHUVA Marrequinho e Ubirajara 

Moreira 

Composição em 1963* 

Sinval & Dalmy 

NOIVA TRISTE Marrequinho 

Composição em 1967* 

Creone & Barreirito, 

Divano & Danilo e Mozart 

& Moacir 

NOSSA VERDADE Marrequinho, Marreco e 

Piracy 

Composição em 1958* 

Marreco & Marrequinho 

(78rpm) RCA Victor. Zé 

Venâncio & Tião Mineiro 

NOSSO SEGREDO Marrequinho, Ubirajara 

Moreira e chico Bento 

- 

O FILHO DO 

MUNDO 

Marrequinho e Ronaldo 

Adriano 

Composição em 1980* 

 

 

Bento José, Mato Grosso 

& Mathias, Barrerito (Em 

DuasVozes) e Máida & 

Marcelo 

O NOME DELA Marrequinho e Goianinha 

Composição em 1990* 

_ 

O PROGRESSO Marrequinho E Walter 

Sperandio 

Composição em 1966* 

Bandeirinha & Goianinha 

OITO ANOS Marrequinho e Antônio F. 

Farias 

Composição em 1966* 

Trio da Vitória 

(Marrequinho, Venancinho 

& Nhozinho) 
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OS DOIS AMORES 

QUE EU TENHO 

    Marrequinho e Odaés Rosa 

 

Trio da Vitória (Venâncio, 

Venancinho & Nhozinho) 

PALAVRA FINAL Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1990* 

Os Karas  (Dito Filho, 

Tony Neto & J. Primo) 

PASSADO, 

PRESENTE E 

FUTURO 

Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1968* 

Os Dois Apaixonados 

(Hamilton Lelo & 

Aldimar) e Tony & Jerry 

PERDOANDO 

SEMPRE 

Marrequinho 

Composição em 2005* 

Marrequinho & Mozair 

PEZINHOS DE ANJO Marrequinho, Reinaldo 

Queiroz e Paulino 

Composição em 1970* 

Barion & Zé Machado e 

João Rodrigo & Chico 

Júnior 

POESIA SERTANEJA Marrequinho 

Composição em 1964* 

João Mariano & 

Pardalzinho 

PRANTO DO ADEUS Marrequinho e Ronaldo 

Adriano 

Composição em 1952* 

Sinval & Dalmy, Carlos 

José, Gilberto & Gilmar, 

Pedro Jorge e Chico Rey 

& Paraná 

PRESENTE DE 

ANIVERSÁRIO 

Marrequinho 

Composição em 1967* 

_ 

PRONUNCIAMENTO Marrequinho 

Composição em 2005* 

André & Andrade 

PROPOSTA DE 

AMOR 

Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 2002* 

Odaés Rosa 

QUEM SERÁ!? Marrequinho e Ubirajara 

Moreira 

Composição em 1962* 

Zé Vidal & Vidalzinho, 

Trio da Vitória (Venâncio, 

Venancinho & Nhozinho) 

e Trio Alto Astral (Rio 

Preto, Ribeirão & 

Voninho) 

REMINISCÊNCIAS Marrequinho, Mozart, Mozair 

e D. R. 

Composição em 2003* 

Mozart & Mozair 
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RESPOSTA 

 

Marrequinho 

Composição em 1968* 

 

Silvério & Barrinha 

RETALHOS DE 

SAUDADE 

Marrequinho & Odaés Rosa 

Composição em 1967* 

Odaés Rosa 

RIO ARAGUAIA Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1995* 

Jeromão & Tião Mineiro, 

Odaés Rosa, Orquestra de 

Violeiros de Goiás e 

Carlito Baduy & Nhozinho 

ROSA 

DESFOLHADA 

Marrequinho e João A. da 

Silva 

Composição em 1962* 

Marrequinho e Silvan 

SANTA INOCÊNCIA Marrequinho 

Composição em 1988* 

Barion & Robert 

SAUDADE E NADA 

MAIS 

Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 2000* 

Carlone & Cabral e Odaés 

Rosa 

SAUDADES 

ANTIGAS 

Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1966* 

Carlito, Baduy & 

Nhozinho 

SER ARTISTA Marrequinho 

Composição 1968* 

Bandeirinha & Goianinha 

SÉRIO PERIGO Marrequinho e Ronaldo 

Adriano 

Composição 1975* 

 

Poeta e Trovador 

SODADE D’OCE Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 2000* 

Máida & Marcelo 

Odaés Rosa (Em Duas 

Vozes) 

SONHOS DE 

ESPERANÇA 

Marrequinho 

Composição em 1970* 

Creone & Barrerito 

SORRISO DE 

CRIANÇA 

Marrequinho e Odaés Rosa 

Composição em 1964* 

Creone & Barrerito 

Os Filhos de Goiás 

(Maurico e Maurozinho) 

SORRISO TRISTE Marrequinho e Bandeirinha Goianinha & Creone 
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* As datas de composição das canções, foram obtidas por meio de entrevista com o compositor, 

todavia, segundo o próprio Marrequinho, por motivo de esquecimento, algumas podem incorrer 

em imprecisão quanto ao período de composição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição em 2002* 

S.O,S., POETAS Marrequinho e Fleury 

Rodrigues 

Composição em 2008* 

Jeromão & Tião Mineiro 

TEU PEDIDO Marrequinho e Barrerito 

Composição em 1963* 

Creone & Barrerito 

TORTURA DO 

REMORSO 

Marrequinho 

Composição em 1958* 

Marreco & Marrequinho 

TRÊS NOITES Marrequinho, Ubirajara 

Moreira e Ninão 

Composição em 1962* 

Silveira & Silveirinha 

Brazão & Brazãozinho 

Elias Filho & Roberto 

André & Andrade 

TRISTE SERANATA Marrequinho e Ferreira - 

UM MINUTO DE 

PAZ 

Marrequinho 

Composição em 1976* 

Alberto & Albano 
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ANEXO II 

DISCOGRAFIA DE MARREQUINHO 

 

MARRECO & MARREQUINHO – Três discos 78 RPM – RCA VICTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lado A: Nossa Verdade (Cururu) – (Marrequinho/Marreco/Piracy) 

Lado B: Passado de Um Boêmio (Tango) – (Marrequinho/Sapezinho/Ditinho) 

*** 

Lado A: Paraguaia da Fronteira (Polca Paraguaia) – (Goiá/Zilo) 

Lado B: Tortura do Remorso (Tango) – (Marrequinho) 

*** 

Lado A: Tempo de Carreiro (Cururu) – (Marreco) 

Lado B: Estrada da Amargura (Tango) – (Marrequinho/Aldegundes) 
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MARREQUINHO & NUVEM NEGRA – Compacto Duplo - ÁUDIO FIDELITY - 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Ergam as Taças (Bariani Ortêncio/Lindomar Castilho) 

2- Meu Tormento (Ubirajara Moreira/Parcival Moreira) 

3- Adeus à Boemia (Marrequinho/Campeão) 

4- Se a Lua Contasse (Nuvem Negra) 

 

*** 

 

MARREQUINHO & SILVAN – LP Vinil – CALIFÓRNIA - CL-179 – 196 

 

01- Rosa Desfolhada – (Marrequinho/João A. da Silva) 

02 - Disco Mensageiro – (Marrequinho/Ubirajara Moreira) 

03 - Luz dos Meus Olhos – (Cambará/Zulico) 

04 - Berço da Minha Infância – (Marrequinho/Campeão) 
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05 - Ao Presente... Ao Passado – (Marrequinho) 

06 - Meu Tormento – (Ubirajara Moreira/Parcival Moreira) 

07 - De Mãos Postas – (Marrequinho/Ubirajara Moreira) 

08 - Boa Noite – (Waldik Soriano) 

09 - É Impossível – (Marrequinho/Carlinho) 

10 - Não Vivo Sem Ela – (Adaptação: Belmiro) 

11 - Casinha Verde – (Ubirajara Moreira/Ninão) 

12 - Alma de Artista – (Marrequinho/Ubirajara) 

 

*** 

 

MARREQUINHO, VENANCINHO & NHOZINHO (Trio da Vitória) - LP Vinil – 

CALIFÓRNIA CL -241 - 1967 

 

 

01- Eu e a Brisa - (Marrequinho/Fleury Rodrigues) 

02 - Coração Magoado - (Venancinho/Ubirajara Moreira) 

03 - Jardim de Amor - (Zulma Moraes/Venancinho) 

04 - Manhã do Nosso Adeus - (Zé do Rancho/Pirassununga) 

05 - Canção de Amor - (Venancinho) 

06 - Ninguém é de Ninguém - (Campeão) 

07 - Não e Não - (Jorival dos Santos/Venancinho) 

08 - Carro de Boi - (Coqueiro) 
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09 - Gota de Orvalho - (Marrequinho/Ubirajara Moreira) 

10 - Fofocas de Alguém - (Miltinho Rodrigues) 

11 - Oito Anos - (Marrequinho/Campeão) 

12 - Teu Adeus - (Loirinho) 

 

*** 

 

MARREQUINHO & ODAÉS ROSA – Participação em CDs de Odaés Rosa 

 2008/2009/2013  

 

 
 

01- Caminhos – (Marrequinho/Odaés Rosa/Ubirajara Moreira) - 2013 

02 - Ensopado de Lágrimas – (Odaés Rosa/Marrequinho) - 2008 

03 - Homenagem ao Goiá – (Marrequinho/Odaés Rosa) – 2009 

 

 

*** 

 

CD – “MARREQUINHO – UMA VIDA, UMA HISTÓRIA” - ATRAÇÃO 
(DIVERSOS INTÉRPRETES) - 2005  

 

http://4.bp.blogspot.com/-uy0E9cFtRZ8/VDFl8Ao5iAI/AAAAAAAADvY/OP40ze8nyes/s1600/MARREQUINHO+&+ODA%C3%89S+ROSA+-+5.png
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01 - Pranto do Adeus - (Marrequinho/Ronaldo Adriano) - Chico Rey & Paraná 

02 - Miragem - (Marrequinho/Ubirajara Moreira) - Zé Mulato & Cassiano   

03 - Meu Violão - (Marrequinho/Silveira/Silveirinha) - Di Paullo & Paulino   

04 - Filho do Mundo - (Marrequinho/Ronaldo Adriano) - Máida &  Marcelo   

05- Quem Será - (Marrequinho/Ubirajara Moreira) - Trio Alto Astral) 

06 - Mar da Vida - (Marrequinho/Odaés Rosa) - Trio da Vitória 

07- Proposta de Amor - (Marrequinho/Odaés Rosa) - Odaés Rosa 

08 - Gota de Orvalho - (Marrequnho/Ubirajara Moreira) - André & Andrade   

09 - Rio Araguaia - (Marrequinho/Odaés Rosa) - Carlito, Baduy & Nhozinho 

10 - Baque da Solidão - (Marrequinho/Chico Jr.) - João Rodrigo & Chico Júnior 

11 - Reminiscências - (Marrequinho/Mozart/Mozair) - Mozart & Mozair 

12 - Endereço da Felicidade -(Marrequinho/Odaés Rosa) - DiPaullo & Paulino 

13 - Frente a Frente - (Marrequinho) - Chico Rey &Paraná 

14 - Mil Mulheres - (Marrequinho/Ubirajara Moreira) - Trio Alto Astral 

15 - Triângulo de Amor – (Marrequinho/Odaés Rosa) - Mozart & Mozair 

16 - Três Noites - (Marrequinho/Ubirajara Moreira/Ninão) - André & Andrade 

17 - Pezinhos de Anjo - (Marrequinho/Reinaldo Queiroz/Paulino) - João Rodrigo & Chico Jr. 

18 - Consagração de Amor - (Marrequinho/Campeão) - Zé Mulato & Cassiano 

19 - Saudades Antigas - (Marrequinho/Odaés Rosa) - Carlito, Baduy & Nhozinho   

20 - Interrogação - (Marrequinho/Odaés Rosa) - Trio da Vitória 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-m3sP_jeA8xE/T1EfBOh_tkI/AAAAAAAAARE/vvTIZZXhW-g/s1600/Digitalizar0032.jpg
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*** 

 

CD – “MARREQUINHO – 50 ANOS DE MÚSICA – (Diversos Intérpretes) 

2009  

 

 
 

O1 - Essa Noite Sonhei Contigo – (Marrequinho Ronaldo Adriano) - Irmãs Barbosa 

02 - Coração Guerreiro – (Marrequinho/Ronaldo Adriano) - Rony Cardoso & Vidal 

03 - Nossa Verdade – (Marrequinho/Marreco/Piracy) - Zé Venâncio & Tião Mineiro 

04 - Alguém Tão Só (A Outra Metade) – (Marrequinho/R. Queiroz/Paulino) - Robson & 

Chico Jr. 

05 - Coração Teimoso – (Marrequinho/Odaés Rosa) - Di Paullo & Paulino 

06- Perdoando Sempre – (Marrequinho) - Marrequinho & Mozair 

07 - Antes que Seja Tarde – (Marrequinho/Odaés Rosa) - Mozart & Moacir 

08 - Sorriso Triste – (Marrequinho/ Bandeirinha) - Creone & Goianinha 

09 - Pronunciamento – (Marrequinho) - André & Andrade 

10 - Endereço Dele – (Marrequinho) - Irmãs Freitas 

11 - Palavra Final – (Marrequinho/Odaés Rosa) - Os Karas 

12 - Adeus Aurora – (Marrequinho/Ubirajara Moreira/Goianinha) -  Osmano & Manito 

13 - Noiva Triste – (Marrequinho/Creone) - Mozart & Moacir 

 

*** 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-IKmMiqN4l4w/VCb4YzzCpOI/AAAAAAAADu0/M3a7TV1E594/s1600/MARREQUINHO+50+ANOS+DE+M%C3%9ASICA+-+2009.jpg
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CD – RELÍQUIAS 

(Marrequinho – Intérprete) 

 

 
 

 

01- Ergam as Taças – (Bariani Ortencio/Lindomar Castilho) - Marrequinho & Nuvem Negra 

02 - Paraguaia da Fronteira – (Goiá/Zilo) - Marreco & Marrequinho 

03 - Luz dos Meus Olhos – (Cambará/Zulico) - Marrequinho & Silvan 

04 - Manhã do Nosso Adeus – (Zé do Rancho/Pirassununga) - Trio da Vitória 

05 - Ensopado de Lágrimas – (Odaés Rosa/Marrequinho) - Marrequinho & Odaés Rosa 

06 - Adeus à Boemia – (Marrequinho/Campeão) – Marrequinho & Nuvem Negra 

07 - Perdoando Sempre – (Marrequinho) – Marrequinho & Mozair 

08 - Meu Tormento – (Ubirajara Moreira/Parcival Moreira) – Marrequinho & Nuvem Negra 

09 - Caminhos – (Marrequinho/Odaés Rosa/Ubirajara) – Marrequinho & Odaés Rosa 

10- Tortura do Remorso – (Marrequinho) – Marreco & Marrequinho 

11- Ao Presente e ao Passado – (Marrequinho) – Marrequinho & Silvan 

12- Se a Lua Contasse – (Nuvem Negra) – Marrequinho & Nuvem Negra 

13 - Homenagem ao Goiá – (Marrequinho/Odaés Rosa) – Marrequinho & Odaés Rosa 

14 - Disco Mensageiro – (Marrequinho/Ubirajara Moreira) – Marrequinho & Silvan 

15 - Nossa Verdade – (Marrequinho/Marreco/Piracy) – Marreco & Marrequinho 

16- Estrada da Amargura – (Marrequinho/Aldegundes) – Marreco & Marrequinho 

17- Berço da Minha Infância – (Marrequinho/Campeão) – Marrequinho & Silvan 

http://4.bp.blogspot.com/-KzimuxIc-Rc/VDFmbHdYbcI/AAAAAAAADvg/AaOxFC7Rmzs/s1600/REL%C3%8DQUIAS+MARREQUINHO+INT%C3%89RPRETE++CAPA.png
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18- De Mãos Postas – (Marrequinho/Ubirajara Moreira) – Marrequinho & Silvan 

19- É Impossível – (Marrequinho/Carlinho) – Marrequinho & Silvan 

20- Tempo de Carreiro – (Marreco) – Marreco & Marrequinho 
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ANEXO III 

ENTREVISTAS 

Entrevista - Marrequinho 

 

Goiânia, 13/09/2014 

Universidade Federal de Goiás 

Programa de Pós-Graduação em História 

Mestrado em História 

Linha: Fronteiras, Interculturalidades e Ensino de História 

Orientadora: Heloísa Selma Fernandes Capel  

Acadêmica: Inglas Ferreira Neiva dos Santos 

Entrevistado: Francisco Ricardo de Souza (Marrequinho) 

 

Entrevista realizada no dia 13 de setembro de 2014, na residência de Francisco Ricardo de 

Souza - Marrequinho 

 

ENTREVISTA – FRANCISCO RICARDO DE SOUZA – MARREQUINHO 

 

I.F.N.S. – INGLAS FERREIRA NEIVA DOS SANTOS 

F.R.S. – FRANCISCO RICARDO DE SOUZA – MARREQUINHO 

 

I.F.N.S. - Bom, sou mestranda do Curso de História da Universidade Federal, tenho trabalhado 

com História e Música e como pesquisa do Mestrado, estou trabalhando com a vida e obra do 

compositor goiano Francisco Ricardo conhecido no meio artístico como Marrequinho. E ele 

está aqui ao meu lado e a gente vai dar uma conversada sobre a vida dele. Marrequinho quando 
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e como você percebeu que tinha habilidade para cantar e compor, e como surgiu esse gosto pela 

música? 

F.R.S. - Isso já nasceu comigo pela a minha forma de entender a coisa Inglas. Aliás, não só 

comigo, com toda a irmandade minha, nós éramos oito irmãos e todos os oitos nasceram com 

esse dom de cantar. Eu descobri isso da idade dos sete anos, essa idade mais ou menos quando 

comecei a cantar em forma de brincadeira quando os meus irmãos mais velhos que faziam 

dueto. Naquela época a gente muito fã da música sertaneja autêntica a gente tomava 

conhecimento apenas através de rádios não havia naquela época outras formas de comunicação 

principalmente para transmissão musical. A gente descobriu que tinha facilidade de interpretar 

a dois, ou seja, a música sertaneja em dueto, então na realidade eu comecei a exercitar esse dom 

- que eu chamo de dom porque isso não se aprende, não se ensina nasce com a pessoa já é um 

dom vindo com a própria personalidade. Lá pela idade dos seis ou sete anos de idade, e com o 

tempo foi desenvolvendo até chegar ao ponto onde cheguei dentro do segmento no meio do 

sertanejo artístico. 

I.F.N.S. - Como que era aqui nos anos 1950, 1960 e 1970 a relação entre a música dita caipira 

e a música sertaneja? Assim, em sua opinião, aquelas canções que você ouvia e cantava naquela 

época já eram caipiras ou elas já tinham sofrido uma mudança? Já podia se dizer que era a 

música sertaneja, não como conhecemos hoje, mas talvez nesse período ela estava nesse 

processo de mudança? 

F.R.S. - Até o final da década de 40, pelo o que eu sei, pelo que eu tomei conhecimento depois 

é claro - porque eu sou nascido exatamente em 40 - a música era estritamente dentro do que 

conhecemos como música caipira. Mais tarde, hoje, por exemplo, se chama música raiz, se é a 

música raiz é o início, e o início foi a música caipira. O que se quer dizer com música caipira 

na minha interpretação claro, quero deixar bem claro nessa entrevista que eu estou te 

concedendo que são pareceres meus, conclusões minhas, eu não quero polemizar com ninguém 

não quero contradizer ninguém, vou simplesmente dizer minha forma de ver a coisa, isso depois 

de ter percorrido grande parte da estrada que eu passei analisar o desenvolvimento da música 

sertaneja. Porque naquela época a gente fazia isso espontaneamente, sem muito conhecimento 

de causa, sem procurar também muita explicação do porquê da coisa ser da forma que era. 

 

I.F.N.S. - Suas canções ainda tinham relação com o interior com a vida nas fazendas ou você  

considerava que ela tinha como tema já um tema mais urbano ou ainda falava muito do campo? 
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F.R.S. - Não, não, na realidade a minha origem é sertaneja toda a minha família é originária da 

roça praticamente, mas na realidade eu nunca me considerei um artista, um compositor defensor 

da música 100% raiz. Sou mais do período que denominamos a música apenas como música 

sertaneja e te conto porque eu não tenho muita afinidade com as coisas da roça, gosto, respeito 

é importantíssimo, mas nunca me senti bem no ambiente roceiro, gosto de ir a passeio e breve 

se possível. Falo isso com toda franqueza, talvez seja até um contrassenso eu dizer isso, mas é 

uma realidade. E quando eu comecei a desenvolver esse dom de escrever que foi lá pelos 17 

anos de idade, a música já estava nesta fase do que conhecemos,  uma etapa dela como a música 

sertaneja,  já havia fugido um pouco das suas origens, ou seja, da música caipira propriamente 

dita e a chamada música de raiz. Que pra mim música raiz com música caipira significa a mesma 

coisa. Música raiz indica o início da música e a raiz da música sertaneja é a “caipira”. Então é 

trocar seis por meia dúzia. Eu já comecei nessa fase da música sertaneja, mais evoluída, pouco, 

ainda não muito,  mas já um pouco afastada das suas origens e dos seus formatos originais da 

forma que ela era criada espontaneamente geralmente por pessoas,  não falando de forma 

pejorativa,  mas de pessoas incultas feitas espontaneamente para estravar um sentimento d’alma 

pela pessoa interiorana e que não tinha também grande conhecimento. Um vocabulário curto 

pra expressar exatamente aquilo que ele queria, então era um palavreado normal que se usava 

na época, aquele palavreado típico da pessoa interiorana e simples e sem conhecimento literário 

e tal. Eu já comecei então no segundo, eu diria no segundo período da música que conhecemos 

como sertaneja. 

I.F.N.S. - Inclusive algumas das temáticas de algumas canções suas já falam da cidade né? Tem 

uma que fala sobre a criança que é deixada na rua, já é um problema basicamente urbano.  

F.R.S. - A temática que eu mais desenvolvi, não foi uma coisa também escolhida por mim ou 

pré-analisada por mim, a inspiração é uma coisa muito complexa é uma coisa sublime, 

importantíssima, mas é complexa, poucas pessoas compreendem 100% o que é a inspiração 

daquele que compõe, assim como daquele que cria melodia, daquele que pinta, daquele que faz 

outros tipos de artes. Ela é espontânea, não se sabe de onde vem, nem porquê e nem quando. A 

inspiração me atingia de vez em quando e me atingia com vários temas diferentes às vezes, mas 

relacionada diretamente com a época na qual eu estava e na maioria das vezes, abrangendo a 

minha própria vivência pessoal, ou seja, coisas pessoais. Então fui um compositor que versou 

muito sobre as minhas próprias experiências de vida, através das músicas que das quais eu fui 

instrumento para que deixassem escritas e musicadas. 
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I.F.N.S. - Nessa época qual o instrumento mais utilizado em suas canções, já era viola ou 

violão? É possível notar algum diferencial em suas canções em relação a instrumentação, 

arranjo, daquelas que eram consideradas “caipiras”? 

F.R.S. - Sim, sim no início da minha trajetória pelo segmento artístico eu participei como um 

intérprete. Também cheguei a gravar vários discos cantando inclusive composições minhas, e 

dada à simplicidade da coisa na época e à falta de recursos ainda técnicos, ou mesmo de 

conhecimentos das gravadoras, a maioria das gravações eram feitas muitas vezes pelos próprios 

interpretes. Os meus primeiros discos gravados com Marreco, Marreco e Marrequinho. Só pra 

te dar um exemplo, numa das músicas a primeira música que eu gravei em disco, também foi a 

minha primeira composição gravada em disco uma música que se chama Nossa Verdade. 

Estávamos nós dois Marreco e Marrequinho unicamente nós dois dentro do estúdio com dois 

violões nos braços. A música foi acompanhada por nós mesmos, então por aí você vê a 

simplicidade da coisa e autenticidade da coisa, da forma que era feita. Agora com o decorrer do 

tempo com avanço da tecnologia, do conhecimento musical e mesmo da exigência do público 

para aperfeiçoamentos, em fases diversas na música foram surgindo, naturalmente, a 

complementação de outros instrumentos nas gravações que a gente fazia. Com Marreco e 

Marrequinho ainda em algumas outras gravações já foram incluídas pessoas complementando 

com arranjos de acordeom por exemplo. O meu primeiro disco de um lado é essa música que 

eu tô te falando com dois violões eu e o Marreco interpretando e fazendo também o 

acompanhamento e solo instrumental. Do outro lado do disco já o acompanhamento de um dos 

maiores acordeonistas do Brasil de todos os tempos Mário Zam chamado, na segunda, no 

segundo disco e no terceiro disco meu. O mesmo caso, também nos dois, no caso com dois 

violões, já também com a complementação de um acordeonista também ícone da música 

sertaneja brasileira - Nardele. Daí pra frente, foram acrescentados instrumentos para se criar 

uma roupagem melhor, mais perfeita e mais adequada para as músicas que estavam sendo 

também aperfeiçoadas. 

I.F.N.S. - Naquele período? 

F.R.S. - Exatamente naquele período. 

I.F.N.S. - Então prevalecia o violão?  

F.R.S. - No meu caso...  

I.F.N.S. - Mais do que a viola... 
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F.R.S. - No caso, no caso do Marreco exatamente violão. Não, nunca fui, eu admiro muito gosto 

muito, a moda da viola, por exemplo, ela tá aí até hoje tem um prestígio danado. Até tá sendo 

muito até decantada hoje, mas ela foi usada muito lá nas primeiras duplas nas primeiras 

gravações, depois com o tempo ela foi sendo um pouco abandonada. Com o decorrer do tempo 

ela voltou a ocupar um lugar muito especial, igual. Ocupa até hoje em todas as gravações 

mesmo que seja caipira que existe. Existem, hoje, ainda defensores desses segmentos, gente 

que grava música desses segmentos, e, mesmo já com a evolução do conhecimento musical 

existem violeiros hoje que fazem até a música clássica até a música erudita dentro da própria 

viola. Então, a viola hoje praticamente está em quase todas as gravações, de qualquer estilo, de 

qualquer naipe e de qualquer época que seja a composição que esteja sendo gravada. 

I.F.N.S. – Então, diante assim do que você tem dito, do que eu tenho lido, então Goiás, Goiânia 

no que se refere à música gravada, ela já começa aqui em Goiânia nessa segunda fase da música 

sertaneja? 

F.R.S. - Pelo o que eu conheço, pelo que eu me lembro, e me lembro desde o início dos 

acontecimentos dos primeiros intérpretes de música que cantou em rádio e que gravou disco, 

exatamente nesse segundo período. Nós não tivemos aqui representantes legítimos da música 

propriamente caipira ou da música sertaneja raiz naquela época. Aí as coisas vão mudando. 

Hoje, por exemplo, nós temos interpretes  que gravam a chamada música caipira, ainda na sua 

íntegra no seu estilo rústico, simples, feito por pessoas de pouco conhecimento cultural, 

vocabulário muito curto e mantém ainda a originalidade, do que era, o que foi há mais de 50 

anos atrás. 

I.F.N.S. - Cerca de quantas canções você compôs e com quem você mais fez parceria? Tem 

uma média, assim, mais ou menos? 

F.R.S. - Quantas canções eu não sei te dizer exatamente não, mas eu creio entre 250 e 300 

composições gravadas oficialmente. E quem gravou maior quantidade de composição minha, 

foi Trio da Vitória, um trio típico, 100% goiano que tem destaque nacional até hoje, as coisas 

deles, está na ativa até hoje. Também e Creone e Barrerito, uma dupla que na época teve um 

destaque nacional, surgiu um lá no Rio de Janeiro outro de São Paulo. Barrerito era carioca não 

sei porque cargas d’agua gostava de música sertaneja começou a interpretar e foi um dos 

maiores intérpretes de música sertaneja do Brasil. Posteriormente formaram um trio, um 

sanfoneiro e tal criando outro trio famosíssimo também o Trio Parada Dura e desde a dupla 

Creone e Barrerito até o Trio Parada Dura sempre gravaram alguma composição minha, e 
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acho que esses dois conjuntos foram os que mais gravaram em matéria de quantidade 

composições minhas. 

I.F.N.S. - E as parcerias, as parcerias você teve algum que você fez mais parceria ou era mais 

amizade naquele período? 

F.R.S. - Não, era estritamente profissional, meu primeiro parceiro de composição - o primeiro 

de verdade - começou até por um acaso, um acaso forma de dizer que eu não creio muito em 

acaso, nem coincidência, acho que tudo que acontece na vida tem um motivo pra tá acontecendo 

e há um propósito naquilo. Existia em Goiânia, naquela época, não em Goiânia, no interior de 

Goiás, em Uruana, um outro elemento que estava começando a escrever música sertaneja,  

como você disse já nesse segundo segmento a música sertaneja romântica  e que eu admirava 

muito o trabalho dele, mas anônimo, lá no interior. Coincidentemente dentro dos 

acontecimentos da coisa acabou que foi preciso em uma determinada ocasião para atender ao 

pedido de um dos integrantes do Trio da Vitória que iria gravar uma música dele, mas queria 

uma modificação numa das estrofes da música, que ele achava um pouco inconveniente o 

palavreado que ele usava naquela estrofe ou seja naquele verso e me pediu que eu interferisse, 

que eu fizesse alteração naquilo. Eu não conhecia o rapaz, admirava o trabalho dele, mas não 

tinha muita simpatia por ele não, talvez até um pouco de inveja ou de ciúme inconsciente por 

ele está começando a se destacar no meio no qual eu estava lutando também para chegar, mas 

acabei fazendo as alterações na música no trabalho dele. O Trio gravou uma música, a primeira 

música do Trio da Vitória gravada em discos 78 rotações ainda pela RCA Victor uma música 

que se chama Meu Erro. Essa música me aproximou de um parceiro que passaria a ser também 

meu amigo, uma pessoa com a quem eu muito aprendi, uma pessoa que estimo muito e uma 

amizade que perdura até hoje apesar dos pesares, apesar do tempo. Nem o tempo conseguiu 

corromper a amizade surgida nessa época através do contato dessa nossa primeira composição 

esse elemento chama-se Ubirajara Moreira de Andrade. 

I.F.N.S. - Certo, naquela época a gente percebia que tinha uma certa,  àss vezes em algumas 

canções,  alguma influência estrangeira, na sua você acha que teve ou não, você tentou fugir 

disso? 

F.R.S. - Não, não eu realmente sempre admirei o cancioneiro estrangeiro de algumas partes do 

mundo, principalmente a paraguaia, o cancioneiro mexicano, mesmo o americano - o country 

americano - me toca muito, mas eu nunca procurei ser influenciado e nunca procurei também 

fazer alguma coisa dentro daquele gênero, daquele segmento. Mantive o meu padrão de 
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personalidade própria naquilo que eu criava e na tentativa de extravasar e botar pra fora apenas 

as minhas mágoas pessoais, meus sentimentos pessoais ou abrangendo algum tema que me 

tocasse. E que eu acreditava que pudesse também tocar na sensibilidade daqueles que ouvissem 

o meu trabalho.  

I.F.N.S. - Teria alguma canção, assim que você julga ter tido maior abrangência?  

F.R.S - Abrangência pública, aceitação pública? 

F.R.S - Ah, com certeza. Há uma música que eu fiz em parceria com o compositor novato 

também compositor de Ituiutaba, chegou a Goiânia trabalhando com cdzinho dele que ele estava 

iniciando na vida artística também e eu vi que eu tinha com ele muita afinidade pessoal, nos 

assuntos, nos gostos e a gente... Ele permaneceu aqui em Goiás algum tempo, tempo curto e 

nesse intervalo que ele teve aqui nós fizemos algumas composições em parceria, essa pessoa 

chama-se Ronaldo Adriano, hoje um ícone da música sertaneja do Brasil também, nessa época 

não era ainda Ronaldo Adriano era apenas o Letinho, vindo lá de Ituiutaba. Nós fizemos uma 

meia dúzia de música juntos, ele era muito bom em criação de melodias e eu sou mais letrista 

e uma dessas melodias que nós fizemos uma dessas músicas que nós escrevemos juntos e 

colocamos música juntos foi gravada inicialmente por uma dupla daqui, simples, dupla goiana, 

Sinval e Dalmy, disco 78. Com o passar do tempo ela, por si mesma, foi conquistando espaço e 

chegou ao conhecimento de um dos maiores cantores de seresta do Brasil, Carlos José, do Rio 

de Janeiro, gravava na Columbia CBS e teve interesse em regravar essa música, regravou e foi 

o maior sucesso na carreira dele de todos os tempos, foi o que consolidou a existência daquele 

cantor durante anos e anos e até hoje é considerada a estrutura da carreira artística dele, a música 

chama-se: Pranto do Adeus é uma composição minha e do Letinho, hoje denominado Ronaldo 

Adriano. Acredito que é uma música que eu poderia dizer que realmente essa foi um sucesso 

nacional que ela é conhecida, bastante rodada, pedida, conhecida e sendo regravada até hoje 

por intérpretes diversos, são mais de 18 regravações que já foram feitas dessa música até hoje.  

I.F.N.S. - E você considera que seu trabalho foi consolidado mais como, intérprete ou 

compositor?  

F.R.S - Compositor, como intérprete eu mesmo sempre digo, como intérprete eu era razoável, 

como compositor eu sou mais ou menos (risos). Mas na interpretação eu cheguei cedo à 

conclusão que o timbre da minha voz não era um timbre comercial. Na realidade, eu aprendi a 

técnica de cantar, tinha uma boa interpretação, tinha não, tenho. Mas não é a técnica, não é a 

boa interpretação que comercializa uma gravação, a voz tem que haver um timbre que toque 
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realmente na sensibilidade daquele que ouve e a minha voz é uma dessas vozes rombudas que 

não tem um timbre próprio , como nós dizemos aqui no jargão popular sertanejo é uma voz sem 

cor. Então, muito cedo eu cheguei à conclusão que meu negócio não era cantar, gravei os discos 

que gravei, me orgulho disso, mas deixei a interpretação de lado e prossegui fazendo aquilo que 

Deus determinou que eu fizesse, agradecendo a inspiração que fazia de mim instrumento para 

expor as minhas ideias nos versos que eu criava. 

I.F.N.S. - A dupla, no caso você já me falou, acho que já foi dito, a dupla que mais gravou suas 

canções foi o Trio da Vitória? 

F.R.S - Trio da Vitória e Creone e Barrerito, foram os dois conjuntos que mais gravaram coisas 

minhas. 

I.F.N.S. - Nesse período aí de composição, de envolvimento mesmo com o mundo artístico 

como que era Campinas nesse período? 

F.R.S - Campinas?  

I.F.N.S. - É, qual que é a lembrança quando você pensa nas imagens do período? 

F.R.S - Uma cidade nascente, pequenina, só o miolo. Campinas propriamente dita, ruas cheias 

de terras e gente comum onde todo mundo conhecia todo mundo, uma cidade que estava 

nascendo, aliás Campinas existia... Campinas foi o berço de Goiânia, Campinas existe há mais 

de 200 anos se não me falha a memória e tal nos registros. E Goiânia foi escolhida exatamente 

pela a proximidade da existência de Campinas, pra que se facilitasse onde já houvesse 

edificações, pessoas e tal, pra facilitar a chegada daqueles que viriam construir Goiânia. Goiânia 

estava sendo iniciada, naquela época quando eu cheguei aqui em Goiânia em 1947 o que havia 

realmente da cidade de Goiânia era a Praça Cívica onde estava o palácio, prédios dos Correios, 

prédios administrativos, Avenida Goiás que ia até a Praça do Bandeirante onde é hoje... Existia 

logo mais abaixo o bairro popular que foi criado exatamente para abrigar os trabalhadores que 

viriam da cidade de Goiás para construir Goiânia. Estava sendo construída a Estação Ferroviária 

e havia o aeroporto de Goiânia onde hoje é um dos bairros nobres, praticamente central de 

Goiânia que é hoje o Setor Aeroporto. Então Goiânia era ainda praticamente um projeto em 

execução. 

I.F.N.S. - Então acabava que tudo acontecia mais em Campinas mesmo?  

F.R.S - Campinas era onde havia convívio social, onde havia movimentos comercial e onde 

havia moradores e gente, música e movimento de cidade propriamente dito.  
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I.F.N.S. - Voltando um pouquinho àquela questão da música já sertaneja, então a gente pode 

dizer que nesse período já havia essa preocupação em dar uma melhorada na ortografia evitando 

os erros de português daquela primeira fase das canções ditas caipiras? Você tinha essa 

preocupação? 

F.R.S - Eu acho,  é outra ideia minha também claro. Eu acho que nunca houve por parte de 

nenhum de nós e praticamente de ninguém do meio artístico que desenvolveu a música, que 

teve essa preocupação e analisou a coisa dessa forma e quis fazer um avanço na música. Ela 

aconteceu espontaneamente e praticamente por acaso, contingência do próprio momento e dos 

acontecimentos da música e das inspirações que foram chegando também dada à vivência no 

meio. A gente notava que o público às vezes não acatava muito a música, muita gente gostava 

até da música interiorana também, mas dada a simplicidade dela - rusticidade da sua formatação 

de português e da sua formatação cultural - muita gente até se afastava dela. Tinha vergonha, 

principalmente aqueles que se julgavam mais cultos um pouco, ele gostavam, mas preferiam 

fingir que não gostava por que ele acha que ele se diminuía demonstrando admirar aquilo que 

tinha tanta falha, tanta falta cultural quanto era as músicas daquela época do período que nós 

chamamos caipira ou raiz.  

I.F.N.S. - Acaba que a gente percebe que a música ela, ela tem muito do tempo que ela é 

produzida, como esse período da música sertaneja aqui em Goiás estava passando por um 

processo de mudança de modernização acaba que a música também, acompanha isso?  

F.R.S - É natural...  

I.F.N.S. - É natural, a música é muito da época que ela é composta, ela tem muito, por isso que 

eu digo que a música, representa muito da sua época, porque quando você ouve uma música 

não tem jeito, ela tem muita influência da época em que ela é produzida. 

F.R.S - Ela assim como o ser humano é sempre um produto o do meio. 

I.F.N.S. - Da época... 

F.R.S - Da época em que ela está sendo exercida e tal, está sendo composta ou criada e tal. 

Agora eu não creio muito que alguém tenha tido essa ideia e planejado a evolução da música 

sertaneja, a evolução aconteceu espontaneamente. 

I.F.N.S. - Naturalmente...  
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F.R.S - E com isso quem foi beneficiado foi o público e a própria música como um todo porque 

quando ela melhorou a qualidade e começou a desaparecer aqueles erros grosseiros que 

afastavam a pessoa mais exigente um pouco dela, o público da música sertaneja foi aumentando 

e foi aí exatamente que as gravadoras, os compositores da época entenderam isso aí, que era 

bom investir no aperfeiçoamento da música. Então foi quando surgiram compositores já com 

um nível de conhecimento maior um pouquinho, as gravadoras também já faziam seus trabalhos 

de produções, extraindo aqueles erros grosseiros que havia às vezes numa determinada 

composição. Como por exemplo, acertaram um pronome dentro duma boa composição e tal 

que estava deslocado por ali contradizendo alguma coisa evitando as cacofonias que era muito 

natural na época. Como no palavreado do sertanejo do caipira num existe essa preocupação de 

formatação de frases, de termos, de expressões, então quando se metrifica pra ser cantado 

surgem às cacofonias feias, muito feias. Eu te dou só um exemplo pra você entender, você e 

quem um dia vir assistir essa conversa o que eu tô querendo dizer, a cacofonia. Por exemplo, 

muitas frases de músicas da época, por exemplo, havia frase que dizia a beleza que ela tinha se 

referindo a uma mulher por exemplo, fechava um verso dizendo quando a trova ela “ e tal a 

beleza que ela tinha quer dizer onde tá a cacofonia? No “la tinha” “ela tinha”. Então isso é a 

cacofonia que com o tempo foi sendo excluída da música pra que exatamente tirasse isso aí, 

que é uma coisa feia, mas era natural pra época pra aqueles que faziam a coisa com tanta 

simplicidade e sem ter a noção do que isso representava. 

 

I.F.N.S. - Talvez, então a própria influência das gravadoras tenha ajudado nessa mudança? 

F.R.S. - Todo mundo ajudou todo mundo nesse caso, na realidade é um trabalho de equipe, 

onde a qualidade da gravadora, o interesse no aperfeiçoamento da gravação é importante, o 

potencial do intérprete na gravação é importante, a qualidade da composição feita pelo 

compositor na gravação é importante, a qualidade dos acompanhantes musicais num disco é 

importante, então tudo é importante, tudo são detalhes, mas juntando esses detalhes formam os 

fatores que realmente levam às vezes a um sucesso. 

I.F.N.S - E como era a apresentação de vocês na rádio aquele período? Qual era a rádio, como 

era a recepção dessas apresentações, eram programas de auditório? 

F.R.S. - É..., as rádios naquela época toda aqui, na época que eu participei só havia duas rádios 

em Goiânia: a primeira foi a Rádio Clube de Goiânia que foi instalada aqui em 1942, 

posteriormente a Rádio Anhanguera e Brasil Central. Os programas geralmente eram feitos 
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exatamente de auditório, que não tinha igual tem hoje, televisão e tal, palco todas essas coisas. 

Pequeno auditório, auditório pequeno de 200 pessoas pra trás, a gente fazia o programa como 

se tivesse fazendo uma apresentação pública. E era irradiado e tinha muita frequência por que 

aqueles que admiravam o gênero não tinham outra opção se quisessem conhecer o artista, ter 

contato diretamente com o artista, a única forma que ele tinha, uma delas, não era a única, mas 

uma das principais formas que ele tinha  mais fácil e mais barato seria ir assistir um programa 

dele e estar lá no auditório visualizando pessoalmente e assistindo e ouvindo a cantiga dele. 

I.F.N.S. - Na sua opinião, o Bazar Paulistinha e consequentemente o Bariani Ortêncio teve 

influência na constituição dessa música sertaneja goiana, ou você acha que foi mais uma 

questão empresarial ou pode se dizer que teve mesmo influência, que  ele ajudou? 

F.R.S. - Bariani Ortêncio, teve uma influência fundamental pro crescimento da música 

sertaneja como um todo, não só aqui de Goiás. No âmbito empresarial ele beneficiou o Brasil 

inteiro, porque ele era proprietário da maior discoteca que existia no Brasil naquela época. 

Discoteca era onde se revendia os discos que eram gravados naquela época em São Paulo, só lá 

havia estúdios de gravação e tal, então era muito importante, ele tinha loja em Goiânia, Anápolis 

e Brasília centros principais aqui do Centro Oeste. E como era um ponto de distribuição de 

grande abrangência, ele acabou facilitando e auxiliando muita gente principalmente daqui a 

chegarem ao disco e através do disco chegar ao conhecimento do povo Brasil e até de uma 

grande parte do mundo. Goiás lançou grandes nomes através do prestígio de Bariani Ortêncio. 

Vou citar dois exemplos que no meu parecer são os principais, esses são os dois nomes de maior 

peso dentro da música goiana e da música brasileira e da música internacional: chama-se 

Lindomar Castilho e Ely Camargo. Eu pessoalmente tive a felicidade de participar da 

preparação de todos esses dois nomes, tanto do Lindomar Castilho quanto da Ely Camargo, 

gravando seus primeiros ensaios em um gravador portátil de propriedade do Bariani Ortêncio 

para que fosse feito a mostragem para as gravadoras, onde posteriormente eles gravariam os 

discos e se tornariam sucesso pelo mundo a fora. Então, o Bariani Ortêncio tanto no aspecto 

comercial foi muito importante e no plano musical também.  Além dele ter beneficiado tanta 

gente, ele tem tendência e tem muita sensibilidade como compositor também. Várias músicas 

dele também se tornaram conhecidas no Brasil inteiro e gravadas com gente de muito prestígio, 

inclusive algumas versões que ele fez que se tornaram sucesso no Brasil inteiro com nomes 

importantes de duplas de São Paulo. 

I.F.N.S -  E com você? Ele ajudou na gravação? Como foi? 



211 

F.R.S. - Sim e não, as minhas primeiras gravações eu não dependi do Bariani Ortêncio pra 

gravar, dependi de outro amigo que estava em São Paulo já. Iniciou a vida dele artística aqui, 

nossa amizade iniciou também aqui em Goiânia, ele partiu pra São Paulo e se tornou importante 

pra caramba no meio artístico como compositor, esse compositor se chamava Gerson Coutinho 

da Silva (Goiá). Então, pela amizade que nós tínhamos aqui durante a permanência dele - 

quando eu e o Marreco resolvemos gravar o nosso primeiro disco - nós fomos direto a São 

Paulo e procuramos o Goiá. Através dele, do prestígio dele, da amizade dele, é que fomos 

encaminhados para um dos maiores selos de discos existentes da época, RCA Victor. Agora, o 

Bariani influenciou, também, a continuidade da minha arte, porque teve um determinado 

período que ele me convidou para fazer parte do quadro de funcionários da empresa dele, eu 

trabalhei com Bariani Ortêncio durante 4 anos, ou 4 anos mais - qualquer coisa assim - aprendi 

muito com ele, um pouco que eu sei eu devo muito ao muito que ele sabe. Por eu estar 

trabalhando no Bazar Paulistinha e com o prestígio do Bariani fui convidado também para 

gravar um disco também num dos maiores selos existentes no Brasil na época inclusive um selo 

internacional era Áudio Fidelity - só teve uns três ou quatro brasileiros que gravaram discos 

nesse selo, e eu e o Nuvem Negra fomos um desses conjuntos que gravaram. Isso naturalmente 

através do prestígio do Bariani Ortêncio. Não que ele tenha interferido pedido ou mandado ou 

exigido, mas acataram meu pedido de inclusão de uma gravação nossa no selo, exatamente 

apoiada no prestígio garantido do lado comercial que adviria naturalmente por parte dele 

quando gravássemos e isso aconteceu. Além de termos gravado também dele por dois motivos, 

uma que era meu patrão é claro, era puxa-saquismo não, era respeito e gravamos uma das 

composições que consta nesse compacto que nós gravamos, que são quatro músicas. Uma das 

composições era do Bariani Ortêncio em parceria com o próprio Lindomar Castilho, foi a 

primeira música do Lindomar Castilho antes dele gravar pessoalmente que foi gravada em 

disco. Então são curiosidades que a gente guarda com muita gratidão como lembranças boas e 

que marca também muito a época em que aquilo aconteceu. 

I.F.N.S. - Quando você teve lá em São Paulo em contato com o Goiá você não quis ficar por lá 

não, foi só com a intenção de estreitar o contato mesmo? Como São Paulo era o foco da 

gravação, esse período você não teve vontade de ir pra lá ou teve e não deu certo? 

F.R.S. - O erro que nós cometemos aqui de Goiás, alguns de nós, o grande erro que cometemos 

foi exatamente essa questão, você tocou num ponto importantíssimo aí agora. Tanto o 

Ubirajara Moreira de Andrade quanto outros compositores daqui que eu citaria Zé Venâncio, 

citaria Loirinho, citaria todos os compositores daqui que tiveram e tem um certo destaque no 
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cenário nacional, eu Marrequinho, o grave erro nosso foi exatamente não termos tido coragem 

ou vontade ou condição de ter nos transferido para São Paulo, porque em São Paulo é que estava 

tudo o foco de todos os interesses. Lá estavam todos os artistas de nome de prestígio nacional, 

lá estavam todas as gravadoras e lá estava o foco também de todo o mundo procurando um 

lugar ao sol através da música sertaneja. E nós ficamos aqui, naquela de fazer arte pela arte, ou 

seja, fazer a arte pelo amor de fazer a arte e só teve uma diferença entre os que foram e os que 

ficaram . Os que foram fizeram a arte pela arte e fizeram dinheiro com a arte, nós ficamos aqui 

e fizemos a arte pela arte e ficamos apenas com a arte. Estou dizendo isso não me lamentando, 

estou te contando uma verdade, uma realidade, não me arrependo de nada sou grato a Deus por 

ter me permitido eu ser um instrumento de deixar para a posteridade as coisas das quais eu fui 

um instrumento para que fossem feitas. Ou seja, as músicas que eu compus eu falo, eu compus, 

mas um “eu”, entre aspas, porque na realidade eu fui apenas um instrumento duma vontade 

superior à minha, para escrever o que eu escrevi. 

I.F.N.S. - Certo, o Goiá quando foi pra lá ficou só uns dois anos, três anos por aqui, ele veio de 

Minas passou por aqui e foi pra lá? 

F.R.S. - Uns dois anos e pouco, chegou aqui em 1953, no final de 1955 ele partiu direto pra São 

Paulo, mas antes que ele seguisse pra lá ele formou um Trio aqui em Goiás. Aqui que começou 

a verdadeira jornada artística dele, formou um Trio aqui com 2 elementos. Daqui ele chegou de 

Coromandel a Goiânia, usando o pseudônimo de Rouxinol, aqui ele formou o Trio da Amizade, 

um veterano daqui, Zé Micuim, um acordeonista Goiazinho e formou o Trio da Amizade e o 

Rouxinol adotou o nome de Goiá exatamente em homenagem a Goiás que o acolhera com 

carinho e o pessoal do rádio, as emissoras e tal. Então formou o Trio da Amizade, Goiá,  ou 

melhor, Zé Micuim, Goiá e Goiazinho, então o início artístico e o início do pseudônimo do 

famoso Goiá nasceu exatamente aqui em Goiânia, Goiás. 

I.F.N.S. - Inclusive Marrequinho, ele tem uma música que ele faz referência a você, a Goiás em 

homenagem a esse período em que ele esteve aqui. 

F.R.S. - Ele tinha um carinho muito grande por Goiás, o início da gente marca muito a pessoa. 

Aqui ele encontrou apoio, encontrou apoio dos colegas, encontrou apoio das emissoras, 

encontrou alguns amores que na juventude - me desculpe eu abordar esse tema, mas sou muito 

liberal a respeito do que falo, se você acha que deve, depois você edita e exclui. A questão dos 

amores que era um dos focos principais dos nossos temas na época, força da juventude, força 

da vaidade pessoal, força da carência afetiva que todo poeta tem uma sensibilidade extremada, 
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tínhamos e foi aqui que Goiá iniciou a sua estrondosa trajetória artística que orgulha todos nós, 

goianos e brasileiros que temos tendências sertanejas. 

I.F.N.S. - Como que funcionava, nesse período, a questão dos direitos autorais no período que 

você compunha? E o pagamento dos shows e os programas de rádio era acertado antes ou era 

uma coisa mais relacionada a amizade como que funcionava isso? 

F.R.S. - (Sorrisos)... Programa de rádio, o artista, a gente dava graças a Deus quando as 

emissoras davam uma chance pra gente se apresentar lá, estávamos a fim de divulgar e de 

mostrar o nosso trabalho. Agora algumas emissoras mantiveram programas de rádios fixos, 

inclusive eu e o Marreco tínhamos um programa na Rádio Clube três vezes por semana. Mas 

era o seguinte, a gente comprava o horário, comprava o horário e pagava através de duas, três 

publicidades que colocávamos lá, enquanto a gente tinha publicidade cobrindo o preço do 

horário o programa estava no ar. Se as publicidades falhassem a gente não colocasse outras, 

tava no olho da rua. Então não tinha... rádio não pagava ninguém, ao contrário, hoje é o 

contrário, as rádios que receber pra passar os discos de quem canta, é a revolução, o progresso 

tem dois lados - interessante a coisa. E a questão de shows não existia questão de pagamentos 

de shows também, as oportunidades que a gente tinha de ganhar dinheiro eram espaços muito 

limitados, os artistas da época principalmente os daqui de Goiânia tentavam arranjar um 

dinheirinho pra sobrevivência se apresentando em parques de diversões, que geralmente tinha 

um palco com um microfone que dava choque pra caramba lá (sorrisos). A gente ia lá ganhava 

um dinheirinho pra atravessar a semana, alguns de nós né? Aqueles que tinham já um certo 

prestígio através de alguma gravação, através algum programa que tivesse, seria um parque de 

diversões ou nada.  Circos a gente arriscava de vez em quando, sair fora n’algum circo de 

pequeno porte, circo muito atrasado muito rústico ainda e sempre circo de touradas que eram 

feitos nos locais onde se instalavam uma pauleira danada cercada por um pano comum em volta. 

Mas havia um problema sério, geralmente os cachês eram meio a meio, circo, artista, quando 

se dependia de sair de Goiânia pra ir num desses circos surgia às vezes problema. A maioria de 

nós, artistas daquela época, tínhamos um poder aquisitivo muito limitado, pra não dizer que era 

nenhum, os circos em algumas distâncias, às vezes, a gente tinha que custear essa viagem 

contando com o retorno que a gente não sabia se teria. Que muita coisa poderia acontecer, 

poderia chover, não haveria espetáculo de circo, porque o circo era descoberto, não haveria 

dinheiro pro retorno nenhum, quer dizer, prejuízo na certa. Poderia faltar energia, que naquele 

tempo era comum, principalmente nas cidades menores pra lá - energia era luxo - se não tivesse 

energia não tinha jeito de trabalhar num circo às escuras com velas, tourear boi, depois violeiro 
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entrar numa arena pra cantar, poderia falecer algum figurão da cidade. Alguém se dispor, que 

tinha uma certa projeção social, automaticamente também toda movimentação de alegrias de 

músicas e tal seria cancelada pelo prefeito e tal. Então era 99% de risco e 1% de chance de ir lá 

e arranjar algum dinheiro trazer pra casa. Então, só pra te dar um exemplo do que que era um 

show daquela época, vou citar nome importante pra cê ver a realidade como era. Tião Carreiro 

e Pardinho, ícones da música sertaneja brasileira, um nome que dispensa qualquer tipo de 

comentário, muitas vezes saíram de São Paulo de ônibus para vir trabalhar em Uruaçu uma 

cidade distante de Goiânia 300 km, de ônibus para cantar em um circo que abrigava 300, 400 

pessoas. Circo já coberto e tal, mas na base pra hoje fazendo um cálculo por alto, suponhamos 

que o ingresso fosse hoje R$ 20,000,00 ou R$ 20,00 seria R$ 8,000,00, o borderô, metade pra 

o circo e metade pra dupla. Agora tirava-se a viagem de São Paulo a Goiânia, os gastos pessoais 

da viagem, viagem de Goiânia a Uruaçu de volta, os gastos pra São Paulo se chegasse em casa 

com 200 mil reis, 500 mil reis pra aquela época teria sido lucro. Então tô de dando um exemplo 

típico e autêntico da época que era o exercício da música sertaneja, não só em Goiás, mas em 

todo o Brasil. 

I.F.N.S. - Certo, nesse período da música que vocês faziam esses shows e cantavam em rádios 

tinha algum tipo de cobertura do jornal, algum jornal fazia alguma cobertura, publicava alguma 

coisa? 

F.R.S. - Não, não, não, a mídia nunca foi muito afim de música sertaneja não, e não é até hoje. 

E tem alguma coisa aí é de uns três ou quatro figurões porque são mais atração, não faz pelo 

reconhecimento do prestígio do artista não, faz pra tirar proveito do nome dele pra poder dar 

ibope pro jornal e tal, ibope ou sei lá como e que chama aquela coisa que mostra a tiragem 

maior pro jornal. Era, é e será sempre assim, no alto de tudo e no início de tudo sempre está a 

base que é tudo, dinheiro, lucro, finanças, resultados.  

I.F.N.S. - Sobre os direitos autorais teve alguma diferença de lá pra cá, alguma mudança? Hoje 

como que é, se não tem mais... 

F.R.S. - Direitos autorais funcionou na época em que havia várias gravadoras no Brasil naquele 

tempo, se vendia discos e tal a partir de “78”, depois mais tarde o compacto, depois mais tarde 

o Lp vinil, então o direito autoral é exatamente o direito que a própria gravadora pagava, tanto 

para os intérpretes, quanto para os compositores, direito autoral, direito de autoria. O intérprete 

tinha um percentual muito mínimo, o compositor também outro muito mínimo, mas quando se 

conseguia vender uma quantidade grande de discos, até compensava porque o percentual era 
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muito pequeno. E naquela época quem vendia 10.000 “78” era considerado uma vendagem 

razoável para gravadora e mantinha aquele artista no contrato com a gravadora. Dez mil era 

uma base média, teve discos, exceções é claro, que vendeu muito mais do que isso, fala-se hoje 

nos registros, nas histórias relatadas e registradas que chegaram, que teve músicas que 

chegaram a vender 500.000 cópias no caso, por exemplo, de “Índia”. Mas aí eu te falo 500.000 

cópias sendo vendida a 30 ou 40 anos e é vendida até hoje, na época da gravação provavelmente 

vendeu lá umas 5, 10, se foi um estouro nacional deve ter vendido umas 20, 30 mil cópias pra 

ser realmente um estouro. Então, o direito autoral sobre isso era um percentual muito mínimo, 

não era coisa que se pudesse apoiar a vida em cima daquilo. Mas de qualquer forma era lucro, 

dava retorno daquele trabalho que você fazia. Com o passar do tempo as gravadoras foram 

diminuindo, os custos foram ficando muito altos, a tecnologia chegando, as facilidades de 

reprodução chegando através do progresso, da evolução da tecnologia e as gravadoras foram 

fechando suas atividades, deixando suas atividades. Hoje existe no Brasil dois selos, duas 

gravadoras oficiais que ainda fazem algum investimento na gravação de alguns artistas quando 

eles acreditam muito na grande vendagem dele.  Mas com o surgimento da internet a questão 

da gravação virou um problema pra eles também, por que hoje praticamente ninguém mais 

compra discos, ninguém mais compra Cd, quando ele quer uma música, ele pega o pen drive, 

baixa da internet a seleção que ele quer, ou seja, de quem quer, que ele tem o disco e as músicas 

que  ele quer, de graça. 

I.F.N.S. - Então...  

F.R.S. - É necessário que haja uma legislação nova, abrangente pra que através disso aí também 

possa haver uma forma de controle pra que os autores e os intérpretes tirem proveito disso, uma 

parcela deles tem, a da panelinha de alto nível de São Paulo, Rio de Janeiro através de algumas 

editoras mantem esse controle de acordo com a Ecad, mas nós caipiras. 

(Sorrisos) Zero. 

I.F.N.S. - Como você vê o seu trabalho, a sua contribuição como compositor para o Estado? E 

pra música de modo geral, a nacional, que é a música brasileira? 

F.R.S. - Bom, eu sou suspeito pra dizer que eu representei grande coisa pra música, pra o Estado, 

no segmento musical, eu digo apenas o seguinte: eu cumpri a missão a que fui destinado por 

Deus a cumprir, o que eu dei conta de fazer em benefício da música sertaneja de Goiás e do 

Brasil eu fiz. Agradeço a Goiás, agradeço ao Brasil por ter me permitido exercer essa vocação 

com a qual eu nasci e foi um presente de Deus. Ela tirou muita coisa de mim - a inspiração, a 
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música - mas me deu coisas de bem maior valor do que as decepções, as frustações que por 

ventura eu tenha tido. Não sei se tive alguma importância para a música ou para o Estado, isso 

eu deixarei para os que contarem a minha história. 

I.F.N.S. - Marrequinho eu quero agradecer, acho que não foi nem uma entrevista, foi uma 

conversa mesmo, um aprendizado. 

F.R.S. - Um desabafo! 

I.F.N.S. - Um aprendizado, pra gente entender um pouco como que funcionou. Então quero te 

agradecer por essa conversa e é isso... Obrigada! 

F.R.S. - Desejo êxito.    
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Entrevista – Bariani Ortêncio 

 

Goiânia, 13/10/2014 

Universidade Federal de Goiás 

Programa de Pós-Graduação em História 

Mestrado em História 

Linha: Fronteiras, Interculturalidades e Ensino de História 

Orientadora: Heloísa Selma Fernandes Capel 

Acadêmica: Inglas Ferreira Neiva dos Santos 

Entrevistado: Waldomiro Bariani Ortêncio  

Entrevista realizada no dia 13 de outubro de 2014, na residência de Waldomiro Bariani 

Ortêncio 

I.F.N.S. - INGLAS FERREIRA NEIVA DOS SANTOS 

W.B.O. – WALDOMIRO BARIANI ORTÊNCIO 

I.F.N.S. - Bom, sou mestranda do curso de História da Universidade Federal de Goiás. 

W.B.O. - Você podia falar mais alto? Eu sou meio surdo.  

I.F.N.S. - Tá 

I.F.N.S. - Estou pesquisando sobre a obra do compositor Marrequinho.  

I.F.N.S - Sr. Bariani quando o senhor veio de São Paulo para Goiás, tinha quantos anos? 

W.B.O. - Não, não, eu vim pra cá não tinha Goiânia não, só canteiro de obras em 1938, eu tinha 

15 anos. 

I.F.N.S. - 1938? 

W.B.O. - E eu tinha 15 anos hoje eu tô com 91, faz tempo que eu tô aqui né?  

I.F.N.S. - É, então estava só o canteiro mesmo?   
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W.B.O. - É só tinha alguma coisa, Praça Cívica, o resto não tinha, tinha que ir lá pra Campinas 

lá que era cidade né? 

I.F.N.S. - E o Bazar Paulistinha quando ele é fundado, e o que ele vendia no início? 

W.B.O.- O Bazar Paulistinha foi fundado em 45, 1945 porque minha mãe era... e minhas irmãs 

elas tinham ateliê de costura ela da alta costura aqui, então não tinha aviamento, aviamento aqui 

eram comprado em Uberlândia na  casa Goiana eu então eu fui a São Paulo e comprei. Comprei 

uma mala de aviamentos e trouxe. Aí no final nós resolvemos abrir uma lojinha, abrimos uma 

loja só de aviamentos em 45, “A Costureira”, aí foi evoluindo, evoluindo passei pra discos e 

tal, hoje virou... o ano que vem já vai fazer 70 anos.    

I.F.N.S. - 70 anos? 

W.B.O. - Então tá no nome dos meus filhos que eu passei pra eles e tal, então chama Bazar 

Paulistinha porque eu, quando eu vim do Estado de São Paulo lá teve um jogo de futebol lá em 

Campinas no Atlético contra Anápolis e o jogo tava atrasado. Tava atrasado eu soube que 

faltava o goleiro, aí eu falei pro técnico que era o técnico Venerano Freitas Borges que era o 

prefeito que ia apitar a partida “o moço eu sou goleiro” “da onde é que você veio menino” “vim 

lá do Estado de São Paulo”, ele disse: “o Paulistinha vai jogar no gol aqui”. Então aí eu fiquei, 

lá em Campinas ninguém me conhece como Waldomiro, nem Bariani Ortêncio; Paulistinha, aí 

aproveitei e pus o nome de Paulistinha porque era  muito conhecido e tal, então chama Bazar 

Paulistinha por isso. 

I.F.N.S. - Mas a questão da vendagem de discos... Quando  o senhor começa a trazer, começa 

a vender? 

W.B.O. - É essa história e cumprida demais, esse negócio de disco é porque eu tinha uma casa, 

o meu era bazar. 

I.F.N.S - De aviamentos? 

W.B.O. - Não, era só bazar, vendia tudo, lá na frente, aí eu fui trabalhar com disco já em 48 por 

aí. Aí quando eu casei, eu tinha uns coador de chá dentro de uma caixa de disco da Continental. 

A caixa era de disco, mas a caixa pegava vinte  cinco discos 78, então a caixa era vazia 

aproveitei e coloquei os coadores de chá, mas tinha a Continental. Tinha uns três sininhos que 

caracterizava, todo mundo sabia que era disco, então eles falava “ei que disco tem lá” eu falava 

“aqui não é disco aqui e coador de chá’, “mas que disco?” “Não é coador de chá”, aí eu falei 

vou mexer com discos. Aí fui a São Paulo comecei a mexer com discos por isso. Então foi uma 
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coincidência, não é que eu queria mexer com discos eu tava... era o que vendia mais, eu ia 

trabalhar né? Todo mundo procurando, procurando, então eu vou mexer com discos e virei o 

maior comprador de discos do interior Brasil.  

I.F.N.S. - Quando se deu as primeiras gravações de discos aqui em Goiás e quem foram os 

primeiros a gravarem? 

W.B.O. - Aí, tá lá a documentação que eu fiz cartaz e tal, aí comecei com Lindomar Castilho e 

Eli Camargo e Trio da Vitória esse outro que eu te falei que é o Trio da Amizade que era o 

Micuim com Goiá e vem por aí a fora. No final das contas eu passei a gravar até aqui e como 

eu era o maior comprador de discos daqui, então a primeira gravação que eu fiz foi com o Josafá 

Nascimento, nós compramos mil discos, acompanhei e gravava. Aí levei pra São Paulo eu 

compus uma música chamada Não saberei sofrer e tinha uma valsa aqui muito comum, todo 

mundo cantava chamava Saberei sofrer sabe? Cê num sabe, não é do seu tempo, mas era igual 

hino todo mundo cantava Saberei sofrer e eu então fiz Não saberei sofrer do outro lado num 

tango e gravei com Josafá Nascimento em 1956. Anápolis, porque eu tinha sete duplas pra ir 

gravar em São Paulo, tava meio difícil, e aí a gravadora me falou RGE se vocês tiverem 

aparelhagem lá na rádio lá coisa lá, nós mandamos o técnico, aparelhagem boa, à altura.  Então 

nós conseguimos, em Anápolis tinha a rádio dos padres “Americana”, rádio São Francisco e 

nessa, então, Marrequinho - Francisco Ricardo de Souza - trabalhava comigo era compositor 

cantava, cantava assim fazendo a primeira nas folias tirando a primeira voz nas folias, Folia de 

Reis, Folia de Santo, Folia do Divino, que gravamos as primeiras aqui. Aí ele trabalhava 

comigo, era meu secretário e ele pegava a kombi do Bazar Paulistinha e levava esse povo pra 

Anápolis então nós chegamos a fazer uma gravação, a única gravação gravada fora do eixo foi 

em São Paulo que nós fizemos. 

I.F.N.S. - Quando os primeiros goianos vão pra São Paulo exemplo Goiá, ele é feito por 

intermédio do senhor ou não?  

W.B.O. - Não é tudo pelo Bazar Paulistinha. Senhora sabe por quê? Porque a gravadora só 

gravava se comprasse mil discos. Tá, então eu não mandava qualquer um não, mandava aquele 

que tivesse a possibilidade de vender, aí eu mandava gravava, pagava, vinha mil discos pra mim 

aí eu pegava as caixas de 25 e dava pra eles sair na rua vendendo, saía pra todo lado vendendo, 

eles mesmos saía vendendo sabe e, depois, aqui em Goiás o povo apoiava muito – é disco 

gravado por goiano coisa e tal, todo mundo queria ajudar, todo mundo comprava.  

I.F.N.S. - E eles vendiam como, de bicicleta? 
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W.B.O. – Saíam na rua vendendo, as muié da zona gostava, era 20 mil reis o disco. Eles 

vendiam, depois eles iam lá e acertava comigo, certo. Aí então, foi por isso que gravou, se eles 

fossem  lá em São Paulo só, lá, eles não gravava de jeito nenhum se eles não fosse comigo não 

gravava, por que eu comprava mil discos.  

I.F.N.S. - Nesse período que a gente tá falando na década de 1950, 60,70 o que o senhor via 

aqui em Goiânia nesse período.  

W.B.O. – Aqui Goiânia tava começando, uma cidade que tava começando. Tudo aqui era 

morro, cidade fez só com gente de fora, Goiânia foi feita só com gente de fora. Tanto é que o 

povo lá de Goiás lá não queria que a capital viesse pra cá era contra aquela coisa e aqui o 

governo dava terra pra quem... lote pra quem viesse se estabelecer, pra indústria e liberava 

imposto e tal, então acontece que Goiânia foi feita só com gente de fora. 

I.F.N.S . - Mas o tipo de música que se ouvia era basicamente música sertaneja?  

W.B.O. - É música romântica também, folclore sabe começou praticamente nós só gravamos, 

foi só essas música sertaneja, música folclórica, folias, essa coisa, não era, não era... Sabe o quê 

que é, os titulares das músicas, os titulares da música romântica era Carlos Garlhado, Francisco 

Alves, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, sabe, então ninguém enfrentava esse povo, esse povo 

que mandava. Então tinha que gravar era coisa do povo, coisa mais simples e tal e aí com Josafá 

Nascimento foi o primeiro, nós gravamos uma valsa e do outro lado um tango meu, vendeu 

demais, até hoje vende.  

I.F.N.S. - A gente sabe que o Batismo Cultural ele foi uma forma de inaugurar Goiânia com 

artistas né? Teve muita apresentação de música... Teve algum artista do período que cantava, 

que cantou lá? 

W.B.O. – Como que foi feita na inauguração de Goiânia, que Goiânia, o Pedro Ludovico queria 

fazer uma cidade cultural, aqui era lugar de bandido, matou em São Paulo fugiu pra Goiás, 

matou em Minas fugiu pra Goiás. Porque ele quis fazer uma cidade cultural, art déco, essa coisa 

e ele então não inaugurou ele esperou 9 anos quando a Pedra Fundamental - foi em 33, só em 

julho de 42, nove anos depois, é que fez Batismo Cultural.  Não foi inauguração, Batismo 

Cultural, uma cidade cultural, então aí o Pedro Ludovico encomendou as pessoas de fora que 

vieram aqui e fizeram 5, 6 discos sobre a cultura de Goiás  eu tenho aí, são os Lps sabe, sobre... 

Aí apresentou uma porção de coisa de Goiás, folclórica aquelas coisa e tal, então foi feito isso 
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aí pelo governador Pedro Ludovico Teixeira foram feitos 5 Lps contendo toda a cultura de 

Goiás, começou por aí. 

I.F.N.S. - Na opinião do senhor, aqui em Goiás ou em Goiânia não teve a música caipira então 

não, ela já é a música sertaneja romântica, aquela música caipira que teve lá em São Paulo na 

década de 40 aqui não teve? 

W.B.O. - A música caipira é que a sertaneja, hoje, já tá tomando outros rumos. Música sertaneja 

hoje já é dupla cantando música popular, música popular cantada de dupla já, então as duplas 

de raiz que chamam aquelas caipira, aquelas sertaneja, ainda tem delas ainda e a música 

sertaneja são as música mais romântica, aquelas coisas. Então nós aqui tivemos toda elas, até 

hoje tem quem canta tem André e Andrade que ainda conserva e canta música caipira e tal. Os 

outros sertanejos de hoje viraram sertanejo universitário deturpou, tá tudo deturpado. Então 

ainda tem alguém umas dupla aqui uns três ou quatro que canta música de raiz, aquela coisa, a 

música caipira. 

I.F.N.S. - Mas nesse período que o Marrequinho levou pra gravar não era música caipira já era 

música sertaneja mais romântica? 

W.B.O. – Não, ele quando começou, começou gravar folia, folia fazia parte, fazia parte da folia, 

ele que tirava a primeira voz, ele tinha uma primeira, uma primeira muito potente, muito grossa, 

até hoje ele fala grosso né? Então, ele começou nessas músicas que a música, a música folclórica 

que e Folia de Reis, Folia de Divino ... Então ele foi fez moda de viola né, chamado moda de 

viola que é sempre a história de um amor frustrado, a história de um boi, história de um animal, 

das coisas né? Então a moda de viola e a moda de viola que é a música caipira, e a música 

sertaneja já é, já veio o roceiro que veio pra cidade, se aculturou e tal, já não canta na linguagem 

caipira mais, e o Goiá, o Goiá, a vantagem do Goiá foi o primeiro  a gravar com letra certa, 

português correto. 

I.F.N.S. - Uma preocupação com a grafia... 

W.B.O. - Por que no disco vem escrito assim: disco é cultura. Então a pessoa era analfabeta, 

mas escutava as coisas em linguagem, português correto né? Então o [Marreco], o Goiá ele foi 

o primeiro, toda música, as 600 e tantas músicas que ele teve com letras correta, não tinha 

imagem caipira nelas.  

I.F.N.S. – As composições do Marrequinho também parecem que ele tinha essa preocupação? 
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W.B.O. - É o Marrequinho sempre gostou do português, ele é bom de português. As músicas 

do Marrequinho também todas... É, ele não fez moda de viola o Marrequinho. 

I.F.N.S. - Ele fez um sertanejo. 

W.B.O. – Guarânia essas coisas, que já é linguagem correta, talvez herdou isso do Goiá né? 

I.F.N.S. – É 

 I.F.N.S. – Nesse período aí que a gente tá falando 1950, 80. Quais foram os compositores 

intérpretes que o senhor acha que mais marcaram aqui em Goiás? 

W.B.O. - Ó aqui tem um, um, o cara que mais compunha música aqui é de Uruana chamava, 

hoje ele é advogado lá em Ceres.  

I.F.N. S. - Ubirajara Moreira?  

W.B.O. – Ubirajara Moreira 

W.B.O. – Esse Ubirajara Moreira é que compunha música com o Trio da Vitória Canoa de 

Jacarandá essas coisas, coisa impossível, canoa de jacarandá não existe a canoa tem que ser 

madeira leve, jacarandá é mais pesada que tem, mas pra poder rimar “jacarandá, cai no Jagandá 

eu vou de lá” pra rima e tal, pois jacarandá. Então tem essas coisas que a música aceita sabe, 

então esse Ubirajara era o maior compositor, mas Zé Micuim foi um grande, muito compositor 

naquele tempo, tinha o tal de Zé Micuim. Chico Onça era compositor e o Marrequinho, em 

geral quem cantava compunha. 

I.F.N.S. - Em geral quem cantava compunha né? 

W.B.O. - Quem cantava compunha.  

I.F.N.S. - Quando que o senhor conheceu o Marrequinho? 

W.B.O. – Não, o Marrequinho ele, o Marrequinho eu conheci ele por intermédio do, do... 

I.F.N.S. – Marreco? 

W.B.O. - Do Marreco, Marreco chamava José Onofre Leite - Marreco, e o Marreco então ele 

era catireiro eu levei esse Marreco no Rio Grande do Sul levamos turma de catireiro, de folia, 

sempre ele tava comigo, tanto é que eu sou padrinho de casamento dele, morreu pouco tempo. 

E então tinha o Marreco o apelido de Marreco e fez uma dupla com Marrequinho eu não 

conhecia Marrequinho, Marrequinho chama: Francisco Ricardo de Sousa, veio lá de Orizona - 
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Campo Formoso, aí então eles gravaram na RCAVITOR - mas sem os benefícios do Bazar 

Paulistinha, Bazar Paulistinha gravou todo mundo menos eles. Aí depois que eu fui obrigado a 

conhecer né, já no fim ele passou a trabalhar comigo e usava quando eu tinha que fazer as folias, 

ele tirava a primeira voz, com, com... as primeira folia que eu gravei aqui que foi com, com... 

[tô esquecendo o nome desse povo], então as primeiras folias que nós gravamos quem tirava a 

primeira voz era o Marrequinho. E aí no fim ele veio trabalhar comigo, lá no Bazar Paulistinha 

e ele trabalhava no escritório, levava os meus meninos pra escola, aquelas coisa. É a 

Riberguinha que foi a primeira folia nós gravamos, foi ele que, Marrequinho que fazia a 

primeira voz. 

I.F.N.S. - Então o Marrequinho não chega a gravar em São Paulo ele só fica aqui mesmo né? 

W.B.O. – É, não ele gravou com Marreco em São Paulo, depois também com o Nuvem Negra, 

gravou em são Paulo, a gravação nós financiava o disco, mas gravava em São Paulo, aqui a 

única gravação feita aqui foi essa de Anápolis, gravamos sete duplas.  

I.F.N.S. - Mas essas que eles gravaram em São Paulo foram independentes? 

W.B.O. – Não, gravaram pelo Bazar Paulistinha  

I.F.N.S. - Também pelo Bazar Paulistinha?  

I.F.N.S. – É aquilo que o senhor explicou agorinha. 

W.B.O. - Não tem música independente deles não, todas as músicas foram gravadas, eu tinha 

que comprar mil discos sabe? Mas vendia tudo, que eles ajudavam a vender. 

I.F.N.S. - Quando o senhor conheceu o Marrequinho que o senhor viu as canções dele o senhor 

gostou, achou que ele tinha talento pra composição? 

W.B.O. - O negócio era, não tinha aquele negócio de gostar não, aquele negócio tava integrado 

com a gente aqui e eu até, por exemplo, tinha muita gente que queria gravar sabe, mas eu tinha 

que comprar mil discos pra você vê que não ia vender. Então tinha que mandar só gente boa e 

então alguém saiu por fora, mas naquele tempo não tinha esse negócio, hoje todo mundo grava 

que hoje grava no computador em qualquer lugar, mas a gravação, a gravação tinha que fazer 

uma matriz pra prensar o disco, saía muito caro, só gravadora que faz não tinha jeito de fazer. 

Não tinha esse negócio de hoje que o cara copia as coisas em qualquer canto, não tinha cópia 

não, o disco era prensado na telha, sabe? Não era copiado igual é hoje não. 

I.F.N.S. - E sei. Era bem mais difícil. 
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W.B.O. –  Difícil não, era impossível. Num tinha plágio. Num tinha pirata não.  

I.F.N.S. - Agora né?  

W.B.O. - Agora virou um trem.  

I.F.N.S. - O senhor considera, ouvindo as canções do Marrequinho, a letra, que as músicas dele 

fazem parte da história de Goiás? 

W.B.O. – Não, num sei se faz parte da história de Goiás não, faz da história da música de Goiás, 

então ele, ele... Por que o Marrequinho, em geral esses compositor ficava por aqui, mas o 

Marrequinho conseguiu gravar com gente de fora. Sabe, com dupla de fora tinha nome no Brasil 

inteiro, então o Marrequinho ele é conhecido, talvez seja o compositor goiano mais conhecido 

fora, é ele. E os outros ficaram por aqui.  

I.F.N.S. - Por aqui mesmo.  

W.B.O. – É gravava com esse povo daqui, aqui era muito difícil pular o rio Paranaíba pra lá. 

Muito difícil sabe? É, e pra atingir São Paulo e Rio era difícil demais, aí então algum só que 

conseguiu fazer isso. Então o Marrequinho conseguiu gravar com autores de fora, a música dele 

é mais conhecida pelo Brasil do que...  

I.F.N.S. - Do que os demais.  

W.B.O. – Do que outros compositores daqui. 

I.F.N.S. - E como que era a questão dos direitos autorais nesse período? Tinha, como que 

funcionava? 

W.B.O. - Direito autoral aí é na gravadora tinha 10%. Acontecia que lá em São Paulo tinha lá 

na Philips, por exemplo, que tinha muitos cantores, o Brazola, [não compreendio] esse povo 

que gravaram na Philips do Brasil, lá tinha um tal de Zacaria Mourão que era o diretor artístico 

e ele pegava procuração dos cantor daqui ficava com o dinheiro sabe? Então o povo ficava 

agradecido de poder gravar, aquela coisa sabe?  

I.F.N.S. - E ficava por isso mesmo.  

W.B.O. - Aceitava, aceitava né e ele então tinha esse negócio. De modo geral eu recebia, nas 

minhas gravações, eu recebia porque eu era dono, ninguém me passava pra traz, mas de modo 

geral esses cantores eles dava a procuração pro diretor artístico. Eu conheço é desse Zacaria 
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Mourão da Philips, dos outros eu não sei, mas deve ser a mesma coisa, aí ele tirava o direito 

autoral e ficava com eles, nunca deu nada pro povo daqui não.  

I.F.N.S. - Para quem compunha né? 

W.B.O. – Aquilo ainda se dava por feliz por tá gravando em São Paulo né? No Brasil inteiro 

ninguém gravava não, era só Goiás gravava lá fora. Nem esse povo do... nós somo pioneiros 

nisso sabe?  

I.F.N.S.- De música sertaneja também né? 

W.B.O. – Eu falo é gravar disco com autor daqui, gravava muito lá em São Paulo, Goiás foi o 

primeiro por que, por que comprava mil discos. 

I.F.N.S. - Por causa dessa tiragem que tinha que comprar. 

W.B.O. - Se eu não comprasse eu não gravava, aí depois outros artistas se soltaram, eu falo e 

no começo, é no começo. 

I.F.N.S. - Esse começo década de 1950, 60? 

W.B.O. - É até 60, até quase 70. 

I.F.N.S. - Acho que e só isso mesmo.  

W.B.O. – Lindomar Castilho, por exemplo, ele  eu levei pra São Paulo pra gravar, chegou lá a 

gravadora tava em reforma, os estúdios em reforma, aí paguei um mês pra ele ficar lá no hotel, 

aí ele num queria ficar, num queria ficar com medo de enfrentar orquestra aquelas coisa, aí eu 

paguei lá um mês e falei se ele quiser o dinheiro de volta num dá não, deixa ele ficar aí. Aí 

quando foi na hora que tava no estúdio eu fui lá pra gravar então eu mesmo ajudava lá na 

gravação aquelas coisa. Mas foi, e no final das contas ele virou o maior cantor do Brasil né, 

aqui ó.  

I.F.N.S. – É, pois é. 

W.B.O. - Primeiro gravei ele assim, nós vamos gravar a música que ele canta a música do 

Vicente Celestino. Pensei, mas não vamos gravar a música do Vicente Celestino, se você não 

agradar pela voz vai agradar pela música, aí estourou. É o maior cantor do Brasil, foi ele o 

cantor das Américas, maior cantor das América Lindomar Castilho.  

I.F.N.S.- E então tá bom Bariani Ortêncio, obrigada pela entrevista. 
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W.B.O. - Pois não.  
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Entrevista - Nasr Fayad Chaul 

 

Goiânia, 03/12/2015 

Universidade Federal de Goiás 

Programa de Pós-Graduação em História 

Mestrado em História 

Linha: Fronteiras, Interculturalidades e Ensino de História 

Orientadora: Heloísa Selma Fernandes Capel  

Acadêmica: Inglas Ferreira Neiva dos Santos 

Entrevistado: Nasr Fayad Chaul  

 

Entrevista realizada no dia 03 de dezembro de 2015, no Centro Cultural Oscar Niemeyer  

ENTREVISTA – NASR FAYAD CHAUL 

 

I. F. N. S. -  Inglas Ferreira Neiva dos Santos 

N. F. C. - Nasr Fayad Chaul 

I. F. N. S. -  Bom dia, meu nome é Inglas, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

História na Universidade Federal de Goiás. Estou pesquisando sobre a vida e obra do 

cantor/compositor goiano Francisco Ricardo de Souza (Marrequinho), buscando um diálogo 

entre a experiência local da música sertaneja e o contexto nacional do período estudado 

(décadas de 1950, 60 e 70). Estamos considerando que o compositor não esteve alheio ao 

processo de modernização do Estado, bem como à ideia de Goiânia enquanto capital que 

representava o novo.  

N. F. C. – Bem, no Canto da Primavera, editei um livro, um CD, capinha preta, tudo bonitinho, 

fizemos um belo show em Pirenópolis com o Canto da Primavera e todos os artistas que adoram 

ele, que puderam ir, foram gratuitamente. Foi muito bonito, é uma figura importantíssima 

dentro do contexto musical da música caipira de raiz mesmo, então muito legal. Agora, eu não 
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tenho condições de falar pra você sobre a obra em si, porque eu sou letrista não sou músico, eu 

tenho condições de falar pra você enquanto historiador, na questão da ideia de modernidade. 

I. F. N. S. – Muito daquela ideia mesmo dos seus livros, desse rompimento, essa ideia então de 

Goiânia enquanto capital que simbolizava o moderno.  

N. F. C. – Então veja só, a questão de Goiânia é uma questão complexa, ela vem - se a gente 

for descer um pouco mais historicamente - ela vem lá de 1913, nos trilhos da estrada de ferro, 

saindo de Minas, entrando em Goiás na cidade de Catalão. Traz um surto de desenvolvimento 

muito grande, comparativamente ao passado, pro sul de Goiás, e potencialmente, pro Sudoeste. 

Ao longo do processo histórico dos anos 20, essas regiões ficaram altamente desenvolvidas e 

havia principalmente no Sudoeste um nível de insatisfação política muito grande; porque havia 

uma trilogia de sustentação política com Hermenegildo Lopes de Morais em Morrinhos, os 

Aires no Tocantins que é hoje, o Tocantins, na época o norte de Goiás, e os Caiados dominando 

através da Cidade de Goiás, Capital. O Sudoeste não tinha representação política ao nível de 

seu desenvolvimento econômico e tal, então toda essa balbúrdia deságua em 30, e eles elegem 

o representante daquela região pra assumir o poder em 30. Como interventor que é Pedro 

Ludovico: um médico, um cara que falava francês, ligado às ideias de desenvolvimento, ligada 

- pra época – a uma contemporaneidade - embora no íntimo, no fundo, o Pedro guardava 

imensamente todas as mazelas daquilo que ele ansiava depor, das práticas coronelísticas, sob 

muitos aspectos - e isso hoje está muito bem estudado. Jales Guedes Coelho fez um trabalho 

muito bom, sobre a questão de ter sido Campinas escolhida e tal. Então, a ideia de Goiânia em 

si, ela vem como antítese, ela é uma Capital que tentou sair de Goiás desde o século XVIII e 

XIX, tentou com Rodolfo Gustavo da Paixão, tentou-se com outras esferas políticas e não 

conseguiram. Então quer dizer, o Pedro entra, sobe ao poder como um desconhecido em nível 

regional e um amplamente desconhecido político em nível nacional.  Então quer dizer, ele 

retoma essas ideias de mudança da Capital pra tentar criar uma Capital mais pro Sul e Sudoeste 

do que pro Estado como um todo, que vem só a ser concretizado entendido plenamente em 88 

com a divisão, do Estado do Tocantins e é muito interessante isso aí. Como médico ele usa toda 

essa argumentação política, essa argumentação médica do sanitarismo, etc, pra tratar Goiás e 

tal, então Goiânia nasce como antítese no passado, ela nasce como ideia do novo, ela nasce 

como ideia da modernidade, quer dizer, ela é uma capital extremamente moderna dos anos 30, 

final dos anos 40, em Art Déco só que cravada no interior que é Campinas. Entendeu? Então 

ela cria todo um espectro, um misto de urbano com rural, de campo com cidade, de sertão com 

litoral, de tradição com modernidade, e tudo isso é muito nítido, no desenvolvimento. Você 
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pega hoje, você tem uma Capital que tem o sertanejo que é o maior do Brasil e tem um rock 

maravilhoso, reconhecido em nível nacional também. Então a gente trabalha com esses 

universos, que parecem que são paradoxais e não são pela própria história da Capital. Então 

quer dizer, o que se vê na cultura, na obra musical é muito essa propaganda dilacerada da época. 

Se você pega aí a Lavoura e Comércio foi o jornal que circulava pelos principais municípios 

nos anos 30 em Goiás, que no primeiro momento fizeram ou fez uma propaganda imensa da 

construção de Goiânia e tudo, depois rompe com Pedro Ludovico, que é da cidade de Uberaba 

esse jornal e é talvez um dos maiores mananciais de informações sobre Goiânia. Se você pega 

a Revista Oeste - depois que era porta-voz já, do Estado Novo - tudo isso sedimenta muito uma 

propaganda bastante forte com essa ideia de modernidade. 

I. F. N. S. – E parece que coincide muito, com o interesse, do Vargas nesse período também. 

N. F. C. – Claro. Por que, o que o Vargas faz e está fazendo em nível nacional? Primeiro, Pedro 

Ludovico e Vargas, tem uma simbiose muito grande, os dois ficaram 15 anos no poder, os dois 

tinham uma linguagem muito afinada quanto aos rumos do país, da política. O que a ideia de 

Goiânia traz historicamente? A inserção da região na nação. E o que a nação traz? A inserção 

das regiões. O que é a Marcha pro Oeste? É isso. 

I. F. N. S. – É isso. 

N. F. C. – Em pleno 42 quem tá no poder Federal? Vargas. Quem tá no local? Pedro Ludovico. 

Então quer dizer, a Marcha para o Oeste é toda essa caminhada capitalista. Logo, logo vem a 

BR-153; logo, logo, vem Brasília; logo, logo vem a ocupação capitalista, que o Zé Martins 

chama de “Frentes de Expansão” e “Frentes Pioneiras”, é muito nítido nessa época que é a 

ocupação da Amazônia hoje. Então assim, essa ideia da modernidade ela ficou muito, muito 

forte, contaminou as artes plásticas, contaminou a literatura, contaminou demais a música. 

Então, quando você vai estudar de fato, a modernidade chega em Goiás - em se tratando de 

modernidade conceitualmente como nós a concebemos - é com Brasília não com Goiânia. Então 

quer dizer, que é bem posterior, então quer dizer assim, nós também compramos e adotamos 

por longo tempo a ideia de decadência. Pra época do pós-mineratório como a ideia do atraso 

para entender Primeira República, como a ideia da modernidade para entender os anos 30 em 

Goiás, e o que eu tentei fazer, foi tentar desconstruir um pouco isso aí. 

I. F. N. S. – Então você acha que Goiânia de fato então rompe, consegue romper? Essa ideia de 

modernidade, ela se firma? 
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N. F. C. – Ela se firma, porque primeiro a propaganda foi muito forte, isso não era comum né, 

você ter uma massa de propaganda. Segundo, era uma capital extremamente moderna, naquela 

época em Art Déco, tá certo, quer dizer, ela simbolizava  sobretudo o Estado Novo. Você vê 

que as principais ruas, Araguaia, Tocantins, a Goiás, elas não vão lá para a Estação Ferroviária 

não, elas vão da Estação Ferroviária, que é o transporte habitual da época, para o centro de 

poder da Praça Cívica. É a questão do uno tão discutido historicamente, filosoficamente, então 

“uno-estadonovista”. Um médico no poder e é interessante você observar que a partir dos anos 

20 e 30, torna-se muito comum, um médico ocupar o espaço político, que era feito pelo bacharel 

na Primeira República . Pedro Ludovico 30 em diante em Goiás - médico, Pedro Ernesto em 37 

- médico no Rio de Janeiro, Ademar de Barros - médico em São Paulo nos 40 e 50, Juscelino 

Kubitschek - médico em Minas Gerais, depois presidente do país. 

I. F. N. S. – Concomitantemente, as cidades sofrendo um processo de reurbanização. 

N. F. C. – De reurbanização né, de boom capitalista e etc. 

I. F. N. S. – Então eu acho que você já me respondeu aqui, mas, ou seja, depois da transferência 

da Capital, então, na sua opinião, esse esforço de construção ou manutenção dessa ideia de 

Goiânia enquanto capital moderna ele ainda permanece? 

N. F. C. – Permanece, permanece até hoje, porque paralela era qual? Paralelo, era uma cidade 

histórica que ficou mais importante mundialmente que seu algoz – que é a Cidade de Goiás, 

que virou Patrimônio Mundial, são as dialéticas incríveis da história. E que perante - 

urbanamente falando, sanitariamente falando, expansionamente falando, administrativamente, 

arquitetonicamente falando - não tinha como comparar. Então Goiânia era realmente o símbolo 

do novo bandeirante, do novo bandeirantismo, da modernidade, para o território goiano. 

I. F. N. S. – É, no caso houve então essa intenção de construir, essa ideia que é enfaticamente... 

N. F. C. – Claro, tão enfaticamente que é o Estado obviamente vai apoiar as manifestações 

culturais que trabalhassem e que produzissem nessa linha, óbvio. Assim como Vargas apoiou 

os sambas enredos, os sambas canções, que falavam sobre a importância do trabalho, ao longo 

do período varguista principalmente depois do Estado Novo. 

I. F. N. S. – À época que você esteve na AGEPEL - na antiga AGEPEL - foi feita a homenagem 

ao compositor de música sertaneja Francisco Ricardo de Souza (Marrequinho). Você tem 

familiaridade com a obra dele, se tem, qual a leitura que você faz da obra dele? Você acha que 

a obra dele... 
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N. F. C. – Não, a familiaridade que eu tenho, nós temos que fazer jus, que foi uma ideia, foi um 

resgate do nosso maestro José Eduardo Morais, que está comigo hoje também. (comentei que 

irei entrevistar o maestro José Eduardo Morais – e, segundo Nasr Chaul , trata-se de uma ótima 

fonte). Imenso conhecedor e que trouxe a ideia pra mim, como uma pessoa que trabalha também 

com música e embora não afinado com a linha musical, eu reconheci amplamente a importância 

da produção, a produtividade e o respeito que a área, que essa área tem pela obra e por ele. 

Então encampamos o projeto de pronto, fizemos a ele um belo show no Canto da Primavera - 

mais no final da nossa gestão - foi lindo, foi emocionante, as duplas caipiras e até sertanejas 

foram ao palco gratuitamente, fizeram shows em homenagem a ele, editamos um livro e um 

CD, muito bonitos, com um encarte muito bonito. Então deixamos uma obra patrimonial nessa 

área, imensamente justa, e eu acho que está servindo, por exemplo para fazer seu trabalho hoje 

também. Então penso que a ideia era de resgates culturais, era de patrimônio muito afinado, não 

era só de fazer eventos como FICA, o Canto da Primavera, o Tempo, mas era de recuperar, por 

exemplo, mais de 40 igrejas, era de ajudar na inserção de Goiás como Patrimônio da 

humanidade e foi um trabalho também feito dentro da AGEPEL com o IPHAN, com Ministério 

da Cultura com a Cidade de Goiás, era de ampliar nossos museus e de construir centros culturais 

como o Niemeyer. Então assim, era uma visão bem mais ampla que eu sintetizo muito como 

uma forma de sedimentar o amor mesmo, a relação do goiano com a sua identidade, com sua 

cultura. Elevar nossa autoestima, acho que se eu pudesse sintetizar em uma frase tudo que a 

gente conseguiu fazer naquela época, naquelas duas gestões, “foi o de elevar a autoestima do 

goiano e sua cultura”. 

I. F. N. S. – A gente sabe que teve o movimento da goianidade. Que foi implementado pela 

Agência de Goiânia e Imprensa (AGI), no final da década de 90. Você acha que esse projeto 

alcançou os objetivos propostos, que eram tentar entender o que era esse ser goiano, resgatar 

um pouco dessa goianidade que você está falando? 

N. F. C. – Eu acho que foi um processo, essa busca de uma identidade de um povo ela é muito 

complexa, por exemplo, você tem en passant, você tem uma visão, do mineiro - sertão de Rosa; 

você tem o mineiro como um cara astuto, ensimesmado, tem um rótulo meio propício, para 

enquadrar o mineiro. Você tem a questão do nordestino, acerca da seca, das lutas sociais 

intensas, a briga contra o latifúndio, o sofrimento e etc. e tal, tem uma certa identidade. Você 

tem o paulista como um cara, urbano, como cara dinâmico, etc. O carioca mais com o molejo, 

o futebol, o samba, o carnaval, a praia. E pra Goiânia e pro goiano? É complexo, porque aquilo 

que é tradição é rompido com Goiânia, então quer dizer, se você for para entender a identidade 
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goiana em si, você tem que partir do princípio que você tem uma Capital que projeta uma 

identidade - que não é única - e que é uma identidade mesclada - disso que eu te falei: de urbano 

com rural, de campo com cidade, é meio... Eu gosto de brincar com o termo do Mario de 

Andrade, que é uma região “macunaímica” né, ela tem uma identidade, por não ter nenhuma, 

ou por ter muitas, ela é única por ser múltipla. Eu acho muito interessante e rico isso aí. Então 

quer dizer, é você apostar no novo, mantendo a tradição, é você entender “Art Déco”, 

entendendo a arquitetura vernacular de Goiás e Pirenópolis. É você entender a modernidade do 

Centro Cultural Oscar Niemayer, entendendo “Art Decr”, a vernacular, as influências da estrada 

de ferro, o neoclássico, etc. 

I. F. N. S. – Então parece que nessa construção dessa identidade, tradição e modernidade, parece 

que se coadunam? 

N. F. C. – Coadunam, e se elas não tiverem muito juntas, não há como entender. Sempre na 

AGEPEL, a gente buscou, por exemplo, na área da literatura, a gente relançava Gilberto 

Mendonça Teles, que é extremamente contemporâneo, mas não deixa de ser tradicional e 

lançava o Carlos Willian, o Marcos Caiado, o Leonardo do Carmo, você tinha uma tradição, 

mas afinada com o ballet do Estado e tinha Quasar, você está entendendo? Você tem o sertanejo 

e a música erudita, que hoje está muito em voga, muito aceitável, fantástica... 

I. F. N. S. – Parece que os em eventos tem tido um público mais... 

N. F. C. – Muito, entupido de público, você tem uma MPB de altíssimo nível e você tem um 

rock que é conhecido em nível nacional e internacional. Então quer dizer, esse caldeirão de 

multiplicidades, pode - se você conseguir entendê-lo - você pode ter uns lampejos de identidade. 

Agora a goianidade em si, eu a vejo muito também como uma quebra, como uma ruptura a 

partir dos anos 40 em Goiânia, pra desfazer um pouco a ideia de goianice, que é um tanto quanto 

pejorativa, percebe?  

I. F. N. S. – Mas brejeira, seria? 

N. F. C. – Bem brejeira, bem ligada ao campo, bem ligada ao gado, bem ligada a uma época 

muito assertiva com a agropecuária, o que você tem hoje? Uma transição acelerada para a agro 

industrialização. Então essa goianidade que tenta se firmar, ela também - assim como é Goiânia 

e é Goiás - ela é a goianidade tentando se afirmar, como um novo perante a goianice, que tem 

um caráter bastante depreciativo, então um pouco isso. É rico isso aqui, podia se estudar mais... 
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I. F. N. – E pra gente tentar entender, me parece que então essas homenagens ao Marrequinho 

que depois também tem da Secretaria Municipal de Cultura, então me parece que é um resgate 

disso mesmo... 

N. F. C. – Claro. Então aí vamos ampliar um pouco a questão. Se você trabalha a goianice e ela 

cria um paralelo com um período histórico, que a gente questiona atrás - de decadências, etc. 

Você trabalha Goiânia sob uma perspectiva de abertura, de um compasso crítico a um passado, 

obviamente você tem - olha só a loucura que é - o caipira que teria que estar lá nas suas raízes, 

reforçando a ideia, do moderno da época (risos) 

Aí é o grande nó... (risos) 

I. F. N. S. – Pois é, esse negócio está sendo discutido aqui (risos)... É por que quando você vai 

ver o Marrequinho naquele período, se você pensa na década de 30 com outros, ele está 

rompendo. 

N. F. C. – O Goiá não faria isso, sei lá, Tião Carreiro noutra perspectiva.  

I. F. N. S – E, então ele rompe, e me parece que se acha moderno no período, e agora ele é 

reapropriado... 

N. F. C. – De repente você pode enfoca-lo (ó eu metendo o pitaco no seu trabalho né?) você 

pode enfoca-lo como um elo desses dois mundos. Tá certo? Como a própria metamorfose 

goiana que virou Goiânia. 

 I. F. N. S. – Então é isso Professor eu acho que ajudou muito, bom demais, obrigada, boa sorte, 

tudo de bom! 

N. F. C. – Depois eu quero ler!!! 

I. F. N. S. – Tá bom!! 
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ENTREVISTA – MAESTRO JOSÉ EDUARDO MORAIS 

I. F. N. S. – Inglas Ferreira Neiva dos Santos 

M. J. E. M. – Maestro José Eduardo Morais 

I. F. N. S. – Bom dia! 

M. J. E. M. - Bom dia! 

I. F. N. S. – Eu estou aqui para fazer uma entrevista, uma conversa informal, com o Maestro 

José Eduardo Morais, sobre a música sertaneja em Goiás, e precisamente sobre o Marrequinho. 

M. J. E. M. – Essa questão da música sertaneja em Goiás é uma história que vem sendo 

construída a partir da década de 40, a gente tem muito uma idealização dela de achar que é uma 

coisa espontânea do povo, de ser quase uma música folclórica, ela não é. Isso aí coincide com 

a indústria do disco, indústria da gravação, e que você vai ter no primeiro grande expoente disso 

que é o Tonico e Tinoco - por isso que eu falo que é a partir da década de 40 por aí - aí houve 

naturalmente a imitação disso aí. Quer dizer, aqui em Goiás, que todo mundo queria que... Aí 

a gente pula para a década de 50, e que eles começaram a gravar discos e construíram uma 

história muita bonita deste pessoal da música sertaneja em Goiás, que vai desaguar no Leandro 
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e Leonardo, década de 80. Isso aí não foi assim espontâneo não, foi uma construção. Eu mesmo 

pessoalmente eu devo ter uns 300 LP’s da década de 60 e 70 de música sertaneja goiana. Então 

quer dizer, era um mercado muito grande, que a gente não observava, mas ele acontecia e à 

margem da mídia, eles não precisavam ou a mídia não se interessava por eles, mas eles foram 

criando isso aí. Quer dizer, foi uma construção muito bonita da música sertaneja. Teve um cara 

que deu impulso muito grande aqui, ele não era goiano, mas... O Goiá, lá de Coromandel, ele 

deu um impulso muito grande, isso porque ele tem composições muito boas. 

I. F. N. S. – Ele vai para São Paulo depois... 

M. J. E. M. – Ele vai para São Paulo depois e mantém o contato, eu acho que ele foi um pouco 

inspirador desse pessoal todo aí. Eu não sei de idade, se ele era mais velho ou não, mas assim 

você vê que tem uma melhoria no material goiano a partir da presença do Goiá por aqui. 

I. F. N. S. -Ele tem aquela preocupação com a grafia, ele inaugura isso, meio que inaugura, e 

parece que ele tinha uma proximidade muito grande com o Marrequinho, parece que tem 

músicas que se... 

M. J. E. M. – O Marrequinho é o do Marreco e Marrequinho, do Marreco falecido. 

M. J. E. M. – Aquele folclórico de catira, mas ele não era isso aí, ele era também uma pessoa 

de mercado, depois ele se refugiou - não que ele não soubesse o que era o folclore - ele virou 

um personagem também assim da raiz, o Marrequinho eu acho que é diferente... 

I. F. N. S. – Você acha que o Marreco ele teve mais ligado a questão da catira, das festas em 

fazenda? 

M. J. E. M. – Isso depois, ele se refugiou nesse personagem “da raiz”, que é uma coisa que você 

vai percebendo nele a partir da década de 80 por aí é que surge essa leitura. Eles eram de 

mercado, eles forneceram muito material para gravação que você tem daquela dupla fantástica 

Melrinho e Belguinha, teve trios, como o Trio da Vitória, os Filhos de Goiás, a nível nacional, 

tem aquele compositor o Ubirajara Moreira... 

I. F. N. S. – De Uruana? Eu acho que ele faleceu tem pouco tempo... 

M. J. E. M. – É, ele tem centenas de gravações é impressionante a quantidade de música gravada 

que o Ubirajara tem, até que, fazendo um corte aí , quando a gente teve a oportunidade de fazer 

um show em homenagem ao Marrequinho durante o Canto da Primavera em 2005, eu produzi 
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esse show, foi... botamos 30.000 pessoas lá escutando, foi uma coisa assim fabulosa essa 

homenagem, o Ubirajara estava lá, ele foi, inclusive ele participou de tudo isso... 

I. F. N. S. – E pegando um gancho nessa homenagem, como que surgiu essa ideia, dentro da 

Agepel, da época que você compunha a Agepel, como que surgiu essa ideia de  homenagear o 

Marrequinho? 

M. J. E. M. - Isso foi em função de uma... Eu tinha criado uma coleção que se chamava Tonico 

do Padre. Duas coleções: José J. Veiga e coleção Tonico do Padre. Uma para literatura, para 

premiar a excepcionalidade na literatura e a de música a excepcionalidade da música. Então 

quer dizer, eu quis fazer isso de imediato, a gente fez um livro, depois tem uma outra edição 

parece que menor, mais concisa, a gente fez uma primeira e um CD, foi um CD e um livro e o 

desdobramento natural foi o show. A gente pôde fazer isso aí, e todo mundo ajudou, 

impressionante, não teve um artista que cobrou cachê, não teve nada, aconteceu 

espontaneamente, o pessoal queria homenagear o Marrequinho. 

I. F. N. S. – E foi bonito, eu não fui, mas as imagens... Em relação ao Marrequinho, na sua 

concepção a música dele das décadas de 60 entre 70, ela inova se comparada ao cenário da 

música sertaneja no período nacional? 

M. J. E. M. – Inova, essa música nossa, se você pegar, já a década de 50 para 60 e 70, é que 

você vai ter o surgimento do Tião Carreiro, Tião Carreiro e Pardinho, e vinha antes do Carreiro 

e Carreirinho, esse pessoal que veio depois com uma fase muito grande de mexicanização... 

I. F. N. S. – Interferências latinas: Paraguai, Argentina, México... 

M. J. E. M. – Em volta do México, em volta do Zé Fortuna, Pedro Bento, Zé da Estrada, essas 

coisas todas. Mas isso aí passou por aqui, mas não teve muita influência não, esse pessoal já 

estava consciente do que eles iriam fazer eu acho, aqui em Goiás. Você tem assim, quer dizer, 

o Marrequinho tem um sucesso nacional estrondoso, que foi com Sinval e Dalmy, que é o 

Pranto do Adeus, música do Letinho - Ronaldo Adriano, isso aí foi o quê, 67?  

I. F. N. S. – A composição assim, eu não lembro, mas bem no início. 

M. J. E. M. – Um disco que vendeu um absurdo, acho que se eu falar 1 milhão eu acho que não 

estou mentindo. 

I. F. N. S. – Então na sua concepção... 
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M. J. E. M. – Então, isso é uma construção mesmo. Deixa eu responder isso para você, eu acho 

que o material que a gente tinha aqui na década de 60  era melhor do que você tinha em São 

Paulo. Esse pessoal de São Paulo estava em volta da rádio lá, da Rádio Nacional de São Paulo, 

mas a gente passava meio ao largo disso aí, esse pessoal ia lá em São Paulo e gravava naquele 

Selo Califórnia, eles enchiam o caminhão de LP’s e saiam vendendo, assim, eles não estavam 

preocupados com a Capital... 

I. F. N. S. – Mesmo, porque essa música tinha uma relação muito forte com o interior, com a 

lida do interior.  

M. J. E. M. – Você não vai ter um correspondente disso em Minas na década de 60 e 70, você 

não tem. Minas não tem uma música sertaneja tão forte como a nossa. 

I. F. N. S. Na sua concepção fora de São Paulo - então se a gente pensar naquela região que 

hoje a gente chama de Centro-Oeste ou de Paulistânia que o Cândido fala, Goiás então se 

sobressai? 

M. J. E. M. – Sobressai, tem uma definição do Luís Heitor Correia de Azevedo, foi um 

folclorista, morava em Paris... Bom ele diz que é em forma de leque, a partir de São Paulo, 

então você pega um pedaço do Paraná, você vai ver que vai desaguar em Goiás, a maior parte 

desse leque é aqui. A dupla que transformou a música sertaneja que foi Chitãozinho e Xororó, 

essa música sertaneja moderna eles não são de São Paulo, eles são do Paraná. Tudo bem, vem 

do Léo Canhoto e Robertinho, (Cantarolando: “Ainda hoje chorei de saudade...”), João Mineiro 

e Marciano. Marciano que canta bem demais. Esse pessoal, Milionário e José Rico, quer dizer, 

mas aí é o Chitão, do Chitão passa para Leandro e Leonardo, nesse sucesso estrondoso. Mas 

eles estavam prontos, eu acho que isso aí tem toda essa história, e o Marrequinho é muito 

importante nessa construção aí, o repertório melhorou. O Marrequinho ele é mais letrista, a letra 

dele é muito trabalhada para a época, e não é aquela temática do rural... 

I. F. N. S. – Já é bem o pé na cidade, inclusive ele faz uma leitura de umas canções dessas 

cidades que estão crescendo em nível nacional, dessas mudanças, da migração contínua, os 

problemas da cidade... Com esse fluxo imenso de gente que vai chegando e também de Goiânia, 

da cidade enquanto Capital moderna. É interessante... 

M. J. E. M. – Esse pessoal, que dizer, quando eu tomei consciência deles, isso aí na década de 

60, que eu comecei a me interessar por música em 65, 66, eu logo descobri esse pessoal, eles 

eram profissionais aqui. Você só tinha amador aqui mexendo com música popular brasileira, 
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era só amador, mas no sertanejo eles eram profissionais, eles já tinham se profissionalizado. 

Por que? Porque tinha mercado. Então eu acho que a gente tem que lembrar isso aí, se não a 

gente fica achando que é aquele cara puro, da roça, que ficava bebendo água na bica d’agua e 

não é isso! 

I. F. N. S. – Inclusive, parece que tem um esforço talvez até não claro, para está adentrando 

nessas gravadoras, com Goiá em São Paulo quando ele vai lá, depois via Bariani Ortêncio com 

as gravações aqui, então tinha realmente uma intenção de gravar discos... 

M. J. E. M. – O Bariani é desde da década de 50, que ele começou a levar esse pessoal para 

gravar... 

I. F. N. S. – O Marrequinho trabalhou uns 5 anos com ele, inclusive ele fazia algumas seleções 

para o Bariani, para ver quem iria gravar... 

M. J. E. M. – O Odair José tem até uma expressão que eu reputo muito feliz, ele diz que esse 

pessoal é um Roberto Carlos “duetado”. A ambição deles é aquele palco do Roberto, é a mesma 

coisa, se pegar um Chitão, Leandro e Leonardo, eles são o Roberto Carlos duetado, eles não 

estão na bica da fazenda, não é isso, o papo deles não é esse. Isso aí você tem mais até no Tião 

Carreiro, Tonico e Tinoco do que neles. Eles falam muito... o Ubirajara, esse assunto aí, quer 

dizer, dos problemas que a gente tinha na época. 

I. F. N. S. – Você conversa com o Marrequinho e em algumas músicas dele você percebe que 

ele está vendo Goiânia crescer, ele está vendo esse processo de expansão. E aí você fazer uma 

análise com a história, de qual que era a intenção de Goiânia, enquanto essa cidade moderna 

para romper com o atraso... Eles assumem essa ideia de modernidade da Capital, para colocar 

Goiás nós “trilhos do progresso” do país, vamos colocar assim... 

M. J. E. M. – É aquela cidade que em 1960, está com 150 mil habitantes, e que em 70 estava 

com 370 mil, muito rápido, o pessoal já achava que era 500 mil, mas não tinha dado 500 ali. 

Eles estavam aqui dentro e vendo isso acompanhado e com plateia querendo escutar. 

I. F. N. S. – É pelo o que a gente vê, os auditórios das rádios ficavam cheios, para conhece-los, 

porque era onde eles faziam as gravações os shows e gravava.  

M. J. E. M. – Eu não gosto muito dessa... Se você separar aquela coisa da música de raiz, eles 

não são de raiz. Eu acho que isso aí é muito assim aquele que Pena Branca e Xavantinho 

personifica, eu não sei até aonde vai, a autenticidade daquilo, mas aquilo ali nunca houve, eles 

nuca quiseram ser aquilo. 
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I. F. N. S. – As roupas, se você pega as capas dos discos do Marrequinho com o Marreco e 

Marrequinho, depois ele fez mais outras duas duplas, depois participou do Trio de Vitória, uma 

época; tudo bem vestidinho com gravata. Aquele chapeuzinho do caipira, nada disso. 

M. J. E. M. – Eles tinham noção de palco, como se apresentar, eles eram artistas mesmo. 

I. F. N. S. – E tinham essa noção, a meu ver, que a música sertaneja estava sofrendo processo 

de adequação, até às cidades. 

M. J. E. M. – A gente sofre um preconceito disso é porque essa música não chegou no Rio de 

Janeiro enquanto o Rio era Capital. Ele só chegou no Rio de Janeiro o Alvarenga e Ranchinho, 

aquilo não era música sertaneja, era uma dupla humorística. Eles faziam humor em cima do 

capiau, então era muito depreciativo, era um [pronúncia incompreendida] coisa e tal, a gente 

não teve um Luís Gonzaga que desceu do Nordeste, por isso que a gente gosta de música 

nordestina, porque o Gonzaga desceu. A gente não teve o nosso que tivesse ido para lá. Então 

quer dizer, aí começa a mídia de música brasileira predominantemente carioca. Boa parte do 

que se escreveu, ninguém sabe que isso aí existe, quer dizer você pega qualquer jornalista, o 

cara disserta pra você horas sobre qualquer Blue Man dos Estados Unidos, ele não conhece o 

Tião Carreiro, ele não tem a menor ideia que isso possa ter existido no Brasil. Aí o “Cego 

Aderaldo” do Nordeste eles conhecem e é um 1% desse pessoal que nós estamos falando aí. 

I. F. N. S. – Mas assim, você diria então que existe nas canções do Marrequinho traços dessa 

construção, dessa suposta identidade goiana? Desse período que está construindo... 

M. J. E. M. – Sim, eu vejo. Isso aí é uma evolução, a música dele não é aquela música só 

intuitiva não, ele estava construindo isso aí, atento a isso, eu vejo sinceramente dessa forma. 

I. F. N. S. – O Marrequinho intitula o trabalho dele - é interessante - como “sertanejo tronco” 

parece que ele... para não dizer que estava lá no início, mas também não era totalmente moderno 

ele constrói essa expressão, é interessante. Então seria uma espécie de fase entre a dita música 

caipira e o sertanejo moderno/romântico. Como você analisa essa identificação dele, essa 

localização se daria talvez por ele tentar dialogar um pouco com as duas fases?  

M. J. E. M. – É pode ser isso aí. E também eu acho que o personagem para você se defender, aí 

ele passou de - vamos dizer - de comercial para autêntico, então quer dizer, em comparação 

com os sertanejos que tem hoje. 
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I. F.N. S. – É mais ou menos igual ao Chitãozinho e Xororó, aquela época que lançam o CD 

“Clássicos Sertanejos” parece que é para mostrar que... pra legitimar que tem um pezinho lá, 

que legitima a obra agora. 

M. J. E. M. – Quer dizer, isso é uma reserva mesmo dele, assim para se proteger. 

I. F. N. S. – Então acaba dialogando um pouco a ideia de tradição e de modernidade, será que 

há esse diálogo, em sua concepção? 

M. J. E. M. – Sempre, eu acho que sempre tem isso, o artista é assim, agora quer dizer se você 

for perguntar para ele, ele não censurava vamos dizer essa mexicanização que tinha na música, 

ele fazia junto. Eu conheço o bolero dele, ele tem um bolero, música e letra dele lindíssima que 

ele nem lembrava que ele que tinha feito, gravado pela Irmãs Rocha, que isso era raro só 

mulheres cantando, que você tinha aquela Duo Seriema, a participação da mulher... Tem aquele, 

uma dupla lá do Mato Grosso Delio e Delinha. É muito pouco mulher que tinha e a maior de 

todas que tinha era Inhana, Cascatinha e Inhana. Inhana é uma das... se você pegar é uma das 

cinco maiores cantoras do Brasil de todos os tempos é a Inhana. E eles copiavam demais a 

Inhana, você não pode esquecer isso aí que o compacto “Índia” que é a versão do Zé Fortuna. 

O Índia ficou dois ou três anos em primeiro lugar na parada. Vendeu milhões, milhões, um 

negócio absurdo, é lógico que eles copiaram. Eles eram influenciados por isso, por que é o que 

eles queriam ser também. Eles não estavam preservando a raiz. Essa questão da tradição você 

não sabe até que ponto que eles conheceriam isso aí. Eu tive muita ponta de contato com gente 

realmente que veio do interior que preservava e eles são muito diferentes deles. 

I. F. N. S. – Hoje com essas homenagens todas, acaba que ele caminha por essa apropriação de 

um autêntico. 

M. J. E. M. – Você vai se tornando um autêntico, todos. É sempre assim. 

I. F. N. S. – É aquilo que você falou agorinha do refúgio. É uma identificação no refúgio que 

legitima. 

M. J. E. M. – Hoje no imaginário deles, quer dizer, não tem nada mais autêntico do que o Tião 

Carreiro e Pardinho, já esqueceram do Tonico e Tinoco - o que seria mais áspero até. 

 I. F. N. S. – À época eles estavam rompendo. 

  M. J. E. M. – O Tonico e Tinoco tem uma coisa maravilhosa essa afinação de viola que todo 

mundo usa hoje no Brasil - o “cebolão” - essa afinação foi criada pelo Tonico, não trouxe isso 
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da roça, eles são espanhóis inclusive, todo mundo usa essa afinação – cebolão. Então não vem 

nada assim muito de tradição não, e ali eram duas vozes agudas - Tonico e Tinoco - você vai 

ter o contraponto no Carreiro e Carreirinho que é duas vozes graves primeira vez que aparece 

isso, eu acho, que você teve foi Carreiro e Carreirinho. Daí quando o Tião Carreiro substituiu 

um deles, por isso que é Carreiro - o Tião, ele tinha outro nome não sei se era Tião Mineiro, 

uma coisa assim - aí virou Tião Carreiro porque ele cantava grave. Aí com o Pardinho fez um 

contraponto de ficar uma voz aguda e uma grave, perfeito a dupla perfeita. Mas no imaginário 

do sertanejo hoje, o sujeito mais puro que existe é o Tião Carreiro e Pardinho. Se você pegar 

o repertório deles todos tem samba, chamamés, tem rasqueado e isso não é nada nosso. Mas no 

imaginário deles é o raiz, o sujeito mais autêntico brasileiro é o Tião Carreiro e Pardinho. 

I. F. N. S. – Eu acho que nessas construções da autenticidade - dessa identidade - parece que 

perde de vista o processo é como se brotasse aquilo ali e não sofresse influências, interessante... 

M. J. E. M. – Você pegar a gravação mais famosa, uma das mais famosas - Amargurado do 

Tião Carreiro - tem vibra fone com distorção na música, que dizer, misturaram isso dá onde? 

Não tem essa preservação da raiz, isso aí é mitologia também. É igual com samba. Acontece 

isso demais de você achar que o cara era totalmente puro e aí você arregimenta os músicos para 

gravar cada um vem com uma influência. Eu estou tocando violão eu sou um cara do jazz por 

exemplo, mas isso é natural na cultura, não tem jeito.  

I. F. N. S. – Essa ideia de cultura pura, de uma cultura una não é - ainda mais no Brasil, é uma 

mistura, é um caldeirão... 

M. J. E. M. – Nós sempre fomos isso, quer dizer e essa música goiana, ela é isso aí o tempo 

todo, esse hibridismo. 

M. J. E. M. – Eu não sei se você conhece o Melrinho e Belguinha. 

I. F. N. S. – Não conheço já li alguma coisinha.                                                                                                                                                                

M. J. E. M. – As músicas são muito bonitas, fantástico, mas é a época que o Goiá chega aqui, e 

o Goiá muda isso aí.  

I. F. N. S. – Goiá chega em 53, acho que fica dois anos e vai embora em 55 para São Paulo, 

mas pelo o que eu percebo nas leituras... 

M. J. E. M. – Mas ele frequentou aqui até... 

I. F. N. S. – Frequentou, ele tinha uma relação... Ele escrevia cartas... 
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M. J. E. M. – Na década de 60, ele vinha muito... 

M. J. E. M. – Parece que quando ele vem pra cá, era Fiscal da Receita, uma coisa assim. Ele 

veio parar aqui por causa de cargo, ele tinha um cargo público...  

I. F. N. S. – Não, mas não era aqui, ele vai ter esse cargo em São Paulo, ele consegue esse cargo 

em São Paulo. 

M. J. E. M. – Eu acho, que ele ficou mais tempo aqui do que você está dizendo, não sei assim 

não, mas ele... eu acho que é a segunda metade da década de 50, na virada de 60 ele estava aí. 

I. F. N. S. – Foi feito... um rapaz de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia, fez 

uma dissertação sobre o Goiá, inclusive virou livro, ele é de Minas esse rapaz. O nome do livro 

é Memórias de um Sedutor, inclusive uma das fotografias que ele tem no livro ele conseguiu 

com o Marrequinho, ele tem uma entrevista grande no livro com o Marrequinho, com o Bariani, 

e aí mostra bastante a proximidade. Eu li o livro, e fui conversar com o Marrequinho  e era tão 

engraçado porque era impressionante como tudo que eu havia lido o Marrequinho falava, e 

sabia, tinha vivenciado mesmo. O Marrequinho fala dele com muita intimidade, ele tem uma 

música que homenageia o Marrequinho, o Marrequinho faz outra para ele bem posterior, numa 

fase posterior e ele tinha uma relação muito grande com o Goiá.. Mesmo depois quando ele vai 

para São Paulo e se estabelece lá e...  

M. J. E. M. – É que aquela música mais famosa, Saudade da Minha Terra, ele levou daqui - 

Belmonte e Amaraí, gravaram. Ele fez aqui - Saudade da Minha Terra. Que Coromandel é uma 

cidade seresteira, é a terra do Abel Ferreira, o clarinetista é aquela coisa muito de valsa. Goiá, 

acho que ele era meio deslocado lá.  

I. F. N. S. – É interessante a relação do Goiá com Goiás, e tanto é que a questão dele se firma, 

ele chega aqui com outro....  

M. J. E. M. –  Goiá é esse cara é muito dessa música mexicana, ele é o sujeito do rasqueado. 

I. F. N. S. – E eu acho que o Goiá tem uma qualidade que o rapaz do livro cita muito, ele 

negocia, articula muito bem, essa articulação de palco que você está falando, com gravadora, 

ele transita muito bem nesses espaços. 

M. J. E. M. – Eu acho que ele que deu uma levantada na letra, não sei se o Marrequinho falou 

isso. 

I. F. N. S. – Não, ele fala sim... 
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M. J. E. M. – Ele era realmente um poeta preparado o Goiá. E eu acho que foi o Marrequinho 

que pescou isso na hora, isso é uma coisa bem brasileira, você não faz por escola, não é formal. 

Villa-Lobos é o melhor exemplo disso.  

I. F. N. S. – Pois é, eu acho que era isso, já contribuiu muito essa conversa nossa. Eu agradeço! 

Obrigada viu! 

M. J. E. M. – De nada, precisando, estamos aí. 

 

 


