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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar os principais gêneros 

musicais que têm integrado os palcos relacionados ao universo da música popular 

urbana na cidade de Goiânia na atualidade e seus processos identitários.  Tendo em vista 

esse campo de produção musical goianiense integrando uma trama sócio-cultural 

perpassada por um tempo múltiplo, percebida como articulação de processos simbólicos 

(GEERTZ, 1989; CHARTIER, 2002), buscou sentidos e significados inerentes às 

práticas e recepção desse campo em três diferentes categorias de palcos: palco pequeno, 

palco grande e palco de projetos culturais. O levantamento da trajetória histórica da 

música popular em Goiânia e a trajetória metodológica adotada levaram a dados que, 

analisados, relacionados e interpretados, apontaram os principais gêneros musicais 

presentes nos palcos levantados, assim como o perfil do público que cultiva esses 

gêneros na cidade. 

 

 

 

Palavras-chave: Música Popular Urbana, Palcos Goianienses, Processos Identitários. 

 

 

 

  

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This research aimed to investigate the main musical genres that have 

integrated the stages related to the universe of popular urban music in Goiânia today and 

their identity processes. Given this goianiense music production field by integrating a 

socio- cultural framework permeated by a multiple time, perceived as articulation of 

symbolic processes (GEERTZ, 1989; CHARTIER, 2002), sought senses and meanings 

inherent in the practice and reception of the field into three different categories stages. 

Small stage, big stage and stage cultural projects. The survey of the historical trajectory 

of popular music in Goiânia and the methodological approach adopted led to data, 

analyzed, interpreted and related, point out the main musical genres present in raised 

stage, as well as the public profile that cultivates these genres in the city. 

 

 

 

Keywords: Urban Popular Music, Goianienses Stages, Identity Processes. 
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INTRODUÇÃO  
 
 
 
 

Esse trabalho tem como objeto de estudo a música popular urbana que 

integra o cenário musical em Goiânia, tendo em vista a divulgação e recepção dos 

principais gêneros musicais presentes nos palcos da cidade, os processos identitários daí 

resultantes. O interesse por esse objeto surgiu das minhas atuações como professor 

desde o ano de 2003 no CEM – Centro de Educação musical na cidade de Trindade/GO, 

na escola Harmonia Academia de Música desde 2006 e nas Oficinas de Música na 

Universidade Federal de Goiás desde 2009, centros de estudo em que tenho atuado 

como professor de canto e violão popular.  

Exercendo o magistério ligado à música, pude perceber o cultivo de 

variados gêneros musicais por pessoas atuantes em diferentes dimensões do cenário 

musical popular goiano, que buscam um aprimoramento em suas performances vocais. 

Essa oportunidade de conviver diretamente com alguns músicos profissionais, com 

alguns colegas do meio acadêmico envolvidos com a música popular apresentada em 

palcos de Goiânia, foi despertando cada vez mais a curiosidade e o interesse em 

investigar a diversidade dos gêneros musicais que ali têm se sobressaído, já que é 

conhecido, através do senso comum, o interesse do goiano pelo gênero sertanejo. 

  Esse interesse vem sendo bastante divulgado pela mídia, e, nas últimas 

décadas o Estado de Goiás e a cidade de Goiânia viram seu nome relacionado no 

cenário nacional ao desenvolvimento profissional de várias duplas sertanejas como Zezé 

di Camargo & Luciano, Bruno e Marrone, Leandro e Leonardo, dentre outras... E mais 

recentemente não tem sido diferente, com a explosão na contemporaneidade da música 

sertaneja universitária que tem feito surgir duplas como Jorge & Mateus, Gustavo Lima, 

Lucas Lucco, João Neto e Frederico, artistas que fazem com que esse estado e cidade 

continuem sendo lembrados como ―polos‖ de produção da música sertaneja. Tem que 

ser também reconhecido que vários empresários circulam tentando descobrir e investir 

no que ―poderá ser‖ o novo sucesso do mercado. Um mercado em que a intervenção do 

público em shows diversificados de música popular, solicita sempre a apresentação do 

gênero sertanejo.  

 



19 

 

No entanto, as primeiras consultas ao jornal de maior circulação da cidade – 

O Popular 1 – têm permitido observar nos palcos de Goiânia uma divulgação maior de 

outros gêneros musicais brasileiros ligados ao popular urbano, que têm conquistado um 

público significativo, alcançado bons resultados na cidade. Esse é o caso do Bolshoi 

Clube, do Bar e Restaurante Glória, da Confraria Gamboa, do Centro Cultural Goiânia 

Ouro, dentre tantos outros.  Portanto, o anúncio do repertório que tem sido divulgado 

em palcos dessa cidade pela mídia (bares, restaurantes, casas de shows, teatros ligados à 

música vinculada a projetos culturais, dentre outros), em jornais como O Popular, por 

exemplo, possibilitou constatar a atuação e o cultivo de uma diversidade maior de 

gêneros ligados à música popular brasileira por muitos músicos goianienses, assim 

como a boa recepção que essa música e músico parecem estar tendo por parte do 

público, o que despertou mais ainda o interesse em relação ao objeto dessa investigação. 

A ideia de uma pesquisa sistematizada que buscasse a incidência de uma variedade 

maior dos gêneros da música popular brasileira no universo musical da cidade de 

Goiânia, o perfil do consumidor e dos profissionais implicados com essa música, foi se 

tornando uma realidade, portanto.   Essa inquietação foi despertando o interesse em 

entender os processos identitários (HALL, 2005; CHARTIER, 2002) 2  relacionados 

com o universo musical popular goianiense, as suas implicações com campos de 

produção cultural/musical (BOURDIEU, 2003) 3 e, mesmo, com a circularidade cultural 

que perpassa essa trama sócio-cultural (GINGSZBURG, 2002; CANCLINI, 2003) 4.  

                                                           
1O POPULAR - fundado em 3 de abril de 1938, por Jaime Câmara (1909-1989) é um jornal da cidade de  
Goiânia, capital do Estado de Goiás..  Chega a 246 municípios goianos e a 32 municípios do Tocantins, 
Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais e Pará. É distribuído para 15 mil assinantes na Capital e 10 
mil no interior. Os pontos de venda avulsa totalizam 1.100 em Goiânia e 300 no interior do Estado. 
2  Chartier, quando discorre sobre as representações , tem em foco as ―configurações intelectuais 
múltiplas‖, os ―esquemas intelectuais incorporados‖ capazes de determinar ―um ser-apreendido 
constitutivo de sua identidade‖ (CHARTIER, 1994, p. 23), um lugar de fala na sua relação com outros 
lugares de fala, o que o levou a observar ainda que a noção de representação ―permite articular três 
modalidades da relação com o mundo social‖: o trabalho de classificação e de delimitação que produz 
as configurações intelectuais múltiplas; as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade social; as 
formas institucionalizadas e objetivas (instâncias coletivas ou pessoas singulares) que marcam a 
existência do grupo, da classe ou da comunidade. Para Hall (2000), os processos identitários podem ser 
explicados através do representacional, ou seja, são constituídos no cotidiano através de processos 
simbólicos - somos atores sociais que ―representamos‖ através das nossas práticas e ações aquilo que 
somos. 
3 Bourdieu (2003), quando discorre sobre os campos de produção cultural que se caracterizam por 
espaços sociais, mais ou menos restritos, onde as ações individuais e coletivas se dão 
dentro de uma normatização, criada e transformada constantemente por essas próprias ações.  
4 A expressão Circularidade culturalfoi utilizada no prefácio da obra O queijo e os vermes de Ginszburg 
(2002), para evidenciar a inevitabilidade das influências recíprocas entre as diversas dimensões culturais e 
temporais que constituem a trama social. O autor nesse trabalho lembra que esse conceito já estava 
implícito na obra de Mikhail Bakhtin. 
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Assim, após a observação de alguns dados colhidos nas primeiras pesquisas 

e leituras relacionadas ao objeto, algumas questões surgiram: Que gêneros musicais têm 

integrado os palcos relacionados à música popular urbana na cidade de Goiânia?  Em 

que palcos têm acontecido e de que maneira têm acontecido?  Que processos 

identitários estão relacionados com sua divulgação e recepção no cenário musical 

goianiense? Há mesmo um predomínio da música sertaneja? 

Visando responder essas questões, esse trabalho tem como objetivo 

investigar os gêneros musicais que têm integrado os principais palcos relacionados à 

música popular urbana em Goiânia nos últimos três anos, as interações culturais que 

vêm estabelecendo nesse cenário, assim como o perfil dos músicos e receptores com 

eles implicados.  O período compreendido pelos últimos anos - 2013 ao Tempo Presente 

– o período de duração desse curso de pós-graduação - configura um recorte de tempo 

que permite a sua abordagem na atualidade.   Tem como objetivos específicos levantar 

um breve histórico da música popular urbana no Brasil e na cidade de Goiânia; buscar 

os principais palcos em que a música popular tem acontecido nessa cidade; investigar o 

repertório dos músicos que atuam nos palcos goianienses implicados com a divulgação 

da música popular em Goiânia, assim como o perfil dos seus receptores. Parto do 

pressuposto que o cultivo de uma diversidade maior de gêneros musicais ligados à 

música popular tem condições de ser percebido na cidade nesse período, o que aponta 

para outros processos identitários ligados ao público goianiense que cultiva essa 

dimensão cultural da música brasileira. 

Os primeiros levantamentos bibliográficos permitiram observar com 

Tinhorão (1998) que a música popular urbana no Brasil, que tem no lundu e na modinha 

um dos primeiros gêneros, floresceu junto com o crescimento das cidades brasileiras a 

partir do final do século XVIII, em consequência da exploração das minas de ouro que 

permitiram o crescimento das pequenas vilas. Só então puderam ser identificados no 

cenário brasileiro gêneros da música popular urbana, que não se caracterizavam mais 

por uma ligação intensa com as tradições e práticas conjuntas características das 

pequenas comunidades, praticadas por um número maior de performers e, sim, com o 

público das cidades. Aos poucos essa música foi ocupando cada vez mais os palcos dos 

teatros de revista e dos cafés da então capital brasileira, o Rio de Janeiro, foi divulgada 

na Festa da Penha5 pelos compositores brasileiros, pelas primeiras gravações em cera e 

                                                           
5 Festa da Penha –  um dos primeiros festivais de música popular no Brasil. Acontecia aos pés da 
escadaria  da Igreja da Penha na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, tendo como júri eleitor 
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depois elétricas, pelos programas de rádio na década de 1920. Dentre outros, esse autor 

cita em detalhes a história dos gêneros que interessam a esse trabalho, e serão abordados 

no primeiro capítulo: samba, choro, MPB, música sertaneja e rock. Esses gêneros foram 

selecionados por constarem da trajetória histórica da música popular urbana descrita por 

Cruvinel; Chaffin (2006; 2012) e por terem sido identificados na sua inerência à trama 

cultural goianiense através das técnicas adotadas nessa pesquisa, que serão descritas 

mais adiante. 

 Esses primeiros levantamentos permitiram observar também que na cidade 

de Vila Boa – antiga capital do estado de Goiás – a modinha, um dos primeiros gêneros 

da música popular urbana brasileira (CAZES, 1998; DINIZ, 2003) foi bastante cultivada 

já no século XIX. Segundo Dias (2008), 

 

A partir de meados do século XIX, na antiga capital, Vila Boa (hoje 
cidade de Goiás), bem como em tantas outras paragens, as serenatas e 
os saraus foram tornando parte das atividades obrigatórias da boa 
sociedade que se reunia, ora na casa de um, ora de outro. Assim, ao 
som do violão, da flauta, do bandolim e, mais tarde, do piano, ouvia-
se um repertório bastante diversificado que incluía modinhas, lundus e 
até árias e canções italianas (DIAS, 2008, p. 130). 
 
 

Goiânia, nos seus primórdios, além da influência musical de outras pessoas 

que vieram habitar a nova capital, segundo agora Rodrigues (1982), recebeu como 

herança essa tradição goiana de cantar modinhas, de fazer saraus em salas de visitas e 

realizar serenatas ao luar cantando esse gênero musical.  Do mesmo modo, recebeu a 

prática de bandas de música, que sempre apresentaram um repertório que tem investido 

na dimensão popular da música, conforme evidenciado nos trabalhos de Pinto (2010) e 

Vieira (2013). 

A trajetória histórica da música popular urbana produzida em Goiânia, por 

sua vez, segundo Chaffin; Cruvinel (2006; 2012), referência importante dessa história, 

foi incrementada, sobretudo, a partir das décadas de 1970/1990. Nesse contexto os 

autores evidenciaram os gêneros cultivados pelos compositores que consolidaram suas 

carreiras nesse período, como é o caso de Gustavo Veiga, Carlos Brandão, Nars Chaul, 

João Caetano, Marcelo Barra, Pádua, Fernando Perillo, dentre muitos outros.  Ayres 

(2004), Carvalho (2004) e Sampaio (2010), respectivamente, contribuíram também 

nesse momento, discorrendo sobre o histórico do choro, do rock e da música sertaneja. 
                                                                                                                                                                          

das melhores músicas cidadãos que ocorriam ao local. Após o surgimento do rádio tornou-se um 
espetáculo com uma plateia de celebridades, empresários, entre outras personalidades. 
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Diante do exposto até aqui, das primeiras constatações referentes à 

diversidade dos gêneros populares urbanos brasileiros mencionados e da hipótese de 

que o cultivo dessa diversidade esteve sempre em Goiânia e tem se tornado cada vez 

mais uma realidade nessa cidade, presente em palcos diversos, é que essa pesquisa se 

coloca.  A fundamentação teórica remete a Bourdieu (2003), que aborda os conceitos de 

campos de produção cultural e o habitus incorporado pelos sujeitos integrantes desses 

campos que, no caso particular desse trabalho, aponta para a dimensão popular urbana 

da música, para o campo de produção musical que representa. Remete também a Hall 

(2005) e Chartier (2002) quando discorrem sobre processos identitários implicados com 

representações sociais, com um conhecimento cotidiano partilhado pelos grupos sociais, 

com diferentes modos de ser e estar em sociedade, capazes de identificar os agentes do 

campo de produção musical abordado, o que não impede que esses agentes transitem 

por outros campos de produção musical. Indica ainda Bakhtin (2003), quando discorre 

sobre o gênero do discurso, sobre uma matriz cultural inerente a um campo específico 

de atuação humana, num enfoque que possibilita uma abordagem peculiar do gênero 

musical sujeito a diferentes atualizações em diferentes tempos e espaços. Napolitano 

(2002) também é abordado, quando fala dos processos de criação, recepção, produção e 

circulação da música, enfocando a música popular urbana brasileira, assim como 

Tinhorão (1998), que permite o acesso a um panorama e histórico dessa música.     

Chaffin e Cruvinel (2006; 2012) já mostram um relance da história da música popular 

brasileira cultivada, sobretudo, em Goiás/Goiânia. 

A revisão bibliográfica revelou um escasso numero de obras, inclusive 

acadêmicas, que se aproximam dessa abordagem do objeto. Foram encontradas apenas 

algumas dissertações que possuem tópicos relacionados de forma distante ao tema, 

como é o caso da Dissertação de Luciana Alves Viana ―Do regional ao choro elétrico: 

convenções, redes e identidades no trabalho musical dos chorões‖; de Everton Luiz 

Louredo de Matos ―A trajetória histórica da improvisação no choro: um enfoque de 

configurações estilísticas e processos de hibridação cultural‖; de José Reis de Geus 

―Pixinguinha e Dino Sete Cordas: reflexões sobre a improvisação no choro‖, de Edna 

Rosane de Souza Sampaio ―A música sertaneja como uma das vertentes da identidade 

goiana‖, de Rainer Gonçalves Sousa ―Bezerra da Silva e o cenário musical de sua 

época: entre as tradições do samba e a indústria cultural (1970 - 2005)‖. O objeto desses 

trabalhos goianos tem sido alguns gêneros classificados como música popular urbana 

brasileira, portanto, tendo em vista o cenário brasileiro mais amplo. Nenhum deles, no 
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entanto, teve como foco de estudo os gêneros da música popular brasileira urbana 

produzida em Goiânia e suas relações com a recepção, divulgação e formação de 

processos identitários. Assim, acredito que a abordagem desse objeto, além da 

possibilidade de contribuir para o enriquecimento dessa bibliografia, para o crescimento 

do músico e do professor que atua no cenário goianiense, tem possibilidades também de 

legar a essa comunidade um estudo e reflexões sobre a música popular urbana que ali 

tem se desenvolvido e, mesmo, o conhecimento de alguns elementos ligados à memória 

de sua trajetória histórica. Isso pode ser dito, sobretudo, depois de constatado o escasso 

número de bibliografia e de pesquisas sobre o tema.  Já num segundo momento, esse 

trabalho se justifica, quando se tem em mente que a Musicologia atualmente tem 

valorizado e investido na abordagem de novos objetos e, dentre eles, a música popular, 

o que faz com que esse estudo esteja dentro de seus investimentos atuais.  

No referente à abordagem metodológica, a pesquisa se apresenta como 

qualitativa, numa primeira instância, já que tem o foco nas interações entre as pessoas 

que integram o cenário musical popular urbano goianiense, visando interpretações, 

valorações, um enfoque significativo nas questões sociais que permeiam as praticas e as 

interações sócio-culturais que resultam processos identitários, no modo como se dão 

esses processos. Isso, levando sempre em consideração Silva (2009), quando observa 

que  

há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 

pesquisa qualitativa (SILVA, 2009, p. 20). 

 

Assim, os dados serão analisados e interpretados, levando-se em 

consideração a contextualização dos mesmos, numa trajetória que implicará nos 

seguintes procedimentos: Levantamento bibliográfico e Levantamento Documental; 

pesquisa de campo com utilização de técnicas como entrevista semi-estruturadas. 

O levantamento bibliográfico que, segundo (GIL 1999) tem como principal 

vantagem permitir ao investigador conhecer uma gama maior de fenômenos que permita 

um conhecimento mais amplo em relação à abordagem do objeto, será feito também 

tendo como base, além de artigos, dissertações e teses, livros que fazem referencia à 
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música popular urbana brasileira e sua história, com foco em gêneros como o samba e a 

MPB (levantados na trajetória histórica da música popular urbana em Goiânia por 

Chaffin e Cruvinel (2006; 2012) e gêneros como o choro, o rock e a música sertaneja, 

(que a pesquisa em arquivos virtuais do jornal popular e nas redes sociais possibilitou 

identificar como também inerentes à trama cultural goianiense); livros que ressaltem a 

música no estado de Goiás e em Goiânia; livros que abordem os autores, as teorias e 

conceitos já citados no corpo desse trabalho e que o fundamentam. 

A pesquisa documental, por sua vez, também se faz importante. Considero 

com Gil (1999) que enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza de contribuições de 

diversos autores sobre um determinado assunto, a pesquisa documental se esforça para 

analisar um material que ainda não possui um tratamento analítico de acordo com os 

objetivos da investigação. Tendo em vista essas ponderações, as fontes documentais 

utilizadas nessa pesquisa foram: Fontes iconográficas: fotografias, folders, cartazes; 

Fontes arquivísticas: arquivos do jornal O Popular, um jornal que tem promovido à 

divulgação dos gêneros e dos músicos que integram os palcos goianienses; arquivos 

particulares de músicos e de personagens ligados à produção da música em Goiânia; 

Fontes sonoras e audiovisuais: CDs, DVDs, gravações e filmagens realizadas nas 

entrevistas e nas apresentações ao vivo; Fontes virtuais: sites e arquivos encontrados na 

internet, páginas de redes sociais (facebook, Instagram e whatsapp) divulgando eventos 

musicais; Fonte oral: entrevistas com músicos que atuam nos palcos de Goiânia 

apresentando música popular, com integrantes do público de shows observados, com 

proprietários de casa de shows ou bares. Essas entrevistas foram gravadas, fotografadas 

e filmadas e têm sempre como objetivo sujeitos do meio artístico musical goianiense 

(compositores, intérpretes, produtores culturais, público) que possam responder às 

perguntas formuladas nesse trabalho, relacionadas aos processos identitários e à 

diversidade dos gêneros que ocupam os palcos em questão. Em relação às entrevistas 

Bauer; Gaskell (2002) observam: 

A compreensão dos mundos da vida dos entrevistados e de grupos 
sociais especificados é a condição sine qua non da entrevista 
qualitativa. Tal compreensão poderá contribuir para um numero de 
diferentes empenhos na pesquisa. Poderá ser um fim em si mesmo o 
fornecimento de uma "descrição detalhada" de um meio social 
específico; pode também ser empregada como uma base para construir 
um referencial para pesquisas futuras e fornecer dados para testar 
expectativas e hip6teses desenvolvidas fora de uma perspectiva teórica 
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específica. Além dos objetivos amplos da descrição, do 
desenvolvimento conceptual e do teste de conceitos, a entrevista 
qualitativa pode desempenhar um papel vital na combinação com 

outros métodos (BAUER; GASKELL, 2002, p. 65). 

 

Outra fontes de dados e técnica de pesquisa remetem à Pesquisa de Campo,  

realizada durante apresentações ao vivo dos músicos goianienses nos palcos de teatros, 

bares, casas de shows e boates de Goiânia. Foram selecionados e categorizados locais 

que apresentam palcos com potenciais diferentes de recepção ao público (sintetizados 

aqui apenas através da palavra ―palco‖): palcos pequenos com capacidade de abrigar até 

quinhentas (500) pessoas; palcos grandes com capacidade de abrigar mais de quinhentas 

(500) pessoas e palcos de projetos culturais, que, independente da sua capacidade, 

atendem aos objetivos propostos por esses projetos, geralmente incentivados por Leis de 

Incentivo à Cultura.  Já a categorização em palcos pequenos e grandes tem a ver com as 

peculiaridades da fruição da música em lugares mais aconchegantes e lugares que 

atendem às expectativas da massa, de um grande aglomerado de pessoas. 

Os dados coletados a partir dessa trajetória metodológica foram analisados, 

interpretados, comparados e relacionados, visando elementos semelhantes e 

contraditórios, com o intuito de se confirmar a pressuposição de que o cultivo de uma 

diversidade maior de gêneros musicais ligados à música popular tem condições de ser 

percebido na cidade atualmente, o que aponta para outros processos identitários ligados 

ao público goianiense que cultiva essa dimensão cultural da música brasileira. 

Objetivando também esse fim, a estruturação do trabalho obedeceu a seguinte ordem: 

Introdução, desenvolvimento em três partes (capítulos) e considerações finais.  O 

primeiro capítulo pode ser percebido em dois momentos. O primeiro momento aborda 

conceitos de cultura, representações sociais e suas implicações com processos 

identitários, assim como se preocupa em discorrer de forma rápida sobre alguns 

elementos da indústria cultural, conforme definida por Adorno e Horkheimer (2002); já 

o segundo momento traz um breve histórico da música popular urbana brasileira 

(TINHORÂO, 1998, 1991) e de alguns gêneros que foram apontados por Chaffin e 

Cruvinel (2006; 2012) e pelas investidas no arquivo virtual do jornal O Popular. O 

segundo capítulo, por sua vez, procura contextualizar histórica e musicalmente a trama 

cultural goiana/goianiense, traçar uma trajetória histórica da música popular urbana 

nesse contexto, suas peculiaridades, buscando fundamentação na historiografia e nos 
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trabalhos acadêmicos encontrados, com ênfase no levantamento histórico realizado por 

Chaffin e Cruvinel (2006; 2012). Alguns exemplos musicais foram analisados, visando 

identificar a atualização dos gêneros selecionados em Goiânia e os processos 

identitários daí resultantes.   O terceiro capítulo já traz a descrição e o resultado da 

pesquisa de campo desenvolvida nos palcos em Goiânia na atualidade, conforme as 

categorizações apresentadas, assim como os principais gêneros ali apresentados - o que 

inclui a produção musical goianiense -, a interação do público e os processos 

identitários observados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE 1  
 

 
 
 

FALANDO DE CULTURA, MÚSICA POPULAR URBANA E SEUS 
PROCESSOS IDENTITÁRIOS: MÚSICA POPULAR URBANA NO 

BRASIL. 
 
 
 

 
A abordagem da música popular urbana em Goiânia – objeto de estudo 

dessa pesquisa – observada nos palcos da atualidade, visando seus processos 

identitários, requer que se inicie esse trabalho refletindo sobre cultura. Não só sobre 

cultura, mas também sobre os mecanismos culturais que possibilitam falar em diferentes 

dimensões culturais integradoras do cenário cultural brasileiro, dando relevo, dentre 

elas, à dimensão cultural popular. Isso, lembrando sempre com Clifford Geertz que 

―sem os homens certamente não haveria cultura, mas, de forma semelhante e muito 

significativamente, sem cultura não haveria homens‖ (GEERTZ, 1989, p. 61), o que já 

abre as portas para a fundamentação nesse autor, que entende a cultura como resultado 

de uma articulação simbólica, um enfoque que será importante nessa abordagem.  

Cultura abrange todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as 

crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo 

homem não somente em família, mas também por fazer parte de uma sociedade, de 

grupos sociais que ajudam a instituir essa sociedade. Cultura também é definida em 

ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas 

sociais, aprendidos de geração em geração através da vida em sociedade e 

transformados constantemente no cotidiano dessa sociedade e dos grupos que a forjam. 

Seria a herança social da humanidade e seus usos, ou ainda de forma específica, uma 

determinada variante da herança social. A música, a partir da fundamentação em Geertz 

(1989), produção do homem vivendo em sociedade, integra esse rol de possibilidades e 

práticas. Integra a articulação simbólica que faz a sociedade existir como tal, no caso 

desse trabalho, a sociedade goianiense. 

Percebida como uma produção humana, portanto, emergindo do residual 

sempre implicado com novos sentidos e significados, a cultura remete a sujeitos 
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históricos constitutivos de um determinado tempo e espaço que criam e recriam, 

inventam e reinventam, se apropriam ou refutam, de forma consciente ou não, daquilo 

que lhes é colocado ou imposto desde seu nascimento e que faz parte de sua formação 

enquanto ser histórico, social e cultural. À luz dos conceitos da Nova História Cultural6, 

baseada no estudo do simbólico e de suas práticas, implicado com ―construções‖ a partir 

da vivência real, numa abordagem que interessa muito a esse trabalho, o estudo da 

cultura remete hoje, sobretudo, à noção de representação social7, o que levou Burke a 

observar: 

 
Tome-se a ideia de representação, por exemplo, um conceito central 
da Nova História Cultural. Ela parece significar que imagens e textos 
simplesmente refletem ou imitam a realidade social. No entanto vários 
praticantes da NHC há muito se sentem desconfortáveis com essa 
implicação. Em decorrência, tornou-se comum pensar e falar em 
―construção‖ ou ―produção‖ da realidade (de conhecimento, 
territórios, classes sociais, doenças, tempo, identidade e assim por 
diante) por meio de representações.  (BURKE, 2008, p. 99).  
 

 

1.1 Cultura e representação social – uma teia de sentidos e significados objetivados 

As abordagens teóricas acerca de cultura, tendo em vista a trama cultural 

que interage com a música e suas práticas na cidade de Goiânia, portanto, estão 

relacionadas aos estudos culturais preocupados com a produção humana e suas 

representações culturais que têm como suporte o simbólico, ou seja, estão preocupados 

com os seus significados e a forma como são construídos8. Sendo os signos, símbolos e 

                                                           
6 Segundo Peter Burke a expressão NHC ―Nova História Cultural‖ surgiu no final dá década de 1980 nos 
Estados Unidos, embora tenha acontecido o seu reconhecimento e consolidação no início do século XXI, 
a fase mais criativa de um movimento de estudos culturais.  
7
Roger Chartier (1994, p. 8), um dos principais estudiosos ligados a essa da área da História, entende por 

representação social: ―Primeiro, as representações coletivas que incorporam nos indivíduos as divisões do 
mundo social e estruturam os esquemas de percepção e de apreciação, a partir dos quais os indivíduos 
classificam, julgam e agem; em seguida, as formas de exibição do ser social ou do poder político, tais 
como as revelam os signos e desempenhos simbólicos através da imagem, do rito ou daquilo que Weber 
chamava de ―estilização da vida‖; finalmente, a ‗presentificação‘ em um representante (individual ou 
coletivo, concreto ou abstrato) de uma identidade ou de um poder, dotado assim de continuidade e 
estabilidade.‖  
8Reafirmando a profunda relação das representações com o simbólico e o seu caráter de ―construção‖ que 
tem como referência o real, o que inviabiliza  a sua relação com um simples processo mimético, 
Pesavento (2003, p. 41) observa: ―as representações são também portadoras do simbólico, ou seja, dizem 
mais do que aquilo que mostram ou enunciam, carregam sentidos ocultos, que, construídos social e 
historicamente, se internalizam no inconsciente coletivo e se apresentam como naturais, dispensando 
reflexão. Há no caso de fazer ver por uma imagem simbólica, a necessidade da decifração e do 
conhecimento de códigos de interpretação, mas estes revelam coerência do sentido pela sua construção 
histórica e datada, dentro de um contexto dado no tempo.‖ 
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suas representações frutos desse ser histórico inserido em uma sociedade, abre-se um 

grande espaço para as múltiplas interpretações de práticas e obras inerentes à trama 

cultural, o que inclui a música. Assim, para Peter Burke, em sua reflexão sobre cultura 

popular na Idade Moderna, a cultura tem a ver com ―um sistema de significados, 

atitudes e valores partilhados e as formas simbólicas em que eles são expressos ou 

encarnados e inclui também a história das ações ou noções subjacentes à vida cotidiana‖ 

(BURKE, 2008, p. 25). Tal noção entra em diálogo com o conceito do antropólogo 

Geertz, para quem a cultura seria uma teia de significados. Percebida ―como sistemas 

entrelaçados de signos interpretáveis (ou símbolos) a cultura é um contexto dentro do 

qual podem ser descritos com densidade os acontecimentos sociais, os comportamentos, 

as instituições ou os processos‖. Para esse autor, 

[...] o homem é um animal amarrado a teias de significações que ele 
mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise; 
portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas 
como uma ciência interpretativa, à procura de significados. (GEERTZ, 
2008, p.4) 

 

Nesse sentido, as teias de significações são resultantes dos significados 

relacionados às vivências do homem instituidor de tempos e espaços, ou seja, de um ser 

social que faz, vive, interfere e é interferido, transforma e é transformado, dando sentido 

e significado às tramas sócio-culturais que integra e que o torna um ser sócio histórico e 

cultural, tramas essas que incluem, é claro, o fazer musical.  

Assim, é importante ressaltar, portanto, que percebida através dos processos 

simbólicos que articula a cultura não diz respeito apenas aos costumes, mitos, religião, 

usos, alimentos, artes, música, dentre outros fatores que fazem parte desse conjunto de 

conhecimentos e vivencias de um grupo, mas a toda uma estrutura de significados 

através das quais esses elementos emergem e se interagem. na trama sócio-cultural, 

através dos quais os homens dão forma e sentido às suas experiências e existência. E é a 

peculiaridade desse sistema simbólico que também diferencia e ajuda na percepção das 

diferentes dimensões culturais que integram uma trama sócio-cultural, que incluem os 

diferentes campos de produção musical.  Sobre a objetivação e entrelaçar de sentidos e 

significados na trama sócio-cultural, Bakhtin observa ainda:  

 

Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos 
socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. 
Razão pela qual as formas do signo são condicionadas tanto pela 
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organização social de tais indivíduos como pelas condições em que 
a interação acontece (BAKHTIN, 2003, p. 44) (Grifo meu).  
 
 
 

Afirmação que implica na compreensão do processo de criação de signos 

tanto em seus termos de organização social, ou seja, desde as relações de produção até 

grupos formais e informais, passando pelas instituições, dentre outros, quanto na 

compreensão desses processos também através do momento da interação, o ponto 

específico na história e no corpo social em que o contato se dá e a linguagem se 

manifesta. O suporte, o material que forja um signo diz respeito à sua constituição, seja 

uma obra literária, um texto jornalístico, uma conversa rotineira, uma obra musical, 

dentre muitas outras possibilidades, que, a partir do simbólico, são consideradas por 

Bakhtin (2003) textos sociais, portanto, enunciados.  

Silva, por sua vez, evidenciando também o lado material das representações, 

o seu aspecto peculiar que leva à objetivação dos sentidos e significados inerente à 

trama e aos processos simbólicos que lhes dão suporte, baseado em Hall, afirma que a 

representação não pode deixar de ser concebida também na sua  

 

[...] dimensão de significante, isto é, como sistema de signos, como 
pura marca material. A representação expressa-se por meio de uma 
pintura de uma fotografia, de um texto, de uma expressão oral. A 
representação não é, nessa concepção, nunca, representação mental ou 
interior. A representação é, aqui, sempre marca ou traço visível, 
exterior. (SILVA, 2009, p. 90) 

 
 

A representação se exterioriza, portanto, em forma de matéria, como 

expressão, seja ela oral, escrita, visual, auditiva ou, mesmo, musical, de acordo com o 

interesse dessa pesquisa. Não obstante, desse raciocínio pode-se inferir que as 

linguagens artísticas, teatro, dança, artes visuais e a música têm condição de evidenciar 

representações portadoras de significados culturais forjadores de processos identitários 

capazes de apontar para linguagens artísticas inerentes a diferentes dimensões culturais. 

Essa abordagem do representacional, portanto, prevê a sua emergência, objetivação, 

difusão e naturalização por grupos sociais, a emergência de significados que são 

objetivados em práticas e obras, passíveis de serem institucionalizadas.  

Por outro lado, importante lembrar que esses textos sociais/enunciados se 

caracterizam também pela sua capacidade de constante atualização em diferentes 
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momentos, tempos e espaços. Certeau (2001) e Castoriadis (1995) também entram nesse 

diálogo entre autores, quando afirmam que os símbolos e significados de hoje só 

existem pelo referencial construído séculos e séculos passados, mas por outro lado, por 

mais que os símbolos e significados sejam herdados, os mesmos são sempre atualizados 

de acordo com as percepções e interpretações do novo homem. Novo homem no sentido 

de viver e constituir outros espaços e tempos diferentes, outros espaços culturais, 

portanto, a partir de novos significados que se entrelaçam com o residual em um mesmo 

espaço geográfico. Certeau, aludindo ao residual na construção de uma trama cultural 

presente, lembra ainda que  

 

o desígnio que um grupo elabora traduz-se imediatamente por uma 
constelação de referências. Elas podem existir apenas para ele, não ser 
reconhecidas exteriormente. Nem por isso são menos reais e 
indispensáveis para que haja comunicação. (CERTEAU, 2001, p 34) 
 
 

Canclini também comenta esse aspecto da abordagem cultural ligado à 

atualização do residual, afirmando que refere-se à 

 

produção e fenômenos que contribuem, mediante a representação ou 
reelaboração simbólica das estruturas materiais, para a compreensão, 
reprodução ou transformação do sistema social, ou seja, a cultura diz 
respeito a todas as práticas e instituições dedicadas à administração, 
renovação e reestruturação do sentido (CANCLINI, 1983, p.29). 

 

Já visando outro aspecto do simbólico ligado ao representacional, pode ser 

dito que os símbolos podem possuir um mesmo significado para um determinado grupo, 

que vão possuir referencias iguais simplesmente por ser um grupo e por partilhar os 

mesmos sentidos que o instituem e o fazem existir em um mesmo tempo e um mesmo 

espaço. A forma de vestir, ritos, religião, as tradições e até mesmo a forma e o tipo de 

alimento e de produzir música, dentre muitos outros, podem ser referencias importantes 

que evidenciam o conjunto de representações culturais características desse grupo. No 

entanto, os mesmos símbolos e representações que são utilizados com um determinado 

sentido para alguns, podem possuir um sentido diferente para outros, ou seja, os 

mesmos símbolos e representações podem não ter o mesmo significado em se tratando 

de grupos distintos, o que remete a Hall (2006), quando observa que as identidades são 

construídas a partir da diferença. Nesse sentido, a interpretação vai variar de acordo 



32 

 

com os sentidos que são construídos por diferentes grupos sociais que instituem espaços 

culturais diferentes, épocas diferentes, de acordo com seres históricos únicos que 

possuem individualmente e socialmente suas próprias representações.  Segundo 

Bourdieu,  

 

os símbolos são os instrumentos por excelência da integração social. 
Enquanto instrumentos de conhecimentos e de comunicação, os 
símbolos tornam possível o consensus acerca do sentido do mundo 
social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem 
social (BOURDIEU, 2003, p.10). 
 
 

Por outro lado, os símbolos que dão suporte ao representacional são 

vulneráveis às transformações sociais e culturais, estão sempre sujeitos a encontros 

culturais, encontros com a diferença, e, de acordo com as transformações daí 

resultantes, podem surgir novos símbolos, incorporando novos sentidos que, 

inconscientemente e conscientemente, provocam mudanças não apenas no que está em 

volta do homem, mas também no próprio homem. Esse movimento constitui o ciclo em 

que a mudança no homem reflete na sociedade e essa sociedade novamente transforma 

o homem, e, transformando o homem, transformam-se os símbolos. Certeau informa 

que ―uma sociedade resulta, enfim, da resposta que cada um dá à pergunta sobre sua 

relação com uma verdade e sobre sua relação com os outros. Uma verdade sem 

sociedade é apenas engodo. (CERTEAU, 2001, p 38)‖. Abordagem das representações 

culturais que levou Geertz a observar:  

 

Assim como a cultura nos modelou como uma espécie única — e sem 
dúvida ainda nos está modelando — assim também ela nos modela 
como indivíduos separados. É isso o que temos realmente em comum 
— nem um ser subcultural imutável, nem um consenso de cruzamento 
cultural estabelecido.‖ (GEERTZ, 1989, p. 37-38).  
 

 

Os símbolos, portanto, fazendo interagir a sua ―condição material‖ com a 

inevitabilidade da ―atualização‖ do residual, dos processos relacionados à ―polissemia‖, 

com a constituição da ―diferença‖ e com os ―encontros culturais‖, dão suporte às 

representações culturais. Os significados inerentes a tais representações estão ligados a 

um homem amarrado a uma teia de relações sociais que possui seus próprios sistemas, 

suas próprias verdades e seus próprios valores, sem excluir a possibilidade de encontros 

e diálogos com outros significados e valores.  Assim percebida, a cultura propriamente 
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dita possui um poder construído pelo crível de uma sociedade que chega a seus 

símbolos, símbolos esses que objetivam seus valores, classificações, categorizações, 

conceitos, enfim, chega às suas representações sociais, o que implica em processos 

identitários. Processos identitários que, como já mencionado, não excluem os encontros 

culturais.   

Assim, uma teoria da cultura nesta perspectiva, vista como uma teia de 

significados que o homem teceu, prevê esse homem sujeito à sua inerência a grupos 

sociais, que possuem um poder simbólico que lhes dá sustento, que sustenta imagens 

públicas que organizam o mundo e as coisas e lhes conferem uma identidade. Existem, 

desta forma, significados que instituem a sociedade e os diferentes grupos que a 

integram, transmitidos historicamente e incorporados em símbolos, formas simbólicas 

por meio das quais os integrantes dessa sociedade e grupos se comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seus conhecimentos e suas ações em relação à vida. E, nessa cultura, 

sociedade e grupos, assim pensados, os processos simbólicos são forjados a partir da 

diferença (HALL apud SILVA, 2000), implicada com relações de poder. Segundo Silva, 

 

O social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, mas 
cada um deles é necessário para a construção e a manutenção das 
identidades. A marcação simbólica é o meio pelo qual damos sentido a 
praticas e a relações sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído 
e quem é incluído. É por meio da diferenciação social que essas 
classificações da diferença são ―vividas‖ nas relações sociais.  
(SILVA, 2011, p 14) 

 

O significado expressa o sentido cultural que, ao se objetivar em práticas e 

obras possibilita a evidência de representações culturais e as representações são a base 

do que Hall (2005) chama de identidades. Alguns autores trabalharam de forma intensa 

os processos ligados ao representacional, já direcionando para a sua ligação com 

processos identitários, inclusive, relacionados a campos de produção cultural, a relações 

de poder e a processos de hibridação cultural (CANCLINI, 2011). Os processos 

identitários se dão a partir da diferença e, nesse contexto, implicado com lutas de 

representações. 
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1.2.2 Identidade e diferença... lutas de representações 
 

Sobre as implicações do representacional com o simbólico forjador de 

processos identirários, depois de observar que a identidade é um significado cultural e 

socialmente atribuído que se constitui através do representacional, Silva (2011), baseado 

em Hall, comenta: 

A representação inclui as práticas de significação e os sistemas 
simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, 
posicionando-nos como sujeito. É por meio dos significados 
produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 
experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses 
sistemas simbólicos tornam possíveis àquilo que somos e aquilo no 
qual podemos nos tornar.  (SILVA, 2011, p 17-18) 
 

 

Esses autores tratam, portanto, de sentidos e significados que se objetivam 

nas práticas, obras e formulações verbais dos homens que instituem espaços e tempos. 

Instituem sociedades, e, inerentes a elas, tempos e grupos diferentes, evidenciando uma 

modalidade de conhecimento coletivo, partilhado. Através desses processos simbólicos, 

do representacional, evidenciam sempre conceitos, categorizações, classificações, 

valorações. Posicionam-se assim diante do mundo, evidenciando não só o seu modo de 

ser e de estar em sociedade, mas também como gostariam de ser e de estar em 

sociedade. Colocando-se na sua diferença frente aos ―outros‖, implicando em valores e 

práticas que apontam excluídos e incluídos, esses grupos mostram poder: o poder de 

evidenciar identidades, o que levou Silva a observar:  

 

Na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por 
outros recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da 
identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos 
diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o 
acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, 
pois, em estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a 
identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações 
mais ampla de poder (SILVA, 2011, p 81). 
 

 

Sandra Pesavento dialoga com esse autor ao também afirmar que  
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as representações apresentam múltiplas configurações e pode-se dizer 
que o mundo é construído de forma contraditória e variada pelos 
diferentes grupos do social. Aquele que tem o poder simbólico de 
dizer e fazer crer sobre o mundo tem o controle da vida social e 
expressa a supremacia conquistada em uma relação histórica de 
forças. Implica que esse grupo vai impor a sua maneira de dar a ver o 
mundo, de estabelecer classificações e divisões, de propor valores e 
normas que orientam o gosto e a percepção, que definem limites e 
autorizam os comportamentos e papéis sociais. (PESAVENTO, 2003, 
p. 41-42) 

 
 

A identidade é, portanto, nesse contexto e através do representacional, um 

referencial a partir dos significados e símbolos atribuído a um determinado grupo social, 

de acordo com vários fatores históricos, culturais, políticos e sociais, e, nesse contexto, 

sempre implicada com relações de poder. A representação, compreendida como um 

processo cultural estabelece identidades individuais e coletivas, e os sistemas 

simbólicos que lhe dá suporte, o que levou Silva a observar que  

 

é por meio da representação assim compreendida, que a identidade e a 
diferença adquirem sentido. É por meio da representação que, por 
assim dizer, a identidade e a diferença passam a existir. Representar 
significa neste caso dizer: ―essa é a identidade‖, ―a identidade é isso‖.  
(SILVA, 2011, p 91) 

 

Como o representacional está sujeito a processos identitários que não 

excluem encontros culturais diversos, esses processos se caracterizam por serem 

performáticos, ou seja, estarem em constante transformação, o que levou Hall (2006) a 

percebê-los sob o ângulo de uma atualização constante, de uma total instabilização:  

 

a identidade é algo formado ao longo do tempo, através de processos 
inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento 
do nascimento. Ela permanece sempre incompleta, está sempre ―em 
processo‖, sempre ―sendo formada‖. (HALL 2005, p 38) 

 

Inevitavelmente os processos migratórios possuem sua enorme contribuição 

para encontros culturais, pois o encontro de cultura é um encontro de identidades. 

Grupos de um determinado local, em determinado espaço de tempo se deslocam para 

outro lugar, marcando encontros culturais que passam a interferir nas identidades locais 
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e vice-versa. O grande fluxo de informação no cenário pós-moderno atual9, bem como 

seu fácil acesso, disponibilizou diversas formas de ver e viver a experiência humana, ao 

mesmo tempo em que contribuiu para propiciar um repensar e uma redefinição das 

relações e identidades sociais construídas nos contextos locais de atuação. Os seres 

históricos vão tecendo suas teias de significados, atribuindo sentidos e significados que 

representam no campo real marcas, traços que exprimem o que são e o que não são, o 

que gostam e o que não gostam, sempre partilhando valores e tecendo uma identidade 

que caracteriza o grupo social. Por outro lado, os diferentes encontros culturais vão 

forjando sempre novos processos simbólicos naquele grupo, trazendo novos sentidos e 

significados que passam a serem tecidos com os primeiros, o que possibilita falar 

também em processos identitários forjados a partir de processos de hibridação cultural. 

A esse respeito Silva pondera que  

essa concepção de diferença é fundamental para se compreender o 
processo de construção cultural das identidades, tendo sido adotada 
por muitos dos ―novos movimentos sociais‖ [...] A diferença pode ser 
construída negativamente – por meio da exclusão ou da 
marginalização daquelas pessoas que são definidas como ―outros‖ ou 
forasteiros. Por outro lado ela pode ser celebrada como fonte de 
diversidade, heterogeneidade e hibridismo, sendo vista como 
enriquecedora [...] (SILVA, 2011, p 50-51 – Grifo meu). 

 

Os movimentos sociais de migração, diáspora e colonização foram 

essenciais para uma difusão cultural, constituíram-se em identidades culturais se 

locomovendo de um lugar para outro em um processo muito interessante de encontros 

culturais, como, por exemplo, o processo de colonização do Brasil. Hoje existe nesse 

país uma grande diversidade cultural devido aos processos migratórios da colonização, 

seja ela por parte da colônia europeia, ou pelos escravos que chegaram da África, sem 

esquecer a cultura indígena autóctone. Esses processos legaram ao povo brasileiro uma 

riqueza cultural, uma das suas principais marcas indenitárias: a de um povo 

acentuadamente híbrido. Canclini, que trabalha os processos de hibridação cultural a 

partir dos processos identitários, comenta que entende por hibridação ―processos sócio-

culturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

                                                           
9Cenário pós-moderno - A essência da pós-modernidade está segundo Hall 2006 na globalização que é 
responsável por um fluxo de informações enorme que quebram as barreiras do local e nacional que leva 
ao colapso das identidades culturais gerando uma multiplicidade de identidades, atualizando e 
hibridizando em espaço de tempo muito curto. Trata-se de um cenário em constantes rápidas 
transformações. 
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combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas‖ (Ibidem, p. XIX).  Já Vargas 

(2007) menciona que 

numa obra de perfil híbrido, não há somente um elemento em questão, 
mas um leque efetivo de determinantes, referentes e configurações que 
funcionam de forma complexa... o híbrido é um produto instável de 
uma mescla de elementos e tende a colocar em xeque as 
determinações teóricas unidirecionais feitas sobre ele.  (Ibidem, p.20) 

 

Burke (2006), nessa mesma linha de pensamento, comenta: 

Devemos ver as formas híbridas como o resultado de encontros 
múltiplos e não como resultado de um único encontro, quer encontros 
sucessivos adicionem novos elementos à mistura que reforcem os 
antigos elementos. (Ibidem, p.31) 

 

Comentários que inviabilizam a percepção da cultura numa visão 

essencialista, que sintonizam com a concepção de processos identitários performáticos 

de Hall (2005) e Silva (2009) e que procedem nesse momento, já que a marca da 

hibridação acentuada aparece de forma evidente na música popular urbana, que, nessa 

abordagem, se mostra capaz de evidenciar não só as representações sociais que marcam 

a diferença de um campo de produção musical, as relações de poder que aí se 

viabilizam, mas também a inevitabilidade do seu encontro com os elementos que 

revelam a diferença da música de outro campo de produção musical. Bourdieu (2003), 

ao trabalhar o conceito de campo de produção cultural, é o autor que se destaca nesse 

momento. 

1.1.2 Campos de produção  
 

Pierre Bourdieu entra nessas reflexões sobre processos identitários ligados 

ao representacional e a processos de hibridação cultural, quando discorre sobre habitus 

e campo de produção cultural, dois conceitos fundamentais da sua teoria. Segundo esse 

autor, em perfeita sintonia com o que já foi abordado até aqui, mas trazendo mais dados 

e elementos para essa reflexão, pondera que 

os ―sistemas simbólicos‖, como instrumentos de conhecimento e de 
comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 
estruturados. O poder Simbólico é um poder de construção da 
realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido 
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imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) supõe aquilo 
que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, ‗uma 
concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que 
torna possível a concordância entre as inteligências. (BOURDIEU, 
2003, p. 9) 

 

De forma mais direta que os autores já abordados, referem-se a um sistema 

de disposições duradouras que integram experiências passadas, o residual mencionado 

por Certeau (2001) e Castoriadis (1995) que, incorporado naturalmente pelos indivíduos 

de um grupo social, constitui um ponto de partida para a ação, determinante de 

percepções, de possibilidades analógicas e de um ―gosto‖, elementos que forjam uma 

estrutura capaz de representar especificidades e predisposições para essa ação.  

Bourdieu fala de um 

sistema de disposições duradouras e transponíveis que, integrando 
todas as experiências passadas, funcionam a cada momento como uma 
matriz de percepções, de apreciações e de ações, e torna possível 
efetuar tarefas infinitamente diferenciadas graças às transferências 
analógicas de esquemas que permitem resolver os problemas da 
mesma forma e graças às mesmas correções incessantes dos resultados 
obtidos, dialeticamente produzidas por esses mesmos resultados 
(BOURDIEU, 2002, p. 167: grifos no original). 

 

Bourdieu está descrevendo o que chama de habitus. Segundo suas próprias 

palavras, o  

habitus são princípios geradores de práticas distintas e distintivas – o 
que o operário come, e, sobretudo sua maneira de comer, o esporte 
que pratica e sua maneira de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua 
maneira de expressá-las diferem sistematicamente do consumo ou das 
atividades correspondentes ao do empresário industrial; mas são 
também esquemas classificatórios, princípios de classificação, 
princípios de visão e de divisão e gostos diferentes. Eles estabelecem a 
diferença entre o que é o bom ou é mau, entre o bem e o mal, entre o 
que é distinto e o que é vulgar, etc., mas elas não são as mesmas. 
Assim, por exemplo, o mesmo comportamento ou o mesmo bem pode 
parecer distinto para um, pretensioso ou ostentatório para outro e 
vulgar para um terceiro. (BOURDIEU, 2002, p. 22) 

Acrescenta:   

Estrutura estruturante que organiza as práticas e a percepção das 
práticas, o habitus é também estrutura estruturada: o princípio de 
divisão em classes lógicas que organiza a percepção do mundo social 
é, por sua vez, o produto da incorporação da divisão em classes 
sociais. (BOURDIEU, 2002, p 196) 
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 Como pôde ser observado, o conceito de habitus, segundo Bourdieu, 

dialoga muito de perto com o conceito de representações sociais, conforme as reflexões 

de Chartier (1994) remete também a processos identitários, segundo a abordagem de 

Hall (2005), além de implicar também em relações de poder, sendo dele, inclusive, a 

expressão ―luta de representações‖. Isso, quando relaciona o habitus a um campo de 

produção cultural onde os agentes desse campo estão sujeito a interações constantes 

com outros campos, e às diversas forças que nele interagem.   

Para esse autor, um campo de produção cultural se caracteriza como 

espaços sociais mais ou menos restritos, onde o habitus, as ações individuais e coletivas 

se dão dentro de uma normatização, estruturada e estruturante, criada e transformada, 

constantemente, por essas próprias ações. Esses espaço, ou estrutura, aqui descrito como 

campo de produção cultural, é constituído essencialmente por uma dinâmica onde na 

mesma medida em que os agentes interferem nesse espaço com a sua predisposição para 

o agir impulsionada pelo habitus, eles também sofrem influências, ou seja, embora o 

habitus deva ser entendido como cerne do conjunto social, norteando e direcionando 

processos identitários do próprio campus de produção cultural, sofre a ação estruturante 

das forças que atuam nesse campo: os capitais cultural, econômico e simbólico
10 . 

Assim,  

 

o campo,  no  seu  conjunto,  define-se como um sistema  de desvio 
de  níveis diferentes e  nada,  nem nas instituições ou nos 

                                                           

10 Para Bourdieu , ―as espécies de capital, à maneira dos trunfos num jogo, são os poderes que definem as 
probabilidades de ganho num campo determinado (a cada campo ou subcampo corresponde uma espécie 
de capital particular, que ocorre como poder e como coisa em jogo nesse campo). Por exemplo, o volume 
do capital cultural (o mesmo valeria, mutatis mutantis para o capital econômico) determina as 
probabilidades agregadas de ganho em todos os jogos em que o capital cultural é eficiente, contribuindo 
deste modo para determinar a posição no espaço social (na medida em que essa posição é determinada 
pelo sucesso no campo cultural). A posição de um determinado agente no espaço social pode assim ser 
definida pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, quer dizer, na distribuição dos poderes que 
atuam em cada um deles, seja, sobretudo, o capital econômico – nas suas diferentes espécies - , o capital 
cultural e o capital social e também o capital simbólico, geralmente chamado prestígio, reputação, fama, 
etc. que é a forma percebida e reconhecida como legítima das diferentes espécies de capital.‖ 
(BOURDIEU, 1999, p. 133-135) Grifos meus. 
10  O conceito de habitus desenvolvido por Pierre Bourdieu pode ser conferido nas obras O poder 

simbólico. (Rio de Janeiro: Bertrand, 2003) e A sociologia de Bourdieu. (São Paulo: Olho D´Agua, 2003, 
p. 73-74), em que  Renato Ortiz transcreve textos originais de Pierre Bourdieu. 
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agentes,  nem nos actos ou nos discursos que  eles 
produzem,  têm  sentido  senão 
relacionalmente,  por  meio  do jogo das oposições e das distinções. 
(BOURDIEU, 2003, p 179.) 

 

O Campo de produção cultural é fruto de grupos identitários com seus 

próprios habitus e representações, que são atribuídos a partir de lutas de representações 

estabelecidas nesse campo. Segundo Bourdieu 

 
De fato, à medida que se constitui um campo intelectual e artístico (e 
ao mesmo tempo, o corpo de agentes correspondente, seja o 
intelectual em oposição ao letrado, seja o artista em oposição ao 
artesão) definindo-se em oposição ao campo econômico, ao campo 
politico e ao campo religioso, vale dizer, em relação a todas as 
instancias com pretensões a legislar a esfera cultural em nome de um 
poder ou de uma autoridade que não seja propriamente cultural, as 
funções que cabem aos diferentes grupos de intelectuais ou de artistas, 
em função da oposição que ocupam no sistema relativamente 
autônomo das relações de produção intelectual ou artística, tendem 
cada vez mais a se tornar o principio unificador e gerador (e, portanto, 
explicativo) dos diferentes sistemas de tomadas de posição culturais e, 
também, o principio de sua transformação no curso do tempo. 
(BOURDIEU, 2003, p. 99) 
 
 
 

O campo de produção cultural trabalhado aqui, levando em contas as 

representações culturais que lhe são peculiares, forjadoras de processos identitários – de 

um habitus (um gosto, peculiaridades estilísticas, rituais, formas de se apresentar atuar e 

vestir dos músicos, dentre outras peculiaridades), ao qual são inerentes relações de 

poder, é o campo de produção musical relacionado à música popular urbana, mais 

especificamente um campo do campo de produção musical brasileiro inerente à 

dimensão cultural popular, conforme também as possibilidades colocadas por Bourdieu.  

Tendo em vista esse campo de produção musical, que se coloca na sua diferença em 

relação a outros campos de produção musical na teia cultural goianiense - embora não 

seja em nenhum momento desprezada a inevitabilidade da circulação cultural – serão 

investigadas as representações que caracterizam o habitus do campo e as forças que nele 

atuam nessa cidade. Visando as representações forjadoras de processos identitários 

desse campo em Goiânia, serão buscadas as peculiaridades das relações estabelecidas 

entre os capitais culturais, econômicos e simbólicos. Essa abordagem facilitará a 

reflexão sobre a música popular urbana nessa cidade, a partir dos resultados 
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conseguidos na pesquisa de campo, que buscará os gêneros mais cultivados pelos 

goianienses na atualidade nos palcos e projetos culturais, na sua interação com a teia de 

significados que os articula. Antes, no entanto, algumas reflexões mais gerais sobre esse 

campo de produção musical inerente à dimensão popular brasileira serão realizadas.  

 

1.2 Música popular urbana e Música de Massa  

 Segundo Tinhorão (1998), a canção popular urbana é uma criação típica 

―das gentes‖ das cidades da sociedade ocidental surgidas na transição dos séculos XV 

para o século XVI, num tempo em que essas cidades eram apenas pequenos centros de 

população recém-criados a partir da transformação da vida, antes voltada para as 

questões da economia rural predominante na Idade Média e agora relacionadas à 

emergência do sistema capitalista.  O homem, acostumado à vida coletiva do campo, 

agora o trabalhador das cidades que se expandiam, diversificadas em funções e 

possibilidades de trabalho, se sentia agora só na sua periferia, o que favoreceu o canto 

solo acompanhado de instrumento. Portugal é a referência para os comentários do autor, 

que afirma ter sido a viola de arame um dos primeiros instrumentos acompanhadores. A 

viola e esse canto teriam chegado ao Brasil colonial através dos primeiros 

colonizadores.  Tinhorão lembra também a figura de Gregório de Matos – o poeta 

baiano conhecido como ―a garganta do diabo‖ - que depois de estudar algum tempo em 

Portugal teria voltado ao Brasil com uma viola e cantado de forma satírica a sua 

interação com a cultura afro-brasileira (TINHORÂO, 1998). 

O incremento das cidades, o aumento da massa no transcorrer do século 

XIX e o grande desenvolvimento da tecnologia no século XX, por sua vez, trouxeram o 

desenvolvimento dessa música popular urbana que vai cada vez mais se caracterizar por 

atender a um mercado específico, estar relacionada ao entretenimento nas cidades e a 

um consumo fácil. No Brasil essa música se desenvolveu também par a par com as 

questões sociais de crescimento e desenvolvimento das cidades, delineando um campo 

de produção musical que cada vez mais foi se distinguindo daquele relacionado à 

música ―folclórica‖ 11, a música realizada e apreciada pelas pequenas coletividades nos 

                                                           
11Cultura Folclórica e Música Folclórica  – A palavra folclore grafada inicialmente folk-lore fora formada 
a partir das velhas raízes saxônicas em que folk significa povo e lore saber. Assim, segundo o seu criador, 
a nova palavra significaria sabedoria do povo, introduzida nas ciências sociais através da carta de William 
John Thoms publicada em Londres, em 1846, na qual  propõe substituir a denominação de "antiguidades 
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momentos de lazer, de trabalho, nos rituais significativos da comunidade.  Segundo 

observações de Bosi, já prenunciando a ligação da música popular urbana com a 

indústria cultural, 

começava, de fato, uma nova era para a cultura popular: claramente 
não folclórica; abertamente organizado por empresários da indústria 
do lazer; fortemente estruturada em função de um certo público-
massa; e necessariamente distintas das experiências da ―alta cultura‖. 
(BOSI 1986, p 73). 

Acrescenta:  

A técnica feita indústria permitiu a consolidação de grandes 
complexos, produtos e fornecedores de imagens, de palavras e de 
ritmos, que funciona como um sistema mercantil e cultural. Desse 
hibridismo advém uma realidade social nova que caracteriza como 
nenhuma outra o mundo contemporâneo: a cultura de massa. (BOSI 
1986, p 51). 

 

A música popular urbana, portanto, surge praticamente com a expansão das 

cidades diversificadas em funções para o homem capitalista ocidental que também traz 

vivencias e experiências da vida no campo. Referente a essa emergência de novos 

significados na teia cultural, acompanhando a base teórica levantada nesse trabalho, 

Bosi lembra que o residual se apresenta nessa nova teia revelando novos processos de 

atualização de alguns elementos do folclore, quadros de percepção do urbano que 

mostram sua organização a partir de sistemas de referência já existentes.  Referindo-se 

ao fenômeno da circularidade cultural, observa que  

 

na cultura popular, novo e arcaico se entrelaçam: os elementos mais 
abstratos do folclore podem persistir através dos tempos e muito além 
da situação em que se formaram. Assim, na metrópole, suas formas de 
pensar e sentir continuam organizando sistemas de referência e 
quadros de percepção do mundo urbano. (BOSI 1986, p 64). 

 

Esses novos sistemas de referências e quadros de percepção do mundo 

urbano vão cada vez mais se integrar com o processo acelerado da Indústria Cultural. 

                                                                                                                                                                          

populares" pelo termo folclore. A cultura folclórica está intimamente ligada às noções de povo, de 
tradição e, como não podia ser diferente, de cultura, pois de forma simples popular tradicional.  Músicas 
folclóricas são as músicas do folclore, ou seja, são canções populares, muitas de autores desconhecidos, 
que são transmitidas de geração para geração através dos tempos. Parte importante da cultura popular, são 
usadas como o objetivo lúdico (envolvendo jogos e brincadeiras) ou pura diversão. Possuem letras 
simples e com muita repetição, características que facilitam a memorização. 
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Um mercado relacionado à música foi aberto, portanto, às novas necessidades desse 

homem urbano, um mercado que implica em criação, produção, circulação e 

recepção/consumo e que cada vez mais se caracterizará rumo à criação de ―modismos‖ 

e de protótipos consumíveis de forma assegurada, ligado a uma indústria do 

divertimento, o que levou Adorno a discorrer sobre a Indústria Cultural12. 

 

 (...) Por enquanto, a técnica da indústria cultural levou apenas á 
padronização e à produção em série, sacrificando o que fazia a 
diferença entre a lógica da obra e a do sistema social (ADORNO e 
HORKHEIMER, 1985, p.114).  

Acrescenta: 

O caráter de montagem da indústria cultural, a fabricação sintética de 
produtos, industrializada não só em estúdio cinematográfico, mas 
virtualmente, ainda na compilação de biografias baratas, nas pesquisas 
romanceadas e nas canções, adapta-se a priori à propaganda. 
(ADORNO 2002, p 68) 

 

 

A emergência da música popular, portanto, vai interagir com o crescimento 

gradativo do movimento industrial focado em não apenas divulgar ou circular o bem 

cultural, mas sim ganhar dinheiro, lucrar muito. O mercado específico musical hoje 

relacionado ao campo de produção da música popular urbana movimenta bilhões de 

reais, músicas são lançadas no mercado e em menos de 15 dias já passam a ser 

premiadas com o disco de ouro13, estão sujeitas a milhares de visualizações no youtube 

ou a milhares de downloads em um único dia.  

A consolidação de diversos ritmos, cantores, bandas, duplas, dentre outras 

possibilidades de performance musical, portanto, se dá relacionada aos mecanismos da 

indústria cultural, do mercado cultural, esse mercado que massificou o consumo 

                                                           
12

 Freitas comenta sobre a expressão Indústria Cultural de Adorno/Horkheimer: Que a expressão Indústria 
Cultural (Kulturindustrie) foi cunhada pela primeira vez em 1947, por Theodor W. Adorno e Max 
Horkheimer, nos fragmentos filosóficos reunidos sob o título de Dialética do Esclarecimento, termo que 
viria contrapor o conceito cultura de massa, por tratar de um fenômeno distinto quanto a sua natureza. 
Preferiram, então, ―[...] usar a expressão ‗indústria cultural‘, para evitar a confusão com uma arte que 
surgisse espontaneamente no meio popular, que é algo bastante diferente‖ (FREITAS, 2008, p. 17) 

 
13Disco de ouro segundo a ABPD – Associação Brasileira dos Produtores de Disco o Disco de Ouro 
corresponde a 50.000 cópias vendidas. 
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musical. A expansão da indústria e produção de bens, o fácil acesso aos veículos de 

comunicação, o rádio, a TV, e, principalmente, a internet, propiciam cada vez mais uma 

enorme circulação de bens e consumos, o que leva a uma nova reflexão: a música é um 

produto que é consumido ativamente ou passivamente? É consumida ativamente quando 

um CD ou um DVD são adquiridos, quando um show é assistido... e é consumida 

passivamente quando se vai a uma festa, ouve uma música que talvez não goste, mas 

que consome mesmo contra vontade. A expansão do mercado da música fez justamente 

com que as pessoas consumissem passivamente uma música do momento - o ―top hits‖ 

- que passaria a ser cantarolado sem perceber, sem querer.  Isso acontece sempre e às 

vezes essa música é extremamente marcante e fica na mente porque foi feita para ficar 

mesmo. 

A questão do mercado é justamente fazer consumir passivamente para 

depois financiar o mercado ativamente, e, nessa hora, entram os conhecimentos de 

marketing. A finalidade do marketing, visando atividades intensas de produção e de 

circulação musicais, é fazer com que o consumidor consuma esse produto. Tem a 

função de atrair e mostrar a necessidade de consumo mesmo que ela não exista. Sobre 

essa circunstância, Bosi observa: 

A comunicação de ideias e sentimentos não se faz em abstrato. Nem, 
por outro lado, existe um público receptor, um grupo emissor ou um 
canal transmissor em si mesmo. Os vários fatores de comunicação 
operam interligados, compõem a estrutura de um sistema. O sistema é 
a indústria cultural. Indústria enquanto complexo de produção de 
bens. Cultural, quanto ao tipo desses bens. (BOSI 1986, p 50) 

 

A música popular urbana é um bem de consumo cultural, e essa 

massificação, em grande parte, leva esse produto a estar relacionado muitas vezes à 

música de massa, a um produto da indústria cultural, que levou Adorno a lembrar que 

   

os produtos da indústria cultural podem estar certos de serem 
jovialmente consumidos, mesmo em estado de distração. Mas cada um 
destes é um modelo do gigantesco mecanismo econômico que desde o 
inicio mantém tudo sob pressão, tanto no trabalho quanto no lazer, que 
tanto se assemelha ao trabalho. De cada filme sonoro, de cada 
transmissão radiofônica, pode se deduzir aquilo que não se poderia 
atribuir como efeito de cada um em particular, mas só de todos em 
conjunto na sociedade. Infalivelmente, cada manifestação particular 
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da indústria cultural reproduz os homens como aquilo que foi já 
produzido por toda indústria cultural. (ADORNO 2002, pág. 17). 

 

O fenômeno da criação da indústria cultural e a produção das massas, não 

surgem organicamente das próprias sociedades de massa, são determinadas a partir do 

consumo e dos produtos fabricados em série o consumidor não é apenas o sujeito dessa 

indústria, mas também consumidor. Na indústria de massa, quase tudo é passível de se 

tornar mercadoria padronizada, produzida em grande escala para ser consumida. 

Contudo esse consumo em sua maioria possui prazo de validade determinado pelos 

modismos e tendências construídas nos núcleos da sociedade. Por muitas vezes uma 

música que vira o grande sucesso nacional na mídia em um ano, ou em até alguns 

meses, passa a ser rapidamente esquecida. 

Existem disputas de poder dos capitais culturais econômicos e simbólicos na 

disputa do mercado musical, portanto. Isso acontece de forma marcante, relacionado ao 

campo de produção musical ligado à música popular urbana, o que clama nesse 

momento por Bourdieu (2003). As disputas dos capitais mencionados por esse autor 

constituem essa trama de forma evidente, evidenciando relações de poder, processos 

identitários peculiares relacionados a esse campo de produção musical, apontando para 

significados profundamente relacionados ao mercado da cultura de massa. A cultura 

percebida como teia de significados, como uma articulação de significados, se coloca 

evidenciando a indústria cultural como um dos elementos de grande investimento e, de 

modo especial, ligada a esse campo de produção musical. Dialogando com a abordagem 

da cultura privilegiada nesse trabalho Bosi lembra que  

se o significados dos signos advém de uma convenção, e se os meios 
de comunicação são signos, seu significado deve ser o produto de uma 
convenção. A chave dos significados não está, pois, nos meios de 
comunicação, mas na estrutura da sociedade que criou esses meios e 
os tornou significantes. É a sociedade que significa (BOSI 1986, p 49) 

 

Nesse contexto em que a música folclórica, a música popular urbana e a 

música de massa surgem como elementos de processos de hibridação cultural 

relacionados ao performático dos processos identitários, à inevitabilidade da 

circularidade cultural, às atualizações de matrizes culturais, às transformações e 

adaptações ligadas às mudanças ocorridas com o advento da indústria cultural, 



46 

 

importante lembrar que esse campo tem também um capital cultural e simbólico que 

não é diretamente ligado à indústria cultural, que coloca em campo as lutas de 

representações e remete mais uma vez a Bourdieu (2003). Remete também à 

necessidade de avaliar como essas lutas estão acontecendo no campo de produção 

musical ligado à música popular urbana em Goiânia. Capital cultural, simbólico e 

mercado com intuito de dominação, dominação não no sentido de alienação, mas no 

sentido de expansão mercadológica, entram com força frente à produção cultural 

simbólica inerente ao campo.   Importante lembrar também o caráter conciliador de 

Benjamin (1982), que liga esse campo de produção musical ao campo que privilegia um 

novo sensorium: o sensorium das massas, que tem nos processos de ressignificação, de 

adaptação aos meios que integram um novo tempo, um ponto alto. Canclini, dialogando 

com Benjamin e tendo em vista essa realidade cultural, volta novamente a falar em 

processos de hibridação cultural, relendo e adaptando o seu conceito clássico a essa 

realidade:  

A hibridação sociocultural não é uma simples mescla de estruturas ou 
práticas sociais discretas, puras, que existiam em forma separada, e ao 
combinar-se, geraram novas estruturas e novas práticas. Às vezes isto 
ocorre de modo não planejado, ou é o resultado imprevisto de 
processos migratórios, turísticos ou de intercâmbio econômico ou 
comunicacional. Mas com frequência a hibridação surge do intento de 
reconverter um patrimônio (uma fábrica, uma capacitação 
profissional, um conjunto de saberes e técnicas) para reinseri-lo em 

novas condições de produção e mercado. (CANCLINI, 2003, p. 113 – 
grifos meus). 

Acrescenta: 

Não é simplesmente apropriação ou adaptação; é um processo através 
do qual se demanda das culturas uma revisão de seus próprios 
sistemas de referência, normas e valores, pelo distanciamento de suas 
regras habituais ou ―inerentes‖ de transformação. Ambivalência e 
antagonismo acompanham cada ato de tradução cultural, pois o 
negociar com a ―diferença do outro‖ revela uma insuficiência radical 
de nossos próprios sistemas de significado e significação. (Bhabha, 
1997 apud Hall, 2005, p. 75). 

Canclini fala em negociação quando menciona a reconversão de um 

patrimônio cultural para inseri-lo em novas condições de produção e mercado, na 

interação de um bem simbólico com essas novas condições que podem levar a outras 

possibilidades no referente a um ―uso dos dois lados‖.  Fala em processos de 

ressignificação e de atualização de uma matriz cultural. Isso acontece num ―palco 

social‖ onde a diferença se apresenta como tal, se reafirma, ao negociar com outros 
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grupos sem perder sentidos e significados, sem deixar de preservar os seus bens 

simbólicos, ao contrário, dando-lhes mais condições de sobrevivência na articulação 

simbólica que institui a teia cultural atual.  O encontro dessas culturas propicia o 

ressignificar em uma nova junção onde somam-se características de culturas diferentes 

num cenário moderno capitalista que induz à negociação. Nesse cenário de negociação 

que leva a uma nova condição híbrida, as culturas tradicionais desenvolvem-se e 

transformam-se, portanto, não são inteiramente incorporadas à ação do Estado, 

integram-se parcialmente aos circuitos comerciais do artesanato, da festa, da música, do 

teatro, dança e outras manifestações artístico-culturais. O importante, então, 

diferentemente da perspectiva do folclorista, não seria buscar o que não muda, mas por 

que muda, como muda e interage com a modernidade. Novas abordagens de hibridismo 

propostas por Canclini, portanto, diante dos elementos que integram o cenário 

capitalista contemporâneo, que levou Burke a observar sobre a utilização desse termo: 

Exemplos de hibridismo cultural podem ser encontrados em toda 
parte, não apenas em todo o globo coma na maioria dos domínios da 
cultura - religiões sincréticas, filosofias ecléticas, línguas e culinárias 
mistas e estilos híbridos na arquitetura, na literatura ou na música. 
Seria insensato assumir que o termo hibridismo tenha exatamente o 
mesmo significado em todos estes casos. (BURKE, 2006, p 23) 

 

Bourdieu ao falar de campos de produção e habitus também considera a 

interação constante entre diferentes campos de produção, o que faz com que estabeleça 

diálogo com Canclini e que, juntos, possam fundamentar esse trabalho, trazendo novas 

perspectivas para a abordagem da questão: Será que essa negociação está acontecendo 

no campo de produção musical goiano ou as lutas de representações continuam 

acirradas, colocando os capitais culturais simbólicos e econômicos em plena oposição? 

Essa questão será respondida nos capítulos seguintes. No próximo item 

serão abordados alguns dos principais gêneros que integram o campo de produção 

musical ligado à música popular urbana brasileira, em torno dos quais as forças do 

campo atuam e a partir dos quais peculiaridades estilísticas, que lhe são inerentes, 

podem ser enfocadas, possibilitando discorrer sobre a sua atualização no cenário 

goianiense.  Lembrando que os gêneros que serão abordados, que interessam a esse 

trabalho, são aqueles levantados pelo histórico da música popular urbana de Goiânia 

realizado por Chaffin e Cruvinel (2006; 2012) e/ou percebidos na sua incidência no 



48 

 

cenário musical goianiense através da consulta aos arquivos do jornal O popular e às 

páginas das redes sociais. 

 

1.2.1 Música popular urbana no Brasil – histórico e gêneros 

Clímaco; Souza (2013), discorrendo sobre gênero musical, lançam mão de 

uma fundamentação teórica que também possibilita a percepção dos elementos que 

integram a articulação simbólica que instituiu uma teia cultural como um texto social: 

Mikhail Bakhtin (2003). Essas autoras, depois de abordar algumas definições de gênero 

mais divulgadas no campo musical, concordam que 

 
são tentativas de classificação efetuadas por critérios supostamente 
objetivos, mas que, centradas no viés estático do produto ou em 
relações mecânicas com a história, a cultura e a sociedade, carecem do 
dialogismo inerente às interações entre homens e cenários da 
enunciação, falhando, por conseguinte, na elucidação da dinâmica da 
música enquanto prática social viva, prenha de tensões e valores que 
determinam mudanças, permanências e hibridismos. (CLÍMACO; 
SOUZA, 2013, p. 3) 

 

Depois de fazerem essas observações, adotando a noção de gênero 

discursivo de Bakhtin (2003), importante nas formulações da Análise do Discurso 

conforme abordada por Orlandi (2001), lembram que essa é a noção de gênero que 

possibilita a elucidação da dinâmica da música enquanto prática social viva, prenha de 

tensões e valores que determinam mudanças, permanências e hibridismos. Para esses 

autores, esse gênero refere-se às práticas e obras dos homens atuando num campo 

específico da teia cultural, práticas e obras que remetem a matrizes culturais que trazem 

na sua base uma polifonia de vozes, ou seja, são resultantes de um encontro de 

diferentes representações sociais e que têm a capacidade de estarem em constante 

atualização em cada situação concreta de relações em que se efetivam, marcando 

sempre o encontro de novas polifonias de vozes. Um gênero do discurso – um texto 

social – pode ser percebido, então, através de uma ―forma composicional‖ (é fruto 

sempre de uma materialização) que traz em si de forma imbricada a forma arquitetônica 

(o ―conteúdo temático‖ que surge da polifonia de vozes que o sustenta – diferentes 

representações), o que lhe possibilita apresentar ―características de estilo de índole 

contextual‖ (características estilísticas do gênero que faz história) e ―características 
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estilísticas de índole individual‖ (características estilísticas relacionadas a uma 

determinada atualização desse gênero).  Para esse autor, 

(…) uma determinada função (científica, técnica, publicística, 
oficial, cotidiana) e determinadas condições de comunicação 
discursiva, específicas de cada campo, geram determinados 
gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos 
temáticos e composicionais relativamente estáveis. O estilo é 
indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que é de 
especial importância – de determinadas unidades composicionais: 
de determinados tipos de construção do conjunto, de tipos do seu 
acabamento, de tipos da relação do falante com outros 
participantes da comunicação discursiva – com os ouvintes, os 
leitores, os parceiros, o discurso do outro, etc. O estilo integra a 
unidade do gênero como seu elemento.  (BAKHTIN, 2003, p.266) 

 

 Fundamentação teórica que permite entender os gêneros musicais aqui 

abordados como matrizes culturais inerentes ao campo de produção musical popular 

urbana brasileiro, trazendo peculiaridades estilísticas que marcam tanto a sua trajetória 

histórica e o caracterizam como o campo e gênero abordado, quanto às peculiaridades 

estilísticas que vão permitir a sua atualização na teia cultural goianiense. Segundo 

Clímaco; Souza (2013), 

 
o gênero do discurso é aqui percebido como um ―enunciado-típico‖, 
ou seja, como uma ―matriz cultural‖ inerente a determinado campo de 
atuação social, que ao efetivar inevitáveis processos de atualização em 
cada situação concreta e imediata das relações que efetiva, traz sempre 
na sua base uma peculiar polifonia de vozes. A obra musical, por sua 
vez, pode ser abordada também como um ―gênero do discurso‖ 
pertencente a um campo específico de atividades – o campo musical, 
que por sua vez se subdivide em tantas instâncias quanto forem os 
desdobramentos sócio-cuturais da atividade musical. Um gênero do 
discurso que se caracteriza por seu caráter essencialmente 
performativo e que, em cada circunstância de atualização que efetiva, 
pode ser enfocado tendo em vista os elementos que o compõem: 
―conteúdo temático‖, ―forma composicional‖, ―características de estilo 
do gênero e características de estilo individuais‖. (CLIMACO; 
SOUZA, 2013) 
 

 

A partir dessa fundamentação, entendendo os gêneros musicais nas 

possibilidades colocadas por sua forma composicional, conteúdo temático e 

características de estilo de índole contextual e individual, sem nunca excluir as 

possibilidades de encontros culturais diversos, serão abordados agora alguns gêneros 
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inerentes ao campo de produção musical ligado à música popular urbana brasileira 

visando, nesse momento, além da sua contextualização histórica, as suas caracaterísticas 

de estilo contextual, o que possibilitará, mais adiante, chegar às características de estilo 

individuais que marcam a sua atualização na teia cultural goianiense. De acordo com os 

critérios de seleção já apontados, são eles: samba, MPB, choro, rock, e música sertaneja. 

Esses gêneros foram selecionados a partir da pressuposição de que são os mais 

diretamente ligados ao universo musical goianiense em questão. 

                   1.2.1.1Os gêneros brasileiros  

Os gêneros musicais que estão na base histórica da música popular urbana 

brasileira remetem ao final do século XVIII, conforme já observado: o Lundu e a 

Modinha.  Tinhorão (1991), já comentando o desenvolvimento desses gêneros pelo 

Brasil no transcorrer do século XIX, sem esquecer de mencionar a sua ligação com o 

batuque e com a moda portuguesa, assim como o diálogo que a modinha estabeleceu 

com a ária de ópera, menciona as características estilísticas que cada vez mais 

começaram a distinguir os dois gêneros no país, dois gêneros que tiveram uma produção 

significativa nesse século e início do século XX, atualizando-se em canções de câmara, 

canções dos picadeiros de circo e música dos seresteiros de rua: 

 

O que se deve deduzir, assim, é que os dois gêneros de cantigas 
populares derivados dos estribilhos cantados da dança saída dos 
batuques – caso do lundu -, ou do amolecimento dengoso da velha 
moda portuguesa a solo – caso da modinha -, coexistiram por todo o 
país até o século XIX, cultivados em camadas sociais diferentes. As 
de ritmo mais vivo e melodia mais simples no canto a solo dos 
seresteiros, pelas ruas, as mais elaboradas e harmonizadas no estilo do 
bel‘canto nos salões. Isso até que a ampliação da faixa da classe média 
urbana, tornando menos chocantes as diferenças sociais Durant o II 
Império, viesse permitir ema espécie de fusão entre as duas formas, 
sob o novo estilo das modinhas romântico-sentimentais e do lundu 
humorístico (e às vezes obsceno) dos palhaços de circo e dos 
palquinhos populares. E quem daria voz a essa sentimentalidade 
romântica popularizando definitivamente a nova forma com o 
pernosticismo mestiço, seria a nova espécie urbana dos boêmios 
cantores de modinhas, especialistas em serenatas. (TINHORÃO, 
1998, p. 127, 128). 

 

Estabelecido um histórico dos primórdios da música popular urbana 

brasileira, dos seus primeiros gêneros, importante lembrar que a modinha, junto a árias 
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de ópera, foi muito cultivada nos ―saraus‖ goianos do final do século XIX e início do 

século XX, tendo sido forte a sua influência na prática de serestas/serenatas ao luar na 

antiga capital Goiana - Vila Boa – e na cidade de Pirenópolis.  Essa prática se estendeu 

para nova capital – Goiânia - no início e meados do século XX, daí também a 

importância de sua abordagem nesse momento. 

 O Samba  

O termo samba nomeou primeiro uma festa (SANDRONI, 2001). Só veio a 

designar um gênero popular em 1917, um ―samba amaxixado‖ registrado por Ernesto 

dos Santos – o Donga – como samba carnavalesco, fruto de uma seção de partido alto 

na casa da Tia Ciata.14 Segundo Sandroni, esse samba estava bem próximo do ritmo 

básico do maxixe, que se caracterizava, sobretudo, por se basear em uma das variações 

do tresillo: a síncope característica (Figura 2). A síncope característica, uma variação do 

tresillo 15 (Figura 1), é o padrão rítmico predominante no acompanhamento de músicas 

populares impressas.  

 

Figura 1. Ilustração da imparidade rítmica que caracterizava o tresillo, segundo Sandroni (2001). 

 

 

Figura 2. Ilustração da primeira variante do tresillo: a síncope característica 

 

                                                           
14TIA CIATA é o nome pelo qual era conhecida  no Rio de janeiro a baiana Hilária Batista de Almeida. 
Segundo Sandroni (2001) e Tinhorão (1998), existia uma ―comunidade bahiana‖ no bairro da Saúde no 
centro do Rio de Janeiro, onde a solidariedade se fazia presente por causa das ―tias‖ que promoviam 
encontros sociais onde a música se destacava.  Segundo esses autores, foi na casa da Tia Ciata que surgiu 
o primeiro samba chamado ―Pelo telefone‖, registrado por Ernesto dos Santos – o Donga – na Biblioteca 
nacional, como sendo de sua autoria. 
15 Sobre o tresillo ver Sandroni (2001), quando menciona a fusão entre dois sistemas rítmicos, o africano 
(imparidade rítmica) e o europeu (paridade rítmica). O primeiro muito contramétrico e o segundo 
cométrico. Relaciona o tresillo à imparidade rítmica. A sujeição da contrametriciade à cometricidade fez 
surgir três variantes desse tresillo, sendo a primeira e mais comum a síncopa características (Figura 2). O 
ritmo da Habanera (uma das variantes) também é muito característico dos primeiros gêneros da Música 
popular brasileira 
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 Essa variação se efetivava um ostinato constituído pela síncopa 

característica (semicolcheia, colcheia, semicolcheia seguidas de duas colcheias), 

conforme expressão utilizada por Mário de Andrade 16 , que abrangia apenas um 

compasso. Caldas (2010), em diálogo com esses autores citados, referindo-se aos 

processos de hibridação que levariam ao samba na teia cultural brasileira, observou: 

Trata-se de um sincretismo musical em que, originalmente, estão 
presentes a polca europeia, que lhe forneceu os movimentos iniciais, a 
habanera, influenciando o ritmo, o lundu e o batuque com o 
sincopado e a coreografia, e o ―jeitinho‖ brasileiro de cantar e 
encantar, como disse Mário de Andrade. Somente a partir de 1917, 
com a gravação da primeira canção, Pelo Telefone, é que o samba se 
popularizou como gênero musical. (CALDAS, 2010, p. 35). 

 

 Só no final da década de 1920, no entanto, segundo Sandroni (2001), 

surgiria o ―samba do Estácio‖, com percussão de surdo e tamborim, que tinha como 

uma das suas funções acompanhar, dar apoio e condições de movimento aos blocos de 

carnaval na rua. Esse samba teria na sua base rítmica um ostinato formado por dois 

compassos (e não mais um como o samba amaxixado) construídos de forma bem 

contramétrica. Essa contrametricidade, que acontecia não apenas entre os valores de um 

tempo, mas também entre compassos, além de se caracterizar por ser anacrústico, era 

entregue, sobretudo, ao tamborim, apoiado pela marcação binária, forte e segura do 

surdo.  O samba Se você jurar do compositor de Ismael Silva constitui um marco 

importante dessa fase do samba brasileiro.  

Esse samba, sobretudo nas mãos de compositores como Noel Rosa, além do 

trabalho rítmico mencionado, logo se caracterizaria por possuir duas partes, ser estrófico 

e apresentar um refrão.  Por outro lado, interagindo com o governo populista de Getúlio 

Vargas na década de 1930, seria transformado em símbolo nacional (VIANNA, 1995), 

além de passar nos anos seguintes por processos de hibridação com outras matrizes 

culturais que o levariam a uma diversificação muito grande. Essa diversificação faria 

surgir o samba-canção, o samba-choro, o samba de breque, o samba enredo, dentre 

muitos outros. 

 O choro 

                                                           
16 Síncopa característica: refere-se às constâncias rítmicas pesquisadas por Mário de Andrade e Carlos 
Sandroni, percebidas por esse último como uma variante do tresillo, exemplificada na Figura 2.  
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Segundo Cazes (1998) e Tinhorão (1998), em meados do século XIX e 

através, sobretudo, das companhias de dança que chegavam com constância ao Brasil, 

chegaram as danças de salão europeias como a Polca, a Mazurca, o schottisches, a 

Valsa, a quadrilha, dentre muitas outras. Da interação dessas danças, sobretudo da 

polca, com uma matriz cultural - o lundú - que se atualizava cada vez mais na então 

capital do país, a cidade do Rio de Janeiro, surgiria uma música de conjunto 

instrumental – o choro. De acordo com os autores citados, um dos primeiros a utilizar a 

expressão choro para o conjunto instrumental, também chamado de ―pau e cordas‖ foi o 

flautista Joaquim Antônio da Silva Calado (1848-1880), um músico de formação erudita 

e exímio flautista e improvisador. Importante lembrar que a improvisação é uma das 

principais peculiaridades estilísticas da performance dos chorões, embora essa 

improvisação aconteça mais próxima a uma variação das linhas melódicas, conforme 

Almada (2006).  

O conjunto de Calado era assim chamado por ser constituído por violão, 

cavaquinho e um instrumento solista, muitas vezes a flauta. Tinhorão (1991, p. 103) cita 

também essa formação, referindo-se a outra fonte: ―Segundo o Maestro Batista Siqueira, 

que estudou em profundidade a música erudita e popular de meados do século XIX, os 

músicos amadores da época costumavam formar conjuntos à base de violões e 

cavaquinhos.‖ Geralmente eram dois violões – um para a harmonia e outro para a 

―baixaria‖ – e cavaquinho.   A ―baixaria‖ era responsável pelo desempenho de 

esquemas modulatórios que aconteciam nos tons mais graves do violão, outra 

peculiaridade estilística importante do choro. Segundo esse autor, mencionando essa 

peculiaridade estilística e justificando o termo ―baixaria‖, 

é de compreender-se que, com o correr do tempo, a repetição dessas 
passagens acabasse fixando determinados esquemas modulatórios, os 
quais, por se verificarem sempre nos tons mais graves do violão, 
acabariam se estruturando sob o nome genérico de baixaria. 
(TINHORÃO, 1991, p. 103). 

 

Autores como Neves (2008) e Cazes (1998) atribuem outra característica 

estilística do choro, a prática do solo acompanhado de contracanto – o chamado 

contraponto brasileiro – à atuação, sobretudo, de Alfredo da Rocha Viana – o 

Pixinguinha -, à sua habilidade no momento em que passou a tocar saxofone no duo que 

integrou com o flautista Benedito Lacerda.  Atribuem também sua habilidade nesse 
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campo ao aprendizado com o seu professor Irineu Batista, integrante da banda regida 

por Anacleto de Medeiros. Esse exímio professor lhe teria passado a vivência e 

aprendizado adquirido junto aos arranjos e à prática de banda.  Quanto à estrutura 

formal, de acordo com Almada (2006) os primeiros choros estariam no compasso 

binário e próximos da forma Rondó A-B-A-C-A, apresentando modulações em cada 

uma das partes e encadeamentos harmônicos de acordo com a funcionalidade do tonal. 

Segundo Cazes (1998), já na década de 1930, através dos choros ―Lamentos‖ e 

―Carinhoso‖, Pixinguinha teria sido um dos primeiros a trabalhar o choro na forma 

binária A-B. Por outro lado, a partir da década de 1970, compositores como Guinga, 

Hermeto Pascoal e o bandolinista Hamilton de Holanda, comporiam choros fugindo à 

funcionalidade do tonal, trabalhando melodia e harmonia com grande acréscimo de 

notas de tensão, afastamento das conclusões de cadências, e grande influência do 

improviso do jazz, o que significa não só a transformação harmônica, mas também um 

afastamento bem maior da linha melódica no momento da improvisação. 

 MPB 

A abordagem da MPB no âmbito desse trabalho aponta para um movimento 

e para um gênero musical brasileiro que ganhou espaço no cenário cultural na década de 

1960, não refere-se ao apanhado de todos os gêneros musicais brasileiros, como muitas 

vezes também é empregado.  Carlos Lyra e Nara Leão são dois nomes importantes a ele 

relacionados que, depois de terem atuado também de forma decisiva no cenário que fez 

surgir a Bossa Nova. Isso aconteceu a partir do momento que resolveram cunhar uma 

abordagem social nas temáticas por eles trabalhadas, investindo também no sambista do 

morro e na vida sacrificada do homem nordestino.  

Logo em seguida a MPB passou a interagir com o panorama da ditadura 

militar, o que resultou uma politização maior, a música de protesto (TINHORÂO, 

1998).  Ligado a todo esse contexto, o rótulo MPB passou a servir não só como 

classificação de um tipo musical, mas também como um selo de qualidade.  MPB 

passou a designar uma música mais adequada para o consumo das elites e dos 

intelectuais, além disso, foi considerada por esse grupo a música considerada ―certa‖ 

para representar a cultura sonora brasileira em todo o mundo. Segundo Napolitano 

(1999, p.12), a MPB, neste momento, não pode ser delimitada ―esteticamente‖, ―pois 

sua instituição se deu muito mais nos planos sociológico e ideológico‖. Para o autor, a 
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consolidação da sigla se dá em 1965, pois é quando ―a MPB encontra o seu ‗outro‘ na 

Jovem Guarda, vista na época como a expressão musical da CIA, como uma atitude de 

absoluta destruição das mentes dos jovens brasileiros‖. Sandroni (2004, p 29), numa 

visão mais ampla que inclui o samba e a bossa nova nesse contexto, não deixa de 

também explicitar essa relação de negação ao dizer: 

De fato, no decorrer da década de 1960, as palavras música popular 
brasileira usadas sempre juntas como se fossem escritas com traços de 
união, passaram a designar inequivocamente as músicas urbanas 
veiculadas pelo rádio e pelos discos. E, no quadro do intenso debate 
ideológico que caracterizou a cultura brasileira daquele período, elas 
logo serviriam também para delimitar um certo campo no interior 
daquelas músicas. Este campo, embora amplo o suficiente para conter 
o samba de um Nélson Cavaquinho (que poderia ser considerado mais 
próximo do folclore) e a bossa nova de um Tom Jobim (que se 
procura aproximar da música erudita), era suficientemente estreito 
para excluir os recém-chegados, como a música eletrificada 
influenciada pelo rock anglo-saxão). 

 

Por outro lado, a MPB estava profundamente ligada à era dos festivais17, 

que eram, basicamente, a grande vitrine onde o artista se mostrava exatamente ao seu 

público em potencial. E, como decorrência, se constituíam no supermercado das 

gravadoras, que ali podiam escolher, com estreita margem de erro, seus novos produtos, 

já testados pelo confronto com o público. E foi nesse cenário que  

(...) a censura e a repressão direta, com prisões e exílios, tiraram dos 
festivais sua função de ponto de encontro e reduziram-nos a apenas 
feiras para novas contratações. Mas, com a recessão da indústria do 
disco – da qual ela só se refaria a partir de 1974/75 –, até esse papel se 
tornou supérfluo. (BAHIANA, 2005, p 42). 

 

 Isso fez com que os primeiros anos da década de 1970 fossem dominados 

por artistas que já faziam sucesso nos anos 1960.  A MPB era colocada então como a 

voz dos setores médios da sociedade, tanto por ter seu público cativo entre os jovens de 

classe média com acesso à educação superior, quanto por seus artistas serem – em sua 

                                                           
17 Festivais- Os Festivais da Canção, que tiveram seu auge no fim dos anos 60, foram eventos musicais 
que possuíam um apelo similar a de uma final de Copa do Mundo dos dias de hoje, tamanha era a 
mobilização da população que, literalmente, vestia a camisa de seu cantor e/ou música preferida, 
comportando‐se como um verdadeiro torcedor. Em abril de 1965 foi realizado o primeiro festival de 
música popular brasileira transmitido pela TV Excelsior, de São Paulo. 



56 

 

maioria – oriundos deste setor. Um termo muito utilizado à época para se referir ao tipo 

de música que se destacava dentro do campo da MPB era ―música universitária‖. 

 Bahiana (2005) define essa música a partir de três fases. A primeira fase da 

―música universitária‖ seria aquela que havia iniciado a construção, ainda nos anos 

1960, da instituição MPB, com Chico Buarque, Edu Lobo, Caetano Veloso, Gilberto Gil 

e Tom Zé, todos com passagem pela academia (embora destes quase nenhum tenha se 

formado – ao menos naquela época – abandonando os cursos para se dedicarem à 

carreira musical). A segunda fase, que surgiria nos festivais do início da década de 

1970, seria marcada por uma pluralidade maior. Enquanto a geração anterior era 

composta por artistas do eixo Rio-São Paulo (uma exceção seriam os baianos, mas 

mesmo estes já haviam se instalado no sudeste antes de começarem a se arriscar mais 

seriamente na carreira musical), essa nova safra seria de artistas vindos de diversos 

estados da região nordeste, como Fagner, Belchior e Ednardo (Ceará), Elba Ramalho e 

Zé Ramalho (Paraíba), Geraldo Azevedo e Alceu Valença (Pernambuco). Ficou claro no 

som destes artistas, que o impacto das revoluções musicais não havia se dado da mesma 

forma em todos os lugares,  

(...)enquanto no Rio e em São Paulo parte da libertação tropicalista 
incluía a licença para explorar o rock, no Nordeste essa liberdade 
significava a eletrificação de tudo o que já estava à mão (ou no 
ouvido): baião, coco, xaxado, martelos, maracatus, frevos. A mistura 
ferve no início dos anos 70 e, a partir de 1975, é filtrada afinal para o 
sul, numa curiosa volta ao princípio. (BAHIANA, 2006, p 266).  

 

Recentemente, a mídia vem saudando com entusiasmo o surgimento de uma 

―Nova MPB‖, uma terceira fase. Sob seu arcabouço são colocados artistas como Marisa 

Monte, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Jorge Vercilo, Wander Lee, Maria Rita, 

Ana Carolina, Seu Jorge, Maria Gadu e outros.  Mas os diálogos estabelecidos desde a 

segunda fase com a eletrificação, abririam caminhos para o Rock. 

 Rock 

 O rock caracteriza-se por ser considerado um gênero de periferia no cenário 

musical brasileiro e tem, sobretudo, nos movimentos sociais de protesto seu principal 

veículo de difusão.  Movimentos sociais de protesto, nesse novo contexto, são 

manifestações ocorridas fora do centro de criação até aqui mencionado, que buscam 
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como instrumento de ruptura dos padrões convencionais os gêneros musicais de 

periferia (CORRÊA, 1989, p 100).  

... o rock é um gênero musical que se desenvolve e se estabelece a 
partir da ruptura com os padrões existentes, não só na música, mas em 
todas as formas paralelas de expressão. Além da música, por exemplo, 
a principal delas é a roupa. É essa mesma roupa que codificada pela 
mídia, passa a ser difundida como um suporte necessário da música. 
Depois, decodificada pelos agentes do mercado cultural, passa a ser 
vista e entendida a partir do significado que lhe imputam. Nesse 
sentido, acaba transformada em modelo de consumo padronizado, 
necessariamente vinculada ao estilo que a determinou‖. 

 

 Sua história no Brasil inicia-se já por volta dos anos 1950, tendo Celly 

Campelo e Tony Campelo como nomes importantes e enfrentando fortes dificuldades 

para ganhar espaço no cenário musical brasileiro. Sua explosão, no entanto, se deu 

realmente nos anos 1980 (DAPIEVE, 1995).   

Por outro lado, desde os anos 1960, a indústria cultural incipiente no Brasil 

manifestou a intenção de criar um mercado juvenil de consumo cultural, tarefa 

dificultada no setor musical tanto pela força das músicas populares nativas, quanto pelas 

ideologias nacional-populistas presentes, além da relativa rejeição que sentiam as 

juventudes urbanas de classe média pelo pop-rock.  Caldas (2010, p. 63) lembra, no 

entanto, que foi paralelamente às circunstâncias relacionadas aos Festivais que apareceu 

a Jovem Guarda: 

na fase dos festivais, nossa música vivia uma situação inédita. 
Paralelamente ao grande sucesso dos empreendimentos anuais da TV 
Record, acontecia o movimento da Jovem Guarda, na esteira do ritmo 
internacional do momento, o rock’n’roll, com Elvis Presley, Paul 
Anka, Neil Sedaka e um pouco posteriormente com o conjunto The 

Beatles.  

 

Nesse contexto, a Jovem Guarda, também chamada de ―iê-iê-iê‖, 

influenciada pelos Beatles fazendo referência à frase ―yeah-yeah-yeah‖ do refrão da 

música She Loves You (escrita por John Lennon e Paul McCartney em 1963), ditou 

novas gírias e novo jeito de vestir entre seus seguidores: as meninas usavam minissaias 

e os rapazes cabelo comprido. Apesar da aparente rebeldia, a jovem guarda não 
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representou e não promoveu protestos na sociedade com suas composições musicais, o 

que pode ser reforçado ainda com Caldas (2010, p. 63), quando comenta que  

o Programa Jovem Guarda era liderado por Roberto Carlos e Erasmo 
Carlos, que se apresentavam na TV Record, em São Paulo, aos 
domingos, com um grupo de jovens cantores e compositores de 
comportamento apenas aparentemente rebelde, mas, na realidade, 
conservador como toda a sociedade. Em alguns momentos, é claro, 
poderiam até impactar com palavras e gestos mais incisivos, mas nada 
que tivesse ressonância entre a juventude. (CALDAS, 2010, p. 63). 

 

Os processos identitários marcados pela semelhança mostram uma nova 

tendência não só musical, mas também visual, as ―coisas da moda‖ que passam a 

incorporar a identidade de um campo de produção musical, nesse caso, o rock. E o mais 

interessante é que, 

se o tipo de vestimenta e o uso de cabelos longos podiam representar 
rebeldia às normas sociais vigentes ou desejo de transformações, o 
conteúdo das canções o desmentia. A música  Quero que Vá Tudo pro 

Inferno, a mais importante na ascensão da carreira de Roberto Carlos, 
resume, de forma extremamente feliz, as tendências e perspectivas dos 
jovens e adultos adeptos do movimento Jovem Guarda: 
individualismo, desinteresse pelos acontecimentos da época, certo 
comodismo e até um pouco de apatia. A expressão ―e que tudo mais 
vá  pro inferno‖ caracteriza muito bem (ainda que os autores não 
tivessem essa intenção) o desinteresse por tudo o que estava ocorrendo 
na sociedade brasileira. (CALDAS, 2010, p. 63, 64). 

 

A juventude urbana de classe média ali representada não era mais aquela 

dos movimentos estudantis, das novas esquerdas, dos festivais, das canções de protesto 

e da luta contra a ditadura. Tratava-se de jovens mais desenraizados de motivos, valores 

e obrigações nacionalistas, populistas e da politização da cultura (ORTIZ, 1994). Ao 

mesmo tempo, nesse período, a indústria fonográfica brasileira enfrentou, com um 

pouco de atraso em relação à internacional, a crise de mercado - as baixas significativas 

de vendagem de produtos fonográficos. Nesse contexto, segundo Tinhorão (1998), a 

realidade advinda da ação dos tropicalistas18 no cenário musical brasileiro ao dialogar 

                                                           
18Segundo TOFFANO (2009), a tropicália foi um movimento artístico-cultural ocorrido no Brasil e tem 
seus episódios instituidores centrados em 1967, ainda que o movimento tenha tomado proporções 
somente em 1968, a partir de um manifesto despretensioso de Nelson Motta no jornal Última Hora do Rio 
de Janeiro, intitulado ―Cruzada Tropicalista‖. O movimento brotou sob influência de diversas correntes 
artísticas , dentre elas, se destacam, a vanguarda, a cultura pop nacional e a estrangeira. A tropicália 
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com as tendências roqueiras levou a um cultivo do rock de forma mais consistente no 

país. Lembrando as ideias do movimento tropicalista e referindo-se a esse contexto, o 

autor comenta: 

E, assim, a partir da década de 1970, [...] instituiu-se nos meios de 
comunicação e da indústria do lazer, definitivamente, a era do rock. 
Ao qual, aliás, muito tropicalisticamente, o espírito satisfeito dos 
colonizados passaria a chamar, a partir da década de 1980, de ―rock 
brasileiro‖. (TINHORÃO, 1998, p. 343) 

 A partir de 1982, no entanto, o novo movimento de rock brasileiro, que 

seria conhecido posteriormente como BRock (DAPIEVE, 1995), passou a liderar as 

paradas de sucesso com bandas vindas do Rio de Janeiro e São Paulo (logo seria a vez 

da cena brasiliense conseguir seu espaço).  BRock foi a sigla criada pelo jornalista 

Arthur Dapieve para designar o rock brasileiro no período dos anos 1980, quando se 

consolidou e adquiriu visibilidade. Isso aconteceu junto a uma parcela da juventude que 

despontava no meio político e cultural no contexto da transição para a democracia, 

quando o gênero configurou-se também como mobilizador, firmando-se no decorrer da 

década com diferentes estilos. Essa circunstância levou Caldas (2010, p. 91) a observar 

que ―no início dos anos de 1980 surgia, também, um novo tipo de rock brasileiro, 

diferente daquele produzido por Rita Lee, Pepeu Gomes e seus companheiros. Aliás, a 

expressão rock brasileiro é dada por seus próprios criadores.‖.  

Uma parte do BRock foi influenciado pelo punk-rock, que sinalizava a 

mudança de um modelo de repressão aos meios fonográficos para livre expressão, a 

influência punk significava a linguagem mais direta que resgatou a poesia de rua, 

traduzindo o jeito de falar e pensar de uma época: Caldas (2010, p. 91) já lembra que 

Os conjuntos Blitz, Herva Doce, Barão Vermelho, Magazine e Kid 
Vinil, Lobão e os Ronaldos, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha e os 
Abóboras Selvagens e os cantores Lulu Santos e Ritchie formaram 
naquela ocasião uma nova geração de cantores e compositores que 
criaram um estilo musical diferente em nossa música. Um novo 
rock‘n‘roll, que em nada mais lembrava os tempos da Jovem Guarda 
com Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderléia e seus amigos, e 
muito menos os tempos ingênuos e pueris da época de Celly 
Campello, George Friedmann, Carlos Gonzaga e Tony Campello lá 
pelos anos 1950.  

  

                                                                                                                                                                          

atinge diferentes áreas artísticas, podendo ser considerada uma síntese do radicalismo cultural que tomou 
conta da sociedade, sobretudo de sua juventude. . 
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 Os jovens que moravam em Brasília, e que estavam ligados ao movimento 

punk-rock, viveram de perto estes momentos. Dado Villa Lobos, da então formada 

banda Legião Urbana, lembra algumas passagens deste período: ―Naquela época você ia 

preso por estar carregando a bandeira do seu país. Isso era uma cena realmente 

marcante. Cercaram as duas entradas de Brasília: norte e sul. E aquilo durou meses, foi 

em 1985. Nós já havíamos gravado em 1984.‖ (ROCHEDO, 2011, p. 40). Este misto de 

insegurança e incerteza trouxe à tona a participação popular em várias frentes de luta. 

Dentre as manifestações, o importante episódio durante o processo de abertura política 

foi a campanha Diretas Já, em 1984, que contribuiu para a participação das massas 

neste andamento da mudança do regime político nacional. Foi neste período que a 

música Inútil da banda Ultraje a Rigor foi composta. Escrita a partir de fatos 

relacionados ao país, ganhou cunho político e social quando Ulysses Guimarães, um dos 

principais líderes políticos, declarou que enviaria uma gravação de Inútil para o então 

general-presidente João Figueiredo. A leitura no congresso nacional da música Inútil da 

banda paulistana Ultraje a Rigor pelo então deputado federal Ulysses Guimarães, selava 

a música das bandas da nova geração como trilha-sonora da redemocratização. A letra 

da música dizia o seguinte: 

A gente não sabemos escolher presidente/A gente não sabemos tomar 
conta da gente/ A gente não sabemos nem escovar os dente/ Tem 
gringo pensando que nós é indigente/ Inútil/ A gente somos inútil A 
gente faz carro e não sabe guiar /A gente faz trilho e não tem trem prá 
botar/ A gente faz filho e não consegue criar/ A gente pede grana e 
não consegue pagar/ A gente faz música e não consegue gravar/ A 
gente escreve livro e não consegue publicar/ A gente escreve peça e 
não consegue encenar/ A gente joga bola e não consegue 
ganhar.Inútil/ A gente somos inútil . (―Inútil‖, letra de Roger Moreira. 
Álbum ―Nós vamos invadir sua praia‖. (Ultraje a Rigor, 1984)  

 

O rock estava surgindo em diversas partes do país: Rio de Janeiro; São 

Paulo; Brasília; Rio Grande do Sul, dentre outros. O ponto de encontro do rock 

brasileiro era o Circo Voador
19, lá se apresentaram novos grupos de rock como Blitz, 

Barão Vermelho e Brylho: No dizer de Dapieve (1996, p. 31), 

                                                           
19 O Circo Voador localiza-se no bairro da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro, um tradicional espaço 
cultural da cidade. Inaugurado em outubro de 1982, foi cassado em 1996  pelo então prefeito Cesar 
Maia e mantido fechado pelo seu sucessor, Luiz Paulo Conde até 2002. Em ação popular movida pela 
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No dia 1 de março de 1982 entrava no ar a mais poderosa aliada do 
Circo Voador, a rádio fluminense que através de seus fracos sinais os 
felizes ouvintes tiveram o privilégio de escutar fitas demo de grupos 
iniciantes como Paralamas do sucesso, Legião Urbana, Plebe Rude e 

Biquíni Cavadão.  

As principais bandas desse novo movimento foram Blitz, Paralamas do 

Sucesso, Titãs, RPM, Ultraje a Rigor, Engenheiros do Havaí, Barão Vermelho, Legião 

Urbana, Ira, Kid abelha, Capital inicial, Camisa de Vênus, Plebe Rude, Biquini 

cavadão, Nenhum de Nós, dentre muitas outras.·. 

Localizado o Rock no cenário brasileiro, tendo em vista a caracterização dos 

gêneros musicais que se encontram nos palcos, projetos e bares de Goiânia, passo agora 

a versar sobre um gênero que tem tido um peso muito grande no universo musical 

goianiense, tem objetivado representações que apontam para um grande investimento do 

homem goianiense na Música Sertaneja. 

 Música Sertaneja 

Já a música sertaneja, tem os seus primórdios (música caipira) ligados à 

cultura surgida após o ciclo dos bandeirantes no século XVII/XVIII, implicado com as 

várias transformações sócio-econômicas que interferiram nas soluções mínimas que 

mantiveram a vida das pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, 

pessoas essas mais diretamente ligadas a esse ciclo e às consequências que levaram ao 

êxodo rural (VILELA, 2011).  Tinhorão (1991) acrescenta dados ao comentário de 

Vilela, ao observar que a música sertaneja20tem sua origem em uma oposição gerada 

entre campo e cidade, tendo sido Cornélio Pires um dos primeiros mobilizadores da sua 

divulgação por volta de 1910, data em que foram gravados os primeiros discos 

sertanejos na Casa Edison.  

Já no fim de 1930 foram lançados mais de 50 discos independentes com as 

duplas Mariano e Caçula, Zico Dias e Ferrinho e Olegário e Lourenço, todos integrantes 

de um grupo que se dedicava ao início da exploração comercial da música sertaneja. 

                                                                                                                                                                          

produtora Maria Juçá, teve o seu direito reconquistado na Justiça para retornar às atividades. A Prefeitura 
do Rio de Janeiro, que havia demolido o espaço teve que reconstruí-lo por determinação judicial. Foi 
devolvido em 2004 aos produtores e funcionários que lá estavam em 1996, sendo atualmente 
administrado pela Organização Não Governamental "Associação Circo Voador" de forma independente, 
com recursos próprios que está em atividade plena nos dias de hoje.‖ 
20 A música sertaneja recebe esse nome já em meados do século XX, quando a música caipira começa a 
dialogar com a produção midiática (CALDAS, 1979). A produção anterior a esses investimentos foi 
chamada de música caipira de raiz. 
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Momento esse que foi chamado de 1ªfase da música sertaneja, o ―sertanejo raiz‖.  A 

segunda fase chamada de ―sertanejo pós-guerra‖, segundo esse autor, foi marcada 

fortemente pela interação dessa música com as guarânias típicas do México e com as 

polcas paraguaias. A 3ª fase já foi evidenciada pelo uso da guitarra elétrica introduzida 

por Léo Canhoto e Robertinho e reafirmada pela dupla Chitãozinho e Xororó, 

promotores também das inovações na produção de grandes shows que têm uma 

importância muito grande nesse processo no final do século XX.  A 4ª fase, por sua vez, 

remete à explosão da música sertaneja universitária nos dias atuais, profundamente 

implicada com a produção cultural.  

Como a música sertaneja é um dos elementos importantes das questões que 

permeiam esse trabalho, passo agora a mencionar cada uma dessas fases, utilizando a 

denominação música sertanejo para as abordagens que demonstrarem relacionamento 

com a mídia e produção cultural.  Concordo apenas em parte aqui com Tinhorão (1991, 

p. 183), quando reconhece que  

 

a existência de um tipo de música denominada sertaneja, para assim 
distinguir-se de outra dirigida primordialmente ao público urbano, tem 
sua origem na histórica dualidade sócio-cultural representada pela 
velha oposição entre o campo e a cidade.  

 

A música caipira estaria mais próxima dessa relação com o campo e sua 

temática e a música sertaneja, conforme já fundamentado em Caldas (1979), 

evidenciaria o resultado dessa música com uma produção cultural e midiática mais 

intensa. Segundo Sampaio (2010) a música sertaneja se divide em 4 momentos aqui 

descrito em 4 fases. 

 

 1ª fase: 

A música sertaneja tem como referência de seu florescimento a década de 

1910. Um dos pioneiros desse movimento, como já observado nesse trabalho, foi o 

jornalista, escritor e violeiro Cornélio Pires, nascido em Tietê, interior de São Paulo em 

13 de julho de 1884. Pires costumava trazer para os grandes centros os costumes dos 

caipiras, desde encenações teatrais até cantores de gêneros como o Catira, o Cururu, 
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dentre outros gêneros da época que interagiam com processos de hibridação cultural no 

cenário mestiço brasileiro, conforme já observado por Caldas (2010, p. 12). 

Um dos primeiros registros de um grupo de música Sertaneja foi datado de 

1924 (A Turma Caipira de Cornélio Pires), formada por violeiros como Caçula e 

Sorocabinha.  Já sobre a relação desse gênero abordado com o instrumento viola, 

Nepomuceno (1999) diz: 

Com todas as novidades introduzidas na roça, ao mesmo tempo em 
que o caipira debandava em direção à cidade, ele não se desfez de sua 
violinha. Ela não ficou esquecida atrás da porta. Esculpida em boa 
madeira, com seus cinco pares de cordas duplas, de arame, som meio 
frouxo - não o podiam ser muito esticadas, porque arrebentavam -, era 
seu luxo, sua riqueza. Afinada da mesma forma como faziam o pai, o 
avô e o bisavô, garantia sua diversão, em qualquer cidade que o 
abrigasse. As cordas toscas levariam cantos de trabalho, cateretês, 
cururus, modas de viola, toadas, lundus, batuques e congadas 
aprendidos nos terreiros de casa. (NEPOMUCECNO, 199, p. 27-28) 

 

Reforçado por Nepomuceno, Caldas (1979) discorre sobre o universo 

híbrido em que duas matrizes culturais se interagem, a africana e a indígena, tomando 

esse encontro de matrizes como cultura afro-brasileira.  A música sertaneja tem no 

cururu e no cateretê a base da primeira fase da música sertaneja o ―sertanejo raiz‖.  

Nesse contexto, já com inúmeros adeptos e crescendo mais a cada ano, começaram a 

surgir no final da década de 1920 as primeiras duplas como Mineiro e Mineirinho, 

Laureano e Soares, Mariano e Caçula, Zico Dias e Ferrinho, Mandi e Sorocabinha, na 

maioria violeiros das turmas do Cornélio e da gravadora Victor. Tinhorão (1991) relata 

que  

no Brasil esse período correspondia, exatamente, ao do aparecimento 
de um mercado para o novo tipo de música que, sob a designação de 
―música caipira‖ – logo depois mais corretamente designada 
genericamente de ―música sertaneja‖ -, vinha anunciar a incorporação, 
pela gente das cidades, de sons e gêneros musicais até então 
circunscritos ao gosto e às peculiaridades da vida das camadas rurais 
do Centro-Sul do país. (TINHORÂO, 1991, p. 272-273) 

 

A sociedade rural tem um papel fundamental no sertanejo raiz, pois essa 

música está intimamente ligado às origens de suas vidas, tanto nos instrumentos 

musicais quanto pela temática das letras. Tinhorão (2001) lembra ainda que 
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o surgimento da era das duplas caipiras no rádio e no disco anunciava, 
na verdade, o aparecimento de um público que, não se tendo 
desvinculado ainda de suas raízes rurais, sentia faltar alguma coisa na 
música que as cidades lhes ofereciam. Quer dizer, embora já tendo 
acesso a estilos de vida urbana, ou mesmo residindo na periferia de 
andes cidades, as pessoas do interior (ou recém chegadas de zonas 
rurais) precisavam de um som que lhes lembrasse a música de sua 
região, mesmo que fosse estilizada sob a forma vaga e diluída da 
chamada ―música sertaneja‖. (TINHORÂO, 2002, p. 171) 

 2ª fase: 

No final da década de trinta, porém, chegavam ao Brasil com força total as 

guarânias e rasqueados paraguaios, assim como os boleros mexicanos. Raul Torres, que 

usava o pseudônimo de Bico Doce quando integrava a Turma Cornélio Pires, foi um dos 

pioneiros na gravação desses gêneros. Aliás, esse artista nunca se fixou em um gênero e 

gravava tudo o que aparecia como modas de viola, cateretês, toadas paulistas, enrolados 

nordestinos, batucadas, maracatu do Recife. Essa influência de gêneros de outros países 

se deu pela posição geográfica do país e pela inevitabilidade da circularidade cultural. 

Tinhorão (1991), ao comentar esse contexto observa que 

 

a resposta, segundo o que a pesquisa histórica revela, não se prende 
apenas à existência de uma continuidade sociocultural na área da 
fronteira paraguaio-brasileira, marcada pelas semelhanças de 
paisagem e de vida às margens do rio Paraguai, ao sul de Mato 
Grosso, mas a um pouco detectado fenômeno de inter-relacionamento 
de origem econômica: a presença de tropeiros paulistas na vasta área 
que se estende desde a região cuiabana e as barrancas do rio Paraguai 
até o sul de Campo Grande, na direção do rio Paraná. (TINHORÂO, 
1991, p. 274) 

 

A inevitabilidade da circularidade, por sua vez, leva sempre as heranças 

culturais de outros povos a interagirem com gêneros musicais brasileiros, resultando 

formas híbridas. E ao longo dos anos quarenta, graças, sobretudo a Raul Torres, esses 

três gêneros latino-americanos (Guarânia, Rasqueado e Bolero Mexicano) misturaram-

se à música sertaneja de forma intensa. Houve nesse momento a aceitação do público 

brasileiro e uma apropriação de capitais culturais de outros países, acontecendo a 

integração de elementos musicais brasileiros com temáticas românticas, o que trouxe 

uma nova forma ao sertanejo dessa época, que passou a ser chamado também de 

sertanejo pós-guerra. O termo pós-guerra se deve ao momento em que a segunda guerra 
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terminava na Europa e suas consequências já se faziam sentir também no Brasil, que 

forjava um contexto de diálogo maior com culturas diferentes, inclusive, com a cultura 

americana (ARIZA, 2006). Isso tendo em vista que os Estados Unidos da América 

saíram como um grande país hegemônico nesse contexto, preocupado em divulgar o seu 

way of life, esparramar as suas conquistas tecnológicas. Toda essa trama e abertura 

permitiram uma facilidade maior em termos de diálogos culturais diversos, o que 

reafirma a inevitabilidade de sequentes encontros culturais numa trama cultural. 

Por outro lado, nesse ambiente de concorrência e influência de gêneros 

latino-americanos, de avanços midiáticos e tecnológicos, de crescimento das cidades 

que favorece o êxodo rural, a música sertaneja iria consolidar-se no meio urbano, 

configurando mais um produto da indústria cultural. E isto aconteceu de forma mais 

consistente precisamente em fins dos anos 1950 e início dos anos 1960. A partir desse 

momento, esse gênero musical começaria a se distanciar realmente das suas origens 

rurais, passaria a ter menos identificação com a música caipira de raiz. 

Essa música, a sua interação com a indústria cultural, começaria a se afirmar 

como um produto musical preparado para tal meio, para rádio e TV. A exposição a um 

processo de profunda ligação com a mídia, de divulgação e de comercialização musical, 

tornaria a urbanização da música sertaneja um fato consumado. O híbrido fortemente 

marcado pela influência estrangeira, o bolero mexicano, a guarânia paraguaia, as polcas 

tchecas e habaneras afro-cubanas, fizerem mais sucesso que o próprio sertanejo raiz. A 

terceira fase já anuncia outro cenário de interações e investimentos relacionados a esse 

campo de produção musical, uma intensificação do processo que se esboçava. 

 
 3ª Fase: 

Leo Canhoto e Robertinho constituíram uma das duplas mais importantes e 

solicitadas dessa época (década de 70), sendo responsáveis por um novo evento na 

música sertaneja. Eles substituíram a tradicional viola e o berrante pela guitarra elétrica 

e por outros instrumentos da sofisticada tecnologia do som eletrônico. Em termos 

instrumentais, foi uma revolução, criaram para si uma imagem extremamente complexa, 

se apossaram da figura do cowboy norte-americano e, ao mesmo tempo, do jovem que 

absorveu toda a modernidade do meio urbano-industrial (CALDAS, 1999). É Tinhorão 
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(1991) quem ressalta a importância de uma transformação mercadológica nesse 

contexto, também no sentido de concorrer com o sucesso da jovem guarda. Observa:  

A necessidade de enfrentar a concorrência do iê-iê-iê, que a partir de 
meados dos anos 60 começava a vender com Roberto Carlos sua 
diluição do rock a uma suposta Jovem Guarda (ideal de 
―modernidade‖ para gente de periferia urbana), levou os criadores de 
música sertaneja a uma dupla tentativa de furar o cerco: o lançamento 
de novos gêneros na área da sua música e a busca de mudança da 
imagem pessoal dos seus intérpretes. (TINHORÂO, 1991, p. 193) 

 

Nessa tentativa de lançar novos gêneros, os arranjos instrumentais dessas 

músicas adicionaram instrumentos de orquestra, além da base instrumental do rock, já 

incorporada ao gênero. Segundo Nepomuceno (1999, p. 197), a dupla que mais marcou 

esse movimento, embora não tenha descartado a importância inicial da dupla Léo 

Canhoto e Robertinho, foi Chitãozinho e Xororó. Apresentando as ―baladas rancheiras 

com roupagem pop cantadas em terças‖, chegaram a características marcantes que 

deram uma maior dimensão à ligação sertanejo country inaugurada no final dos anos 

1940 por Bob Nelson.  O repertório de reggaes, baladas românticas, rocks e música 

country incorporava-se ao novo gênero sertanejo, que deixava também de ser cantado 

necessariamente em duas vozes (duplas), principalmente após a morte de Leandro da 

dupla Leandro & Leonardo e do cantor João Paulo da dupla João Paulo & Daniel. 

Seguindo a carreira solo não por opção, mas por força do destino, incrementando o 

espetáculo nos seus shows, muito provavelmente a carreira solo desses cantores abriu 

portas para os cantores da próxima fase: o sertanejo universitário. Abriu portas para 

esses músicos se lançarem em carreira solo, como foi o caso de Luan Santana e 

Gusttavo Lima, dentre muitos outros. 

 4ª fase 

No Brasil é o Sertanejo Universitário que corresponde à quarta fase da 

música sertaneja, portanto, aparecendo com força nas primeiras décadas do século XXI. 

Interagiu com mais força ainda com as conquistas tecnológicas que gradativamente se 

intensificavam e cada vez mais com maior rapidez, com a intensa incrementação dos 

meios de transporte, com o grande crescimento das cidades – megalópoles – elementos 

que vão possibilitar a circulação de fluxos comunicacionais nacionais e globais 

intensos, a ressignificação de elementos da cultura tradicional nesse contexto, a 
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reutilização desses bens culturais significativos pelo espírito do capitalismo 

contemporâneo. Enfim interagiram com o cenário pós-moderno de forma mais direta e 

intensa. Sobre esse cenário, Harvey (1993), observa:  

 

Geralmente percebido como positivista, etnocêntrico e racionalista, o 
modernismo universal tem sido identificado como a crença no 
progresso linear, nas verdades absolutas, no planejamento racional de 
ordens sociais ideais, e com a padronização do conhecimento e da 
produção. O pós-moderno, em contraste, privilegia a heterogeneidade 
e a diferença como forças libertadoras na redefinição do discurso 
cultural. [...] A fragmentação, a indeterminação e a intensa 
desconfiança de todos os discursos universais ou totalizantes são o 
marco do pensamento pós-moderno. (HARVEY, 1993, p. 19) 

 

Nesse contexto, esse gênero musical tomou conta de todo o país, ganhando 

cada vez mais fãs e músicos.  Consiste-se numa variação do clássico sertanejo, e sua 

principal característica é o ritmo empolgante e de fácil memorização que propicia 

muita interação com o público, o que remete à urbanidade do gênero sertanejo 

mencionado e a Tinhorão (1991) quando lembra que 

 

da mesma forma, na área da cultura e do lazer, essas diferenças levam 
o homem do campo a divertir-se normalmente em grupo (suas festas, 
realizadas ao ar livre, propiciam o canto e a dança coletivos), 
enquanto o da cidade tenderá a reunir-se em locais fechados (o que 
acaba conduzindo o ato de divertir-se à fórmula do espetáculo, com a 
divisão entre o público e o artista, e, no plano musical, ao 
aparecimento da arte individual da canção)   (TINHORÂO, 1991, 
p. 183). 

 

Historicamente os primórdios do sertanejo universitário está no estado do 

Mato Grosso do Sul, mais precisamente na região do pantanal. Um dos principais 

precursores desse gênero musical é a dupla João Bosco e Vinicius, que em 1991 se 

conheceram na cidade de Coxim-MS, onde moravam. Em 1994 participaram do Festival 

da Canção como adversários, ficando empatados em segundo lugar.  Desde então 

formaram dupla, passando a se apresentar em bares de público jovem e em vários 

eventos do Mato Grosso do Sul.  

O sertanejo universitário, assim como começara a fazer o sertanejo 

romântico, abandonou a temática ruralista, adotando os relacionamentos afetivos como 
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temática principal. No entanto, como afirmam as autoras Maurer e Muniz (2012), isso 

aconteceria em outro nível, tendo como tema: poligamia, traição e desejo. 

A temática de suas letras instiga o interlocutor a um espaço discursivo 
do amor, das dores, da traição, do desejo. É um tipo de música que 
não leva a uma reflexão do nosso papel social, porém inspira o que 
fica em segundo plano numa sociedade submetida à coação do 
capitalismo: o sentimento. (MUNIZ, 2012, p.5) 

 
Já para Faria (2010), essa mudança das letras trouxe à tona uma discussão 

sobre a atual situação da cultura brasileira:  

De fato, pode-se dizer que o repertório do sertanejo universitário 
reflete as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade brasileira na 
última década, o escamoteamento da cultura tradicional resultante da 
inserção do país num contexto de globalização, marcado pelo 
aprofundamento da internacionalização do capitalismo, acompanhada 
pelo desenraizamento e mercantilização da cultura (FARIA 2010, p. 
6). 

Todos esses autores, com focos diferentes, não deixam de apontar de forma 

indireta a integração do gênero com o cenário sócio-cultural com o qual interage, com 

as relações globais, com o mercantilismo da cultura. Não podendo deixar de falar na 

jogada de marketing, a profissionalização se faz presente como jamais visto no decorrer 

de toda história da música sertaneja. São pessoas envolvidas com a ―produção‖ do 

músico, com moda, com comunicação, com fotógrafos, designers, engenheiros de som, 

ou seja, com uma infinidade de áreas em prol da construção de uma imagem artística 

que agrade o gosto do grande público. A estrutura por trás de um artista reconhecido no 

âmbito nacional hoje é gigantesca. São assessores, empresários, maquiadores, coach 

vocal, personal stylist, personal trainner, nutricionistas, entre outros. A própria equipe 

que o artista monta é a encarregada de construir a imagem dele junto ao público, 

deixando para a gravadora o único dever de se preocupar com a qualidade da gravação 

do álbum. Toda essa construção do músico é decorrente dos processos ligados à 

indústria cultural. 

Amaral e Kehil (2013), comentando essa circunstância bem ligada ao 

cenário pós-moderno (HARVEY, 1993), afirmam que 

o sertanejo universitário posiciona os cantores em um nível de pop 

stars internacionais como Justin Bieber, por exemplo, utilizando 
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marcas e roupas como tênis, tatuagens, cabelos arrepiados, jeans e 
camisa xadrez – visual anteriormente adotado pelo rock – endereça ar 
mais pop e despojado a esse (AMARAL: KEHIL, 2013, p.5).  

As principais duplas, além de João Bosco e Vinicius e, alguns cantores solos 

de sucesso do gênero, que passaram por esse processo de produção são: Maria Cecília & 

Rodolfo, Marcos & Belutti, Marcos & Fernando, Victor & Léo, Gusttavo Lima, Luan 

Santana, César Menotti & Fabiano, Christian & Cristiano, João Neto & Frederico, João 

Carreiro & Capataz, Hugo Pena & Gabriel, Jorge & Mateus, Fernando & Sorocaba, Zé 

Henrique & Gabriel, Humberto & Ronaldo e muitos outros espalhados por todo o 

Brasil. 

A exposição dessas quatro fases que evidenciam o desenvolvimento da 

música sertaneja no Brasil foi mais minuciosa devido à posição central desse gênero 

musical nas reflexões apresentadas, ao ponto de partida que está na base da formulação 

do objeto de estudo e dos objetivos desse trabalho que remete às representações que 

colocam Goiânia/Goiás como centros desse processo que acabou de ser descrito.  Parte-

se dessas representações, para se investigar até que ponto os outros gêneros 

mencionados são também apreciados pelos goianienses. Daí o Samba, o Rock, a música 

sertaneja, acrescidos do choro e da MPB terem sido também abordados nesse 

levantamento dos gêneros brasileiros. O próximo capítulo vai versar sobre o cenário 

sócio-cultural histórico e musical de Goiás/Goiânia e levantar a trajetória histórica 

desses gêneros na capital goiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE 2 

 

O cenário histórico e musical urbano goiano/goianiense e seus 

processos identitários 

 

A abordagem da música popular urbana em Goiânia na atualidade exige que 

se faça também uma retrospectiva histórica do cenário musical goiano ligado a esse 

campo de produção musical, enfocado nas suas peculiaridades, buscando elementos que 

possam ser percebidos como capital cultural e simbólico, que, de acordo com Bourdieu 

(2003) se colocam no campo junto e/ou em conflito com as forças ligadas ao capital 

econômico, sobretudo, na atualidade. Como esses capitais cultural e simbólico estarão 

interferindo residualmente na contemporaneidade, faço Freire (1994) dialogar agora 

com Bourdieu, quando afirma que a música, nas suas práticas e organização sonora, está 

perpassada pela dinâmica social implicada com uma temporalidade múltipla: 

convivência intrincada entre passado, presente e futuro. Segundo essa autora, baseada 

também no representacional, ―os modos e ordenação das estruturas e formas musicais 

expressam e propõem significações, posto que a música, como qualquer outra forma de 

linguagem, não opera com um universo fixo de significados‖, lembrando ainda que 

―contém em si mesma a possibilidade de novas ordenações e significações‖ (FREIRE, 

1994, p. 134). Referindo-se nesse contexto aos níveis de significado atuais, residuais e 

latentes, passíveis de serem percebidos numa estrutura e prática musical, acrescenta:  

os signos utilizados na linguagem musical reportam-se à rede 
simbólica presente no momento histórico de sua elaboração, mas 
também podem ser investidos de outras significações que não 
correspondam a esse mesmo momento histórico, assim como podem 
portar, residualmente, significados elaborados em momentos 
históricos outros e que, portanto, estão sendo utilizados através de um 
processo de ressignificação. É aqui que se inserem os três níveis de 
significados concebidos como inerentes à música e, portanto, 
necessários à elaboração de qualquer relato histórico sobre ela. 
(FREIRE, 1994, p. 129). 
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Constatações que confirmam aqui o investimento na percepção da música 

como uma estrutura simbólica, implicada com o representacional forjador de processos 

identitários e imbrincada com práticas que também ajudam a forjar o tempo e espaço 

com o qual interagem (CASTORIADIS, 1995; FREIRE, 1994), o que requer, nesse 

momento, que se localize o tempo e o espaço em questão nesse trabalho. 

 

2.1 Cenário histórico goiano: o forjar de uma trama cultural 
A exploração brasileira realizada por Portugal levou à descoberta do ouro no 

final do séc. XVII e séc. XVIII o que desencadeou um processo de busca por riqueza 

aparentemente fácil, que se tornou conhecido como corrida do ouro, conforme 

mencionado por Cotrim (2002) 21.  Segundo Reis (2007), pessoas de diversas partes do 

país e vários portugueses empreenderam uma busca que possibilitou encontros 

múltiplos na base da cultura emergente. Interagindo com esse contexto, os estados de 

Minas Gerais e Goiás começaram a se povoar intensamente, exatamente por possuir 

inúmeros rios e ribeiros em sua bacia hidrográfica que tinham condições de possibilitar 

a descoberta de pepitas de ouro, o que propiciou uma crescente nos processos de 

construção das cidades.  O grande sonho da riqueza fácil, na maioria das vezes utópica, 

foi o que realmente alavancou os primeiros passos de desenvolvimento financeiro que 

moveria essas cidades que surgiam de encontros culturais e étnicos inevitáveis.  

 A mistura nesses espaços de portugueses, africanos, índios, cariocas, 

paulistas, pernambucanos, dentre outros, possibilitou um enriquecimento não apenas do 

ouro, mas também cultural.  A cidade de Vila Boa de Goiás, a antiga capital do estado 

de Goiás, surgiu com a mineração no século XVIII e, como as demais vilas que 

surgiram nesse contexto, recebeu pessoas de diferentes locais no seu território.  Abrigou 

uma diversidade humana num curto período de contato com o sucesso da mineração, 

seguido logo depois de um grande período de decadência que, no entanto, não descartou 

um processo de ―mitificação do ouro‖, além de possibilitar a presença da figura do 

―sertanejo, rude e atrasado‖, o que foi observado com Botelho (2002) quando afirma 

que  
                                                           
21 Mencionando o ciclo do ouro no país, Cotrim (2002) observa que as primeiras grandes jazidas de ouro 
foram encontradas no interior da colônia somente no final do século XVII. A partir da descoberta do ouro 
de aluvião no vale do rio das Mortes e no vale do rio Doce, entre 1693 e 1695, a região passou a ser 
chamada de Minas Gerais. A notícia do ouro espalhou-se rapidamente, provocando uma corrida de 
pessoas à região, o que incluiu os reinóis, como eram chamados os que nasciam no reino de Portugal. A 
ambição de enriquecer explorando o ouro era tanta que muita gente não media esforços para chegar até as 
minas. Para lá se dirigiam muitos brancos, mestiços, indígenas e negros.  
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o imaginário goiano constitui-se a partir da mitificação de apogeu do 
ouro, de curta duração em contraposição a um grande período de 
decadência em que a figura do sertanejo, rude e atrasado, foi o grande 
representante. Ao mesmo tempo, seguindo Hobsbawm (1984, p.9), 
uma ―tradição de civilização começou a ser inventada‖, associada ao 
período de mineração, momento em que a região passou a ser habitado 
pelos herdeiros dos bandeirantes – elo necessário entre as populações 
goianas e a civilização – e no imenso e distante sertão goiano, as 
dificuldades começaram a ser gradativamente superadas (Botelho, 
2002, p. 44). 

 

Mas a posição interiorana do estado, a escassez do ouro e consequente 

decadência econômica da região, no entanto, levaram a representações culturais 

elaboradas pelo resto do país que, por muito tempo, remeteram a uma sociedade 

atrasada, não desenvolvida e sem perspectivas de progresso. O retrocesso, devido à falta 

do ouro, gerou um isolamento e uma dificuldade material da própria sociedade, que 

favoreceram a procura de outra atividade pelos goianos que pudesse garantir o seu 

próprio sustento econômico, e, em termos da sua interação com o panorama nacional, a 

uma nova perspectiva de integração à economia nacional, o que levou Botelho (2002) a 

observarem que   

após um longo período de isolamento, quando predominou a atividade 
agropastoril, o Estado de Goiás começou a se integrar à economia 
nacional. Tal fato se deu quando, a partir de 1915, ocorreram a 
expansão econômica cafeeira e a ampliação das atividades industriais 
urbanas nos Estados de Minas Gerais e São Paulo. Nesse momento, 
uma população atraída pelas novas áreas de cultivo buscaram terras 
produtivas na região centro-sul. Ocorreu em consequência dessa frente 
pioneira em expansão, a construção da estrada de ferro e de rodagem, 
tornando a região sul do Estado mais povoada e valorizada. 
(BOTELHO, 2002, p. 44) 

 

Assim, já partir da segunda metade do século XIX e primeiras décadas do 

século XX, depois do ouro e dos momentos de extrema decadência, a principal 

atividade desenvolvida passou a ser a agropecuária. Frustradas por não obter sucesso na 

corrida do ouro, as cidades goianas não deixaram, no entanto, de se ver em um 

constante crescente populacional. E, nesse contexto, o movimento de expansão 

econômica passou a estar relacionado com o café e com o gado, que se tornaram as 

pepitas de ouro de uma nova corrida simbólica em busca da tão sonhada riqueza.   

As terras propícias ao cultivo de café e pasto para atividade agropecuária, 

portanto, juntamente com a expansão das estradas de rodagem e estradas de ferro 
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adentrando o século XX, se constituíram na possibilidade de crescimento econômico e 

desenvolvimento, num contexto que visava o reconhecimento da importância do estado 

no cenário nacional (CHAUL, 1988).  Por outro lado, esse período trouxe uma 

afirmação também de oligarquias e a perspectiva de um caminho dicotômico entre o 

comodismo do continuar onde se estava e a revolução de arriscar uma ousada mudança 

da capital do estado.22 Essa última circunstância trazia a possibilidade de transformação 

social, que teve na frente o interventor Pedro Ludovico Teixeira, enfrentando as 

correntes de mudancistas e antimudancistas.  Segundo Botelho (2002),  

 

no plano interno, a identidade dos goianos se definia entre 
mudancistas e antimudancistas, rótulos classificatórios significando, 
respectivamente, progressistas e retrógrados. Parte da estratégia de 
Ludovico para neutralizar os adversários foi a recuperação das antigas 
opiniões sobre uma nova capital, como garantia da isenção avaliativa 
de suas intenções, pois a mesma constatação partira de pareceristas 
ilustres e de conhecedores dos problemas estaduais(Botelho, 2002, p. 
75), 
 

Novas representações culturais de um povo ―goiano‖, imaginado como um 

povo sem perspectiva, começaram a se esboçar, sobretudo, relacionadas à ala e ação dos 

mudancistas. A visibilidade no cenário socioeconômico nacional também implicava em 

representações ligadas ao crescimento e riqueza do estado. Havia terra fértil tanto para 

pasto quanto para as lavouras cafeeiras, havia como transportar todos esses produtos 

aproveitando a expansão das estradas de ferro e rodovias. Instalavam-se mudanças com 

crescimento garantido e Goiás se transformava agora num estado agropecuário com 

perspectivas de integração a um país moderno. A mudança da capital simbolizava 

também essa nova perspectiva. 

Seguindo essa lógica de pensamento, o que a parte política do estado fez foi 

movimentar-se em direção a uma nova realidade, mas que carecia ainda de ousadia e 

rupturas, ruptura com o passado, caminhar rumo à transferência da capital. Segundo 

Botelho(2002),  essa transferência da capital seria o ponto de ruptura com o símbolo de 

uma sociedade fracassada, a objetivação do investimento na criação de um novo 

símbolo representado por uma capital moderna em ascensão e crescimento.  Fez-se 

necessário romper com as velhas representações culturais, portanto, renascer a partir das 

                                                           
22 Segundo os autores abordados, a antiga capital do estado de Goiás, Vila Boa e depois cidade de Goiás, 
sobretudo geograficamente, não favorecia essas perspectivas de mudança e afirmação do estado no 
cenário brasileiro. Tornou-se então importante deslocar a capital para um outro espaço, construir uma 
cidade moderna, planejada, que surgiria como o símbolo das novas pretensões de um grupo de goianos.  
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possibilidades de crescimento e reconhecimento da sua importância no âmbito nacional. 

A nova capital, o símbolo desse pensamento, emanava essas novas representações, e, 

como parte integrante de outro símbolo, estava no projeto também de um país que 

marchando para o oeste, visava a integração de suas regiões para se efetivar como um 

país moderno, concretizar a sua política nacionalista, política essa que partia desses 

princípios nesse momento. Botelho, (2002) lembram que 

 

a construção de uma nova capital para o estado de Goiás estava dentro 
das metas a serem alcançadas pela Marcha para Oeste. Para a Nação 
Brasileira, Goiânia representou a concretização de um discurso no 
momento em que o símbolo se corporificou e se transformou em um 
marco na concretização da política nacionalista: o Brasil civilizado, a 
partir da integração de suas regiões, pretendia marchar a passos largos, 
rumo ao progresso e à civilização rompendo, definitivamente, com um 
passado de inferioridade diante do mundo civilizado (BOTELHO, 
2002, p. 44).  

 

As representações antigas eram extremamente carregadas de negatividade, 

era necessário mostrar uma transformação em todos os aspectos, seja ele social político 

econômico ou cultural. No plano político, a própria mudança de capital incorporava 

objetivos e ações, conforme já comentado. No econômico, a expansão agropecuária e 

cafeeira demonstrava novos investimentos e, no social, as transformações seriam 

consequentes. Mas os idealizadores da transferência da capital queriam ir além, queriam 

mostrar que também era possível um crescimento cultural, conforme observações de 

Botelho (2002):  

Para os intelectuais goianos, que se agruparam em torno de Pedro 
Ludovico, a ideia de uma nova capital para Goiás associava-se ao 
moderno, ao progresso, ao desenvolvimento econômico, social e 
cultural e ao seu pertencimento à Nação Brasileira (BOTELHO, 
2002, p. 44): 

 

A proposta da nova capital, portanto, que teve o apoio também de 

intelectuais às ideias e ideais mudancistas propostos por Pedro Ludovico, não deixava 

de incorporar uma chance desses intelectuais obterem uma visibilidade nacional, o que 

se consistia em outra chance de ouro para mudar os olhares da própria nação sobre 

Goiás, para efetivar o reconhecimento de seu pertencimento à nação brasileira. 

Cogitava-se agora a convivência do tradicional com o moderno: 
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O propósito de ruptura com o passado explícito nos primeiros embates 
de Ludovico para a mudança de capital é matizado na medida em que 
o projeto da nova cidade se consolida. Aparece a ideia de interação 
entre o tradicional e o moderno, que será amplamente propagada nos 
discursos da cerimônia de Batismo Cultural. (BOTELHO, 2002, p 79). 

 

O dia 05 de julho de 1942 foi considerado a data de inauguração, definida 

com o Batismo Cultural de Goiânia, que aconteceu incentivando também encontros e 

congressos que chamaram atenção para a cultura goiana, para o trabalho de intelectuais 

e pesquisadores locais.  Goiânia queria se mostrar como uma cidade constituída por 

pensantes e pesquisadores que tinham gabarito para trabalhar em prol de uma sociedade 

melhor. Eram os primeiros passos de uma sociedade rumo à mudança, ao 

desenvolvimento, ao reconhecimento de que era necessário colocar a tradição junto ao 

investimento no novo, integrar o antigo ao novo, ou seja, interagir com o tempo e 

significados múltiplos que a estavam forjando (FREIRE, 1994), e, não pode deixar de 

ser lembrado, tempo e significados constituídos também pela música.  

 

2.2 Cenário histórico musical goiano: memória e herança cultural 
A historiografia musical goiana (MENDONÇA, 1981; RODRIGUES, 

1982), ao abordar esse cenário, lembra que a modinha, um dos primeiros gêneros da 

música popular urbana brasileira (TINHORÂO, 1998), conforme já citado, já no século 

XIX foi bastante cultivada em terras goianas.  Referindo-se à antiga capital que surgiu 

no ciclo do Ouro, Dias (2008) observa que 

a partir de meados do século XIX, na antiga capital, Vila Boa (hoje 
cidade de Goiás), bem como em tantas outras paragens, as serenatas e 
os saraus foram tornando parte das atividades obrigatórias da boa 
sociedade que se reunia, ora na casa de um, ora de outro. Assim, ao 
som do violão, da flauta, do bandolim e, mais tarde, do piano, ouvia-
se um repertório bastante diversificado que incluíamodinhas, 
lundus e até árias e canções italianas (DIAS, 2008, p. 130) [Grifos 
meus]. 

 

Já segundo Rodrigues (1982), esses encontros propiciados pelos saraus e 

serestas foram primordiais para a divulgação e socialização de um novo modo de tocar e 

cantar esses gêneros musicais, adaptados às novas realidades da sociedade goiana. Além 

de um momento de lazer propiciavam também um encontro cultural onde músicos e 

cantores podiam expressar sua arte, somando-se aos poetas que contribuíam para as 
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composições. As estruturas poéticas, juntamente à leve sonoridade dos violões, flautas e 

bandolins, integravam um ambiente intimista de cultivo da arte sem fins lucrativos. 

Cultivava-se a arte pela arte, música pelo prazer de se fazer música.   A música popular 

urbana, sobretudo a modinha, se mesclava ali com o cultivo de áreas italianas, o que 

influenciou na forma de cantar, na escolha dos instrumentos, nas interpretações, na 

prática e nas peculiaridades características da música popular que ali se forjava, 

interagindo com a realidade desse povo. Rodrigues (1982), descrevendo também as 

peculiaridades das reuniões musicais realizadas pelos goianos, observa que 

 

reunindo-se à noite em horas de devaneio nas casas de amigos como 
nas de Virginia da Luz Vieira, Don‘Anna Tocantins, Leonor Iracema 
de Barros Camargo (d. Sinhá), Joaquim de Sant‘Anna, Moisés Lopes 
Zedes e outros, buscavam ouvir e cantar as lânguidas modinhas. A 
essas reuniões deram o nome de Tocatas que correspondem as 
―serenatas de salão‖ diamantinenses, só que em Diamantina eram 
feitas a portas fechadas e, em Goiás, escancaravam portas e janelas 
para que os ouvintes excedentes e transeuntes, apelidados de sereno, 
pudessem apreciá-las da rua. Estando as salas repletas, os assistentes 
iam trazendo de casa suas cadeiras para apreciá-las da rua mesmo. 
Nessas tocatas nasceram e viveram modinhas. Versos daqueles poetas, 
musicados pelos companheiros que, mesmo intelectualizado, não 
rebuscaram sua linha melódica, conservando seu caráter popular. 
(RODRIGUES, 1982 p. 97-98) 
 
 
 

Nas tocatas de Villa Boa de Goiás, portanto, um canal importante de 

divulgação dessa música, poesia e música constituíam parceria, eram ligadas ao seu 

cotidiano, à sua paisagem, a seus amores e paixões. No dizer de Mendonça (1981), 

lembrando a tradicional modinha Noites Goianas,  

 

os poetas vilaboenses tinham como fonte de inspiração as belezas da 
sua cidade, de sua amada, ou expandiam seus padecimentos de amor. 
Assim foram cantadas as belezas das Noites Goianas com versos de 
Joaquim Bonifácio (que figuram em seu livro ―Alguns Versos‖, 
musicado por Joaquim Santana) (MENDONÇA, 1981, p. 335). 
 
 

Os intelectuais, além de contribuir com suas poesias foram responsáveis por 

propagar a modinha, possibilitando que as tocatas fossem consideradas um evento 

cultural livre para todos, popularizando as canções e divulgando assim o trabalho de 

ambos, literários e músicos. A mesma autora lembra ainda que ―os intelectuais, que 

eram seresteiros, levaram das Tocatas para as ruas e praças as suas modinhas, que com 
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o passar dos anos, misturaram-se às anônimas ou adquiriram controvertidas autorias, 

chegando assim até nossos dias‖. (RODRIGUES, 1982, p.98). 

 
Assim, com fundamentação em Rodrigues (1982), pode se dizer que 

modinhas ao som de violões, flautas e bandolins, foram tomando os saraus e casas da 

comunidade de Vila Boa de Goiás, se tornando um marco em termos da identidade 

musical goiana até os dias atuais, já que pôde ser tomada aqui como um dos elementos 

residuais que se entrelaçam na trama cultural goianiense. Nesse contexto inicial, 

favoreceram também a prática das serestas e a figura do ―seresteiro‖, quando levada 

para as praças e diversos outros locais da cidade de Goiás. Clímaco (2012), referindo-se 

também à prática da modinha na sua relação com a prática das serestas em Goiás, 

citando Rodrigues (1982), observa:  

 
Pratica que depois ocasionou outra tradição dos goianos, as 
―serenatas‖, que eram realizadas por grupos de músicos que saiam 
pela cidade com seus instrumentos, entoando ―modinhas‖ sob o luar, 
debaixo das janelas de amigos, namoradas, ―em pontos pitorescos‖ da 
vila. (RODRIGUES apud CLÍMACO, 2012, p.567). 

 

Já Mendonça (1981), comenta sobre a herança portuguesa implicada com a 

modinha e com o instrumento que a acompanha – a viola portuguesa - já direcionando 

para outro aspecto que se tornaria um elemento residual importante no universo musical 

goiano ligado ao campo de produção musical urbana: 

 

Da moda portuguesa a duo, tão usada na 2ª metade do século XVIII e 
que era cantada a duas vozes paralelas, criou-se no Brasil a moda de 
viola tão ouvida ainda nas cidades do interior de Goiás e onde a 
melodia, cantada em terças, guarda consigo a feição do canto em 
dueto. (MENDONÇA, 1981, p.329.) [Grifos meus]. 
 
 

Existem nessa interação da modinha com a viola e, depois, com a moda de 

viola, elementos que seriam parte do sertanejo de raiz goiano.  Segundo Vilela (2011), 

esse gênero musical – música sertaneja - que o senso comum tem indicado como um 

dos gêneros mais solicitados pelo público goiano/goianiense, tem os seus primórdios 

num caminho percorrido bem próximo àquele percorrido pela modinha. Ambos estão 

ligados à cultura surgida após o ciclo dos bandeirantes no século XVII/XVIII, implicada 

com as várias transformações sócio-econômicas que interferiram nas soluções mínimas 

que mantinham a vida das pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, 
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pessoas essas mais diretamente ligadas ao ciclo do ouro e às suas consequências que 

levariam, mais adiante, ao êxodo rural (VILELA, 2011). Êxodo rural que está na base 

de uma música caipira cultivada na cidade.   

Faz-se mister dizer, no entanto, que a cidade de Goiânia, uma cidade 

moderna, projetada no cenário da Marcha para o Oeste na década de trinta, convivendo 

com a diversidade desde o seu florescimento, recebeu também essa herança cultural e a 

desenvolveu, assim como desenvolveu outros gêneros que chegaram na cidade moderna 

que emergia também a partir de encontros diversos.  Desenvolvimentos que serão 

comentados a seguir, tendo como fundamentação importante, de um lado, os dois livros 

(CRUVINEL; CHAFIN, 2006 e 2012) que traçam a trajetória histórica da música 

popular urbana em Goiânia, relacionada a um cultivo histórico de vários gêneros da 

música popular brasileira (MPB, Samba, Música Regional, canção, dentre outros), e, de 

outro lado, trabalhos acadêmicos e relatos de músicos que tem uma história relacionada 

à pratica do gênero musical choro na cidade (AYRES, 1999), do rock (CARVALHO, 

2004) e da música sertaneja (SAMPAIO, 2010), não mencionados pelos dois autores, 

mas inerentes à trama sócio-cutural goianiense, como verificado também através de 

arquivos virtuais do jornal O popular e da pesquisa em sites da internet e páginas das 

redes sociais. 

 

2.3 Contexto musical goianiense: a trajetória histórica da música 

popular urbana 

Um aspecto da música popular urbana produzida na cidade de Goiânia 

observado, segundo Cruvinel; Chaffin (2006; 2012), e que traz a sua marca, sobretudo, 

a partir das décadas de 1970/2000, está englobado na sigla MPB23, numa alegação ao 

que era considerada música popular brasileira por um grupo de músicos que começaram 

a atuar nesse cenário. Compositores expressivos no universo musical goianiense 

consolidaram suas carreiras nesse período, como é o caso de Gustavo Veiga, Carlos 

                                                           
23O termo MPB nesse contexto, conforme foi abordado por Cruvinel;Chaffin (2006;2012) em suas obras 
que também fundamentam esse trabalho, está relacionado à diversidades de gêneros musicais brasileiros e 
não a um gênero musical denominado MPB. Segundo autores como Campos (1993), a sigla MPB aponta 
também para um gênero musical brasileiro que ganhou espaço no cenário cultural da década de 1960, 
junto ao investimento musical de músicos como, por exemplo, Carlos Lyra e Nara Leão. Músicos que, 
depois de terem atuado de forma decisiva no cenário que fez surgir a Bossa Nova, resolveram cunhar uma 
abordagem social nas temáticas por eles trabalhadas, investindo também no sambista do morro e na vida 
sacrificada do homem nordestino. Esse gênero foi muito divulgado pelos Festivais televisivos das década 
de 1960/1970 estando, no período da ditadura, relacionado também à canção de protesto. Como já dito, o 
uso da sigla aqui não se refere a esse gênero, apenas. 
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Brandão, Nars Chaul, João Caetano, Marcelo Barra, Pádua, Fernando Perillo, dentre 

muitos outros.  Muitos deles participaram dos Festivais que aconteceram sobretudo, nas 

décadas de 1970, festivais esses que tiveram muita importância para um grupo de 

compositores e intérpretes que valorizavam certos gêneros musicais que eram 

englobados por eles na sigla já mencionada. Carlos Brandão, um dos principais 

representantes desse grupo, em relato a esse pesquisador, comentou sobre a produção 

dessa música em Goiás, especificamente em Goiânia, já apontando também a 

importância do rock and roll, da música pop da música sertaneja nesse cenário: 

 

Aqui em Goiás se faz um dos melhores rock and roll do Brasil, se faz 
uma das melhores música pop do Brasil,... mas se faz música sertaneja 
reconhecida no Brasil todo, se faz uma MPB de altíssima qualidade 
que é muito pouco divulgada. (BRANDÃO, 2015) 24 [Grifos meus]. 

 

  Brandão se refere aí à música que foi denominada no contexto goiano de 

MPB (Samba, MPB – o gênero - Bossa Nova, Canção, Música Regional brasileira e 

goiana). Essa música foi abordada nos dois livros que serão analisados a seguir - MPB 

EM GOIÁS compositores dos anos 70 (2006) e MPB em Goiás novos compositores 

(2012) de Reny Cruvinel e Luiz Chaffin - e integra o repertório do projeto cultural 

Goiânia Canto de Ouro, coordenado por Brandão e Luiz Chaffin. Carlos Brandão deixa 

claro no seu relato que essa MPB goiana precisa ser mais divulgada e que a música 

sertaneja produzida em Goiás, considerada no seu aspecto relacionado à indústria 

cultural, e não precisa de divulgação pelo fato de estar na mídia o tempo todo. 

Quando se massifica uma música e você obriga o público a ouvir, o 
público gosta, o público aprende. O povo fala assim ―Ah, a música 
daqui ninguém sabe‖, ninguém sabe por que não toca. Então se tocar 
Beethoven todo dia 10 vezes por dia todo mundo vai assoviar pela 
rua! ... Só sabe tocar sertanejo, é óbvio! Agora vou passar para o 
sertanejo, o povo não gosta só de sertanejo não, o povo gosta porque é 
massificado pra ouvir essa ...E mais, os sertanejos, produtores 
sertanejos, eles enfiam jabá nesses caras de rádio e eles tocam isso o 
dia inteiro, então as pessoas cantam porque são massificadas pra ouvir 
isso. (BRANDÃO, 2015) 

 

                                                           
24Entrevista concedida por Carlos Brandão, compositor e produtor cultural, em Goiânia no dia 15 de 
março de 2015. 
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Segundo esse entrevistado, a MPB em Goiás, por não ter essa característica 

de divulgação da mídia e muito menos o intuito de pagar o ―Jabá25‖ para as rádios, teve 

em seus primórdios um meio de divulgação muito importante: a era dos festivais. 

Brandão nesse momento fala das forças que atuam num campo de produção cultural, 

conforme abordado aqui com Bourdieu (2003), que fazem nesse momento capital 

econômico e midiático se colocarem em conflito com o capital simbólico. 

 

 

2.3.1 A era dos festivais em Goiânia 

De acordo com Brandão (2015) e Cruvinel; Chaffin (2012), eram três os 

festivais de maior relevância no Estado: o GREMI (Grandes Revelações da Mocidade 

Inhumense), o Festival Universitário de Música Popular Brasileira e o Festival 

Secundarista da Canção (Comunica-Som). Como o GREMI foi o festival de maior 

regularidade e longevidade (1968-1993), o ano de sua primeira edição, 1968, foi 

considerado o marco inicial do que pode ser chamado a Era dos Festivais em Goiás.  

Versando sobre os primórdios do cenário musical goianiense ligado ao 

campo de produção musical relacionado à música popular urbana e já ressaltando a 

importância dos festivais goianos, Cruvinel; Chaffin (2006) observam que nos anos 70 

em Goiás, os cantores, músicos e bandas que queriam investir em suas carreiras tinham 

apenas três caminhos a percorrer a fim de se consagrar como artistas com visibilidade: 

as bandas de baile, as boates com música ao vivo e os festivais. 

Nos anos 70 quem queria viver de música popular em Goiás 
encontrava, normalmente, três caminhos: as bandas de baile, as boates 
com música ao vivo e os festivais. Nos dois primeiros casos, tocava-se 
o que fazia a cabeça do público na época.  Quanto mais fiel ao produto 
original, melhor. Além disso, as músicas dançantes tinham a 
preferência. Já o Festival era diferente. Ali o músico revelava a sua 
própria alquimia musical. Era o momento de fazer valer a criatividade; 
de unir as influências musicais e diversas leituras para lapidar uma 
nova canção. Alguns músicos, na busca pela consolidação de uma 
carreira totalmente ligada à música, chegaram a experimentar as três 
alternativas. (CRUVINEL: CHAFFIN, 2006, p. 11). [Grifo meu] 

 

                                                           
25 Jabá – Segundo a pesquisadora Katia Suman (2006) Trata-se, portanto, da análise da mercantilização da 
música nas rádios através de acordos comerciais também chamados de Jabá, forma reduzida da expressão 
jabaculê, que significa suborno, e por extensão de sentido, gorjeta, gratificação ou qualquer coisa usada 
para corromper alguém, ou seja, é a propina concedida pelos interessados, artistas, promotores ou 
gravadoras, para garantir a execução de determinadas canções no rádio. 
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Como pôde ser constatado com esses autores e na fala de Brandão, para 

divulgar o seu trabalho, muitos músicos goianos estavam inseridos nas bandas de bailes 

que faziam animação das festas e nas boates de música ao vivo e, geralmente, seu 

repertorio relacionado a essas circunstância estava calcado na música de massa da 

época, ou seja, no hit do momento. Nesse contexto, se enquadravam em um 

determinado padrão divulgado pela indústria cultural, e tinham, na terceira e última 

opção, os festivais de música, a oportunidade para mostrar a sua criatividade, a sua arte. 

Brandão fala sobre a sua atuação nesses festivais:  

Mas eu mesmo participei muito disso, desses festivais e de um festival 
chamado ―Festa do compositor goiano‖ que ele [sic] é feito pelo Paulo 
Magalhães que hoje acho que ele é vereador. Ele fez durante 2 ou 3 
anos aqui em Goiás que, ele tinha um jornal e o jornal conduzia esse 
festival. 

E acrescenta:  

Eu participei do primeiro festival universitário de música popular 
brasileira feito pelo DCE da UFG, na verdade quem conduziu foi o 
Francisco Paz que era o radialista da rádio universitária da época, mas 
foi feito pelo DCE da UFG. Ele fez dois e eu participei do primeiro. 
Depois participei de um Comunica-Som, um ou dois Comunica-Som, 
mas fui em todos e tinha vários amigos participando.  

 

Cruvinel; Chaffin (2006, p 11) dizem ainda o seguinte sobre os festivais 

goianos desse período: 

Amado por uns, odiados por outros, o festival teve, em Goiás, um 
papel fundamental na trajetória de muitos que mantiveram vivo o 
sonho de atuar profissionalmente com música. Os festivais 
secundaristas e universitários no final dos anos 60, e mais tarde o 
Comunica-Som e o GREMI se tornaram pontos de referência e 
estimulo aos compositores, além de servir como momento de 
convivência e contato entre criadores musicais e destes com o mundo 
do mercado fonográfico. Muitos músicos consagrados, produtores de 
grandes gravadoras, críticos musicais entre outros, eram convidados 
para o júri desses festivais e se tornavam uma ponte para os 
compositores de Goiás. Foi assim, por exemplo, que Araguaia, 
composição de Rinaldo Barra, entrou em um disco de Fafá de Belém. 
O produtor do disco, Roberto Santana, estava no Comunica-Som de 
1976 e, como tinha espaço para uma música no repertório que seria 
gravado, decidiu que Araguaia, vencedora do Festival, seria a canção 
escolhida. (CRUVINEL; CHAFFIN, 2016, p. 11) 
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Especificamente sobre o Comunica-Som, já evidenciando a extensão e 

efeitos desse festival, observam: 

 

Coordenado pelo jornalista Arthur Rezende, o Comunica-Som teve 
inicio em 1971 e na sua sétima edição produziu um disco com as 
primeiras colocadas. Outros Carnavais, de Renato Castelo e Guliver 
Leão, foi a vencedora desse ano, mas o disco traz também a vencedora 
da edição anterior, O Que Será de Nós, de Cesinha Canedo e Paulinho 
Gordo. Músicas que depois se tornariam conhecidas do público goiano 
também estavam nesse LP, como Triste Papel, de Ricardo Leão, João 
Caetano e Otávio Daher, e Sol da Manhã de Fernando Perillo e Carlos 
Ribeiro. (CRUVINEL; CHAFFIN, 2016, p. 11) 

 

Já pode ser lembrado aqui, pensando no residual, que essa premiação na 

forma de gravação acontece ainda em Goiânia no Festival SESI que será abordado mais 

adiante. Num outro momento, possibilitando ainda falar do residual ao colocar o foco 

no Festival GREMI26, esses autores revelam a maneira como esses festivais surgiam e a 

sua condição de locus de revelação de compositores que, até hoje, tem um nome 

respeitado no cenário goiano, como é o caso de Juraíldes da Cruz:  

 

O GREMI nasceu a partir de uma iniciativa do Clube dos Trinta, de 
Inhumas/ GO, que promoveu um pequeno festival de música com seus 
próprios sócios em 1968. O clube era formado por trinta casais 
solteiros além dos sócios beneméritos. Eles tinham como objetivo 
desenvolver um trabalho social com uma visão totalmente 
filantrópica. O festival foi o ponto de partida, por exemplo, para 
Juraíldes da Cruz que, em 1976, ao participar pela primeira vez de um 
concurso musical, acabou ganhando o primeiro lugar com Pai João. 
(CRUVINEL; CHAFFIN, 2016, p. 11) 

 

Os festivais de música que tiveram o seu auge na década de 1970 se 

consistiam, portanto, segundo esses mesmos autores, ―numa vitrine onde os músicos 

podiam apresentar o próprio trabalho de composição‖ (CRUVINEL; CHAFFIN, 2016, 

p. 11),  

                                                           
26 Segundo Cruvinel e Chaffin (2006, p. 11), o GREMI tem sido o festival de maior longevidade, ainda 
que a sua realização sofra interrupções. Lembram que os festivais, embora não tenham mais o vigor que 
tiveram nos anos 1960 e 1970, ainda cumprem o seu papel principal: revelar novos compositores e 
intérpretes. 
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Em um importante meio de circulação da música nesse campo de produção 

musical, se Bourdieu (2003) e Napolitano (2002) forem lembrados. 

 

2.3.2 O programa Frutos da Terra 

Já observando outro aspecto propiciador da circulação musical, um nome 

importante na observação de alguns elementos da trajetória histórica da divulgação da 

música do campo de produção musical ligado à dimensão cultural popular urbana em 

Goiânia é o nome de Hamilton Carneiro.  Já atuando com publicidade e televisão na 

década de 1980, Hamilton Carneiro lançou em 1983 um programa de televisão na TV 

Anhanguera, afiliada da TV Globo, chamado Frutos da Terra. Esse programa, que tem 

como tema de abertura um poema do próprio apresentador musicado pelo compositor 

Genésio Tocantins, continua desde então sendo exibido semanalmente, tendo como foco 

a valorização e divulgação da cultura popular goiana. Tem possibilitado a inúmeros 

artistas divulgar sua música no estado, sendo que alguns deles têm conseguido romper 

as barreiras regionais, ganho palcos nacionais, como é o caso da cantora Maria Eugênia, 

intérprete da música Companheiro composta por Marcelo Barra, Naire e Tibério 

Gaspar. Companheiro foi tema de abertura da novela Araguaia transmitida 

nacionalmente pela rede globo entre 27 de setembro de 2010 e 8 de abril de 2011.  Esse 

é o caso também de João Caetano, um dos mais reconhecidos compositores e intérpretes 

goianos, que estabeleceu importante parceria com o compositor Ivan Lins, com o qual 

compôs um dos principais temas da novela Pantanal, exibida pela Rede Manchete entre 

27 de março e 10 de dezembro de 1990. 

Esses comentários introdutórios, portanto, já possibilitaram vislumbrar que 

o campo de produção musical goianiense, se percebido também no seu âmbito maior, 

apesar das representações cultivadas pelo país, tem possibilidades de se revelar também 

na sua diversidade e está sujeito às diferentes forças que ali atuam. Através de uma 

pesquisa sistematizada, portanto, está se apresentando com chances de evidenciar outras 

representações culturais, de apontar para possibilidades de se comprovar que a música 

sertaneja é apenas uma das suas importantes facetas indenitárias e não a única, ou, 

mesmo, aquela que predomina.    
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2.4 A busca sistematizada em direção aos objetivos propostos. 
A investigação que se ocupou de forma sistematizada da busca desses outros 

ângulos identitários da música popular urbana em Goiânia, visando num primeiro 

momento a sua trajetória histórica, teve como ponto de partida uma análise dos livros 

MPB 27  EM GOIÁS compositores dos anos 70 (2006) e MPB em Goiás novos 

compositores (2012) de Reny Cruvinel e Luiz Chaffin, autores já mencionados aqui. As 

obras desses autores se constituem em dois dos poucos livros que fazem referência a 

esse campo de produção musical, à busca de uma trajetória história da música popular 

urbana goiana– a MPB (Canção, Samba, Baião, MPB – o gênero, Música Regional 

brasileira e goiana), conforme confirmado também por Brandão28. Enriquecendo essa 

abordagem, que visa a trajetória histórica da música popular goiana baseando-se na 

historiografia musical, o enfoque de trabalhos acadêmicos como o de Ayres (2004) e 

Carvalho (2004), que abordam de forma particular o histórico dos gêneros choro, rock, 

respectivamente, também foi realizado. Isso, visando traçar o perfil de seu cultivo desde 

a década de 1970 na cidade de Goiânia, um marco importante de desenvolvimento da 

música urbana goianiense, oferecido pelos próprios autores do livro e trabalhos 

mencionados. O critério de escolha dos gêneros observados na sua trajetória histórica 

em Goiânia tem a ver, portanto, com a sua menção nesses trabalhos. 

Já a abordagem da presença desses mesmos gêneros na atualidade, que 

ocupa o terceiro capítulo desse trabalho, lançou mão de relatos conseguidos através de 

entrevistas semi-estruturadas realizadas com os atores sociais atuantes na 

contemporaneidade, já indicados na introdução; do estudo de dados colhidos nos 

arquivos do jornal de maior circulação na cidade: o jornal O Popular, que 

cotidianamente menciona os locais em que a música popular urbana tem acontecido em 

Goiânia; e do resultado colhido nas pesquisas de campo, ou seja, nos locais de música 

ao vivo, 

Acredito que o enfoque da trajetória histórica da música popular urbana na 

cidade de Goiânia, através da abordagem inicial dos dois livros de Cruvinel e Chaffin 

(2006; 2012) e do trabalho de músicos e estudiosos como Ayres, Carvalho e Sampaio, 

possibilitaram o contato com elementos residuais antes de abordar de forma direta o 

                                                           
27 A menção ao uso do termo MPB nesse contexto, continua sendo abordado conforme Cruvinel; Chaffin 
(2006;2012) em suas obras que também fundamentam esse trabalho. Ver Nota 3. 
28Entrevista concedida por Carlos Brandão, compositor e produtor cultural, em Goiânia no dia 15 de 
março de 2015. 
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cenário atual. Lembro que a polifonia de vozes que está na base da atualização de um 

gênero e das práticas musicais na atualidade, faz interagir diferentes representações 

sociais que incluem aquelas ligadas ao residual, à memória. Daí o critério de escolher 

também para as entrevistas músicos que tem uma trajetória histórica relacionada aos 

gêneros selecionados e/ou são estudiosos dos mesmos, junto a músicos que estão 

atuando mais recentemente nos palcos da cidade. Sigo agora com o estudo dos dois 

livros mencionados 

 

 

2.4.1 - Os livros MPB em Goiás 1 e 2. 
 Livro 1: MPB EM GOIÁS compositores dos anos 70 (2006) 

O livro MPB EM GOIÁS compositores dos anos 70de Cruvinel; Chaffin 

(2006) possui 86 páginas que trazem fatos, composições, partituras, letras de músicas e 

pequena biografia dos compositores relacionados à música popular urbana goiana. Está 

dividido da seguinte maneira: Apresentação, História de Cantador, No tempo dos 

Festivais, Compositores e Edição dos gêneros abordados. 

A Apresentação realizada pelo embaixador Lauro Barbosa da Silva 

Moreira, traz de forma resumida um pouco da história da música popular urbana em 

Goiás, inclusive, na sua relação com a historiografia que menciona a música de outros 

campos de produção cultural, como, por exemplo, aquele ligado à música erudita; num 

segundo momento evidencia um comentário dos dois autores que mostra a ausência e a 

necessidade de pesquisas que deixem registrado a história dessa música, seus feitos, 

seus compositores, principais intérpretes e fatos histórico-culturais, o que contribuiria 

para a preservação da memória musical do estado. História do Contador menciona a 

importância de Hamilton Carneiro na divulgação dessa música, já comentada, e A era 

dos Festivais traz um panorama da importância desses eventos para o campo de 

produção musical relacionado à música popular urbana na década de 1970, também já 

comentado nesse trabalho. Compositores revela de forma resumida um pouco da 

história de cada um dos compositores que apresenta e que tiveram uma atuação 

relevante durante o período dos festivais que aconteciam em Goiânia na década de 

1970. No Total são comentados trinta e um compositores: Adalto Bento Leal, Wanda 

D‘Almeida, Antônio Siqueira, Renato Castelo, Bororó, Braguinha Barroso, Carlos 

Brandão, Carlos Ribeiro, Cesinha Canedo, Chaul, Fernando Perilo, Genésio Tocantins, 
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Gustavo Veiga, Hamilton Carneiro, Horton Macedo, Itamar Correia, João Caetano, José 

Eduardo Morais, Juraildes da Cruz, Lucas Faria, Luiz Junqueira, Marcelo Barra, 

Rinaldo Barra, Naire Siqueira, Odilon Carlos, Otávio Daher, Pádua, Ricardo Leão, 

Silvio Barbosa, Tonicesa Badu e Valter Mustafé. A parte das Edições, por sua vez, 

evidencia a edição de obras que estão no repertório goiano conhecido: Alma Brasileira, 

Aragem, Araguaia, Boa Tarde Goiás, Cantiga Boa, Caravana, Catirandê, Cidade 

Vazia, Companheiro, Cora Coralina, De Dois, Dodói, Elos, Era Primavera, Frutos da 

Terra, Louca Magia, Lua Cheia, Manakereki, Mentira Morena, Meu Coração, No 

Bolso do Paletó, Nóis é Jeca Mais é Jóia, O Outro Lado da Lua, Pagode, Pantanalto, 

Pele, Por Isso eu Vim, Roda Gigante, Sempre no Coração, Sempre Viva, Tá na Terra, 

Tão Blue, Triste Papel, Último Sopro, Vambora Andar, Vida no Campo, Vila Operária. 

Essas canções se apresentam sob a forma de diferentes gêneros brasileiros atualizados 

em Goiás, que serão abordados de forma mais detalhada adiante. 

 

==Sobre os Gêneros editados 

Os gêneros editados, que aparecem no livro, uma raridade em termos da 

historiografia goiana foi objeto de atenção desse trabalho de pesquisa, tendo sempre 

como referência a organização sonora e o caráter dos gêneros musicais brasileiros 

abordados no primeiro capítulo – modinha, choro, samba, MPB, Baião, Rock e Música 

Sertaneja, e um enfoque de alguns elementos da abordagem de um gênero do discurso 

(BAKHTIN, 2003). Num primeiro momento foram agrupados em categorias tendo 

como referência a especificidade do gênero, o campo de produção musical e o conteúdo 

das letras. Isso levando em consideração com Tatit (1997), que  

 

É comum alguém dizer que ouviu um samba de Tom Jobim, um rock 
dos Titãs ou mais uma canção romântica de Roberto Carlos. Todas 
essas designações de gênero denotam a compreensão global de uma 
gramática. Significa que o ouvinte conseguiu integrar inúmeras 
unidades sonoras numa sequência com outras do mesmo paradigma. 
Sambas, boleros, rocks, marchas são ordenações rítmicas gerais que 
servem de ponto de partida para uma investigação mais detalhada da 

composição popular (TATIT, 1997, p. 101). 
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As reflexões sobre a letra das músicas, que integram as características gerais 

do gênero, tiveram ênfase no desvendar temático de cada uma das composições, 

possibilitando agrupamentos das obras pelos temas e correspondência a um centro 

temático. O enunciado sonoro também foi levado em consideração nesse contexto, num 

enfoque que possibilitou a base em Bakhtin (1986) quando observa que 

 

o enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada 
uma das esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo 
verbal (...) – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –mas 
também, e sobretudo, por sua construção composicional. Estes três 
elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) 
fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado e todos eles são 
marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. 

(BAKHTIN, 2003, p. 279) 

 

Assim, o conceito de ―gênero‖ nesse trabalho, tem como fundamentação 

teórica o enfoque bakhtiniano, já mencionado também na introdução, que possibilita a 

essa investigação a abordagem da forma composicional, do conteúdo temático e das 

características de estilo de índole contextual e individual de um gênero, considerado 

aqui uma matriz cultural na sua constante possibilidade de ―atualização‖ em diferentes 

tempos e espaços.  Do mesmo modo, Bakhtin (2003) entende que o tema corresponde 

aos objetos temáticos ideológicos e valorativamente construídos no gênero, assim como 

―as relações de sentido dialogicamente construídas, isto é, o seu conteúdo semântico-

objetal, que se torna comunicável, dizível através do gênero‖ (BAKHTIN apud ROJO, 

2005, p. 196). Esse enfoque do gênero possibilita critérios de avaliação da ―atualização‖ 

dos gêneros brasileiros no contexto goianiense. 

Por outro lado, as músicas editadas no livro – gêneros musicais diversos – 

percebidas na sua forma composicional, serão analisadas a partir da audição do arranjo 

completo, da formação dos instrumentos que aparecem nas gravações, uma vez que são 

apresentadas na fonte apenas a linha melódica da voz e a harmonia. A análise sem a 

audição não procede, portanto. Constatação que remete a Ferrara (1984), que também 

fundamenta essa análise dos gêneros musicais, quando insiste no emprego insistente de 

uma ―audição aberta‖ no momento da análise musical, análise essa que também prevê a 

análise semântica e ontológica além da análise da organização sonora, que o autor 

denomina sintática.  
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Quanto às temáticas das canções, estão divididas em 3 categorias: Cultura 

Urbana, Cultura Brasileira e Cultura Goiana. A Cultura Urbana – está relacionada ao 

homem urbano e às relações estabelecidas no desenvolvimento das cidades; Cultura 

Brasileira – está relacionada aos elementos comuns a mais de um estado, que saem do 

regional e adotam um simbólico nacional representativo; e Cultura Goiana – 

intimamente ligada às questões do povo goiano, que refletem as suas características 

identitárias, predominando uma valorização do cultural, do lugar, das pessoas, do rio 

preferido, da força marcante do cerrado, ou seja, de elementos que endossam uma 

―goianidade‖, um orgulho do lugar onde se está e daquilo que se tem, que se valoriza e 

com o qual se convive.  O resultado desse trabalho foi o seguinte: 

 

ORDEM TÍTULO COMPOSITOR INTERPRETE GENERO TEMÁTICA 

1 
Alma Brasileira 

Bororó/Fernando 
Perilo/ Carlos Ribeiro 

Xxx 
Xxx 

 
2 

Aragem 
Juraildes da Cruz/ Lucas 
Faria 

Juraildes da Cruz/ Lucas 
Faria 

Guarânia 
predominante 

Cultura 
Brasileira 

3 Araguaia Rinaldo Barra Marcelo Barra Canção Cultura Goiana 

4 Boa Tarde Goiás Itamar Corrêa Pádua Baião Cultura Goiana 

5 Cantiga Boa Itamar Corrêa Itamar Corrêa Cateretê Cultura Goiana 

6 
Caravana 

Gustavo Veiga/ Carlos 
Brandão 

Gustavo Veiga 
Canção 

Cultura 
Brasileira 

7 
Catirandê 

Braguinha 
Barroso/Lucas Faria 

Lucas Faria 
Catira Cultura Goiana 

8 Cidade Vazia Valter Mustafé Valter Mustafé Balada Pop Cultura Urbana 

9 Companheiro Naire/ Tibério Gaspar Naire Baião/ canção Cultura Urbana 

10 
Cora Coralina 

Marcelo Barra/ Rinaldo 
Barra 

Marcelo Barra 
Canção Cultura Goiana 

11 
De dois 

Gustavo Veiga/ Carlos 
Brandão 

Gustavo Veiga 
Canção Cultura Urbana 

12 
Dodói Juraildes da Cruz 

Juraildes da Cruz Influencia de 
Música Latina 

Cultura Urbana 

13 
Elos  

Lucas Faria/ Valter 
Mustafé 

Xxx 
Xxx Xxx 

14 
Era Primavera 

Gustavo Veiga/ Carlos 
Brandão 

Gustavo Veiga 
Balada pop/rock Cultura Goiana 

15 
Frutos da Terra 

Genésio Tocantins/ 
Hamilton Carneiro 

Marcelo Barra 
Xote Cultura Goiana 

16 Louca Magia Pádua Pádua Canção Cultura Urbana 

17 
Lua Cheia 

Marcelo Barra/ Rinaldo 
Barra 

Marcelo Barra 
Samba Cultura Urbana 

18 
Manakareki 

Adalto Bento/ Wanda 
D’Almeida 

Adalto Bento/ Wanda 
D’Almeida 

Moda de Viola 
(duetos) Reggae 

Cultura 
Brasileira 

19 
Mentira Morena 

Horton Macedo e Carlos 
Brandão 

Horton Macedo 
Baião Cultura Urbana 

20 
Meu Coração 

João Caetano/ Otávio 
Daher 

Márcia 
Jácomo/Anthony 

Canção 
Cultura 
Brasileira 

21 
No Bolso do Paletó 

Luiz Junqueira/ Rinaldo 
Barra 

Fé Menina 
Samba Cultura Urbana 

22 Nóis é Jeca mais é 
Jóia 

Juraildes da Cruz 
Juraildes da Cruz 

Forró Cultura Goiana 

23 O Outro Lado da 
Lua 

Fernando Perilo / Chaul 
Fernando Perilo 

Canção Cultura Urbana 

24 
Pagode 

Odilon Carlos / Walter 
Faria 

Beto Sales 
Canção 

Cultura 
Brasileira 

25 Pantanalto Valter Mustafé/ Luiz Luiz Augusto e Amauri Canção Cultura Goiana 
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Augusto Garcia 
 

26 
Pele Pádua 

Pádua 
Toada 

Cultura 
Brasileira 

27 
Por Isso Eu Vim 

Gustavo Veiga/Carlos 
Brandão 

Gustavo Veiga 
Congada 

Cultura  
Brasileira 

28 
Roda Gigante 

João Caetano/ Otávio 
Daher 

João Caetano 
Canção Cultura Urbana 

29 Sempre no Coração João Caetano / Chaul João Caetano Canção Cultura Goiana 

30 Sempre Viva Fernando Perillo e Chaul Fernando Perillo Canção Cultura Urbana 

31 
Tá na Terra 

João Caetano/ Otávio 
Daher 

João Caetano 
Canção Cultura Goiana 

32 Tão Blue Valter Mustafé/ Chaul Valter Mustafé Blues Cultura Urbana 

33 
Triste Papel 

João Caetano/Ricardo 
Leão/ Otávio Daher 

João Caetano/Ricardo 
Leão 

Canção Cultura Urbana 

34 
Último Sopro 

Bororó/ Fernando 
Perillo/ Carlos Ribeiro 

Fernando Perillo 
Canção Cultura Urbana 

35 
Vambora Andar Pádua/ Juraildes da Cruz 

Pádua/ Juraildes da 
Cruz 

Choro/ Samba Cultura Urbana 

36 Vida No Campo  Juraildes da Cruz Juraildes da Cruz Pagode de Viola Cultura Goiana 

37 
Vila Operária 

Antônio 
Siqueira/Renato Castelo 

Marcelo Barra 
Samba/ Choro 

Cultura 
Brasileira 

 

Quadro 1: Categorias encontradas na análise geral das obras editadas no livro Livro 1: MPB EM 
GOIÁS compositores dos anos 70 (2006) 

 

 

Conforme pôde ser observado até aqui, o livro 1 já revela um universo 

musical popular urbano na sua diversidade, a adoção pelo goianiense de diferentes 

gêneros musicais. Analisado pelo viés composicional, mostra a predominância de 

parcerias entre dois e às vezes três compositores e que apenas nove das trinta e sete 

composições analisadas são composições individuais, circunstância que demonstra 

parcerias de sucesso e um trabalho conjunto eficiente. Quanto aos gêneros musicais, 

embora possa ser constatada a existência de gêneros que trabalham elementos de samba, 

choro, blues, pagode de viola, congada, toada e forró, pôde ser observado que existe 

uma predominância da canção dezesseis (16) ocorrências contra sete (7) de caráter 

regional, quatro (4) do samba e três (3) do baião. Essa predominância da canção com 

reminiscências seresteiras, de acordo com o contexto histórico já estudado, tem 

possibilidade de ter relação com uma das matrizes culturais relacionadas ao campo de 

produção musical popular mais antiga no estado e muito cultivada e apreciada pelos 

goianos desde o século XIX: a modinha. Gênero esse presente nos saraus goianos, mas 

também levado às ruas e praças pelos seresteiros, conforme já comentado. 

Dando sequência à análise desse primeiro livro, que permitiu um panorama 

histórico desses aspectos da música popular urbana goiana, incluindo referência à sua 

organização sonora, foram selecionadas duas obras para análise e interpretação 
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musicais, onde a organização sonora e o contexto sócio-cultural se imbricam, tendo 

como suporte alguns elementos de uma análise fenomenológica (sintática, semântica e 

ontológica) conforme trabalhado por Ferrara (1984), a ―descrição densa‖ do contexto 

em que se inserem aplicada por Geertz (1989) e a abordagem do conteúdo temático, 

forma composicional e características de estilo de índole contextual e individual que 

integram a abordagem de um gênero do discurso e de suas diferentes possibilidades de 

atualização, conforme trabalhado por Bakhtin (2003).  

 

==A análise e interpretação das obras selecionadas 

As obras selecionadas do primeiro livro para análise e interpretação foram: a 

canção Araguaia de Rinaldo Barra e o samba Alma Brasileira de Bororó, Fernando 

Perillo e Carlos Ribeiro.  O critério de seleção teve em vista os gêneros mais cultivados 

pelos goianos, segundo os resultados encontrados nesse primeiro livro e a escolha de 

compositores que sempre tiveram grande aceitação pelo público goianiense. 

 A canção Araguaia de Rinaldo Barra29 

Araguaia tem como tom principal Mi Maior, compasso quaternário simples, 

o ictus inicial é Acéfalo, como pode ser observado no Exemplo 1. A melodia apresenta 

graus conjuntos e células rítmicas com algumas semicolcheias, notas pontuadas e 

contrametricidade a partir de notas prolongadas, exemplificadas nos Exemplos 1 a 4. 

 

Exemplo 1. Araguaia. Rinaldo Barra. Comp. 1 a 4. 

 

                                                           
29Partitura e cifra extraídas do livro MPB29 EM GOIÁS compositores dos anos 70 (2006) página 47 de 
Reny Cruvinel e Luiz Chaffin.  A performance foi analisada a partir da interpretação der Marcelo Barra, 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fiFbQRQzL10  Acessado em: 10/03/2015  e no DVD 
em anexo. 

 



91 

 

O compasso quaternário que predomina nas modinhas goianas 

(RODRIGUES, 1982) pode ser constatado, portanto, assim como um ritmo que apesar 

de trabalhar a contrametricidade, se apresenta com pouco movimento. A obra possui em 

alguns momentos modulações para tom de Mi menor harmônico no compasso 16 

(Exemplo 2), retornando ao tom principal no compasso 32 (Exemplo 3). Modula 

novamente no compasso 40 (Exemplo 4) para Mi menor harmônico, predominando 

assim o uso da modulação para o tom homônimo e uma abordagem centrada no tonal, 

com o uso de poucas notas de tensão.  

 

 

Exemplo 2. Araguaia. Rinaldo Barra. Comp. 13 a 16. 

 

 

 

Exemplo 3. Araguaia. Rinaldo Barra. Comp. 29 a 32 . 

 

 

 

Exemplo 4. Araguaia. Rinaldo Barra. Comp. 37 a 40. 

 

Como pode ser percebido ainda nesses mesmos exemplos, a modulação do 

compasso 16 é passageira e a modulação do compasso 40 evidencia o retorno para o 

tom principal. O esquema harmônico pode também ser observado no Exemplo5: 
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Exemplo 5. Araguaia. Rinaldo Barra. Esquema Harmônico 

 

A instrumentação observada na gravação levou à percepção de Violão, 

bandolim, bateria, piano e teclado, já a letra, transcrita a seguir, fala sobre o Rio 

Araguaia que é um dos símbolos de lazer e diversão dos goianos. 

 

Longas noites, madrugadas 

Quanta beleza pra um só lugar 

Água limpa a se perder 

Não, não volta nunca mais 

 

Lentamente no abandono 

Um estrela atravessou o céu 

Encena um tema de ternura 

Um pesadelo da razão 

 

Meu Araguaia 

Suas areias cobriram meus pés 

Seu encanto fez do pranto 
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Um acalanto pra nós dois 

 

E na rede ensimesmado 

Sonho sonhos que já estão em mim 

Sinto a vida que eu levo aqui 

Não esqueço nunca mais‖ 

 

As análises semântica e ontológica, por sua vez, permitiram relacionar essa 

obra ao caráter algo sentimental e lânguido característico da modinha goiana, a uma 

linha melódica modinheira bem apropriada para as serestas. O tema que versa sobre o 

rio Araguaia, um rio muito cantado pelos goianos, e a forma expressiva com que o 

intérprete entoa a canção, permitem a percepção da presença de resíduos nessa obra que 

remetem a um contexto musical goiano significativo já abordado. A centralidade tonal 

do trabalho harmônico e o uso de poucas tensões também remetem à simplicidade 

característica do gênero modinha. A instrumentação faz uso dos tradicionais violão, 

piano e bandolim se cruzando com instrumentos como bateria e teclado. Características 

contextuais do gênero modinha se revelam nessa canção, portanto, se cruzando com 

características individuais de estilo, marcando a atualização do gênero no cenário 

goianiense e a sua interação com o intrincado tempo múltiplo que perpassa esse cenário, 

se Bakhtin (2003) e Freire (1994) forem lembrados, respectivamente. 

 

 Alma Brasileira de Bororó, Fernando Perillo e Carlos Ribeiro30. 

Essa obra, que apresenta alguns elementos estilísticos do gênero samba, está 

no tom de Ré Maior, o compasso é quaternário simples e o ictus inicial tético, conforme 

indicado na Figura 6. A linha melódica, que pode ser observada no Exemplo 6, é 

simples, com predomínio de graus conjuntos. O ritmo dessa linha melódica, que 

também pode ser observado no mesmo exemplo, trabalha uma contrametricidade 

marcante que aparece sob a forma de síncope e de notas prolongadas, o que contrasta 

                                                           
30 Partitura e cifra extraídas do livro MPB30 EM GOIÁS compositores dos anos 70 (2006) página 44 de 
Reny Cruvinel e Luiz Chaffin e seu áudio esta em anexo nos arquivos do DVD. 
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com o ritmo do acompanhamento instrumental que se apresenta bem marcado, 

caminhando em semínimas, o que já não é peculiar ao gênero samba. 

 

Exemplo 6. Alma Brasileira. Bororó, Fernando Perillo, Carlos Ribeiro. Comp. 1 a 4 

 

Acontece uma modulação passageira nos compassos 5 ao 8 (Exemplo 7), 

retornando ao tom principal. A mesma modulação acontece dos compassos 17 ao 20 

(Exemplo 8), predominando o tom de Sol Maior nos compassos 25 ao 28 (Exemplo 9).  

Já nos compassos 29 ao 32 o acorde bVI (Exemplo 10) e nos compassos 33 ao 35 

acordes dominantes (Exemplo 11). Há, no entanto, um predomínio do tom de ré maior, 

com bastante decorrência de acordes invertidos, conforme indicado também pelo 

esquema harmônico da música Exemplo 12.  

 

 

Exemplo 7. Alma Brasileira. Bororó, Fernando Perillo, Carlos Ribeiro. Modulação passageira. 

Comp. 5 a 8 

 

 

 

Exemplo 8. Alma Brasileira. Bororó, Fernando Perillo, Carlos Ribeiro. Modulação Passageira. 

Comp. 17 a 20 

 

A obra, constituída de uma só parte que se repete duas vezes, tem cada parte 

finalizada por um trabalho harmônico apenas instrumental (Exemplos 9, 10 e 11), a 

segunda parte terminando em suspensão (exemplo 10). Um trabalho estrófico também 
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pôde ser identificado, com incidência de refrão, que se configura como tal antes da 

repetição da primeira parte.  Do compasso 5 ao compasso 12 e do compasso 17 ao 24 

aparece um ritmo realizado no contrabaixo que lembra o ritmo do catira31. 

 

 

 

Exemplo 9. Alma Brasileira. Bororó, Fernando Perillo, Carlos Ribeiro. Predomínio de Sol M. Comp. 

25 ao 28 

 

 

 

Exemplo 10. Alma Brasileira. Bororó, Fernando Perillo, Carlos Ribeiro. O acorde bVI. Comp. 29 a 

32.  

 

 

 

Exemplo 11. Alma Brasileira. Bororó, Fernando Perillo, Carlos Ribeiro. Acordes Dominantes. Comp. 

33 a 35 

 

 

                                                           
31 Catira ou cateretê é uma dança genuinamente brasileira. É conhecida desde os tempos colônias. O 
padre José de Anchieta, entre os anos de 1563 e 1597, a incluiu na festa de São Gonçalo, de São João e de 
Nossa Senhora da Conceição da qual era devoto. Teria Anchieta composto versos em seu ritmo e 
considerada própria para tais festejos, já que era dançada apenas por homens (MAIA, 2005).A Catira é 
praticada largamente pelos interiores do Brasil, destacando-se os Estados de Minas Gerais, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul, Tocantins e principalmente, o Estado de Goiás. 
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Exemplo 12. Alma Brasileira. Bororó, Fernando Perillo, Carlos Ribeiro. Esquema Harmônico 

 

A instrumentação observada na gravação permitiu a indicação dos seguintes 

instrumentos: Piano elétrico, guitarra, baixo e bateria. O intérprete imprime agitação e 

gingado à sua voz e interpretação. A Letra fala sobre a alma brasileira, amor, alegria, 

dança, que remetem também ao culto da mulata na sua relação com miscigenação, 

gingado e requebros de cadeira, com movimentos sensuais, portanto, residualmente 

ligados à prática do samba, o que coloca essa obra na categoria Cultura Brasileira.  

 

Verás que serena, morena, esse teu pensar 

Será mais ameno o veneno desse teu olhar 

Verás que a tristeza da vida é só de brincadeira 

Vê se qualquer dia me convida pra te amar 

 

Verás na fogueira do colchão de palha 

Cantar de alegria a alma brasileira 

Como me fascina, menina, a luz do teu olhar 

Doce que nem cana caiana, verás que será 

 

Esse amor que agita e faz meu peito de esteira 

Morena bonita me incendeia de luar 

Requebra as cadeiras e segura a saia 
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Canta de alegria e faz meu amor dançar 

 

A análise da organização sonora permitiu identificar elementos peculiares 

ao samba como a contrametricidade e ritmos característicos básicos, assim como a 

soltura e os gingados característicos do gênero, o que contrasta com o baixo bem 

marcado. A letra, que não indica cultivo de elementos regionais, enfocando elementos 

que fazem referência a símbolos do nacional (a morena, sua alegria, sensualidade e 

requebrar das cadeiras, a menção à alma brasileira, dança e alegria), junto ao trabalho 

estrófico e com refrão, remete a algumas peculiaridades estilísticas contextuais do 

gênero samba, a interação com elementos residuais, referentes às análises semântica e 

ontológica. A instrumentação (Piano Yamaha, Piano Korg Polysix, Piano Rhodes, 

bateria, guitarra e baixo), que foge completamente àquela característica do gênero 

(violão, surdo, tamborim, cuíca, cavaquinho), no entanto, que apresenta em determinado 

momento da obra uma lembrança do ritmo do catira, já revela a inserção dessa música e 

instrumentação num cenário e campo maior de produção musical goianiense, um 

cenário que já convivia muito com bandas de rock, conforme vai poder ser constatado 

mais adiante, e que, de acordo com elementos conseguidos no levantamento do contexto 

histórico goianiense e no estudo do rock, teve na adoção desse gênero americano um 

dos símbolos de sua condição de cidade ―moderna‖. Cidade moderna que interagiu 

também com o contexto histórico goiano que visava fazer dialogar tradição e 

modernidade com a intenção de integrar Goiás no cenário brasileiro mais amplo e que 

também se empenhava em ser concebido como um país moderno. É nesse contexto de 

análise, portanto, que puderam ser identificadas as algumas características contextuais 

do gênero samba, se cruzando com as características individuais, a marca de sua 

atualização no cenário histórico musical goianiense, que não prescinde da convivência 

do tempo múltiplo (FREIRE, 1994), da interação na sua base de uma polifonia de vozes, 

segundo fundamentação em Bakhtin (2003). 

Abordadas as três partes indicadas no primeiro livro – Apresentação, 

Compositores e Edição de Músicas, que permitiu a análise de duas composições de 

compositores goianos, oferecendo um panorama histórico da música popular urbana que 

se fazia em Goiânia na década de 1970 e a observação da atualização histórica dos 

gêneros abordados, passo agora para uma análise do segundo livro, publicado em 2012. 
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 Livro 2: MPB em Goiás novos compositores (2012) 

O segundo livro analisado, MPB EM GOIÁS novos compositores, possui 

103 páginas que trazem mais fatos, composições, partituras, letras de músicas, 

compositores e pequena biografia dos compositores relacionados à música popular 

urbana goiana da década de 1980 a 2012. Está integrado por uma nota introdutória do 

ex-secretário da Cultura de Goiânia Kleber Adorno que traz o título Do Registro 

Histórico À Importância Cultural e outra dos autores Reny Cruvinel e Luiz Chaffin - 

Renovação Constante, seguidas de duas outras partes: Compositores e Edição de 

Músicas. 

Do Registro Histórico À Importância Cultural relata a importância de se 

documentar o movimento musical vivido em Goiânia, que possui fundamental valor 

histórico, social e cultural, incluindo observações de Kleber Adorno:  

Em si mesma a pesquisa da MPB produzida em Goiás, na década de 
80, constituiu-se em um raro acervo histórico por exprimir a 
circularidade cultural entre a música e o momento em que foi criada, 
traduzindo, muitas vezes, os dilemas sociais da época (ADORNO 
apud CRUVINEL; CHAFFIN, 2012, p. 6).  

 

Já Renovação Constante, evidenciando a preocupação em registrar um 

segundo momento histórico da trajetória da MPB em Goiás, se inicia com a observação:  

Se na primeira parte desse trabalho MPB em Goiás – compositores 
dos anos 70 trouxemos aqueles que praticamente formaram a base da 
música popular brasileira produzida no Estado, agora procuramos 
mostrar que – parafraseando o texto bíblico – a semente lançada em 
solo fértil produziu e deu bons frutos‖ (CRUVINEL; CHAFFIN, 
2012, p. 7). 

A parte dedicada aos Compositores traz de forma também resumida um 

pouco da história de cada um dos compositores que apresenta que tiveram uma atuação 

relevante durante a década de oitenta até o ano de edição deste em 2012, período de 

bastante crescimento da música popular em Goiás. No Total são 137 compositores: 

Adalberto Alves, Adélcio Junior, Alberto Araújo, Alberto Cabral, Alessandro Branco, 

Alessandro Sollo, Amauri Garcia, Anderson Nazareth, Anderson Richards, André 

Ervilha, Anthony Brito, Antônio Humberto Júnior, Arnaldo Freire, Ari Rosa, Bia 

Tavares, Bel Maia, Bruno Bonfá, Budi Garcia, Carlinhos Veiga, Carmen Baiochi, Celso 

Galvão, César Brito, Chico Aafa, Christina Guedes, Cláudio Vespar, Cris Sprung, 

Cristiane Perné, Danilo Alencar, Dante, Darwinson, David Izacc, Débora di Sá, Dênio 



99 

 

de Paula, Déo Piti, Deuler Andrade, Diego de Moraes, Divino Arbués, Domá da 

Conceição, Douglas D‘Lara, Dulce Abreu, Du Oliveira, Écio Duarte, Elielson, Elson 

Araújo, Elza de Almeida, Emídio Queiroz, Escurinho, Euvaldo Hungria, Fabiano Olinto 

(Lin), Fábio Parreira, Fábio Pertence, Fábio Pessoa, Fausto Noleto, Fernando Silva, 

Fernando Simplista, Fidelinho Ramalho, Flávio Dell‘Isola, Fred Praxedes, Front Júnior, 

Getúlio Evangelista, Gilberto Correia, Gilmaré, Gilson Cavalcante, Grace Carvalho, 

Grace Venturini, Guida, Guilherme Bicalho, Gustavo Ribeiro, Henrique de Oliveira, 

Itamar Pires Ribeiro, Iti Bira, Ive Mendes, Jara Carvalho, Jarbas Cavendish, Jeff Garcia, 

João Bolívar, João Marcello, José Miguel, José Sebastião Pinheiro, José Teles, Juninho 

Rodrigues, Kléber D‘Abreu, Kleuber Garcez, Laércio Correntina, Leonardo do Carmo, 

Léo Pereira, Lidiane Carolina, Luiz Augusto, Luiz Fernando Clímaco, Luiz Moraes, Lu 

Tavares, Marcelo Heleno, Marcelo Maia, Marcelo Miranda, Marcos Antônio, Marcos 

Caiado, Masofi, Maurício Villas Boas, Mauri de Castro, Milla Tuli, Moka, Ney 

Couteiro, Nila Branco, Nildo Santos, Nilo Alves, Nilton Rabello, Octávio Scapin, 

Orlando Morais, Osimar Holanda, Pablo Faria, Priscilla Barucci, Rainy Ághata, 

Reginaldo Mesquita, Renê Approbato, Reny Cruvinel, Rodolfo Vieira, Rodrigo 

Kaverna, Romero Fonseca, Rondon de Castro, Simone Brito, Smooth, Soila Holmes, 

Taís Guerino, Tião Cláudio, Tom Chris, Ton Só, Tonzêra, Valéria Costa, Valério 

Castejon, Vinicius Rodrigues, Virgílio Azevedo, Walter Carvalho, Welson Moreira, 

Willian Borjazz, Wilson Gandhi e Xexéu. 

 As Edições de Músicas, por sua vez, constituem um total de vinte e sete 

canções: Abraço e Beijo, Ardência, Astro-rei, Avesso, Canção para Quel, Caneta e 

Papel, Canta Meu Povo, Chão Goiás, Chave, Coisas Simples, Com o Pé em Abbey 

Road, Está Dito, Estação das Aves, Fé Menina, Flor do Cerrado, Me Rendo ao Desejo 

de Te Amar, Metro e Meio, Minha Luz, Pé de Flor, Quarto Crescente, São Tantas, 

Sonho Veloz, Tão Iguais, Tempero de Hortelã, Terezinha, Uma Estrela por Aí e Vai 

Voltar. 

Essas músicas se apresentam sob a forma de diferentes gêneros brasileiros 

atualizados em Goiás, considerados pelos autores como MPB, conforme já mencionado 

e esclarecido. 
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==Os Gêneros editados 

ORDEM MÚSICA COMPOSITOR INTERPRETE GENERO MUSICAL TEMATICA 

1 
Abraço e Beijo 

Romero Fonseca/ Carlos 
Brandão 

Xxx 
Xxx Xxx 

2 Ardência Du Oliveira Du Oliveira Samba Cultura Brasileira 

3 
Astro-rei 

Darwinson/ Laércio 
Correntina 

Darwinson Híbrido de balada 
pop/ reggae 
*predominante 

Cultura Urbana 

4 Avesso Nilton Rabello Nilton Rabello Balada pop Cultura Urbana 

5 
Canção para Quel Gilberto Correia 

 
Gilberto Correia 

Balada Cultura Urbana 

6 Caneta e Papel Darwinson Darwinson Baião Cultura urbana 

7 Canta Meu Povo Chico Aafa Xxx Xxx Xxx 

8 Chão Goiás Anderson Nazareth Anderson Nazareth Baião Cultura Goiana 

9 
Chave 

Luiz Augusto/ José 
Sebastião Pinheiro 

Luiz Augusto 
Bossa Nova Cultura Urbana 

10 Coisas Simples Bel Maia Bel Maia Balada Pop Cultura Urbana 

11 Com o Pé em 
Abbey Road 

Escurinho/Luiz Moraes 
Xxx 

Xxx Xxx 

12 Está Dito Domá da Conceição Domá da Conceição Guarânia Cultura Brasileira 

13 
Estação das Aves  

Luiz Augusto/ Gilson 
Cavalcante 

Luiz Augusto e Amauri 
Garcia 

Balada pop Cultura Brasileira 

14 Fé Menina David Izaac Xxx Xxx Xxx 

15 Flor do Cerrado  Xxx Xxx Xxx 

16 Me Rendo ao 
Desejo de Te Amar 

Douglas D’Lara 
Xxx 

Xxx Xxx 

17 Metro e Meio  Xxx Xxx Xxx 

18 Minha Luz Nilton Rabello Nilton Rabelo Canção Cultura Urbana 

19 
Pé de Flor 

Flávio Dell’Isola/ Carlos 
Brandão 

Gilberto Correia/Luiz 
Augusto 

Balada Pop Cultura Urbana 

20 
Quarto Crescente Divino Arbués 

Divino Arbués Híbrido -Guarânia/ 
Rancheira 

Cultura Urbana 

21 
São Tantas 

Rogério Pinheiro/ David 
Izaac 

Fé Menina Híbrido 
samba/baião 

Cultura Brasileira 

22 
Sonho Veloz 

Adalberto Alves/Deuler 
Andrade/Reny Cruvinel/ 
Romero Fonseca 

Essência 
Blues Cultura Urbana 

23 
Tão Iguais 

Du Oliveira/ Carlos 
Brandão 

Gilberto Correia 
Xxx Cultura Urbana 

24 Tempero de 
Hortelã 

Dulce Abreu 
Cláudia Vieira 

Xxx Xxx 

25 Terezinha Bel Maia / Marcelo Maia Bel Maia Baião Cultura Brasileira 

26 
Uma Estrela por Aí 

João Bolivar/ Carlos 
Brandão 

Gilberto Correia 
Balada pop Cultura Urbana 

27 
Vai Voltar 

TomChris/Carlos 
Brandão 

TomChris 
Balada pop Cultura Urbana 

 

Quadro 2: Categorias encontradas na análise geral das obras editadas no livro Livro 2: MPB EM 
GOIÁS novos compositores (2012) 

 

== A análise e interpretação das obras selecionadas 

As obras selecionadas do segundo livro para análise e interpretação foram: a 

Bossa Nova Chave de Luiz Augusto/ José Sebastião Pinheiro, e o baião Terezinha de 

Bel Maia e Marcelo Maia.  O critério de seleção teve em vista, mais uma vez, a 

diversidade de gêneros cultivados pelos goianos, de acordo com o segundo livro, e os 

compositores que têm permitido observar grande reconhecimento e aceitação por parte 

do público goianiense. 
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 Chave –Luiz Augusto e José Sebastião Pinheiro.32 

Essa música está em Mi menor, compasso quaternário simples, ictus inicial 

anacrústico. Melodia simples com predomínio de graus conjuntos, com poucos saltos. 

Esses elementos podem ser identificados no Exemplo 13. 

 

Exemplo 13. A Bossa Nova - Chave –Luiz Augusto e José Sebastião Pinheiro. Comp. 1 

a 4. 

 

O ritmo trabalha figuras de pouco movimento e passagens contramétricas 

baseadas em notas prolongadas, conforme pode ser observado no Exemplo 14. Esse 

Exemplo evidência ainda a harmonia dissonante no tom de Mi menor que apresenta 

modulações passageiras, o uso de notas de tensão, como o emprego da 13ª.  

 

 

Exemplo 14. A Bossa Nova - Chave –Luiz Augusto e José Sebastião Pinheiro. Comp. 5 a 8. 

 

Instrumentação da música 33  – Violão, ganzá, bateria, saxofone. Chama 

muito a atenção um significativo momento de solo e improvisação de saxofone 

conduzido por acordes dissonantes (Exemplo 15) característicos da bossa nova. 

                                                           
32Partitura e cifra extraída do livro MPB em Goiás novos compositores (2012) páginas 63 e 64 de Reny 
Cruvinel e Luiz Chaffin, interpretada por Luiz Augusto, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ARhf2cEj9JI   Acessado em:   16/04/2015 e em anexo no DVD. 

33Dados sobre o dia em que o vídeo foi enviado: Enviado em 01 de out de 2007 –Dados sobre a 
instrumentação como indicados no youtube: Vocal: Luiz Augusto. Banda: Emídio Queiroz (violão 
nylon), Humberto Silva (violão nylon), Sérgio Pato(percussão) e Charles D'artagnan (sax). 
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Exemplo 15. A Bossa Nova - Chave –Luiz Augusto e José Sebastião Pinheiro. Comp. 21 a 28. 

 

A performance segue mostrando alguns elementos estilísticos da Bossa 

Nova, melodia contramétrica sem muito movimento, voz suave, certo tom melancólico, 

que se coloca sobre um ritmo básico realizado, sobretudo, pelo violão, embora alguns 

elementos rítmicos do acompanhamento remetam também à batida do ye ye ye. A letra 

de Chave fala sobre amor e romance, como pode ser constatado abaixo:  

 

Nem pós, nem pré 

Apenas regras do coração 

Que se abre e fecha 

Ao toque de uma emoção 

 

Rilke dizia: não 

Dando a chave pra fechar 

O amor diz sim querendo entrar 

Ou se ama aos quatro ventos 

Ou se vive o segredo de amantes 

 

O amor é fúria ou navio lento 

Fúria ou navio lento 
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O amor é fúria ou navio lento 

Fúria ou navio lento  

 

Como pôde ser constatado na análise da organização sonora, características 

contextuais do gênero Bossa Nova se apresentam na linha melódica contramétrica, no 

ritmo básico do acompanhamento, e, sobretudo, na instrumentação, no solo e 

improvisação realizados no saxofone, que evidenciam o diálogo com o jazz americano. 

Essas peculiaridades estilísticas e diálogo com o jazz, que também está na base da 

polifonia de vozes que revela a atualização do gênero em Goiás, mostram mais uma vez, 

de um lado, a busca da interação com a modernidade, e, de outro lado, a possibilidade 

de constatação de resíduos do tempo em que o músico goiano tinha, dentre poucas 

opções, segundo Cruvinel; Chaffin (2006), tocar em boates com música ao vivo, 

possivelmente buscando, como no Rio de Janeiro acontecia (CAZES, 1998), músicas e 

gêneros que trabalhavam o instrumental característico do jazz. Características de estilo 

individual se entrecruzam com características de estilo contextual, acima descrita. E, 

mais uma vez, o tema do amor aparece, cantado de forma dolente, o que remete também 

ao tema constante relacionado às modinhas. 

 

 Terezinha – Bel Maia e Marcelo Maia34. 

Terezinha está no tom Sol Maior, compasso quaternário simples, ictus 

inicial acéfalo. A melodia é simples com predomínio de grau conjunto, com poucos 

saltos de notas e um investimento no trabalho com síncope, como evidenciado no 

Exemplo 16. 

 

 

                                                           
34Partitura e cifra extraídas do livro MPB em Goiás novos compositores (2012) páginas 63 e 64 de Reny 
Cruvinel e Luiz Chaffin, interpretada por Bel Maia, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=p4wt4AFWvhs  Acessado em 18/04/2015 
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Exemplo 16. O Baião Terezinha– Bel Maia e Marcelo Maia.  Compasso 1 a 4. 

 

A Harmonia predominante no campo harmônico é o tom principal com 

passagens para o modo mixolídio (Exemplo 17).  O Exemplo 18 traz o esquema 

harmônico da obra. 

 

 

Exemplo 17. O Baião Terezinha – Bel Maia e Marcelo Maia.  Comp. 25 a 28. 

 

 

 Exemplo 18.  O Baião Terezinha – Bel Maia e Marcelo Maia.  Esquema Harmônico.  

 

A instrumentação35 da música utiliza a sanfona, o violão, o piano, a bateria, 

a haj-houj, a guitarra, e o ritmo básico do baião se apresentam no acompanhamento, 

sem deixar também, no contexto, de lembrar o movimento de um samba de roda. A letra 

fala sobre uma mulher, Tereza, e trabalha elementos da cultura nordestina como o 

pandeiro e o repente. 

                                                           
35Dados sobre o dia em que o vídeo foi enviado: Enviado em 26 de dez de 2007 –Dados sobre a 
instrumentação como indicados no youtube: New DVD from Bel Maia.Arranjed and producer by 
Marcelo Maia,with: Bel Maia (vocal), Dejan Cosic(piano),Edilson Moraes (percussion), Marcelo 
Maia(haj-houj),William Cândido(sanfona), Guilherme Santana(drums) and Gleyson Andrade(guitar). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p4wt4AFWvhsAcessado em 19/04/2015 e em anexo 
no DVD. 
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Cantora de rua menina 

Repente fazia sozinha 

Pandeiro na mão para tocar 

A praça era o palco 

Plateia era quem passeava por lá 

Poemas de amor a cantar 

 

Rimava saudade, verdade 

Falava de felicidade 

Com beleza no olhar (ah, no olhar) 

Roda em volta a girar (a girar) 

Versos pra vender  

pra tanta gente 

Tão diferente pra sonhar 

 

Conta casos, Terezinha, 

Fala pro meu coração 

Canta pra ganhar a vida 

E faz agente 

Ficar contente 

Faz sonhar‖ 

 

Algumas características de estilo do gênero baião se apresentam nesse 

contexto, portanto, embora o compasso quaternário e a interpretação dolente da melodia 

e o movimento de um samba de roda impeçam uma caracterização tranquila do gênero. 

A análise da organização sonora e a análise da performance, numa imbricação com as 
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análises semântica e ontológica, permitiram observar que o ritmo básico do baião, que 

se apresenta no acompanhamento, a utilização do compasso quaternário, alguns trechos 

no compasso mixolídio, peculiares à música nordestina, junto à melodia cantada de 

forma dolente que mostra um trabalho constante com a síncope, geradora deum gingado 

especial à música, na verdade, revelam uma mescla de elementos que levam a uma 

manipulação peculiar de resíduos do gênero. Circunstância que, por sua vez levou à 

percepção de peculiaridades estilísticas de índole contextual se cruzando com 

peculiaridades estilísticas de índole individual. Do mesmo modo a observação da 

instrumentação possibilitou a percepção de reminiscências do baião, quando se ouve o 

som do acordeon, junto ao acompanhamento do haj-houj, em contraste com a 

improvisação meio jazzística do piano, que se evidencia forte, sobretudo, no final da 

música. Há portanto, novamente a constatação de um modo peculiar de lidar com 

resíduos de  gêneros brasileiros, o que mais uma vez permite falar em elementos 

contextuais se mesclando com um modo próprio de tratá-los, o que clama a observação 

também de estilo de índole individual e, mais uma vez,  de uma polifonia de vozes na 

base dessa atualização do gênero, integrada não só por elementos de outras culturas  

nacionais e internacionais, mas também pelo residual que não deixa de apontar 

novamente para resíduos ligados à trajetória histórica da música popular goiana. 

 

2.4.1.1 Algumas considerações... 

O contexto maior da trajetória histórica dessa música goiana, revelado pelas 

quatro obras e análises musicais realizadas e pela análise geral do contexto das várias 

canções apresentadas nos dois livros, levou a observar que, de um modo geral, há uma 

predominância de temáticas ligadas ao amor, passando muitas vezes para temas 

relacionados à cultura brasileira ou para temas que investem em Goiás e na cultura 

goiana. Podem ser percebidas como obras que apresentam o cultivo de elementos 

estilísticos peculiares a gêneros da música popular urbana brasileira com viés de uma 

temática peculiar, se contextualizadas. Os livros revelam um universo musical popular 

urbano goianiense na sua especificidade e diversidade, portanto, mas também na sua 

vontade de continuar interagindo com o cenário nacional, a partir da adoção de 

elementos peculiares a diferentes gêneros musicais brasileiros e, em alguns casos, 

estabelecendo diálogo com gêneros estrangeiros como o jazz, como é o caso de 

Terezinha, o que acaba tendo uma significação contextual.  Isso se for lembrado o 
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levantamento do contexto histórico que levou à cidade moderna projetada na década de 

30, em interação com sentidos e significados relacionados ao projeto da Marcha para o 

Oeste que visava a integração nacional.  A grande predominância de música com 

elementos do gênero canção, seguida de músicas com elementos do gênero baião e, 

depois, do samba, exige, inclusive, um estudo mais aprofundado num outro trabalho, já 

que essas músicas estão, em grande parte, no compasso quaternário (o usual seria 

binário). Penso, portanto, que essa mistura de gêneros, com a sua temática ligada ao 

amor, às coisas do Brasil, de Goiás e a predominância de elementos estilísticos da 

canção, do samba e do baião, às vezes em diálogo com alguns elementos do jazz, podem 

ser vistos já caracterizando uma abordagem específica se relacionada ao contexto 

histórico mencionado. Por sua vez, a presença constante de guitarras, bateria, violão 

elétrico, mostra também o investimento na modernidade que a cultura americana sempre 

simbolizou no país. Quanto à predominância da canção e de temas ligados ao amor, de 

acordo com o contexto histórico já estudado, pode ser feita uma relação com a matriz 

cultural musical popular mais antiga no estado, muito cultivada e apreciada pelos 

goianos desde o século XIX: a modinha. Constata-se nos processos simbólicos 

observados, portanto, a dinâmica do tempo múltiplo mencionada por Freire (1994) e 

Castoriadis (1995) que perpassa a trama sócio-cultural e os seus suportes 

representativos: a convivência intrincada entre significados atuais, residuais e latentes. 

Por outro lado, as análises realizadas a partir dos dois livros sobre a MPB 

em Goiás mostraram certa exclusão do choro, do rock e da música sertaneja, gêneros 

que a consulta a arquivos virtuais do jornal O popular e a páginas das redes sociais 

considerou inerentes também à trama musical goianiense da atualidade.  A abordagem 

da trajetória histórica desses gêneros na cidade será realizada no próximo item.  

 

 

2.4.2A trajetória histórica do Choro, do rock e da música sertaneja em 
Goiânia: breve histórico 

 

Visando enriquecer essa abordagem histórica da música popular urbana em 

Goiânia, portanto, serão comentadas aqui trabalhos acadêmicos de alguns músicos que 

têm seu nome marcado na trajetória histórica de alguns dos gêneros mencionados 

(choro, rock e música sertaneja). 
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2.4.2.1 - O choro 

Oscar Wilde Ayres (2004), um dos músicos mais envolvidos com a 

trajetória histórica do choro em Goiás, músico atuante em rodas de choro que dirigiu 

uma das primeiras escolas que atuaram com o gênero na cidade, em sua pesquisa sobre 

esse gênero relaciona ―os primórdios‖ de seu desenvolvimento se referindo à sua prática 

em cidades como Pirenópolis, Villa Boa de Goiás (antiga capital do estado), Jaraguá, 

Silvânia e Morrinhos. Circunstância que chama atenção pelo fato da maioria dessas 

cidades serem centenárias e estarem relacionadas com a circunstância de saraus e 

serestas relatadas no início desse capítulo, o que faz relacionar a prática do gênero em 

Goiânia nesses primórdios a uma herança cultural daí advinda.  Referindo-se a esse 

contexto Ayres observa ainda que  

 

os músicos passaram a se relacionar com outros músicos originários 
de cidades diferentes alimentando um intercâmbio e tornando mais 
constantes os eventos onde se podiam executar este e outros gêneros 
musicais. Normalmente os encontros ou momentos musicais se davam 
nos bares, nas casas de simpatizantes ou músicos e excepcionalmente 
em cerimônias festivas. (AYRES, 2004, p 22).   

 

Uma fase sequente ao desenvolvimento no gênero na cidade está 

relacionada à transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, que passa 

a cultivar o gênero levado, sobretudo, pelos funcionários públicos cariocas que 

passaram a residir na nova capital, e que, segundo Clímaco (2008), tiveram no cultivo 

desse gênero um elemento importante de re-construção de suas identidades. A 

proximidade da nova capital com a cidade de Goiânia propiciou o convívio dos goianos 

com grandes nomes do choro que passaram a residir em Brasília. 

A mudança da Capital Federal para Brasília, além de trazer progresso 
para Goiânia, deu uma injeção de ânimo aos chorões goianos que 
passaram a ter um estreito intercâmbio com todos os passos do choro, 
face aos shows, aos cursos e convívio constante com músicos que só 
tramitavam no Rio de Janeiro e São Paulo e que os goianos só tinham 
acesso aos seus trabalhos através de programas de rádio, televisão ou 
discos. (AYRES, 2004, p 22 e 23).   

 

 A partir desses primeiros momentos e interações, o choro em Goiânia pôde 

ser entendido no seu desenvolvimento a partir de fases, segundo Ayres: a primeira, que 
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chamou de fase ―formação‖, está vinculada à fundação do clube do choro no ano de 

1985, onde funcionava uma escola de música com o intuito de formar o instrumentista e 

o público do choro em Goiânia. As apresentações aconteciam em forma de recitais, 

recitais de alunos iniciantes e recitais dos professores, esses últimos já evidenciando um 

aspecto mais profissional. Como a família geralmente acompanhava o desenvolvimento 

musical e artístico dos alunos, com isso se trabalhava indiretamente a formação dessa 

nova plateia. 

No clube do choro em Goiânia, funcionava uma escola que ministrava 
aulas individuais e trabalhos de oficinas de grupo e nos finais de 
semana, de forma alternada, promovia eventos abertos ao público. 
Neste evento, no primeiro momento a partir das 16 horas, se 
apresentavam os alunos e convidados, crianças e adolescentes. No 
segundo momento, já no início da noite 19 horas assumiam o palco os 
veteranos do choro.  (AYRES, 2004, p. 23).   

 

A segunda fase considerada do desenvolvimento do choro em Goiânia foi 

chamada de ―fase de divulgação‖, em que os músicos faziam pequenas turnês nacionais 

e em alguns momentos até internacionais: 

O clube do choro de Goiânia era convidado para se apresentar em 
diversas cidades, participava de todos os programas de rádio e 
televisão e se apresentou mais de um mês na feira gastronômica em 
Djon e depois em Paris na França. (AYRES, 2004, p. 23).   

 

As turnês estavam relacionadas a uma atuação de qualidade, destacando-se 

aí Rogério Caetano, violonista especialista em violão de sete cordas (hoje reconhecido 

nacionalmente como um dos melhores no cenário brasileiro) e Fernando Machado, 

clarinetista. Esses músicos, mais tarde, passaram a ser professores na conceituada 

Escola Brasileira de choro Raphael Rabello de Brasília. Ambos começaram sua história 

com o choro em Goiânia. 

Segundo Ayres, houve um recesso nas atividades com o choro na cidade 

durante cinco anos, do ano de 1998 ao ano 2003. A retomada em 2003, que possibilitou 

identificar uma terceira fase, denominada ―Nova Fase‖, que coincidiu com a retomada 

dos trabalhos do clube do choro. Uma nova diretoria assumiu, tendo na presidência 

Antônio Roldão Lélis Neto e na vice-presidência, o próprio Oscar Wilde Ayres Silva, 

que retomaram as apresentações dos chorões em novo local: o espaço cultural da ASEG 

(Associação dos Servidores da Saúde do Estado de Goiás).  Essas apresentações traziam 
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três momentos: o primeiro com alunos da escola, o segundo com os veteranos fazendo 

uma roda de choro e o terceiro trazendo um artista convidado como atração principal. 

Na atualidade o clube está novamente desativado, o choro tem sido 

contemplado através da atuação de músicos em rodas de choro em residências e nos 

palcos pequenos de alguns poucos bares na cidade ou relacionados a projetos culturais, 

que vão ser comentados mais adiante. 

 

                                  2. 4.2.2 - O rock  
 

Segundo Carvalho (2004, p 20-21), o surgimento do rock em meados da 

década de 1950, ―sua assimilação por jovens de todo o mundo, assim como o 

aparecimento do rock inglês no início da década de 60, através dos programas de rádio e 

televisão e lançamento de discos, fez com que o estilo chegasse a Goiânia rapidamente‖. 

Um dos primeiros conjuntos de rock instrumental foi a banda The Apaches que surgiu 

no final de 1962, ―atingindo grande sucesso no estado em 1969‖. Esse autor observa 

ainda que em Goiânia, nessa década e na década de 1970, o grande mercado de trabalho 

eram as bandas de bailes que também atuavam como bandas de rock e faziam couvers, 

podendo ser citadas como exemplo as bandas Os Mugs, Os Vogais, Os Hippies, Os 

Andantes e Aquarius Seven. Outra banda que merece destaque é a banda Língua Solta, 

que possuía em sua formação Léo Jaime, que foi reconhecido nacionalmente. 

Caminhando um pouco mais, já na década de 1980 o rock goiano foi 

altamente influenciado pelo New Wave, pelo movimento Punk e pela explosão do 

próprio rock nacional em ascensão. Nessa época, Léo Jaime compôs o Rock da 

Cachorra interpretada por Eduardo Dusek, assinando em 1984 contrato com a 

gravadora CBS como cantor solo. Carvalho cita as seguintes bandas que atuavam no 

cenário goianiense, lembrando que haviam outras: 

Banda Qualquer tom, Efeito Colateral, Agentes da Imaginação, 
17ºsexo, Choque Cultural, Língua Solta, Grupo Amon, Oficina de 
Luz, Quarto Mundo, Frenesi Precoce, Edição Pirata, Vide Bula, 
Markan Camaralina, Restos da Cultura Proibida, Exame de Fezes, 
Declínio Social, Filhos da Realidade, Tia Tonha, Kveras do Pração, 
HC-137, Orquídea, Morte Lenta e Doentes à Procura de Cura. É claro 
que o rock goianiense da época não se resumia a estas bandas, elas 
representavam apenas uma parte do que era produzido na cidade 
naquele momento, que contava com mais de 68 grupos de rock ao 
final da década de 80. (CARVALHO 2004, p 51). 
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Confirmando essa tradição, atualmente o rock goianiense tem apresentado 

uma realidade especial, promovido vários festivais, disseminado pela cidade um grande 

número de bandas, algumas com fama internacional, como é o caso da Boogarins e da 

Mr.  Gyn. A primeira delas, criada em 2012 pelo vocalista Fernando Alemida - o Dinho 

- e Benke Ferraz, lançou o CD As Plantas Que Curam que recebeu elogios da crítica 

nacional e internacional, fato que levou os músicos a realizar uma turnê extensa no ano 

de 2014, fechar um contrato para gravação de mais três álbuns com a Other Recording, 

importante gravadora de Nova York.  A Boogarins venceu também o Prêmio Multishow 

como banda revelação do ano de 2014. A segunda, Mr Gyn, foi formada por Anderson 

Richards (vocal), Marcos César (bateria), Pedro Lutti (guitarra), Pão de Queijo 

(Violões) e Rodrigo Baiocchi (baixo) 1, tocando um som pop rock e trazendo no nome 

uma homenagem à sigla da capital de Goiás nos códigos aeroportuários: GYN.  Em 

1999 lançou seu primeiro álbum, Coisa de Brasileiro, somando hoje um total de sete 

cd‘s e dois dvd‘s, um deles incluindo a participação do cantor Bruno Gouveia vocalista 

da banda Biquini Cavadão, de renome nacional.  

Além de continuar evidenciando um grande número de bandas, o rock 

goianiense vem mostrando sua força, através de grandes festivais como o Bananada e o 

Goiânia Noise Festival, que serão comentados no próximo capítulo, mas que já tem 

uma história, segundo Carrijo (2012): 

O rock em Goiânia ganha maior notoriedade a partir de 1987, 
influenciado, principalmente, pelo movimento punk, mas é em 1995 
que se dá início a um momento de maior estruturação da cena 
propriamente dita, com a primeira edição do hoje considerado um dos 
maiores festivais de rock independente do Brasil, o Goiânia Noise 
Festival. A partir de então, Goiânia passa a ser conhecida também, ao 
menos no meio alternativo, como referência na produção de rock. 
(Carrijo 2012, p 5) 
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2.4.2.3 A Música Sertaneja 
 

A cultura goiana é conhecida nacionalmente, principalmente através da música 

sertaneja. Isso faz com que Goiás seja considerado pelos críticos musicais como o 

celeiro da música sertaneja no Brasil. Silva; Almeida (2010), em um artigo publicado 

sobre identidade goiana que traz o título Goiânia cidade sertaneja, trazem afirmações 

colhidas em relatos de entrevistas como: ―goiano ainda é sertanejo‖; ―às vezes o pessoal 

que mora em outros estados tem um preconceito com Goiânia, eles acham que Goiânia 

é uma cidade rural, muito atrasada, rural, de fazendeiro, sertanejo.‖, ― quando se fala em 

Goiânia, já pensa logo em música sertaneja‖. Esses autores refletem também sobre a 

questão da imagem de cidade moderna de Goiânia se contrapor à imagem do sertão 

atrelada ao estado de Goiás, imagem essa retratada também pela música sertaneja. 

Ponderam sobre o papel da paisagem na construção das identidades, o que tem a ver 

também com a música:  

No caso de Goiânia o sertão também se reveste de potencial 
identitário. A imagem do sertão se contrapõe com a concepção de 
modernidade e civilização que surge com a nova capital de Goiás. 
Mas, também, é retratada, principalmente, na música sertaneja como 
uma característica marcante da identidade goiana. O paradoxo entre 
litoral e interior; cidade e sertão publicado pela Revista Oeste em 
1942, época do batismo cultural de Goiânia, evidencia o papel da 
paisagem nos dilemas da construção da identidade goiana. (SILVA, 
2009, p.12) 

 

Essas observações ligadas ao relato dos goianos e a outras pessoas de 

diferentes regiões do país que evocam representações levam a crer que essa construção 

simbólica pode ser associada aqui também ao Campo de Produção da música sertaneja. 

Goiás sempre foi e é celeiro desse gênero musical, mesmo que ele seja muito 

consumido e representativo em todo o país. Segundo Sampaio (2010), 

 

as maiores duplas sertanejas do Brasil são originárias do estado de 
Goiás. Um sem-número de duplas sertanejas foram formadas e 
estabelecidas em solo goiano. Como exemplos de duplas que 
alcançaram grande sucesso temos: Leandro e Leonardo (extinta em 
1998, com a morte de Leandro), Veloso e Velosinho, Zezé di 
Camargo e Luciano,  Bruno e Marrone, Cristyan & Ralf,  Felipe e 
Falcão (desfeita), Guilherme e Santiago, André e Andrade, Di Paulo e 
Paulino, João Neto e Frederico,  Marcos e Fernando,  Carlos e Jader, 
Jorge & Mateus. E muitas outras que ainda se encontram em processo 
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de reconhecimento, divulgando seu trabalho em programações do no 
próprio Estado como: Fabiano e Júlio César, Lucas e Matheus,  João 
Vitor e Rodrigo, Cleyton e Cleber, João Maurício & Marcelo, Marcelo 
e Matheus, Milton e Marcos, Nato e Nando, Guto e Léo, Racine & 
Rafaelo, Walmir e Wilmar, dentre muitas outras duplas. Não se pode 
deixar de mencionar também o sucesso do cantor sertanejo Leonardo, 
que segue carreira solo cantando grandes sucessos deste momento 
sertanejo universitário. (SAMPAIO, 2010)  

 

O quadro histórico, a historiografia local, no entanto, não apresenta maiores 

detalhes sobre o desenvolvimento dessa música, a não ser que se trata de uma história 

antiga e que essa história tem uma ligação inicial com a música realizada pelo homem 

do sertão – pelo sertanejo. Uma ligação que aponta para o cultivo da música caipira de 

raiz, muito antes da música sertaneja (aquela que tem uma ligação cada vez mais 

entranhada no transcorrer dos séculos XX e XXI com a mídia e com as produções da 

indústria cultural). Nesse sentido existem poucos relatos sobre a história da música 

sertaneja em Goiás ou, especificamente, em Goiânia. Praticamente não existe uma 

abordagem historiográfica ou acadêmica, por se tratar de um movimento local que 

ganhou representação no nacional mais recentemente e que só agora vem chamando a 

atenção da academia. 

Importante lembrar novamente a questão dos processos identitários 

relacionados à Música sertaneja que se opõem à questão de cidade modernista e 

civilizada representada pela construção de Goiânia. É um processo simbólico que 

também se coloca, portanto, e que foi muito bem contextualizado por Carrijo (2010), 

quando discorre sobre a proliferação do Rock na cidade, acompanhada da realização de 

grandes festivais: 

 

Essa ideia de mostrar Goiânia como um lugar que também produz 
rock está diretamente associada à contestação da imagem que se tem 
da capital na época, também apoiada e divulgada pelo poder vigente. 
Isso aparece de forma explícita na reportagem do Jornal O Popular, do 
dia 4 de maio de 1995, sobre o 1º Goiânia Noise Festival: querem 
mostrar que Goiânia não é só a terra natal de ―Leandros e Leonardos‖ 
e que de uns cinco anos para cá muita coisa tem acontecido, 
principalmente, no rock‘n roll. ―Vamos mostrar para um público mais 
amplo o que está acontecendo nos subterrâneos da terra do pequi‖. E 
aproveitam para lançar uma espécie de desafio: ‗Quem vier (e ver), 
verá‘. (CARRIJO 2010, p 5) 
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Lutas de representações se colocam, portanto, nesse momento. A 

necessidade de investimento em práticas, instrumentos e gêneros musicais que 

representam modernidade, como é o caso do rock. O Goianiense, apesar da herança 

cultural associada à música sertaneja, briga por ver reconhecido outros lados de seus 

processos identitários. Lutas de representações que se tornam explícitas também na fala 

e na música de alguns roqueiros goianos, segundo Carrijo (2010). 

 

Analisando a fala de alguns dos participantes desse movimento e 
algumas canções de bandas locais, nota-se essa tensão em relação às 
essas representações provindas dos discursos oficiais. Há um exemplo 
claro na letra da música ―Camioneta Zera‖ – bastante cômica, como é 
o próprio estilo do grupo – da banda goiana, Pedra Letícia. É possível 
ver claramente a existência de uma oposição em relação a essas 
representações de Goiás ligadas ao sertanejo e ao rural. Refere-se ao 
―ser goiano‖, mas de uma forma que vai contra ao que se reconhece 
no senso comum sobre isso e faz exatamente uma brincadeira, um 
jogo, com essa dualidade. Apresenta-se, assim, um sentimento 
contrário à imagem do ―ser goiano‖ como rural e sertanejo. (Carrijo 
2010, p 6) 

 

 

Segue a letra da música.... 

 

 Tô neim ai se você tem caminhonete  

 Ou se a sua peguete corneou você...  

Num é motivo pra entornar cerveja  

Ou moda sertaneja você escrever   

 

Eu sou goiano nem por isso eu tô na fossa 

Canto rock com voz grossa não preciso esguelar 

Não é porque eu nasci nesse fim de mundo 

 Que eu não vou ser vagabundo se eu não quero trabalhar  

 

Só quero espaço pra tocar meu violão  

Sem ter que formar dupla com o meu irmão[refrão]  
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Sim eu sou goiano mas eu sou urbano não gosto de mato 

 Eu me mato se alguém me chama de caipira pira porá 

Nossa senhora não há nada mais que me irrite 

Solta um som ligado bem plugado em 220  

 

Tô nem aí ce ocê tem três fazenda ou se a sua renda chega lá no 
céu 

Porque isso nunca vai lhe dar o direito de ir pra balada usando 
um chapéu... 

 

 Eu sou goiano nem por isso eu vou pra roça 

 Eu prefiro quando a moça passa aqui pra me pegar  

 A gente vai pra uma balada a techneira e se ela fica de bobeira   
eu boto outra em seu lugar 

A moça feia lá da ponte nunca me agradou 

 Eu gosto é de mulher com cara de atriz pornô [Grifos meus] 

 

Levantado o histórico de elementos que vêm integrando a trajetória histórica 

do campo de produção musical relacionado à dimensão popular urbana inerente ao 

universo musical goianiense, o que acabou por incluir também a abordagem de 

representações e lutas de representações ligadas a processos identitários implicados com 

essa trajetória, fica mais fácil agora discorrer sobre a música que acontece nos palcos da 

atualidade na cidade de Goiânia, categorizados como palcos pequenos, palcos grandes e 

palcos de projetos culturais. É o que será realizado no capítulo seguinte.  Uma pergunta 

se faz nesse momento: Como está acontecendo essa produção musical goiana que 

integrou a trajetória histórica da música popular goianiense nesses palcos? 

 

 

 

 

 



 

PARTE 3 

 
 

Música popular urbana em Goiânia: a música dos palcos goianienses 
na atualidade 

 
 

A música popular urbana em Goiânia, que teve o seu histórico levantado até 

aqui, conforme já pôde ser observado, tem acontecido atualmente em bares e 

restaurantes de diferentes setores da cidade, em palcos de teatro, de centros culturais, de 

instituições diversas que a tem promovido, o que inclui também alguns palcos e 

instituições culturais que tem efetivado projetos culturais que recebem o apoio de 

órgãos governamentais.  Os gêneros aqui abordados foram historicizados no primeiro 

capítulo, localizados na sua emergência no cenário brasileiro, o que permitiu o contato 

com as suas características de estilo contextuais (BAKHTIN, 2003) 
36

. O segundo 

capítulo também se ocupou dessa trajetória histórica, já visando a história da música 

popular urbana em Goiânia (MPBG) da década de 1960 em diante, um período que se 

constituiu em um momento de significativa diversificação dos gêneros, segundo 

Chaffin; Cruvinel (2006; 2012).  A segunda contextualização histórica já evidenciou 

algumas características de estilo individuais (Bakhtin, 2003), relacionadas à atualização 

do gênero na cidade no período em questão. Nessa segunda abordagem histórica, já 

pôde ser constatado também alguns processos de hibridação cultural (CANCLINI, 

2003), sobretudo com o jazz, assim como a interação entre diferentes gêneros 

brasileiros. Além das possibilidades colocadas pela análise das características 

contextuais e individuais dos gêneros abordados em Goiânia na atualidade, faz se mister 

nesse momento, lembrar que Goiânia hoje apresenta um perfil de cidade pós – moderna. 

Essa afirmação parte de uma fundamentação em Harvey que discorre sobre as principais 

características dessa cidade: diversidade acentuada, contato intenso com o fluxo 

comunicacional nacional e internacional, com um capitalismo contemporâneo que 

                                                           
36

 Para Bakhtin (2003), entender um gênero como discursivo, significa entendê-lo como uma matriz 

cultural na sua inevitável capacidade de se atualizar em diferentes tempos, espaços e momento de 

execução. Isso por que esses momentos de atualização surgem sempre como o resultado do seu encontro 

com elementos dessas outras dimensões temporais e espaciais com as quais passa a manter uma relação 

dialógica,elementos que levam à constituição, nessas situações, de uma nova ―polifonia de vozes‖ na sua 
base. Daí esse gênero apresentar sempre uma nova forma composicional, outro conteúdo temático e 

características de estilo de índole contextual e individual. As características de estilo de índole contextual 

são as características que peculiarizam o gênero que faz história e as características de estilo de índole 

individual são aquelas que marcam a atualização do gênero nessas novas situações de diálogo.  



117 

 

investe no local, na memória em diálogo com o global. A partir da fundamentação em 

Chaffin; Cruvinel (2006; 2012), faz-se necessário lembrar que foi o contato com esses 

gêneros, nesse momento, que trouxe a possibilidade deles se tornarem uma primeira 

referência para a investigação da música nos palcos da cidade na atualidade. Foi por 

isso que os gêneros Música Sertaneja, Rock, Samba, MPB e Choro foram apontados 

como ponto de partida nesse texto e na pesquisa de campo que aconteceu tendo em vista 

os diferentes palcos goianienses. Por outro lado, a intenção de realizar as abordagens 

históricas nos dois primeiros capítulos tem a ver também com a localização do leitor 

que não se caracteriza como um estudioso da música popular urbana, com a intenção de 

apresentar-lhe algumas peculiaridades desses gêneros bem como algumas 

transformações que sofreram nos processos de atualização em Goiânia. Tem-se em vista 

aqui o campo de produção musical goianiense nas suas peculiaridades, portanto, ligado 

à música popular urbana que já tem uma história na cidade, passando sem muito 

aprofundamento pelas tensões em torno dos capitais simbólicos, culturais e econômicos 

(BOURDIEU, 2003) que integram esse campo. 

Outro ponto de partida importante na localização dos gêneros e palcos foi a 

pesquisa realizada no jornal de maior circulação na cidade – o jornal O popular - e em 

fontes midiáticas que trazem propagandas dos artistas e dos shows como sites na 

Internet e redes sociais (facebook, instagram e whatsApp).  A pesquisa no jornal de 

maior circulação da cidade, através do anúncio diário dos acontecimentos musicais, 

possibilitou tomar conhecimento dos palcos e gêneros mais divulgados, o que ajudou a 

direcionar para a pesquisa de campo. Esse foi um primeiro e importante mapeamento de 

onde a música popular urbana estava acontecendo em Goiânia, já apontando para uma 

variedade de gêneros que coincidiram com aqueles indicados no levantamento histórico 

do segundo capítulo.  A internet e seus sites, as redes sociais (fungpages de facebook, 

anúncios de eventos no instagram, divulgação de shows via listas que se propagam 

através do whatsApp) também auxiliaram nesse sentido, já que convites para shows são 

enviados constantemente para os internautas, o que possibilitou uma análise do material 

recebido por mim e por cinco amigos selecionados. As listas que se propagam através 

do whatsApp funcionam da seguinte forma: algumas casas de shows pagam um Cachê 

para o artista e mais participação na bilheteria, ou seja, quanto mais pagantes – maior 

cachê do artista. A lista tem sido usada como entrada grátis para a mulher geralmente 

até as 23:00 horas e com desconto de 50% da entrada para quem tem nome nas listas 

que são gerenciadas pela casa de shows, enviadas via aplicativo pelo responsável por 
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elas. No caso de haver dois ou três artistas tocando na mesma noite, é gerada a lista por 

artista para, no fim do show, ser feito o acerto financeiro correspondente a cada um. A 

lista gera uma divulgação em massa tanto pelo artista interessado em ganhar 

participação quanto pelos próprios empresários das casas de shows e boates interessados 

em ganhar muito mais com a consumação do que com a bilheteria, vindo daí a tática de 

mulher não pagar até determinado horário. Por outro lado, quando se entra em uma casa 

de show ou boate em Goiânia, geralmente se faz um cadastro para uso de um cartão de 

consumo, ficando arquivados nomes e telefones dos clientes, que semanalmente 

receberão convites para os próximos shows através das redes sociais. Geralmente não 

são casas de caráter eclético, onde se toca sertanejo é sempre o gênero sertanejo, onde 

se toca samba e MPB é sempre samba e MPB. Esse processo ajuda a gerar processos 

identitários desde a decoração até o tipo de publico, processos que evidenciam 

representações ligadas à valorização do gênero em questão. Assim, essa lista que tenta 

fidelizar o cliente, informar o show, acaba fidelizando também o cultivo de um gênero. 

Daí a pesquisa desse material nas redes sociais informadas, junto ao material colhido 

nos anúncios de jornais, ter fornecido importantes dados para o mapeamento de locais 

onde a pesquisa de campo deveria ser realizada. Segundo o relato do compositor e 

intérprete da música sertaneja Almir Pessoa,  

...quanto a recursos direcionados à divulgação, as redes sociais 
Facebook, Instagram, Twiter e o site de vídeos Youtube são minhas 
principais ferramentas. Eu mesmo as alimento com pelo menos um 
post diário. Os conteúdos desses posts vão desde fotos do dia a dia 
artístico, até layouts de cartazes de show ou aparições em Rádio e TV. 
(PESSOA, 2015) 37 

 

3.1 Os palcos goianienses 

Assim, a pesquisa de campo teve como referencia as matérias e fontes 

midiáticas já citadas, que permitiram um primeiro levantamento dos locais/palcos, em 

que acontecem shows de música popular urbana em Goiânia. A partir desse 

levantamento, tornou-se necessária uma organização sistemática para a seleção e 

abordagem em campo desses locais/palcos, de forma a permitir parâmetros para as 

análises.  Três categorias foram estabelecidas nesse processo, levando-se em 

consideração as indicações das primeiras referências mencionadas, aqui resumidos na 

                                                           
37 Entrevista concedida por Almir Pessoa, violeiro e cantor, em Goiânia no dia 19 de outubro de 2015. 
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palavra ―palco‖: a) palco pequeno; b) palco grande; e c) palco de projetos culturais. Em 

cada um dos palcos selecionados, visando à parte central e principais setores de Goiânia 

e a divulgação no jornal O popular e na Internet, os critérios de observação levaram em 

consideração: a forma de divulgação dos shows, os gêneros predominantes, sua relação 

com a atualização do gênero em Goiânia constatada no segundo capítulo, artistas 

convidados e sua relação histórica com esses gêneros, a performance, o público, as 

representações objetivadas. 

Foram denominados ―palcos pequenos‖ nessa pesquisa, os locais e palcos 

com a capacidade de aglomerar de 1 (uma) até 500 (quinhentos) espectadores. Acima 

desse número, foram considerados ―palcos grandes‖.  Os palcos vinculados a algum 

projeto cultural, que podem corresponder a qualquer uma das duas categorias anteriores, 

foram denominados ―palcos de projetos culturais‖. Isso por possuírem, de um modo 

geral, metas e objetivos peculiares. Mapeados e categorizados os locais de maior 

frequência dos goianienses num primeiro momento, pôde ser delineada a primeira base 

para a pesquisa de campo, sempre atenta aos gêneros mais divulgados também através 

das fontes mencionadas.  

 As fontes orais, por sua vez, caracterizadas pelas entrevistas, forneceram 

mais elementos para essa pesquisa. Os relatos, que não deixaram de favorecer também o 

mapeamento dos locais/palcos em questão, foram viabilizados em decorrência do 

contato com músicos, produtores culturais e com os sujeitos relacionados à pesquisa de 

campo: intérpretes, músicos, público e produtores culturais, inerentes ao campo de 

produção musical relacionado à música popular urbana. Essas fontes permitiram o 

contato com detalhes das apresentações e atuações dos músicos, mais relatos sobre os 

gêneros mais cultivados e a sua atualização em Goiânia, assim como possibilitaram 

mais informações sobre os mecanismos de divulgação desses shows. 

Será apresentada a seguir a descrição e os resultados da trajetória da 

pesquisa de campo, juntamente com o resultado da pesquisa nos arquivos virtuais do 

jornal O popular, nos sites da internet, que também favoreceram o contato com a 

diversidade desses gêneros, com a percepção do modo como são cultivados e 

divulgados, o que, no contexto desse trabalho, remete a facetas identitárias do povo 

goiano.  Representações sociais (CHARTIER, 2002) implicadas com processos 

identitários (HALL, 2005), ligadas a esse cultivo, reveladoras de valorações, 

categorizações, classificações ligados aos agentes que integram o campo de produção 

musical popular urbana goianiense, puderam ser constatadas na sua evidência. Isso 
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aconteceu tanto nas apresentações ao vivo, nas formas de divulgação, nas peculiaridades 

estilísticas de ordem individual dos gêneros, quanto nos relatos dos investigados.   

Serão agora apresentados os resultados alcançados a partir da trajetória 

metodológica mencionada, tendo sempre em vista as perguntas formuladas no início da 

pesquisa: Que gêneros musicais têm integrado os palcos relacionados ao universo 

musical popular urbano da cidade de Goiânia?  Em que palcos têm acontecido e de que 

maneira têm acontecido?  Que processos identitários estão relacionados com sua 

divulgação e recepção no cenário musical goianiense? Parto da observação da intérprete 

Luciana Clímaco, quando observa: 

 

O cenário musical goiano vem se tornando cada vez mais eclético. Na 
década de 80 o sertanejo era o estilo predominante na capital. Já a 
partir dos anos 90 vimos o nosso Rock independente se projetar num 
cenário musical nacional e mais recentemente o samba tem ganhado 
cada vez mais espaço. Com tantas misturas e influências e com o 
acesso cada vez maior às novas tecnologias, Goiânia mostra uma 
produção contemporânea efervescente, principalmente, a meu ver, 
nessas três vertentes. (CLÍMACO, 2015).38 

 

Já mencionando a diversidade relacionada ao campo de produção musical 

goianiense, essa cantora destaca o Rock, o Sertanejo e o Samba, como gêneros muito 

cultivados pelos goianienses.  Destaco também gêneros como a MPB, que tem sido o 

foco de vários shows em Goiânia, sobretudo aqueles que promovem a vinda de artistas 

nacionais para a cidade, atraindo grande público, como é o caso dos Shows de Roberto 

Carlos, Zeca Baleiro, Hamilton de Holanda, Gal Costa, João Bosco, dentre muitos 

outros. Os três últimos aconteceram no Centro de Eventos Professor Ricardo Freua 

Bufáiçal da UFG, promovidos pelo projeto Música no Campus, que tem conseguido 

sempre um grande público. O item a seguir traz a abordagem dos palcos goianienses. 

 

3.1.1Palcos pequenos 

Os palcos pequenos, devido ao alcance de publico, investem em geral em 

um gênero musical predominante. (Os gêneros mais cultivados nesses locais são o 

samba, o rock e a música sertaneja, o que vai de encontro às observações da Intérprete 

Luciana Clímaco). As divulgações desses eventos são em sua maioria em redes sociais, 
                                                           
38 Entrevista concedida por Luciana Clímaco, cantora, em Goiânia no dia 20 de junho  de 2015. 
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em suas próprias homepages e alguns estabelecimentos como, por exemplo, o Café 

Nice, que fazem a sua divulgação na seção ―Acontece‖ do jornal O Popular, o que pode 

ser conferido na Figura 4.  

Figura 4. Divulgação do show com Os Heróis de Botequim no Café Nice na seção Acontece do 
jornal O popular. 

 

Fonte: Jornal O Popular de 15/11/2015 

Passo agora a relatar os estabelecimentos que têm investido nos gêneros 

Samba, Rock e Música Sertaneja. Às vezes a MPB e o choro acontecem também nesses 

estabelecimentos, geralmente relacionadas àqueles que cultivam o samba. 

3.1.1.1 O samba. 

O samba está sempre presente no repertório dos artistas da música popular 

urbana goiana, é cultivado por artistas que investem especificamente nele, ou seja, não é 

apenas parte do repertório. São pessoas que se dedicam a esse gênero musical que já é 

bem reconhecido no cenário goiano, destacando-se nesse seguimento quatro locais, 

selecionados para a pesquisa: Confraria Gamboa, Glória Bar, Café Nice e Quintal do 

Jorjão. 

 Confraria Gamboa 

A Confraria Gamboa divulga no facebook a sua agenda de shows, podendo 

ser observado aqui como exemplos a divulgação do show do grupo Nóys é Nóys 

(Figura 5) e da cantora Grace Carvalho (Figura 6). O gênero é cultivado num ambiente 

descontraído e junto a um cardápio que anuncia Feijoada. O material divulgado com o 

nome e a figura dos artistas já traz a referência ao prato e, de preferência, os músicos 

estão caracterizados com chapéu e camisa listrada, como é o caso do grupo Nóys é Nóys 

(Figura 5). A caracterização, o prato típico brasileiro remetem a símbolos relacionados 

ao gênero, convencionalmente considerado também um símbolo nacional (VIANNA, 

https://www.facebook.com/confrariagamboa?fref=nf


122 

 

1995), muito cultivado pelos brasileiros. O anúncio da apresentação da cantora Grace 

(Figura 6) traz o desenho da panela de feijoada. Representações várias se cruzam, 

portanto, numa retórica enaltecedora do gênero.   

 

Figura 5.  Divulgação do show do grupo Nóys é Nóys divulgada na funpage da Confraria Gamboa 

via Facebook.  

 

Fonte:  
https://www.facebook.com/confrariagamboa/photos/a.285483391527208.66501.285379534870927/89

6936903715184/?type=3&theater 

 

Figura 6. Divulgação do show da Cantora Grace Carvalho divulgada na funpage da Confraria 
Gamboa via Facebook  

 

 

Fonte: 
https://www.facebook.com/confrariagamboa/photos/a.285483391527208.66501.285379534870927/90

6032089472332/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/confrariagamboa/photos/a.285483391527208.66501.285379534870927/897475406994667/?type=3
https://www.facebook.com/confrariagamboa/photos/a.285483391527208.66501.285379534870927/897475406994667/?type=3
https://www.facebook.com/confrariagamboa/photos/a.285483391527208.66501.285379534870927/897475406994667/?type=3
https://www.facebook.com/confrariagamboa/photos/a.285483391527208.66501.285379534870927/897475406994667/?type=3
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 Glória Bar 

O Glória bar, um dos mais tradicionais na cidade no cultivo do samba, se 

apresenta ressaltando temáticas relacionadas à música popular brasileira, de um modo 

geral. Não é à toa, portanto, que as suas paredes estão todas decoradas com fotos e 

capas de discos das grandes estrelas do samba, da MPB, incluindo o jazz, o que já 

subtende o diálogo estabelecido com esse gênero americano no cenário da música 

popular brasileira. Uma viagem no tempo e na história da música e do país, portanto. As 

apresentações são predominantemente relacionadas ao Samba, o que não exclui outros 

gêneros musicais brasileiros como a MPB e o choro. Representações sociais se 

evidenciam, portanto, no ambiente físico e musical do Gloria, que incorporando um 

espírito carioca, no sentido do tempo em que o Rio como capital do país, num processo 

metonímico representava o país (PESAVENTO, 2002), se constitui em um dos 

principais redutos do samba em Goiânia. A divulgação dos shows tem acontecido 

também via Instagram, realizada pelos próprios artistas convidados, como pode ser 

constado na Figura 7 que evidencia esse fato através da divulgação do show da cantora 

Mara Cristina divulgados também em sua página no facebook e via instagram. 

 

Figura 7. Divulgação do show da Cantora Mara Cristina no Bar Glória divulgada via instagram da 
própria cantora. 

 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/-7A-Psh5LT/?taken-by=maracristinasamba 
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 Café Nice. 

Domingo é dia dos amantes do samba marcarem presença no Café Nice Bar 

e Restaurante – a partir das 19:00hs. Alex Formiga (violão), Diogo Noleto (pandeiro), 

Gilberto Lima (percussão), Guilherme Noleto (cuíca) puxam o coral. Leandro Gomes 

(cavaquinho) - um dos entrevistados dessa pesquisa - Geisson Cruz (percussões), 

Wellington Santana (trompete) e André Martins (trombone) completam o grupo Heróis 

de Botequim, grupo que se une para levar ao público do Café Nice um repertório que 

passeia pelos mais variados estilos de samba: do samba de raiz passa pelo samba de 

roda e pelo samba de enredo, dentre outros. Consagrados nomes da história são 

contemplados na apresentação desse grupo, que relembra sambas de Chico Buarque, 

Vinícius de Morais, Noel Rosa, Cartola, Adoniran Barbosa, Paulinho da Viola e Clara 

Nunes, dentre muitos outros. A foto que divulga o grupo no site da casa39, conforme 

pode ser conferido na Figura 8, mostra também os músicos com os instrumentos 

(sobressaindo o violão), de camisas listradas e chapéu. A figura do pandeiro aparece 

junto ao nome do grupo, tendo ao fundo portas e janelas antigas, o que, ao que tudo 

indica clama a memória. Relembra o Rio de Janeiro dos primeiros chorões da antiga 

capital do país e berço do choro e do samba. Mostra o choro e o samba acontecendo no 

planalto central. 

Figura 8 – Café Nice. Folder do grupo Heróis de botequim, divulgado pelo site da casa. 

 

 

Fonte: http://cafenicebar.com.br/ 

Leandro Gomes, músico integrante do grupo Heróis de Botequim que 

sempre se apresenta nessa casa, refletindo sobre a recepção do público, observa: 

                                                           
39 Site do Café Nice:  Disponível em: <http://cafenicebar.com.br/> acessado em 10 de agosto de 2015. 
 

http://cafenicebar.com.br/
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No Café Nice eu vejo que é um publico mais jovem, tem um perfil 
mais de balada, não é o publico especifico do samba. Tem gente que 
vai lá para conhecer, até porque Goiânia tem uma história muito 
recente no samba comparado a outros lugares onde o samba já é 
tradicional. Mas tem uma efervescência grande atualmente desse 
gênero. Bem diferente de quando tocamos com esse mesmo grupo em 
Brasília no Feitiço Mineiro, que é um bar e restaurante bastante 
tradicional que já recebeu grandes nomes da Música Popular 
Brasileira, um bar importante na cena de Brasília. (GOMES, 2015) 40 

 

 Quintal do Jorjão. 

O Jorjão, dono do estabelecimento, é sambista. De tanto receber os amigos 

no gigantesco quintal da sua casa, decidiu ampliar a feijoada que sempre curtia aos 

sábados com samba para mais amigos. Logo vieram os amigos dos amigos e os 

desconhecidos que gostam de boa comida, música e caipirinha gelada e bem preparada, 

conforme indicado no site 41  da casa. Abre predominantemente aos sábados, 

proporcionando um ambiente informal. A divulgação é feita no boca-a-boca, através do 

site e em redes sociais, pois o estabelecimento não possui uma placa ou coisa 

semelhante com o nome ―Quintal do Jorjão‖. No máximo pode ser observado um portão 

entreaberto que esconde em seu interior dezenas de mesas e cadeiras cobertas por 

tendas. 

Figura 9. Quintal do Jorjão. Foto do ambiente descontraído do estabelecimento. 

 

Fonte: http://oquecomi.blogspot.com.br/2013/07/quintal-do-jorjao-o-secreto-mundo-do.html 
                                                           
40Entrevista concedida por Leandro Gomes, cavaquinista e cantor, em Goiânia, no dia 22 de maio de 
2015. 
41 Informação disponível em:   http://morandosemgrana.com.br/goiania-quintal-do-jorjao/?  Acessado 
em:19 de setembro de 2015. 
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Figura 10 - Quintal do Jorjão. – Grupo Cartola do Muçum. 

 

 

 

Fonte:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=938503589568877&set=a.938503552902214.1073741941

.100002277337667&type=3&theaterl 

 

 

A descontração, portanto, é uma marca desse estabelecimento que cultiva o 

samba, o que não impede que músicos atuantes na cidade ali se apresentem sempre. Em 

suas redes sociais Jorjão divulga os eventos que são essencialmente dedicados ao 

samba, como pode ser observado em três exemplos de folders virtuais, ilustrados pelas 

Figura 11; 12 e 13. As figuras fazem alusão à Feijoada & Samba, apresentando ao fundo 

a figura do Cristo redentor. A segunda mostra os ingredientes da feijoada misturados 

com a figura do pandeiro, o que aparece como pano de fundo ao anúncio do evento. A 

terceira figura já mostra a panela de ferro da feijoada, ressaltando uma tábua de carne e 

pimentas vermelhas. Novamente a ligação com o Rio de Janeiro e com símbolos da 

nacionalidade brasileira. Os cantores convidados pelo ―Grupo samba de quintal‖ nesses 

folders, Mara Cristina e Xexeu, são nomes atuantes no cenário musical popular 

goianiense, marcando sempre a sua presença também no Glória e no Gamboa. 
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Figura 11- Quintal do Jorjão. Folder anunciando o samba, divulgada pelo funpage da casa no 
Facebook. 

 

 

 

Fonte: HTTPS://www.facebook.com/quintaldojorjao/photos/a. 
199398726788074.47419.186119461449334/919654501429156/?Type=3&theater 

 

Figura 12 - Quintal do Jorjão. Folder anunciando o samba interpretado pela cantora Mara Cristina, 
divulgada pelo funpage da casa no facebook. 

 

 

Fonte: 
https://www.facebook.com/quintaldojorjao/photos/a.199398726788074.47419.186119461449334/924

842784243661/?type=3&theater 
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Figura 13- Quintal do Jorjão. Folder anunciando o samba interpretado pelo cantor Xexéu, 
divulgada pelo funpage da casa no facebook. 

 

 

 

Fonte:https://www.facebook.com/quintaldojorjao/photos/a.199398726788074.47419.1861194614493
34/933298183398121/?type=3&theater 

 

Na abordagem dos palcos em que o samba predomina, portanto, os 

processos identitários revelam-se, evidenciando-se muito também através da forma dos 

músicos se vestirem, da sua relação com outro símbolo do nacional: a feijoada. Nos 

folders do Noys é Noys e dos Heróis de Botequim pode ser observado que todos os 

músicos estão com chapéus e camisetas listradas, remetendo às origens do samba e 

choro. Do mesmo modo, a formação instrumental se assemelha à do choro e os músicos, 

geralmente, são atuantes também em grupos de choro. Segundo a fala de um dos 

entrevistados da pesquisa, houve uma evasão dos chorões para os grupos de samba, 

principalmente depois do fim do choro no Grande Hotel, que sediou um importante 

projeto relacionado a esse gênero na cidade. Nesse momento lembro as palavras da 

intérprete Luciana Clímaco, entrevistada por esse pesquisador, quando lembra que  

 

o samba vem sendo difundido em muitos bares, tornando-se mais 
acessível e angariando um público cada vez maior. Essa 
popularização, na minha opinião, traz benefícios à cultura local, mas 
também dá margem para que o samba se torne um gênero 
prioritariamente comercial, muitas vezes esvaziando seu valor artístico 
e relevância cultural. (CLÍMACO, 2015). 
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Depois de constatadas as representações que remetem ao Rio de Janeiro, 

suas implicações com símbolos nacionais relacionados à antiga capital do Brasil, o 

comentário remete a um capital simbólico que está sendo cultivado cada vez mais pelos 

goianienses, que, nesse contexto, começa a sofrer as tensões relacionadas ao conflito 

entre capital simbólico e econômico. Um capital simbólico que não deixa de lembrar o 

símbolo que a projetada capital goiana representou para a nação brasileira no universo 

das metas a serem alcançadas na Marcha para o Oeste mencionada no segundo capítulo. 

Circunstância que remete a Botelho novamente quando observa que Goiânia 

representou a concretização de um discurso ―no momento em que o símbolo se 

corporificou e se transformou em um marco na política nacionalista: o Brasil civilizado 

a partir da integração de suas regiões pretendia marchar a passos largos rumo ao 

progresso e à civilização‖ (BOTELHO, 2002, p. 44). Resíduos de significados podem 

estar se apresentando, portanto, nas peculiaridades ligadas ao investimento no samba na 

cidade, sempre relacionadas aos símbolos nacionalistas, à antiga capital do país. 

 

3.1.1.2 – Sertanejo 

Lembrando que a música sertaneja, que hoje tem acontecido de forma 

significativa por todo o país, possui um histórico arraigado ao cenário goiano, conforme 

já abordado no primeiro e segundo capítulos. O cenário de um estado localizado no 

interior do país, que teve os recursos da agropecuária como principal fonte econômica, 

depois da decadência do período da exploração do ouro (CHAUL, 1998; Botelho, 

2002). Por outro lado, os artistas ligados a esse gênero na cidade de Goiânia se 

apresentam hoje em uma das primeiras cidades projetadas no país, símbolo de um 

projeto nacional que pretendia integrar as diferentes regiões do país, da luta entre 

tradição X modernidade que levou à mudança da capital (ibidem). Começam suas 

carreiras em pequenos palcos, buscando adquirir experiência e espaço para divulgar sua 

música, conforme observado através da minha experiência como professor de canto de 

muitos deles e dos resultados alcançados como pesquisador, se distanciando cada vez 

mais da imagem do homem do sertão, conforme vai poder ser observado adiante. Os 

bares e casas de shows selecionados para a pesquisa na categoria em questão, sempre 

levando em consideração os critérios já mencionados, foram: Wood’s; Rodeo Rock Bar; 

Carlota e Villa Marista. 
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 Woods 

A casa tem um visual rústico e a logomarca traz a figura de um homem com 

chapéu representando a figura do cantor sertanejo (Figura 14). Trata-se de uma boate 

essencialmente voltada para a música sertaneja, conforme exemplificado na Figura 15 

com o folder virtual postado no facebook. Através dessa rede social foram divulgados 

os três shows aqui ilustrados, que contemplam desde a música de raiz, com os cantores 

Gino e Geno, até o sertanejo universitário com o cantor Gabriel Gava.   

 

 

 

Figura 14- entrada da boate Wood‟s 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura15- Folder de divulgação boate wood‟s via facebook. 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/WoodsGoiania1 

 

A divulgação realizada através do jornal ―O Popular‖ 42 - sessão magazine - 

e do site da casa, refere-se a uma franquia com 18 casas pelo País. A Wood’s foi 

inaugurada em 2014 em Goiânia, já provando seu prestígio na festa de lançamento que 

reuniu convidados Vips como os cantores Marrone, da dupla com Bruno, e Cristiano 

Araújo, um dos sócios da franquia goiana. A linha explorada é o sertanejo premium, 

pensado para quem pode gastar um pouco mais e exige conforto na hora da balada, o 

que é evidenciado através das representações que se objetivam no folder virtual:. A 

Figura 16 mostra os cantores Gino e Geno no palco da boate, foto postada via Instaram, 

e a Figura 17 o público da casa, também via Instagram. 

 

 

 

 

                                                           
42http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/para-dan%C3%A7ar-sertanejo-1.801953 
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Figura16 -  Foto show da dupla Gino e Geno na boate wood‟s 

 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/-5Sbx2DYEK/?taken-by=woodsgynoficial 

 

Figura 17 - Gabriel Gava e o Público 

 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/-74lDWDYFq/?taken-by=woodsgynoficial 
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 Carlota Live Music  

A Carlota Live Music é uma casa de shows que veio para animar o público 

goiano que curte o sertanejo universitário, o gênero sertanejo é o seu forte, o que pode 

ser confirmado com a frase ―O maior cast de sertanejos do Brasil‖. Essa frase aparece 

no folder de divulgação evidenciado pela Figura 18, embora o estabelecimento não 

deixe de prestigiar também gêneros como o samba, o pagode, o funk, a MPB e o rock. 

Esse folder virtual traz ainda a figura com um chapéu e microfone na mão, sinalizando 

outra vez para o gênero. Localizada na parte nobre do Setor Sudoeste, a Carlota tem a 

vantagem de desviar seus clientes da movimentada rota do Marista, setor que também 

loca muitos estabelecimentos dedicados à Música Sertaneja, permitindo-lhes trafegar 

por vias mais descongestionadas e ainda ter a facilidade de dispor de grande número de 

vagas para estacionamento, pagas ou gratuitas. Com um espaço de 1.300 metros para 

acolher seus clientes, a CARLOTA está entre as maiores casas do gênero em Goiânia. O 

estabelecimento promove O Festival Sertanejo: Qualquer cantor ou dupla sertaneja faz 

inscrição e passa por uma audição com o produtor musical da casa, que escolhe 6 a 8 

artistas para o festival. Aquele (s) que ganhar, assina(m) contrato de 2 shows com a 

boate, atuando como artistas principais da noite. 

 

Figura 18 -Carlota Live Music. Folder anunciando Festival Sertanejo. 

 

 

 

Fonte: http://www.emgoiania.com/agenda-em-goiania/7299/Festival-Sertanejo-5- 
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 Rodeo Rock Bar 

Rodeo Rock Bar investe no estilo americano na decoração, voltado para uma 

vertente ―country norte americano‖, o que pode ser percebido logo na sua fachada, daí o 

nome do estabelecimento. Um touro imponente mostra que o Rodeo Rock Bar é um 

lugar para quem gosta de shows ao vivo e festas que duram a noite inteira em um 

espaço amplo, confortável e climatizado. Representações relacionadas a essa realidade, 

à sofisticação do ambiente pretendida pelos proprietários do lugar, são evidenciadas 

através do folder virtual que traz duas moças de óculos escuros e gestos sofisticados, 

dispostas atrás dos cantores sertanejos, conforme pode ser conferido na Figura 19. A 

referência ao rock e ao country americano também vem ligada ao estilo sofisticado do 

lugar. 

 

 

Figura 19-Carlota Live Music. Folder anunciando show divulgado pelo site (www.oquerola.com). 

 

 

 

Fonte: http://www.oquerola.com/agenda/quinta-mix-rodeo-rock-bar-19/ 
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Figura 20 – Foto rodeo rock bar 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Villa Marista 

O Villa Marista é uma boate já conhecida dos goianos, situada no Setor 

Marista. Os proprietários possuem várias casas de shows que promovem a música 

sertaneja. Diversas duplas de sucesso e em inicio de carreira passam por esse palco. A 

Figura 21 mostra o folder de divulgação da dupla Roger e Ruan, uma dupla que já fez 

turnê internacional e é bem conhecida por quem frequenta as casas de shows sertanejos 

em Goiânia. O chapéu mais uma vez presente, assim como a barba e o estilo 

descontraído de vestir dos músicos. A Figura 22 já traz a foto externa da boate, uma 

casa bem aconchegante que privilegia a música sertaneja.   
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Figura21 – folder de divulgação do show Villa Marista - dupla Roger e Ruan. 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal recebido via e-mail enviado pela dupla. 

 

 

Figura 22 - Folder virtual de divulgação da turnê internacional realizada pela dupla Roger e Ruan 

em fevereiro de 2013. 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/rogereruan/ 
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Figura 23 - Foto Boate Villa Marista 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 24 – Publico interagindo com o cantor na Boate Villa Marista 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/0icJg7vr3a/?tagged=villamarista 

 Os processos identitários 

Como pôde ser observado, nos palcos onde predomina a música sertaneja, 

geralmente situados em bares ou em boates, há uma exploração do visual do cantor 

sertanejo universitário (calça colada, músculos cultivados, cabelo arrepiado e barba, 

conforme pode ser conferido nas Figuras 21 e 22), evidenciando que o sertanejo goiano 
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já está na cidade moderna. As músicas nesses ambientes são dançantes e pouco 

românticas, diferentemente do que acontecia no sertanejo clássico. Constitui-se mais em 

pano de fundo para badalação, não aparecendo em primeiro plano. Esses palcos 

pequenos são uma escola para quem está começando a carreira, embora recebam 

também artistas que já possuem carreira internacional, o caso de Almir Pessoa. Pessoa 

relata os palcos que tem apresentado:  

Festas de Peão, exposições Agropecuárias, teatros, auditórios de 
eventos corporativos, isso no Brasil. No exterior, em Pubs, e pequenos 
teatros. Além dos eventos especiais, como na House of Commons 
(Salão do Parlamento Inglês), Wimbledon Tennis Club, via edital do 
Ministério da Cultura. (PESSOA, 2015).43 

 

Mas o mais importante para os promotores dos shows é que os artistas 

levem a identidade da música sertaneja, como é o caso da dupla Roger e Ruan. Já um 

integrante do publico do festival sertanejo, ao ser entrevistado, observou que  

 

a música popular em Goiânia é bastante rica em grandes vozes, porém 
muita gente fazendo um trabalho igual. Principalmente no sertanejo, 
fato que acaba dificultando que muitos artistas goianos consigam 
expandir seu trabalho, pois querem mostrar algo que já existe. Percebo 
também que falta espaço para outros estilos musicais nas grandes 
casas noturnas, fato também que acaba saturando um pouco o 
sertanejo que acaba sendo executado em quase 100% dos 
estabelecimentos grandes. (SOUZA, 2015).44 

 

O integrante do público observa um fato fácil de constatar nas pesquisas de 

campo, os músicos se tornam muito semelhantes ao seguir um padrão visual e vocal, 

tentar reproduzir o comportamento, gestos e até imitar voz de cantores já reconhecidos, 

o que revela também muitas cópias sem identidade e sem sucesso. Isso sem falar na 

saturação do mercado, a lei de oferta e muita procura que leva a uma desvalorização do 

sertanejo e por muitas vezes essa desvalorização não permite ao artista viver apenas da 

música.  Isso pode ser constatado no relato de Roger Chaves (2015) quando comenta  

a pouca profissionalização e especialização das pessoas envolvidas 
nos projetos, tanto da parte de músicos e cantores, como de 

                                                           
43 Entrevista concedida por Almir Pessoa, violeiro e cantor, em Goiânia no dia 19 de outubro de 2015. 
 
44 Entrevista concedida por Laisson Matos de Souza, parte integrante do publico, em Goiânia no dia 30 de 
janeiro de 2015. 
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contratantes e organizadores de eventos. O artista não é visto como 
um trabalhador pelo contratante, muitos se submetem a qualquer 
coisa, expostos a condições de trabalho ruins e valores de cache 
baixos. Isso desvaloriza a classe. Noto isso no meio onde circulo 
(Sertanejo), onde cantores de bom nível são obrigados a baixar seus 
caches por conta de que simplesmente, o cantor A ou B está cobrando 
muito menos. Isso, logico, se reflete também sobre os músicos 
acompanhantes e outros funcionários, gerando um efeito cascata. No 
final, difícil encontrar alguém sobrevivendo exclusivamente de música 
atualmente. (CHAVES, 2015) 45. 

 
Realidade reafirmada por Thiago Cadete Batista 46  músico, violonista e 

guitarrista que trabalha diretamente com a música sertaneja quando lembra que ―tinha 

que regulamentar um teto mínimo para o cache, falta um órgão pra fiscalizar isso‖. 

3.1.1.3 – Rock 

O Rock em Goiânia vem se destacando principalmente em grandes festivais 

como o Vaca Amarela, Goiânia Noise e Bananada (grandes palcos). As casas de shows 

que trabalham esse gênero musical, empreendimentos com fins lucrativos, não 

aparecem em quantidade significativa, diferentemente do que acontece, sobretudo, com 

a música sertaneja.  As casas de show mais expressivas e conhecidas, dentre as poucas 

existentes, selecionadas para a pesquisa, foram o Bolshoi Pub a Diablo Pub. 

 

 Bolshoi Pub 

O rock nos pequenos palcos em Goiânia possui como casa de show mais 

divulgada a Bolshoi Pub. É a principal casa de show do segmento, decorada com 

pôsteres de bandas de rock e blues. O Bolshoi Pub recebe em seu palco vintage47 

diversos artistas de rock, blues, pop e jazz.  Conhecido pelos tributos e couvers de 

grandes bandas nacionais e internacionais, investe também em shows com bandas 

autorais, como é o caso de Nenhum de nós, Rodrigo Santos e os lenhadores, Banda 

Venosa, Pearl Jam couver, The doorscouver, Rubinho Gabbacouver U2, Bee Gees 

Couver, Dr Queen couver, Los Hermanos couver, Marron5 com a banda Vértize, 

                                                           
45 Entrevista concedida por Roger Chaves, cantor e violeiro, em Goiânia no dia 28 de setembro 2015. 
46

 Entrevista concedida por Thiago Cadete Batista , violonista e cantor, em Goiânia no dia 6 de outubro 
de 2015. 

47 Palco Vintage - Vintage representa um estilo clássico referente ao período dos anos 20 a 60 e deixam 
um ar meio retrô. Hoje em dia, fala-se em palco vintage como sendo um palco com decoração retro ou 
clássico que  procuram recriar ou imitar palcos antigos. 
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Tributo a Led Zeppelin, Cazuza in concert, The Beatles couver, Metallica couver, 

dentre diversas outras atrações. A Figura 25 mostra o interior da casa e a Figura 26 

revela Paulo Mesquita no palco do Bolshoi Pub, apresentando o melhor do rock 

oitentista brasileiro. 

Figura 25 – Foto Interna do Bolshoi Pub. 

 

Fonte: 
https://www.facebook.com/bolshoipub/photos/ms.c.eJw9kskRBDEIAzPa4gbnn9iOBfjnLnEIzCFyCqkIl0j5ncv
OcU4Fczabn6uXcXMmX3Y5E190OYWag1KVjwa9~_Mt8YtgN~_fYYuvCyHLDWMNXnx4~;41C8G~_~;iNb
P~_y7MhXqmX0i~_0XJtBfPcZ8X9mdx~_78ZG8~_x3w88d5~_bf26JeLrccf7xosh3nT3i~;2Yz36cBPvW6W~_V
2Dfrcuu~_ehI4Vve49ZxXVwerLHPz~_DO5~_wyh8WeM~;6yaeY0U8WHL~_N~;v3ayFeWX3qYl5~;Kwe8BM
0flQF~_VHLBX3vRwn3ppLL6B~;b~;27i8u5X~_p5i7~_mrjvyYfOn~;zf1fuS0~;5qdz63tvqX3Po2c1c~;4BX~_ih

XA~-~-.bps.a.900502133319754.1073741853.107214279315214/900506286652672/?type=3&theater 

Figura 26 - Paulo Mesquita no palco do Bolshoi Pub 

 

Fonte: 
https://www.facebook.com/bolshoipub/photos/ms.c.eJw9kskRBDEIAzPa4gbnn9iOBfjnLnEIzCFyCqkIl0j5ncv
OcU4Fczabn6uXcXMmX3Y5E190OYWag1KVjwa9~_Mt8YtgN~_fYYuvCyHLDWMNXnx4~;41C8G~_~;iNb
P~_y7MhXqmX0i~_0XJtBfPcZ8X9mdx~_78ZG8~_x3w88d5~_bf26JeLrccf7xosh3nT3i~;2Yz36cBPvW6W~_V
2Dfrcuu~_ehI4Vve49ZxXVwerLHPz~_DO5~_wyh8WeM~;6yaeY0U8WHL~_N~;v3ayFeWX3qYl5~;Kwe8BM
0flQF~_VHLBX3vRwn3ppLL6B~;b~;27i8u5X~_p5i7~_mrjvyYfOn~;zf1fuS0~;5qdz63tvqX3Po2c1c~;4BX~_ih

XA~-~-.bps.a.900502133319754.1073741853.107214279315214/900506546652646/?type=3&theater 
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Sem deixar de privilegiar o rock e o blues, ultimamente o Bolshoi tem 

aberto espaço também para gêneros como o Choro e Samba, de acordo também com o 

relato de Leandro Gomes48, cavaquinhista do grupo Granfieira: ―atualmente toco no 

Bolshoi Pub em algumas quintas-feiras, uma casa que é tradicionalmente de rock e 

blues que tá abrindo esse espaço agora.‖ Isso pode ser constatado na Figura 27, que traz 

o folder de divulgação do show Granfieira e na Figura 28, que apresenta o grupo no 

palco da casa.  

Figura 27 - folder de divulgação do show Granfieira  

 

Fonte  
https://www.facebook.com/granfieira/photos/a.1125326160826436.1073741833.1052373678121685/1

159803344045384/?type=3&theater 
 

Figura 28 - Granfieira no palco do Bolshoi Pub. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

                                                           
48 Entrevista concedida por Leandro Gomes, cavaquinista e cantor, em Goiânia, no dia 22 de maio de 
2015. 
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A decoração do Bolshoi Pub mostra guitarras na parede, ao lado da figura 

de nomes importantes do rock e das bandeiras dos Estados Unidos e da Inglaterra, 

possibilitando a circulação de representações que remetem aos países em que o Rock 

floresceu e teve força nas décadas de 50 e 60, conforme exemplificado pela Figura 25. 

Os músicos geralmente se apresentam vestidos com ternos e coletes, ao lado de músicos 

vestidos com camisetas, impondo um ar de certa sobriedade à apresentação, o que 

chama a atenção do público que frequenta a casa. Público que participa e interage com 

eles bem próximo ao palco, conforme indicado na Figura 25.  

 

 Diablo Pub 

A Diablo Pub proporciona a seu público a junção do alternativo e 

underground com a qualidade e diversão. Fundada em 2012 pelos empresários 

Cristiano Prado e Marlos Miyagi (Japão) para ser um diferencial na cena alternativa 

de Goiânia, o espaço construiu sua identidade e recebe semanalmente um público 

fiel.49 Hoje é um dos pontos de encontro mais conhecidos daqueles que cultivam o 

gênero rock, frequentado por públicos distintos que se distribuem de acordo com sua 

programação. Recebe importantes tributos às principais bandas de rock da história, 

como Led Zeppelin, AC/DC, Pink Floyd, Nirvana, Metallica, Pantera, Guns n’ 

Roses, Beatles e outras mais. A Figura 29, difundida no facebook, mostra o tributo 

aos Beatles da banda Beat and Shout e a Figura 30 o Folder do tributo a Faith no 

More e Pearl Jam postado nas redes sociais via Instagram. A primeira imagem 

mostra os músicos vestindo coletes e de camisas pretas, cercado pelo público. A 

segunda já mostra um folder da banda em que os músicos aparecem vestidos de 

preto. Novamente a sobriedade se conjuga com o ambiente descontraído do rock, 

indicando uma cena onde o gênero, nas suas peculiaridades, é cultivado com 

respeito por quem a realiza. A fisionomia séria dos músicos também revela essa 

circunstância e o palco se traduz como o lugar de um rito. 

 

 

 

 
                                                           
49 Informações extraídas do site <http://www.diablopub.com.br/> acessado em 01/12/2015. 

http://www.diablopub.com.br/
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Figura 29 – Tributo aos Beatles com a banda Beat and Shout na Diablo Pub 

 

Fonte:https://www.facebook.com/DiabloPub/ 

 

Figura 30 – Folder tributo a Faith no More e Pearl Jam postado nas redes sociais via Instagram. 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/-znzYVux4k/?taken-by=diablopub 

 

No palco do Rock em bares e restaurantes em Goiânia costuma aparecer 

estilos como o Hard Rock, Rock Indy, Punk Rock, Heavy Metal... dentre outros, mas se 

cada banda apresenta peculiaridades, junto a elementos comuns como a cor 

predominante preto, o ar de sobriedade comentado, de outro lado, também apresenta 

cabelos compridos e muitas tatuagens. Todos esses elementos, no contexto das 
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apresentações, revelam traços identitários dos grupos que cultivam o gênero na cidade, 

A prática do cover, os estilos escolhidos, o cultivo da letra em inglês, já apontam para 

um repertório que se caracteriza pelo cultivo de uma proximidade maior do gênero com 

aquele executado no seu país de origem. A sobriedade que se quer demonstrar através 

do visual (roupas e certas atitudes, como a seriedade dos membros da banda no pôster), 

remete à postura que os roqueiros têm em relação à prática do gênero no contexto 

goiano. As representações já comentadas se revelam aí, portanto. As casas com a 

decoração também contribuem para as imagens que se evidenciam. Interessante lembrar 

o pesquisador do Rock em Goiânia Bernardi (2015), que reafirma as características 

mencionadas, observando que as atitudes e posturas dos músicos, o predomínio do 

cultivo do inglês, fazem parte de uma identidade goiana que liga resíduos de 

significados do gênero americano a resíduos de significados relacionados à interação do 

gênero com a história goianiense. Segundo Bernardi, 

 

em Goiânia faz-se rock como se houvesse cuidado para não alterá-lo 
excessivamente, cuidando para que mantenha as suas características 
básicas. Uma das possíveis razões para tal pode ser um investimento 
maior nos aspectos básicos do habitus roqueiro enfocado nessa 
pesquisa, que remete às representações sócio-culturais ligadas à 
necessidade de se antagonizar, diferenciar e transgredir práticas e 
campos imbuídos de valores castradores, o que, por sua vez, pode ser 
associado às representações ligadas às contendas das práticas 
tradicionalistas X os projetos da modernidade de Goiás, que tiveram, 
na fundação de Goiânia, um símbolo. (BERNARDI, 2015, p. 8) 

 

É esse o rock que predomina no Bolshoi Club, e que abre às vezes espaço 

para o choro, para o samba e para a dança. Os sambistas/chorões que se apresentam no 

ambiente decorado para apresentar rock, se vestem também com camisa de manga 

comprida, de cor escura, comungando o ar do ambiente, como pode ser observado na 

Figura 28, dispensando o chapéu e a camisa listrada costumeiros. Nesse momento, 

interessante observar que se constata aí mais um espaço em que o choro acontece na 

cidade, e que os espaços que privilegiam apenas esse gênero musical são escassos nas 

páginas do jornal analisadas e, mesmo, nas redes sociais.  
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QUADRO SINÓPTICO da MÚSICA POPULAR URBANA NOS PALCOS 

PEQUENOS. 

Gênero 

Musical 

Palcos Predominantes Às vezes acontece... 

Samba  Confraria Gamboa, 

  Glória Bar, 

  Café Nice 

  Quintal do Jorjão. 

 

 Bolshoi Pub 

 

Sertanejo  Wood‘s; 

 Rodeo Rock Bar; 

 Carlota 

 Villa Marista. 

 

 

Rock  Bolshoi Pub 

 Diablo Pub. 

 

 

Choro Não possui palco predominante.  Bolshoi Pub 

 

O próximo item já voltará a sua atenção para os grandes palcos onde esses 

gêneros acontecem na cidade de Goiânia. 

 

3.1.2 Palcos grandes 

O palco grande geralmente traz artistas de grande representatividade, que 

atraem um público numeroso, artistas de renome nacional capazes de interagir com um 

grande público. Necessita de uma estrutura física e técnica muito maior. Muito maior 

também é o processo de divulgação, principalmente em matérias de TVs e jornais.  São 

casas e palcos de grandes Shows, portanto, que comportam público superior a 500 

pessoas. Aqui também vão ser observados os gêneros selecionados nessa pesquisa: 

samba, música sertaneja, rock e MPB (o gênero). O choro, nas suas peculiaridades 

estilísticas, que englobam uma ambiência bem diferente dos objetivos, das luzes e 

efeitos desse grande palco, não será mencionado. 
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3.2.1.1 - O samba 

 O samba, que predomina em um número significativo das casas relacionadas na 

categoria pequenos palcos, tem conseguido pouco espaço nos grandes palcos em 

Goiânia. Durante a pesquisa, apenas um local se sobressaiu fazendo referência, dentre 

outros gêneros, a esse gênero musical: a casa de shows Atlanta. 

 

 Atlanta 

Segundo site da casa de shows50, a Atlanta Music Hall tornou-se ―a Principal 

casa de espetáculos e eventos de Goiânia, graças ao empenho e profissionalismo da 

nossa equipe artística e comercial, em condições de receber o melhor da cultura e do 

entretenimento nacional e internacional‖. Desde sua inauguração, o público já teve a 

oportunidade de assistir a grandes produções musicais.  No entanto, as palavras de 

Itikawa parte integrante do publico que frequenta casas de shows em Goiânia em 

entrevista já mostram a preferência pelos palcos pequenos por parte daqueles que vão 

aos shows para apreciar o gênero, ou seja, aqueles que pretendem uma interação 

peculiar com a música, diferentemente dos que buscam apenas a diversão propiciada 

pelo ajuntamento de pessoas característico dos grandes espetáculos: 

 

Não gostei muito do show do Raça Negra no Atlanta em junho desse 
ano. Achei que demorou bastante para começar. Na verdade, fui 
embora no meio do show. Percebi que tinha muitos fãs, mas também, 
muitas pessoas que estavam ali apenas para se divertir, independente 
do show. Agora pra ouvir samba, costumamos ir ao Gamboa ou no 
Glória (ITIKAWA, 2015) 51. 
 

 
 No site da casa de shows só constam dois shows relacionados ao 

samba/pagode, cujos folders de divulgação aparecem nas Figuras 31 e 32, 

respectivamente: o show Gigantes do Samba, com a presença dos grupos Raça Negra e 

Só Pra Contrariar em outubro de 2014 e o show do Raça Negra em junho de 2015. 

 
 
 
 
 

                                                           
50 Informações em: < http://www.atlanta.art.br/> 
51 Entrevista concedida Luciana  Itikawa, integrante do publico de show,  em Goiânia no dia 14 de julho 
de 2015. 
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Figura 31 – Folder show gigantes do samba. 
 
 

 
 
 

Fonte:http://www.goianiabr.com.br/2014/07/gigantes-do-samba-em-goiania-atlanta.html 
 
 
Figura 32 – Folder show Raça Negra. 
 
 

 
 

Fonte: http://www.oquerola.com/agenda/raca-negra-atlanta-music-hall/ 
 

Essa falta de espaço para o samba nos grandes palcos pode ser justificada 

pela ausência de ambiência para que se cumpra a interação com o gênero verificada na 

categoria anterior, em que foi possível verificar uma relação simbólica com o gênero na 

cidade de Goiânia.  Circunstância que levou outra vez a fazer sentido a declaração da 

entrevistada ITIKAWA (2015), quando deixa claro que quando quer ouvir samba, 

prefere os pequenos palcos, pois o ambiente é mais aconchegante e o publico menor 

está realmente interessado e interage de forma diferentes com o show.   Os artistas que 
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se apresentam com o samba no palco grande se mostram vestidos de forma diferente, 

como pôde ser observado nas Figuras 31 e 32, não mais de forma descontraída, de 

chapéu e camisas listradas, relacionados a outros símbolos nacionais, ao contrário, se 

apresentam vestidos para o show no palco grande! Apresentam-se de terno na Figura 31 

e de camisas de manga comprida e colete nas cores, sobretudo, cinza e preto na Figura 

32, por sinal, as mesmas cores que predominam nos ternos. Os atabaques e violão que 

aparecem no folder (Figura 31) é que dão o toque da descontração ligada ao gênero. 

 

3.2.1.2 Música Sertaneja 

A Música Sertaneja, que também tem uma boa divulgação e circulação na 

noite goiana nos pequenos palcos, ao contrário do samba, consegue juntar todo esse 

público nos palcos maiores, em grandes espetáculos direcionados apenas para o gênero. 

E, nesses espetáculos, pôde ser observado que a participação continua intensa. Seguindo 

os critérios já mencionados (grande divulgação no jornal e nas redes sociais), dentre as 

inúmeras casas de show existentes, foram selecionadas para a pesquisa de campo: Santa 

Fé Hall, Villa Mix; Atlanta e o Festival Villa Mix.  

 

 Santa Fé Hall 

Casa situada no Setor Marista, bairro conhecido por sediar diversas casas de 

shows e boates e por se constituir em um reduto da música sertaneja. Tem como 

proprietários os sócios Anderson Barbosa, Luciano Sassinhora, Uelton dos Reis e 

Lourival Arantes, que investiram R$ 4 milhões na construção do espaço que tem 

capacidade para mil pessoas por noite. 52 53  O sertanejo universitário domina a 

programação, embora a casa abra espaço também para outros gêneros musicais. 

Normalmente a programação da noite apresenta shows ao vivo de duplas sertanejas e 

apresentações de DJs. Os músicos se apresentam bem a caráter, de acordo com o visual 

característico dos sertanejos universitários, conforme pode ser observado na Figura 33. 

 

 

                                                           
52 Informações em: < http://www.atlanta.art.br/> 
53 Informação extraída do site http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/para-dan%C3%A7ar-
sertanejo-1.801953 
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Figura 33 – página inicial da funpage da boate Santafé Hall. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/santafehalloficial/?fref=ts 

A Figura 34 já possibilita a observação da amplidão do espaço, 

evidenciando participação e interação do público com o artista e gênero, permitindo 

observar que a música não está acontecendo apenas como pano de fundo. 

Figura 34 – foto da boate lotada publicada via instagram. 

 

Fonte:https://www.instagram.com/p/-FtRiNgwqS/?taken-by=santafe_hall 

 

 Villa mix 

A Villa Mix  tem como proprietários  a dupla Jorge e Mateus, conforme 

indicado na Figura 35. Essa figura mostra também alguns investimentos e 

peculiaridades da casa, indicando uma ―casa noturna Premium. Gente bonita, alto astral, 

ambiente exclusivo‖.  Inaugurada em 2012, reforçou em Goiânia a onda de baladas 
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sertanejas. A Villa Mix empresta ainda o seu nome para um festival sertanejo que 

nasceu em Goiânia e se espalhou pelo país, que será mencionado mais adiante.   

 

Figura 35 – Página do site da Villa Mix na internet. 

 

Fonte:http://www.villamixgoiania.com.br/ 

 

A casa possui um amplo espaço e recursos técnicos e de luz, que já podem 

ser vislumbrados na apreciação da Figura 36. Aí também pode ser observada a atenção 

do público que superlota o ambiente. 

 

Figura 36 -  Interior da boate Villa Mix. Espaço e Público 

 

Fonte:https://www.instagram.com/p/-VSIncCmf6/?taken-by=villamix_goiania 
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Nesse espaço foi gravado o DVD de Pinocchio, produtor e compositor que 

participou do início da carreira de diversos nomes importantes, de diferentes gerações, 

ligados ao gênero sertanejo: Rio Negro e Solimões, Gian e Giovani, Eduardo Costa, 

Matogrosso e Mathias, João Paulo e Daniel, César Menotti e Fabiano, Jorge e Mateus, 

Gusttavo Lima e por aí vai. A lista de participações no DVD é extensa: César Menotti e 

Fabiano, Daniel, Eduardo Costa, Gino e Geno, Jorge e Mateus, Carlito e Baduy, 

Matheus e Kauan, Rick, Rio Negro e Solimões, Valéria Barros e Zezé di Camargo de 

acordo, conforme indicado na Figura 37.   

Figura 37 – Folder de divulgação d DVD “MEUS AMIGOS E MINHAS MÚSICAS” de Pinocchio. 

 

Fonte:https://www.facebook.com/villamix/photos/a.472756156147330.1073741837.205699926186289
/819846291438313/?type=3&theater 

 

O sertanejo universitário, com seu visual característico já descrito (chapéu, 

camisa xadrez ou camisa lisa com colete ou jaqueta, calça apertada, barba, dentre 

outras), está presente nesses palcos. Cultivando a ambiência com cenário e visual 

característicos, uma casa predominantemente sertaneja como essa, em raros momentos, 

abre espaço para show de outro gênero.  No entanto, os folders de divulgação da 

programação de junho e de dezembro de 2015, Figuras 38 e 39, anunciam shows com 

samba. Interessante ressaltar que as duas apresentações foram no domingo, dia que o 

pessoal geralmente não sai para a balada.  Mas o espaço é para a performance, e esses 

shows de domingo, que levam o nome de Sambagunça, do qual participam duplas 
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sertanejas, são chamados de domingueira. A aproximação do samba com o sertanejo, 

num processo de hibridação (CANCLINI, 2003), tem gerado o SAMBANEJO.  

Representações se evidenciam aí, na verdade uma luta de representações, revelando 

certa manipulação do gênero considerado e cultivado pelos brasileiros como nacional. 

 

Figura 38 – Folder das atrações da Villa Mix mês de junho de 2015. 

 

Fonte:https://www.facebook.com/villamix/photos/a.472756156147330.1073741837.205699926186289
/852684648154477/?type=3&theater 

 

Figura 39 – Folder divulgação Villa Mix dezembro de 2015.  

 

Fonte:https://www.facebook.com/villamix/photos/a.206872212735727.49933.205699926186289/9321
07806878827/?type=3&theater 
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 Atlanta  

Outro importante palco com capacidade bem superior a 500 pessoas é a 

Atlanta Music Hall, já mencionada no item samba, que tem condições de receber até 

7.000 (sete mil) pessoas.54 Desde sua inauguração o público teve a oportunidade de 

assistir a grandes produções musicais relacionadas a diversos gêneros, embora 

predomine a música sertaneja. Importantes nomes cultores desse gênero passaram por 

aí55, como é o caso de Leonardo e Eduardo Costa, Bruno & Marrone, George Henrique 

& Rodrigo, Marcos & Belutti e Lucas Lucco, Milionário &José Rico e Cezar 

&Paulinho, Chico Rey &Paraná e Di Paulo &Paulino, Eduardo Costa e Edy Britto & 

Samuel, Amado Batista, Zezé di Camargo &Luciano, Cristiano Araújo, dentre outros. 

Do sertanejo raiz ao universitário, desde Chico Rey e Paraná e Di Paulo e Paulino 

(Figura 40), sertanejo clássico com Chitãozinho e Xororó e Bruno e Marrone (Figura 

41) até ao sertanejo universitário com Humberto e Ronaldo, Simone e Simaria, e Israel 

Novaes (Figura 42) todas as gerações da música sertaneja estão sendo contempladas 

nessa casa de shows. Representando outros gêneros, em menor proporção, aparecem 

Frejat + Ira!, Fagner, Titãs, Humberto Gessinger e Nenhum de Nós, Capita Inicial. 

Figura 40 – Folder de divulgação do show Di Paullo & Paulino e Chico Rey & Paraná em junho de 
2014. 

 

 
Fonte: 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwebradio.sertanejopremium.com%2Fmedia%2Fagenda%2F2.jp
g&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwebradio.sertanejopremium.com%2Findex2.php%3Foption%3Dagenda%26value%3D27
&h=500&w=500&tbnid=aL9R5pO9m4AwZM%3A&docid=bPlBF6g9d9XzBM&ei=BwVoVqTQHoehwQSHnKewDQ&tbm

=isch&iact=rc&uact=3&dur=2779&page=1&start=0&ndsp=15&ved=0ahUKE 
wjk7_a1y87JAhWHUJAKHQfOCdYQrQMILTAF 

 

                                                           
54 Informação no site < http://www.atlanta.art.br/eventos/instalacoes> 
55 Informações no site <http://www.atlanta.art.br/galeria-de-fotos> 
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Figura 41 – Folder de divulgação do show Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone em 
dezembro de 2015. 

 
 
 

 
 
 

Fonte: 
https://www.facebook.com/AtlantaMusicHall/photos/a.319970698033608.79169.307462922617719/1

064760953554575/?type=3&theater 

 
Figura 42 – Folder de divulgação do show com Humberto e Ronaldo, Simone e Simaria, e Israel 
Novaes junho de 2014 na funpage acontecegyn especializada em divulgar shows na cidade de 
Goiânia. 
 

 

Fonte: 
https://www.facebook.com/ACONTECEGOIAS/photos/a.248234175221863.63335.12325939771934

2/1069483159763623/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/AtlantaMusicHall/photos/a.319970698033608.79169.307462922617719/1064760953554575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AtlantaMusicHall/photos/a.319970698033608.79169.307462922617719/1064760953554575/?type=3&theater
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Festival Villa Mix 

 

               O site da produtora do evento ―Audiomix‖ 56 traz seu histórico da seguinte 

forma: ―Festival que exalta a grandiosidade e a tradição da música nacional, este é o 

Villa Mix Festival.‖ O projeto que é considerado uma referência no mercado do show e 

entretenimento, surgiu com objetivo de reunir, em um mesmo palco, os artistas 

do casting da AudioMix, o escritório que administra a carreira de Jorge & Mateus, 

Humberto & Ronaldo, Guilherme & Santiago, Israel Novaes, Matheus & Kauan, 

Cristiano Araújo, Wesley Safadão, Naldo Benny, Paulo Vitor & Filipe e, o mais 

recente, Jefferson Moraes. O evento teve sua primeira edição realizada em 2011, no 

estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). O sucesso tanto de público quanto de mídia 

desde o início tem feito com que a festa ganhe uma representatividade ímpar, 

consagrando o festival como o maior e melhor evento nacional de música de todos os 

tempos. Prova disso, é que não demorou muito para que se tornasse itinerante. Logo 

após a realização de seu segundo ano em Goiânia, o Villa Mix começou a viajar pelo 

país inteiro, chegando a passar, apenas em 2013, por mais de 20 cidades.  O ano de 

2013 também foi marcado pela chegada da empresa 9ine , que entrou em parceria com a 

AudioMix na marca Villa Mix, para tornar o festival ainda maior do que ele já é, com 

perspectiva de levá-lo para fora do País a partir de 2015. Em 2014, o Villa Mix realizou 

quase 30 festivais de Norte a Sul do país. A seguir, um breve resumo do festival nos 

anos de 2013, 2014 e 2015, divulgados pelo Jornal ―O Popular‖:  

 

 

 

 Ano de 2013: Manchete do jornal O Popular de 26/10/2013 60 mil 

pessoas agitaram o Festival Villa Mix Goiânia (Figura 43). 

 

 

 

 

                                                           
56 Histórico contido no site < http://audiomix.com.br/pt/villa-mix/> 
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Figura 43 – Festival Villa Mix 2013 

 

 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidades/60-mil-pessoas-agitaram-o-festival-villa-mix-
goi%C3%A2nia-1.417740 

 Ano de 2014: Jornal O Popular 14/09/2014 - Festival Villa Mix Goiânia 

coloca público para cantar e pular (Figura 42) 

Figura 44 – Festival Villa Mix 2014 

 

 
 

http://www.opopular.com.br/blogs/blog-do-magazine/blog-do-magazine-
1.302079/festival-villa-mix-goi%C3%A2nia-coloca-p%C3%BAblico-para-cantar-e-pular-1.659397 
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 Ano de 2015: O popular dia 07/09/2015 - Palco e público impressionam - Fãs 

lotam o estacionamento do Estádio Serra Dourada na 5ª edição de festival em 

Goiânia. 

 Nessa edição aconteceu o Show do cantor Luan Santana, no palco montado 

no estacionamento do Estádio Serra Dourada, conforme indicado na Figura 45. O 

espaço na quinta edição do Villa Mix Festival Goiânia, realizado no estacionamento do 

Estádio Serra Dourada, foi concorrido, cerca de 48 mil pessoas, segundo a organização, 

compareceram ao evento. 

 

Figura 45 – Festival Villa Mix 2015. 

 

 

 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidades/palco-e-p%C3%BAblico-impressionam-1.940431 

 

O Popular em 4 de setembro 2015, nas redes sociais, divulgou o seguinte 

post: O POPULAR.COM. BR|POR RENATO QUEIROZ - Com DNA sertanejo, Villa 

Mix Goiânia 2015 vai abrir espaço para ritmos como forro e axé music no festival 

que será realizado domingo. Junto e misturado. A turma sertaneja vai reunir a nata do 

gênero: os anfitriões Jorge e Mateus, o meteoro Luan Santana, as pratas da casa 

Guilherme e Santiago, além de Israel Novaes, Matheus e Kauan, Bruninho e Davi, 

Humberto e Ronaldo e o cantor Jefferson Moraes, vencedor do quadro Iluminados do 
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Domingão do Faustão. O Villa Mix Festival Goiânia tem a maior estrutura de palco do 

mundo, segundo o Guiness World Records. O empresário da AudioMix e diretor geral 

do festival, Marcos Aurélio de Araújo, recebeu nessa data, às 17 horas, o certificado 

pelas mãos dos executivos Ralph Hannah e Raquel Assis [...] Antes, o recorde do 

Guiness era do palco com 2.694 metros quadrados da banda U2. O do Villa Mix conta 

com 2.724 metros quadrados, tem 117,4 metros de largura e 50,5 metros de altura, além 

de 44,8 metros de profundidade. O da banda liderada por Bono Vox tinha 50 metros de 

altura. Segundo Anselmo Trancoso, diretor do festival, o que importa para o Guiness 

Book é a metragem quadrada do palco, e o do Villa Mix tem quase que 100 metros a 

mais que o do U2. E um público de aproximadamente 50.000 pessoas segundo capa do 

―O Popular do dia 07/07/2015‖.    

 
O espaço do Villa Mix pode ser observado nas Figuras 46 e 47. 

 

 

Figura 46 – Festival Villa Mix – palco 2015. 

 

 

Fonte: http://www.opopular.com.br/editorias/cidades/a-vez-do-forr%C3%B3-no-villa-mix-
1.940330 
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Figura 47 Festival Villa Mix – palco 2015 Guiness Book. 

 

 

Fonte: http://www.opopular.com.br/editorias/cidades/a-vez-do-forr%C3%B3-no-villa-mix-
1.940330 

 

Pode ser inferido que esse palco é para aquele que quer ver o show como o 

elemento principal, o artista, a obra em si, independente do gênero musical. O publico, 

atento a cada detalhe, não precisa nem que o artista cante, já que integra o ―espetáculo‖ 

desse momento de tal forma, que o que acontece e importa é uma troca de energia muito 

grande. É como se o publico se apropriasse das canções de forma a sentir parte da 

própria música, como se tornasse, naquele momento, o astro principal. O cantor e 

violeiro Almir Pessoa, citando o Villa Mix, reflete sobre a música sertaneja de hoje dos 

grandes palcos, fruída pela massa, mencionando os ―talentosos animadores de plateia‖. 

 
A música sertaneja de Goiânia, nos últimos três anos, tem se mostrado 
cada vez mais influenciável pelo esquema comercial que tem se 
polarizado em 3 grandes escritórios artísticos: AudioMix, Workshow 
e FS Produções (do cantor Sorocaba). O restante dos empresários 
compõe um grande grupo que ainda se divide em aqueles que tentam 
copiar as estratégias dos escritórios citados e os que estão pleiteando 
verba para entrar na fila. [...] Quanto ao Villa Mix, é uma ação muito 
bem sucedida do ponto de vista empresarial. Artisticamente falando, 
trata-se de um conjunto de talentosos animadores de plateia. A 
questão de conteúdo musical está basicamente ligada ao arranjo e 
letras fáceis e que incitam o prazer momentâneo. Mas está no 
Guinnes, o maior palco do mundo! (PESSOA, 2015) 57 

                                                           
57 Entrevista concedida por Almir Pessoa, violeiro e cantor, em Goiânia no dia 19 de outubro de 2015. 
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Sobre o ponto de vista do público, o entrevistado Alexandre Teixeira, 

integrante do público do Villa Mix, observa: 

 

A estrutura do evento (Festival Villa Mix) foi muito bem feita, as 
divisões de público bem distribuídas...  O público...  só queria divertir, 
a segurança pecou neste sentido. Os artistas são os que estão no auge 
no momento. Foi tudo muito bom. Todos eles interagiram bastante 
com o público e tiveram djs no intervalo. E pelo que percebi tem 
muitas pessoas de fora de Goiânia que vieram exclusivamente para o 
festival. (TEIXEIRA, 2015) 58 

 

Os integrantes do público citados, de um modo geral, elogiam a 

performance dos shows do Festival Villa Mix. Segundo Pires 59 , um integrante do 

público, os cantores sertanejos goianienses deveriam dar mais atenção a grandes shows 

como esse Festival.  Segundo esse relato, os cantores que são revelados aqui, moram 

aqui, e raramente fazem show para o público que o revelou. Os grandes nomes da 

música sertaneja aparecem em Goiânia raramente para shows, como, por exemplo, o 

cantor Leonardo que tem o seu histórico ligado à cidade. 

De acordo com a análise dos dados trabalhados aqui, ao que tudo indica, o 

público goiano se integra muito com o show ―espetáculo‖, interagindo com o novo 

sensorium
60 das massas (BENJAMIN, 2009), embora o fato do gênero música sertaneja 

na cidade ser historicamente arraigado, pese também como fruição e como chamativo 

para os shows. E essa interação se dá no clima da troca de energia muito grande. É 

como se o publico se apropriasse das canções de forma a sentir parte da própria música, 

como se tornasse, naquele momento, o astro principal. Assim, tanto nos palcos 

pequenos quanto nos grandes palcos, a música sertaneja consegue ―chamar‖ em peso o 

público no cenário goianiense, um público de diferentes dimensões sociais e culturais, o 

que mostra que o efeito da troca de energias impera forte, e se não impera só em Goiás 

                                                                                                                                                                          

 
58

 Entrevista concedida por Alexandre Teixeira integrante do publico de show, em Goiânia  no dia 06 de 
setembro de 2015. 

59
 Entrevista concedida por Lucas Pires, integrante do publico de show, em Goiânia no dia 10 de outubro 

de 2015. 

60Segundo Benjamin (2009, p. 170), ao se referir ao novo sensorium inaugurado com a massa nas cidades, 
―fazer as coisas ficarem mais próximas é uma preocupação tão apaixonante das massas modernas como a 
sua tendência a superar o caráter único de rodos os fatos através de sua reprodutibilidade. Cada dia fica 
mais irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão perto quanto possível, na imagem, ou antes, na 
sua cópia, na reprodução‖. 
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atualmente, aqui é reforçado também pela integração com a história, experiência e 

vivências do povo goiano com o gênero.  

 

3.1.2.3 Rock 

O guitarrista Pedro Bernardi, integrante de uma banda e pesquisador do rock 

goiano, referindo-se a algumas peculiaridades do gênero na cidade, mais próximo do 

rock alternativo, observou em seu relato: 

 

o que vejo de mais interessante é o crescimento de alguns gêneros de 
música não-mainstream. O rock é um deles, que vem a passos curtos, 
mas insistentes, desde os anos 80, aumentando sua marca na cultura 
goiana. Também percebo o aumento de interesse pelo rap, que é um 
tipo de música que costuma interagir bem com o cenário do rock e por 
isso já figura bem recorrentemente nos festivais de Goiânia. 
(BERNARDI, 2015).61 
 

 

Na categoria de palcos grandes, abordada no momento, os shows de rock 

são mais esporádicos, visto que os festivais são de um modo geral, objetos de projetos 

culturais que serão mencionados no próximo tópico: ―Palcos de Projetos Culturais‖. 

Serão citados agora shows que tem acontecido no Centro Cultural Oscar Niemayer, no 

Clube Jaó e na Casa de shows Atlanta, já citada relacionada a outros gêneros musicais.  

 

 Centro Cultural Oscar Niemayer  

 O Centro Cultural Oscar Niemeyer, construído em 2006, abriga o espaço 

denominado esplanada Juscelino Kubitschek, Palácio da Música Belkiss Spenzieri e 

Museu de Arte Contemporânea. No palácio da música, onde acontecem os shows com 

capacidade de até 3.000 (três mil) espectadores62, não são constantes apresentações de 

bandas de rock fora dos festivais, como é o caso do Show do Detonautas, ilustrado pela 

Figura 48.  Depois de um tempo sem lançar um trabalho de inéditas, os cariocas do 

Detonautas Rock Clube estão em turnê divulgando o novo álbum ―A Saga Continua‖. 

Interagindo o Rock com o Rap e com o Funk, suas canções, com letras em português, 

referem-se a amor, violência e corrupção, a cidadania que marca o perfil de luta social e 

política da banda.  

                                                           
61 Entrevista concedida por Pedro Bernardi, guitarrista, em Goiânia no dia 24 de novembro de 2015. 
62 Informações no site do próprio Centro Cultural Oscar Niemeyer em < 
http://www.ccon.go.gov.br/pagina/Historia-CCON> 
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Figura 48 - Folder do show do Detonautas no Centro Cultural Niemeyer. 
 

 

Fonte:https://blitzrockgyn.wordpress.com/2015/05/26/em-junho-tem-detonautas-em-goiania/ 

 

O grupo Paralamas do Sucesso, que também se apresentou no Centro 
Cultural, é evidenciado na Figura 47. Com 30 anos de carreira volta a 
Goiânia em celebração às três décadas de carreira, apresentando o seu 
Rock em português, muito influenciado pelo Reggae (DAPIEVE, 
1995). 

 

Figura 49 - Folder do show da Banda Paralamas do Sucesso no Centro Cultural Oscar Niemeyer 

 

 

Fonte:http://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/paralamas-do-sucesso-faz-show-
no-oscar-niemeyer-53139/ 
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 Atlanta  

Humberto Gessinger e Nando Reis, que podem ser observados na Figura 50, 

dividem o palco do Atlanta novamente em Goiânia. O vocalista do Engenheiros do 

Hawaii e o ex-Titãs retornam a esse palco com dois shows no mesmo dia o público é 

muito grande quando dois grandes nomes se juntam em um único evento principalmente 

por serem cantores que compartilham o mesmo genero musical, ou seja, compartilham 

de certo modo o mesmo publico. Lembrando que as bandas que esses músicos 

integraram cultivaram o rock em português diferente da vertente que veremos nos 

grandes festivais de rock em seguida que valorizam as canções principalmente no 

idioma inglês.  

 

Figura 50 – Folder de divulgação do show do Humberto Gessinger e Nando Reis 

 

Fonte: https://blitzrockgyn.wordpress.com/2015/04/22/humberto-gessinger-e-nando-reis-fazem-
show-em-goiania/ 

 

 Jaó Music Hall 

O Espaço Multi Eventos do Centro-Oeste, Jaó Music Hall, tem capacidade 

para receber eventos empresariais de grande porte, como feiras, formaturas, leilões, 

festas temáticas, congressos e shows. Possui uma área de 4.500 metros quadrados, com 

8 mil pessoas em pé e 3.500 sentadas, com palco de 280 metros quadrados.63Bandas 

como Biquini Cavadão (Figura 51), Marcelo D2 e Emicida (Figura 52) já fizeram 

grandes shows no estabelecimento. 

 

                                                           
63 Informações em:< http://www.jao.com.br/eventos/shows/jao-music-hall/> 
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Figura 51– show do Biquini Cavadão no Jaó 28 de novembro de 2014. 

 

Fonte:https://blitzrockgyn.wordpress.com/2014/11/12/biquini-cavadao-volta-a-goiania-em-
novembro/ 

Figura 52 – Show do Marcelo D2 e Emicida postado nas redes sociais. 

 

 

Fonte:https://www.facebook.com/jaomusichall/ 

 

O que pode ser constatado até aqui, é que os grandes espaços pagos, não são 

utilizados pelos cultores do samba e do rock em Goiânia, geralmente são bandas de fora 

que aí se apresentam, ao contrário dos grandes palcos utilizados pela música sertaneja, 

como pôde ser constatado. O público para esses shows, no entanto, existe, como pôde 
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ser verificado no relato de Itikawa (2015), integrante do público goianiense 

entrevistada:  

 

Show do Biquini Cavadão já fui ao jaó, no Oscar Niemeyer, o Show 
do Biquini Cavadão não tem igual. Eles têm uma energia única. Sou 
muito fã do Bruno Gouveia! Ele desce do palco, anda no meio das 
pessoas, coloca todo mundo pra cima. E em todo show ele fala que 
Goiânia não é terra só de sertanejo. É impossível não se divertir com 
eles. Eu me emocionei nos quatro shows que já fui deles. Eles 
costumam vir muito para cá. (ITIKAWA, 2015) 64. 

 

O interessante é que nesses palcos o rock apresentado é o rock brasileiro, em 

português, com implicações com o pop rock, o reggae, às vezes com o Funk e com o 

rap, como pôde ser observado. Um rock que se diferencia daquele levado nos palcos 

pequenos, geralmente covers e cantado em inglês, e que se aproxima das reflexões do 

roqueiro e pesquisador Bernardi (2015), que tem afirmado a preferência do goianiense 

pelo rock cantado em inglês, mais próximo do gênero americano. 

 

3.2.1.4 MPB  

No referente à MPB, os palcos que se colocam como referência são os 

seguintes: Centro Cultural Oscar Niemayer, Jaó Music Hall e Goiânia Arena. São 

palcos que não cultivam um gênero musical em especial. Itikawa (2015), mencionada 

no final do item anterior, faz uma observação procedente em relação ao cultivo da MPB 

(gênero) na cidade de Goiânia. 

 

Para quem gosta de sertanejo há várias opções. Muitos shows, bares, 
casas noturnas. Os outros gêneros ficam em plano secundário por 
aqui, não por não ter fãs, mas sim por não ter a mesma divulgação dos 
shows sertanejos. Às vezes fico torcendo para alguns artistas virem 
para cá, como o caso da Marisa Monte e outros grandes nomes da 
MPB. (ITIKAWA, 2015) 

 Centro Cultural Oscar Niemeyer  

Foram encontrados poucos shows referentes à MPB, podendo ser citados 

aqui os shows de Oswaldo Montenegro (Figura 53) e Gal Costa (Figura 54). 

 

 

                                                           
64Entrevista concedida Luciana  Itikawa, integrante do publico de show,  em Goiânia no dia 14 de julho 
de 2015. 
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Figura 53 – Divulgação jornal A Redação sobre show de Oswaldo Montenegro em seu site. 

 

Fonte: http://www.aredacao.com.br/cultura/58489/oswaldo-montenegro-traz-show-3x4-para-
goiania 

 

Figura 54 – Divulgação do Show da Cantora Gal em um site de divulgação de shows. 

 

 

 

Fonte: http://www.oquerola.com/agenda/gal-costa-centro-cultural-oscar-niemeyer/ 

 

 Jaó Music Hall  

O folder de divulgação do show do Roupa Nova referente à MPB pode ser 

constatado na Figura 55. 
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Figura 55 – Folder divulgação Roupa Nova em agosto de 2015. 

 

 

 

https://meubilhete.com/roupanova-diadospais 
 
 
 
 
 
 
 

 Goiânia Arena  

Uma das principais características do Goiânia Arena é a sua versatilidade. 

Seu espaço permite a realização dos mais diversos tipos de eventos, desde eventos 

esportivos a shows artísticos e culturais, feiras, colações de grau, congressos, 

convenções e festas realizadas no estado de Goiás. A capacidade de lotação máxima é 

de 15.000 pessoas, o que permite grandiosos espetáculos como o Show do cantor 

Roberto Carlos.   

A matéria Roberto Carlos o Show65, disponibilizada no arquivo virtual do 

jornal O popular, possibilitou informações de que o cantor Roberto Carlos se apresentou 

no Goiânia Arena, dia 24 de setembro de 2015, com a turnê Roberto Carlos em Las 

Vegas. O novo trabalho foi gravado em 2014 em no famoso MGM Grand Garden 

Arena em Las Vegas. Foi a primeira vez que Roberto se apresentou na cidade com um 

espetáculo inédito, com orquestra, coral e repertório diferenciado. O espaço, o palco e a 

lotação do show podem ser conferidos nas Figuras 56 e 57.  

 

 

 

                                                           
65 - Matéria disponível em :http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/roberto-carlos-faz-show-no-
goi%C3%A2nia-arena-1.932423 acessado em :27/08/2015 12:07 
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Figura 56 – Roberto Carlos no palco do Goiânia Arena. 

 

 

Fonte:http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/roberto-carlos-faz-show-no-
goi%C3%A2nia-arena-1.932423 

 

Figura 57 – Público do show de Roberto Carlos 

 

 

Fonte:http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/roberto-carlos-faz-show-no-
goi%C3%A2nia-arena-1.932423 

 

O Show lotado revelou um publico envolvente já no primeiro momento, 

quando o maestro Eduardo Lages, no final de sua abertura, tocou instrumentalmente a 

canção de Roberto Carlos Como é grande meu amor por você. O publico não esperou o 

cantor entrar e já constituiu um enorme coro cantando o trecho da canção. A abertura do 

show está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tsyci2CD4PQ 
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Interessante observar que nesses palcos onde a MPB está sendo observada, 

não foram encontrados os cantores e o cultivo das peculiaridades dos gêneros 

atualizados em Goiânia, mencionados na trajetória histórica levantada por Chaffin e 

Cruvinel (2006; 2012). Gêneros rotulados pelos autores de MPB num sentido mais 

genérico, já que o rótulo inclui gêneros como samba, música regional, canções 

modinheiras, dentre outros. 

Algumas Considerações 

Nesses grandes palcos onde são usadas enormes estruturas para enorme 

quantidade de público, com grandes recursos de iluminação e efeitos visuais o que mais 

chama a atenção é a grande interação do publico, que se coloca junto com os artistas. Os 

fãs parecem se sentir como parte dos shows, conforme já observado, como se fossem 

naquele momento o artista, dividindo e trocando energias com ele e entre si, o que mais 

uma vez remete ao novo sensorium inaugurado com as massas, segundo Benjamin 

(2009), que consegue enxergar o semelhante até no fenômeno único, ressignificando 

sempre o objeto artístico no seu interior.  

QUADRO SINÓPTICO da MÚSICA POPULAR URBANA NOS GRANDES 

PALCOS 

Gênero 

Musical 

Palcos Predominantes Às vezes acontece... 

Samba .Não possui palco predominante. 

 

 Atlanta. 

 

Sertanejo  Villa Marista. 

 Santa Fé Hall, 

 Villa Mix;  

 Atlanta 

 Festival Vila Mix.  

 

Rock  Centro Cultural Oscar Niemayer, 

 Jaó Music Hall 

 Atlanta. 

MPB  Centro Cultural Oscar Niemayer, 

 Jaó Music Hall 

 Goiânia Arena 
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3.1.3 Palcos dos Projetos Culturais 

Instituições culturais goianas como o Serviço Social do Comércio (SESC); 

Serviço Social da Indústria (SESI); Secretaria Municipal de Cultura (SECULT GO), e 

Universidade Federal de Goiás (UFG), por exemplo, tem incentivado a elaboração de 

projetos culturais relacionados aos diferentes palcos de Goiânia (palcos grandes e 

pequenos). Esses palcos recebem, sobretudo, artistas goianienses, o que inclui artistas 

que participam da proposta dos festivais 66 , daí a categorização, independente da 

capacidade do palco.  Muitas vezes apresentam âncoras, ou seja, artistas reconhecidos 

no cenário goianiense, ou, mesmo, nacional, que se juntam no palco com artistas em 

ascensão e que, de um modo geral, não necessitam do grande palco. A MPB Goiana, 

mencionada em seu histórico no segundo capítulo, é valorizada nesses palcos, se 

constituindo muitas vezes no cerne de projetos culturais, o que acontece muito 

esporadicamente nos palcos das duas outras categorias já analisadas.  Palcos pequenos e 

palcos grandes, onde acontece a música mencionada em projetos culturais, foram 

selecionados. 

3.1.3.1 O samba, a MPB e a MPB Goiana 

  Nos pequenos palcos abordados anteriormente, o samba foi comentado 

como gênero cultivado por cantores predominantemente de samba. Na categoria 

enfocada agora, pode ser percebido o cultivo do samba, mas sempre compartilhando 

espaço com outros gêneros da música popular urbana brasileira, como observado na 

pesquisa de campo. Foi constatado, por exemplo, que o repertório do grupo Fé Menina é 

bem eclético, embora haja um predomínio do samba e da bossa nova, o que foi 

confirmado pela vocalista do grupo, Gilka Martins67, à direita na Figura 56, que afirmou 

em seu relato que o repertório do grupo privilegia ―a música popular brasileira em geral, 

com destaque para a bossa nova e o samba.‖.  O grupo não deixa de incluir no seu 

repertório composições goianas citadas por Cruvinel; Chaffin (2006; 2012). O Jornal 

Diário da manhã do dia 3 de março de 2015 – terça-feira anuncia: Fé Menina apresenta 

show gratuito no Teatro SESI, conforme pode ser constatado na Figura 58. Os palcos 

pequenos lecionados nesse item foram: SESI, Centro Municipal Goiânia Ouro, Mercado 

popular da 74. 

                                                           
66Os festivais propõem encontros de vários artistas em um mesmo palco com gêneros iguais ou não,  
divulgando sua arte. E do outro lado o publico em uma constante circularidade cultural. 
67 Entrevista concedida por Gilka Martins, cantora integrante do Grupo Fé Menina em Goiânia no  dia 25 
de maio de 2015.  
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Figura 58 -foto de divulgação do show Fé Menina publicado no  jornal Diário da Manhã 

 

 

Fonte: http://www.dm.com.br/cidades/centro-oeste/2015/03/fe-menina-apresenta-show-gratuito-no-
teatro-sesi.html 

 Os palcos do SESI 

O TEATRO SESI (Serviço Social da Indústria), com capacidade para 600 

pessoas68, incentiva um projeto que tem participação de artistas que investem na MPB 

(gênero) e na MPB (incluindo gêneros como a própria MPB, samba, música regional, 

canção, choro) conforme definida por Cruvinel e Chaffin (2006; 2012), ou seja, tem 

investido e incentivado nos seus palcos a produção da música goianiense e seus 

compositores.  O Grupo Fé Menina, como já observado, exemplifica essa proposta, 

busca Leis de Incentivo à Cultura para efetivar seu trabalho, apresentando um repertório 

composto tanto de músicas autorais quanto releituras de grandes sucessos como a 

música No bolso do paletó de autoria de Luiz Junqueira e Rinaldo Barra69.  O trabalho 

mais recente - Jogo de cintura - reafirma o ―cantar o que quer e do jeito que quer‖ com 

produção e arranjos de Edilson Moraes e Luís Chaffin.  A Figura 59 mostra a 

divulgação do evento pelo site do Teatro SESI e a Figura 60 uma foto da pesquisa de 

campo. 

 

                                                           
68 Informações no 
site<http://www.teatrosesi.com.br/teatrosesi/site/Infraestrutura.do?vo.chave=infraestrutura> acessado em 
18 de novembro de 2015. 
69 O clipe dessa música está no dvd de dados no anexo 2. 

http://www.dm.com.br/cidades/centro-oeste/2015/03/fe-menina-apresenta-show-gratuito-no-teatro-sesi.html
http://www.dm.com.br/cidades/centro-oeste/2015/03/fe-menina-apresenta-show-gratuito-no-teatro-sesi.html
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Figura 59 – Folder do show Fé Menina no Teatro SESI. 

 

 

Fonte: http://www.teatrosesi.com.br/teatrosesi/site/AgendaAgenda.do?vo.tipo.codigo=1 

 

Figura 60 – Apresentação ao vivo do grupo Fé Menina. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O Projeto do SESI, que incorpora essa proposta, é o Terça no Teatro, com 

shows com entrada franca às terças-feiras. No ano de 2015 subiram ao seu palco: 

Francis e Olívia Hime – os artistas apresentaram o show Sem Mais Adeus, uma 
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Homenagem a Vinícius de Moraes; Gonzagueando Entre Amigos - a cantora Cláudia 

Garcia cantou músicas de Gonzaguinha, dividindo o palco c/ artistas convidados - 

fizeram tributo ao cantor e compositor que faria 70 anos este ano; Grupo Essência - 

Show MPB - Formado por artistas e compositores goianos - Alberto Cabral, Reny 

Cruvinel e Romero Fonseca - o grupo vocal comemora 25 anos; Marcos Antônio - 30 

anos - Cantor, compositor, professor de violão lançou CD para comemorar seus 30 anos 

de carreira. Grupo Fé Menina - Show das Meninas Grupo comemorou 20 anos de 

carreira cantando músicas da MPB conhecidas do público, participação do cantor 

Walter Carvalho; Juraíldes da Cruz - Cantor e compositor goiano lançou o 10º CD 

com músicas inéditas e regravações. Participação de João Pedro; Nico Rezende - show 

música popular - Cantor, compositor e produtor, o artista carioca apresentou músicas 

consagradas no repertório; Celso Fonseca - Show acústico - Músico carioca, indicado 

ao Grammy Latino, interpretou música de sua autoria e sucessos da MPB; Elen Lara - 

Show Voz de Mulher - Cantora e banda interpretaram canções autorais e MPB. Show 

Henrique de Oliveira - Artista lançou CD Acústico c/ 12 faixas inéditas e releituras de 

MPB; Cláudia Garcia e As Canções de Roberto Carlos - Músicas que marcaram a 

Jovem Guarda, e foram sucessos absolutos na voz de Roberto Carlos. 

 

 O palco do Centro Cultural Goiânia Ouro  

 O palco do Centro Municipal Goiânia Ouro tem a finalidade de 

democratizar a população o acesso aos bens culturais e fomentar o talento local em 

todas as suas formas de manifestação. Possui a capacidade de receber 291 pessoas 

sentadas. 70  A grande procura pela pauta do Goiânia Ouro prova que o espaço está 

cumprindo sua proposta inicial. Foi inaugurado em 21 de junho de 2006, e hoje é palco 

de diversos eventos ligados à música popular urbana na cidade.  A Secretaria de Estado 

da Cultura (Secult Goiás) é o órgão do governo Estadual responsável pela gerência da 

cultura em Goiás, tem a função de coordenar atividades voltadas para diversas 

manifestações culturais, inclusive, as atividades desse palco.  

O Projeto Canto de Ouro, levado nesse palco, investiu com vontade na 

MPB goiana. Iniciou-se em 2008 e manteve a casa cheia até 2013. Nesse espaço cultural 

                                                           
70 Informação em: <http://www.goianiaouro.com/espacos.php> 
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promoveu com sucesso apresentações da música popular urbana brasileira (samba, 

bossa nova, choro, música regional, canção) mesclada com a produção local. 

Apresentava quatro intérpretes goianos no palco por três dias consecutivos na semana, 

num período de quase quatro meses. Três desses músicos (intérpretes) estavam atuando 

recentemente no cenário musical goiano e o quarto geralmente era um dos músicos já 

reconhecidos pelo público goianiense, muitos deles já citados nos livros analisados 

nesse trabalho (CRUVINEL; CHAFFIN, 2006; 2012). Esse quarto músico funcionava 

como uma âncora, cantando geralmente as suas composições. Brandão, um dos autores 

do projeto, em seu relato a esse pesquisador, observa: 

Eu produzi durante seis anos no Goiânia Ouro um evento chamado 
Goiânia Canto de Ouro, que reunia o que tinha de melhor da MPB, do 
pop, e até do rock de Goiás durante três meses, três meses e meio... a 
gente reunia toda semana um elenco de quatro cantores que ficavam 
quinta, sexta e sábado no palco apresentando o seu trabalho... 
(BRANDÃO, 2015)71 

 

Na edição de 2013 do Goiânia Canto de Ouro, de acordo com a 

programação geral do evento, cuja divulgação pode ser conferida na Figura 61, 

estiveram presentes muitos nomes e obras mencionadas na trajetória histórica levantada 

no segundo capítulo, como por exemplo72: Valter Mustafé, Nilton Rabelo, Tonzêra, 

Grace Carvalho, Alice Galvão, Cláudia Vieira, Vanessa Oliveira, Fernanda Guedes, 

Ingrid Goldfield, Cristina Guedes, Luiz Augusto, Juraíldes da Cruz, Darwinson, 

Laércio Correntina, Taís Geurino, Henrique de Oliveira, Nila Branco, Fernando 

Perillo, Octávio Scapin, Larissa Moura, Gilberto Correia, Senhor Blan Chu, Maíra, 

Gustavo Veiga, Fernando Manso, Karine Serrano, Bel Maia, Amauri Garcia, Luciana 

Clímaco, Walter Carvalho, Fe Menina, Ellen Lara, Quinteto Harmoniza, Pó de Ser, 

Cristiane Perné, Tomchris, Pádua, Alba Franco, Pedro Oliveira, Essência, Chico Aafa, 

Débora di Sá, Sabah Moraes, Bia Tavares, Maria Eugênia, Heróis de Botequim e 

Xexéu. Geralmente esses shows tinham sempre dois artistas que eram mais conhecidos 

e outros dois que estavam em começo de carreira ou tentando consolidá-la nesses shows 

                                                           
71 Entrevista concedida por Carlos Brandão, compositor e produtor cultural, em Goiânia no dia 15 de 
março de 2015. 
72 Estão grifados em negrito alguns artistas que funcionaram como ―âncoras‖ nesse evento, citados com 
destaque no trabalho de Cruvinel;Chaffin. 
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o publico que ia para ver o artista que era seu ídolo acabava conhecendo novos talentos 

em desenvolvimento. 

Figura 61 – Programação Goiânia Canto de Ouro de 2013. 
 
 

 
 

Fonte: arquivo pessoal 

Segundo Chaffin73 em entrevista ele diz ―É óbvio que o Canto de Ouro faz 

falta porque era o lugar do encontro, talvez seja essa a minha maior ressalva a fazer com 

relação à música em Goiás, sobre elas se visitarem.‖ Era o lugar onde era o encontro e a 

circulação de músicos, música e interação com o público que em específico apreciam a 

MPB Goiana. 

 Mercado popular da 74 

              O projeto Sons de Mercado 74  leva apresentações musicais variadas para o 

Mercado Popular da Rua 74 de segunda a domingo, das 20h às 22h, tendo como 

objetivo incentivar e promover os cantores e compositores de Goiânia, apresentando 

                                                           
73

 Entrevista concedida por Luiz Fernando Chaffin, violonista, produtor cultural e produtor musical; em 
Goiânia no dia 1 de dezembro de 2015.  

74 Informação extraída do site da prefeitura  
http://www.goiania.go.gov.br/portal/pagina/?pagina=noticias&s=1&tt=not&cd=2426&fn=true em 20 de 
novembro de 2015. 
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suas qualidades artísticas e autorais. No Sábado acontece o Projeto Canta Mercado, que 

investe no gênero MPB.   

  

 Centro Cultural da UFG75  

Esse grande palco, com a capacidade de receber quatro mil pessoas 

sentadas, sedia o projeto Música no Campus. O Projeto que surgiu em 2009, elaborado 

pela Universidade Federal de Goiás em parceira com o SESC Goiás, tem como proposta 

realizar shows e concertos musicais que espelhem a riqueza e a diversidade cultural 

brasileira, promovendo em especial a música popular urbana não veiculada de forma 

intensiva pela mídia. O projeto Música no Campus é coordenado por Flávia Cruvinel, a 

coordenadora geral da cultura na UFG, ligada à PROEC.  Interessante colocar a visão 

dos idealizadores do projeto ligada ao conceito de lacuna, à possibilidade de trazer 

também para os shows nomes que não eram contemplados pela grande mídia. Isso 

propiciou uma abertura de horizontes para o público, a convivência com um universo 

musical eclético, com a diversidade de gêneros. Cruvinel (2015) observa:  

 

Então o Música no Campus surge em 2009 com o objetivo de 
contemplar a diversidade cultural musical brasileira, trazendo para o 
ambiente do Campus nomes consagrados do meio musical, mas não 
necessariamente conhecidos do grande público. Então a gente 
começou com Hamilton de Holanda e quinteto, Hamilton de Holanda 
conhecido no meio musical, no meio da EMAC, alguns meios 
musicais, mas do grande público ele não era conhecido. E assim foi 
com a Mônica Salmaso, até mesmo com os grandes nomes Lenine, 
Zeca Baleiro, o próprio Chico César, Tom Zé. A gente percebe que 
muitos conhecem a pessoas, mas não conhecem a obra... conhecem o 
artista, uma ou duas músicas, mas não conhecem a obra...  não tiveram 
a oportunidade de ver um show... vamos dizer assim, pessoalmente. 
Então, a partir do momento que a gente traçou o objetivo de trazer 
esses grandes nomes, mas grandes nomes no sentido de serem 
excelentes músicos que não necessariamente sejam conhecidos do 
grande público, ou seja, a gente quis fugir um pouco do que está 
circulando na grande mídia e também do que já existe na cidade. 
(CRUVINEL, 2015) 76 
 

                                                           
75

 CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PROFESSOR RICARDO FREUA BUFÁIÇAL Inaugurado 
em dezembro de 2008, que possui um salão com capacidade para quatro mil pessoas sentadas.  
76Entrevista concedida por Flávia Cruvinel,  coordenadora geral de cultura Universidade Federal de 
Goiás, em Goiânia no dia 10 de janeiro de 2015. 
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Esse projeto trouxe para o palco vinte e seis shows com os seguintes artistas: 

Alceu Valença, Antônio Nóbrega, Baby do Brasil, Céu, Chico César, Criolo, Gal Costa 

Gilberto Gil, Macaco Bong, Grace Carvalho, Hamilton de Holanda, Jorge Mautner, 

Leila Pinheiro, Nelson Faria, Banda Pequi, Lenine, Mawaca, Mônica Salmaso, Pau 

Brasil, Moraes Moreira, Davi Moraes, Geraldo Azevedo (figura 62), Milton 

Nascimento, Lô Borges, Felipe Catto, Ná Ozzetti, Otto, Rosa Passos, Teresa Cristina, 

Tom Zé, Umbando, Juraíldes da Cruz, Xangai, Tetê Espíndola, Alzira Espíndola e 

Zeca Baleiro. O grifo em negrito assinala músicos goianienses que tiveram nesse palco, 

alguns deles citados por Cruvinel e Chaffin (2006; 2012). A Figura 70 mostra a 

divulgação do show de Geraldo Azevedo 

 

Figura 62 – Folder do Projeto Musica no Campo relacionado à apresentação de Geraldo 
Azevedo. 

 

 

Fonte:http://www.sescgo.com.br/pt-br/site.php?secao=cultura&pub=3518 

Na pesquisa de campo pôde ser observada a apresentação do cantor Geraldo 

de Azevedo, que levou ao palco os sucessos de sua trajetória.  Apresentou um repertório 

bem eclético, passando pela bossa nova, forró, samba e MPB, numa coletânea dos 

sucessos de seus 40 anos de carreira. Acompanhado dos filhos Lucas Amorim e Tiago 
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Azevedo nas percussões e Clarice Azevedo no backing vocal – recente revelação do 

samba – Geraldo Azevedo abriu a temporada 2014 do projeto Música no Campus. .A 

música Dia Branco foi a que mais mexeu com o publico, sendo cantada em alto e bom 

som pela plateia integrada por todas as idades e estilos. A Figura 63 mostra o registro 

desse momento. 

 

Figura 63 - Geraldo Azevedo cantando dia Branco. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

Outro show que aconteceu nesse mesmo palco e que chamou bastante 

atenção foi o show de João Bosco, Nelson Faria e Banda Pequi, que interagiu com um 

publico bastante expressivo.  Foi observado um hibrido da bossa nova com a linguagem 

jazzística da bigband e acordes dissonantes da guitarra de Nelson Faria.  Fraseados 

melódicos sobressaíram quando no final todos os músicos tocaram juntos, num 

momento ilustrado pela Figura 64. 
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Figura 64 – Banda Pequi, Nelson Faria e João Bosco no Grandfinalle. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O Projeto Música Consciente, efetivado em parceria com a Consciente 

Construtora, é um projeto cultural que também acontece no palco do Centro Cultural da 

UFG, cultivando o viés de preencher lacunas de gêneros musicais não contemplados de 

forma mais efetiva pela sociedade goiana.  Cruvinel, associando objetivos desse projeto 

aos objetivos do projeto Música no Campus e do projeto Séries Músicas, outro projeto 

da PROEC, comenta: 

 

Então... a Música Consciente veio trazer para a Universidade um 
público que até então não era muito comum no Centro Cultural UFG, 
que é o público muito jovem, um público muito antenado no que está 
acontecendo no novo cenário da música. Então a gente atingiu [esse 
objetivo] tanto com o Música no Campus quanto com o Música 

Consciente e depois com a série Músicas (da própria PROEC que 
produz de forma independente). Trouxemos também outros grandes 
nomes na Série Músicas, por exemplo, trouxemos Jades Macalé, Tetê 
Spíndola, Rosa Nascer, Dani Black para o Centro Cultural UFG. Isso 
chamou a atenção também não só da cidade de Goiânia quanto de 
outros artistas novos, porque, por exemplo, a gente está com a 
programação que o SESC São Paulo também está. Então muitas 
pessoas que estavam surgindo em vários ambientes, que já tocavam 
em outros lugares, sobretudo, no eixo Rio – São Paulo, já estavam 
tocando aqui em Goiânia também. Então os produtores olharam isso, 
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poxa, tem alguma coisa acontecendo em Goiânia, lá na Universidade 
Federal de Goiás. (CRUVINEL, 2015)77 

 
Shows com os seguintes nomes integraram esse projeto: Silva, cujo material 

de divulgação é contemplado na Figura 65, Siba, MetáMetá, Rodrigo Campos, Macaco 

Bong, Guizado, Pélico, Maíra Freitas, Lucas Santana, Kassin, Gambito Budapeste, 

Felipe Cordeiro, Do Amor, Boogarins, Curumim e Bebel Roriz. 

 

Figura 65– Folder do Projeto Musica Consciente relacionado à apresentação de Silva. 
 

 

Fonte: https://blitzrockgyn.wordpress.com/2013/06/26/silva-shotgun-wives/ 

 

A série Música Consciente durou dois anos, e, segundo Cruvinel, está 

suspensa por enquanto por falta de patrocínio. Já se sabia de início que esta seria uma 

série com prazo determinado para investimento do patrocinador, o que levou a 

coordenadora geral da PROEC a observar sobre a construtora Consciente: ―ela tinha um 

prazo determinado para investimento e a gente também, de certa forma, aproveitou da 

melhor forma possível‖ (CRUVINEL, 2015).78 

                                                           
77

 Entrevista concedida por Flávia Cruvinel, coordenadora geral de cultura Universidade Federal de 
Goiás, em Goiânia no dia 10 de janeiro de 2015. 

 
78

 Entrevista concedida por Flávia Cruvinel, coordenadora geral de cultura Universidade Federal de 
Goiás, em Goiânia no dia 10 de janeiro de 2015. 

 

https://blitzrockgyn.wordpress.com/2013/06/26/silva-shotgun-wives/
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A MPB nacionalmente conhecida, de forma intencional - já que se 

menciona sempre o preenchimento de lacunas - foi contemplada nesse palco da UFG 

através de uma parceria da PROEC (Pró Reitoria de Extensão e Cultura) com o SESC 

(Serviço Social do Comércio) e com a Construtora Consciente. Um grande público 

participativo, eclético e numeroso lota sempre esse grande palco, reafirmando o sucesso 

do projeto, estabelecendo a troca de energias com os artistas e efeitos de palco, mas 

revelando também o investimento na música brasileira e suas representações.  

,  

3.1.3.2 Música Sertaneja 

Novamente a música sertaneja, cultivada em suas diferentes modalidades 

estilísticas, tem espaço. No entanto, embora a música sertaneja de raiz se apresente 

nesses palcos, não consegue o mesmo espaço que o sertanejo universitário. O 

interessante, revelado na pesquisa de campo, é que não se vê os cantores de música 

sertaneja raiz cantando um repertório do sertanejo universitário, por outro lado, os 

cantores de música sertaneja universitário não ficam sem dedicar pelo menos um bloco 

de três músicas ao sertanejo de raiz: Tião Carreiro e Pardinho, Peão Carreiro e Zé Paulo, 

Trio Parada Dura, Teodoro e Sampaio.  Nesse contexto, importante lembrar, a Música 

Sertaneja possui um trabalho de marketing que movimenta muito dinheiro.  Constata-se, 

portanto, não apenas lutas de representações nesse campo de produção musical, mas 

também uma negociação entre capital simbólico e econômico, conforme definidos por 

Bourdieu (2003). O músico sertanejo Almir Pessoa, comenta: 

 

O esquema todo é pago, as rádios tocam se tiver dinheiro em jogo. 
Recentemente fiz um orçamento para tocar minha música na rádio 
Positiva Fm, ficou em R$ 8 mil para tocar durante 3 meses duas vezes 
por dia, sem direito de escolha de horário. Por razões pessoais e 
também financeiras decidi não pagar. Bem, quanto ao movimento 
artístico sertanejo caipira, de violeiros, etc, fica restrito ao programa 
Frutos da Terra (de maior expressão) e algum ou outro programa de 
rádio que passa nas madrugadas. Os lugares para tocar são poucos, o 
Teatro SESI e o SESC Faiçalville tem sido os dois espaços de maior 
expressão para esse segmento. (PESSOA, 2015) 79 

 

  

                                                           
79 Entrevista concedida por Almir Pessoa, violeiro e cantor, em Goiânia no dia 19 de outubro de 2015. 
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O relato desse músico confirma que o movimento da música sertaneja de 

raiz é pouco valorizado nesses palcos e que alguns dos poucos projetos culturais que 

tem investido nesse gênero são incentivados pelo SESI e SESC. Atualmente o Mercado 

Municipal da 74 também tem investido na música sertaneja.  Esses palcos serão 

abordados nesse item. 

 

 Palco do SESI  

O projeto Terça no Teatro, já mencionado aqui pelo cultivo da diversidade, 

trouxe para seu palco artistas cantando sertanejo raiz. Marcelo Ortega, coordenador do 

teatro SESI, depois de questionado sobre o investimento nesse gênero e não no 

sertanejo universitário, relatou que essa música já é bem divulgada e que havia a 

necessidade de democratizar o espaço.  Interessante é que, além de reafirmar a 

diversidade musical cultivada pelo projeto, contextualizou ali o sertanejo. Comentou 

ainda que o carro chefe são artistas goianos que investem na MPB, também percebida 

no sentido mais amplo do termo.  Observou: 

No Terça no Teatro não tem predominância nenhuma, tem de tudo 
aqui. Tem MPB, bossa nova, samba, choro, rock, a gente não tem 
muito o forró até porque não aparece. O sertanejo tem pouco espaço, 
geralmente são homenagens a cantores do sertanejo raiz e músicas 
relacionadas a esse repertório. O carro chefe são artistas goianos que 
tocam essa MPB, essa música regional. (ORTEGA, 2015).80 

 

Nesse projeto, como já mencionado, foram destacados alguns shows no ano 

de 2015, dedicados à música sertaneja. O show de Almir Pessoa, um dos mais versáteis 

violeiros de Goiás, que lançou um DVD c/ show sertanejo e o show de Damião & 

Elizabeth - sertanejo raiz – uma dupla que interpreta clássicos da música como Índia, 

Beijinho Doce, Boneca Cobiçada. Outros shows foram o de Chico Jr. & Fabrício, 

terceiro lugar no Festival Novos Talentos da Música Sertaneja da TV Anhanguera e o 

de Alex Viola & Adriano – um tributo à Milionário e José Rico com o show Estrada da 

Vida homenageia as gargantas de ouro do Brasil. 

 

                                                           
80

 Entrevista concedida por Marcelo Ortega, coordenador de projetos culturais do SESI, em Goiânia no 
dia  3 de agosto de 2015. 
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 Palco do SESCFAIÇALVILLE 

 O Projeto Sexta de Viola visa difundir a cultura popular regional por meio 

da música de raiz. A programação do evento contempla apresentações musicais 

acompanhadas de jantar com cardápio típico da culinária regional goiana. Tendo a sua 

programação desenvolvida pelo SESC Faiçalville, acontece no período de março a 

novembro. Almir Pessoa, um dos entrevistados nesse trabalho se apresenta anualmente 

nesse palco. A divulgação da apresentação desse ano pode ser conferida na Figura 66. 

 

 

Figura 66 – Folder sexta de viola. 
 

 

 

Fonte:http://sescgo.com.br/pt-br/site.php?secao=cultura&area=sesc&pub=4175 
 

 

 Mercado Municipal da 74 

O mercado Municipal da 74 deixou as Sextas-feiras  para o  Projeto 

Mercado Sertanejo, relacionado à música sertaneja cultivada em todas as suas 

peculiaridades estilísticas.  O sertanejo nessa casa tem boa interação com o publico com 

mais músicas românticas e menos dançantes como nos bares e boates dos pequenos 

palcos.  
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Interessante observar que a música sertaneja de raiz aparece aqui e 

raramente é encontrada no palco pequeno fora dos projetos culturais. O público que 

frequenta esses locais é o público que cultiva a tradição e comparece valorizando o 

show e o artista nesse contexto.   

 

3.1.3.3 Rock 

O Rock - que tem uma tradição em Goiânia conforme o histórico levantado 

no segundo capítulo - acontece nos palcos grandes, sobretudo, ligado a projetos 

culturais. Os grandes festivais que se instalaram na cidade são relacionados a Leis de 

Incentivo à Cultura. O relato de Bernardi (2015) revela a importância desses eventos no 

cenário musical goianiense: 

 

O rock em Goiânia acontece, principalmente, nos festivais e em 
pequenas casas de show. Dos festivais mais importantes, há o Goiânia 
Noise, o Bananada, o Vaca Amarela, o Tattoo Rock Festa, o Grito 
Rock, dentre outros. Vários deles têm uma invejável longevidade. O 
Goiânia Noise, por exemplo, teve sua 21a edição. Ou seja, 21 anos 
consecutivos. O Bananada está se aproximando de duas décadas 
também. O Vaca Amarela já passou dos 10 anos também. Já toquei 
em todos esses que mencionei então isso me deixa bem perto da cena 
(BERNARDI, 2015).81. 

 

Bernardi fez um comentário também sobre a descontração do evento que 

favorece uma proximidade muito grande entre os músicos e o público, constatando que 

antes esse público predominantemente masculino e hoje se mostra eclético.  

o público e as bandas tendem a ser muito próximos aqui em Goiânia. 
Não há estrelismos, não há essa distância. Uma banda toca, termina 
seu show e vai assistir os shows das próximas. O público é bem 
variado. Antes havia uma predominância de homens, mas a cada ano 
há uma presença maior de mulheres, o que vai equilibrando as coisas 
(BERNARDI 2015)82 

 

Já tendo esse ponto de partida, serão abordados agora os grandes palcos 

onde os eventos do Rock acontecem em Goiânia: Centro Cultural Martim Cererê, 
                                                           
81 Entrevista concedida por Pedro Bernardi, guitarrista, em Goiânia no dia 24 de novembro de 2015. 
 
82 Entrevista concedida por Pedro Bernardi, guitarrista, em Goiânia no dia 24 de novembro de 2015. 
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Centro Cultural Oscar Niemeyer, Centro Cultural UFG, Teatro SESI. Esses palcos 

somam salas diferentes e se estabelecem muitas vezes, simultaneamente, em vários 

locais. 

 

 

 

 Centro Cultural Martim Cererê 

 

 

Constituído de três teatros: Yguá (lugar de guardar água, em xavante), que 

possui poltronas fixas, com capacidade para 190 pessoas; Pyguá (caverna de água), com 

cadeiras móveis, comporta 300 pessoas, e Ytakuá (buraco na pedra), teatro de arena, 

que tem espaço para 500 pessoas. Contando com a área externa, totaliza um espaço que 

abriga mais de 1000 pessoas. O Goiânia Noise Festival, o mais longevo e 

representativo evento de rock em Goiás tem acontecido ali.  A Monstro Discos, que 

produz o evento, anunciou a 21ª edição do festival mandando um recado certeiro para o 

público. Após a estranha história da falta de apoio da Secretaria Municipal de Cultura 

(SECULT GO), que foi rompida esse ano diferentemente do que tem acontecido 

sempre. A divulgação chama o público para ir ao Centro Cultural Martim Cererê nos 

dias 13, 14 e 15 de novembro83, anunciando que neste ano o Noise teria 51 atrações. ―É 

rock do começo ao fim‖, avisa o release da Monstro. ―Tem artista da Paraíba, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito Federal e, claro, Goiás. Um 

monte de bandas goianas e ainda nomes internacionais vindos do Japão, Bélgica e 

Áustria‖. A Figura 67 mostra o banner de divulgação do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83  Informações em:< http://screamyell.com.br/site/2015/11/02/21%C2%BA-goiania-noise-festival-51-
shows/> 
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Figura 67 – Divulgação Goiânia Noise 
 

 
Fonte:http://screamyell.com.br/site/2015/11/02/21%C2%BA-goiania-noise-festival-51-shows/ 

 Centro Cultural Oscar Niemeyer 

O Bananada foi criado em 2011, A Construtora Música e Cultura dialoga 

com projetos que reiteram a importância de se discutir música e cultura no Brasil como 

uma janela para dar visibilidade ao cenário independente.84 Com uma parceria entre os 

produtores culturais Fabrício Nobre e Daianne Dias, a Construtora é uma empresa que 

atua com booking, agenciamento de shows, produção musical e cultural. 85  Com o 

objetivo de construir um cenário cada vez mais forte para as bandas independentes, a 

produtora se distribui em projetos de produção, formação e reflexão da área musical, 

por meio da realização de festivais, formação de público e produção de apresentações. 

Atualmente, A Construtora Música e Cultura promove o Festival Bananada com 

incentivo da PETROBRAS, o que pode ser conferido na Figura 68. 

 

                                                           
84 Segundo a Folha de São Paulo, 21/03/1982, Ziskindi escreve ―....arte independente é toda aquela que, 
partindo de uma nova ordem de valores que contrariam visceralmente os valores comerciais do sistema, 
pretende transformar aqueles que se dispõem a transformar a sociedade de armazém de mercadorias em 
um ambiente humano, onde as relações entre as pessoas não sejam mais regidas pelos interesses impostos 
de cima para baixo, mas pelos desejos autênticos dos indivíduos: os que suscitam a arte e a produzem... O 
que vem acontecendo com a música produzida de modo independente é muito simples: em sua grande  
maioria não se enquadra nesse conceito de independência, reproduz valores estéticos estabelecidos e 
deverá ser fácil e perfeitamente absorvida.‖ 
85 Informações em:< http://festivalbananada.com.br/a-construtora/> 
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Figura 68 – Festival Bananada Patrocínio Petrobras. 

 

Fonte: http://festivalbananada.com.br/a-construtora/ 

 

O jornal O Popular em 16-04-2015 divulgou que o BANANADA 2015 

CONSOLIDA-SE COMO UM DOS MAIORES FESTIVAIS DO PAÍS. Anunciou que 

o evento aconteceu entre os dias 11 e 17 de maio trazendo uma programação que alia 

música, artes visuais, gastronomia, produção audiovisual e skate. Caetano Veloso abriu 

o Festival. Durante sete dias dezenas de atrações e uma programação que se pauta na 

diversidade foram levadas a termo. Considerado um dos festivais mais importantes de 

todo o país, o Bananada chegou à sua 17ª edição colocando Goiânia mais uma vez no 

roteiro dos festivais de música brasileiros. Em 2015 a programação musical do 

Bananada agregou os mais diferentes tipos de sons em variados palcos, podendo ser 

citados como exemplo o Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Teatro Goiânia e o Centro 

Cultural UFG. Artistas já consagrados pelo grande público, como Caetano Veloso, a 

banda Pato Fu, o rapper Criolo e lendário guitarrista J Mascis, dividiram o palco com 

grupos locais e de todos os cantos do País. Por outro lado, transcendendo essa 

circunstância, o Bananada 2015 apresentou para um público diverso bandas que não 

conseguiriam chegar ao centro do País de outro modo e cantores que desejavam 

apresentar seus trabalhos. O Show reuniu em média 25.000 pessoas que podem ser 

observadas na Figura 69, uma figura que revela também o crescimento e consolidação 

do público desse festival. A intérprete goianiense Luciana Clímaco, que também integra 

uma banda de Rock, a Pedra 70, observou: 

 

http://festivalbananada.com.br/a-construtora/
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Vejo que o rock independente vem atingindo um público maior e mais 
eclético, não ficando mais restrito aos amantes do gênero, fenômeno 
que explica a projeção de bandas como Boogarins e Carne Doce e 
festivais como o Bananada (CLÍMACO, 2015).86 

 

 

  

Figura 69 - Show no Centro Cultural Oscar Niemeyer: Bananada reuniu 25 mil pessoas. 

 

Fonte: http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/bananada-re%C3%BAne-25-mil-pessoas-
no-ccon-1.853864 

 

Os mineiros do Pato Fu que participaram do evento aparecem na Figura 70 e 

os goianos do Boogarins que foram destaques, vencedores do Prêmio Multishow como 

banda revelação do ano de 2014, podem ser visualizados na Figura 71. 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Entrevista concedida por Luciana Clímaco, cantora, em Goiânia no dia 20 de junho  de 2015.. 
 

http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/bananada-re%C3%BAne-25-mil-pessoas-no-ccon-1.853864
http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/bananada-re%C3%BAne-25-mil-pessoas-no-ccon-1.853864
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Figura 70: Fernanda Takai: Pato Fu foi um dos destaque 

 

http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/bananada-re%C3%BAne-25-mil-
pessoas-no-ccon-1.853864 

 

Figura 71 - A banda goiana Boogarins. 

 

Fonte: http://www.lollapaloozabr.com/2015-artist/boogarins/ 

 

O festival Vaca Amarela também tem acontecido nesse espaço, embora, 

pela sua extensão, tenha que recorrer a vários outros palcos, como o SESI e o Centro 

Cultural da UFG. A última ocorrência foi registrada nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 

2015, conforme indicado na Figura 72.  Reconhecido como um dos festivais mais 

importantes de música independente é produzido pelo grupo Fósforo Cultural. Celebra a 

http://www.lollapaloozabr.com/2015-artist/boogarins/
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diversidade com um misto de gêneros musicais e manifestações artísticas.  Por seus 

palcos já passaram as bandas: Cone Crew Diretora, BALEIA, Rollin Chamas, Fresno e 

a cantora e bailarina espanhola Indee Styla. Além disso, as bandas Scalene, Aurora 

Rules, Di Melo, Francisco El Hombre e a alemã Kadavar participaram do VacaDrops, 

com shows especiais.87 O festival Vaca Amarela é contemplado através da Lei Estadual 

de Incentivo à Cultura (Lei Goyazes) e faz parte da rede Brasil de Festivais 

Independentes. 

 

 

Figura 72 – Folder do Festival Vaca Amarela. 

 

 

Fonte: http://rollingstone.uol.com.br/noticia/vaca-amarela-2015-emicida-e-o-terno-completam-
multirregional-programacao-do-festival/ 

Os integrantes da banda Scalene, que aparecem na Figura 73, participaram 

do evento com um show especial de apresentação do novo disco Éter. Revelados no 

programa SuperStar (Rede Globo), os garotos da banda Scalene conquistaram milhares 

de fãs em todo País. O grupo, considerado por muitos como uma das bandas de rock 

mais expressivas da atualidade, se apresentaram em Goiânia juntamente com os goianos 

da banda Aurora Rules.  

 

                                                           
87  Informações em http://outroindie.com/4261-festival-vaca-amarela/ acessado em 13 de setembro de 
2015. 

http://rollingstone.uol.com.br/noticia/vaca-amarela-2015-emicida-e-o-terno-completam-multirregional-programacao-do-festival/
http://rollingstone.uol.com.br/noticia/vaca-amarela-2015-emicida-e-o-terno-completam-multirregional-programacao-do-festival/
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Figura 73 – Banda Scalene - show especial de apresentação do disco Éder no festival. 

 

Fonte: http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/scalene-participa-de-festival-de-

m%C3%BAsica-em-goi%C3%A2nia-1.902929 

 Teatro SESI 

Recebe shows do Festival Vaca Amarela na programação do projeto Terça 

no Teatro: Banda Cascavelvet - Músicas de Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones, 

Bob Dylan estão na seleção do grupo de rock; Drops Vaca Amarela - Bandas Scalene 

(DF) e Aurora Rules (GO) ; Banda Liga Joe - Banda goiana canta sucessos de grupos 

consagrados, como Paralamas, Skank, Legião Urbana e outros; Show Banda Mr. Gyn 

Grupo comemora 18 anos de carreira lançando novo CD Dezoito c/ 18 hits de discos 

anteriores.  

 

 Mercado municipal da 74 

 Domingo o Projeto Mercado Rock é voltado totalmente para o mercado do 

rock.  Como pôde ser observado, os festivais de rock são tradicionais em Goiânia, 

acontecem com constância, geralmente relacionados a Leis de Incentivo à Cultura e 

hoje são considerados alguns dos maiores do país, o que chama atenção mais uma vez 

para as representações e significados relacionados a esse gênero na cidade.  Devido à 

sua extensão, ao cultivo da música independente, aos recursos que dispõe e ao grande 

número de pessoas que reúne, geralmente acontece ocupando vários palcos da cidade. A 

interação com o público ocorre de uma forma bem receptiva, com respostas à produção 

visual e à energia que circula entre banda e grande público.  

 

http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/scalene-participa-de-festival-de-m%C3%BAsica-em-goi%C3%A2nia-1.902929
http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/scalene-participa-de-festival-de-m%C3%BAsica-em-goi%C3%A2nia-1.902929
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3.2.1.4 - Choro 

O choro tem acontecido em Goiânia dividindo o espaço com o samba, 

podendo ser verificados poucos locais dedicados apenas ao seu cultivo, conforme já 

observado, embora isso tenha sido diferente nos palcos ligados aos projetos culturais, o 

que mais uma vez chama atenção para as representações ligadas ao gênero. Nesse 

contexto, alguns palcos podem ser relacionados ao choro, podendo ser enfatizado o 

palco do Grande Hotel (tombado como patrimônio histórico de Goiás) vinculado ao 

Projeto Choro no Grande Hotel, o palco improvisado na área de lazer da Rua 8 no 

centro da cidade – projeto Chorinho do Lazer. São dois projetos incentivados pela 

Secretaria Municipal de Cultura (SECULT GO).  

 

 

 

 O palco do Grande Hotel 

Segundo o relato de Brandão (2015)88, o Projeto Choro no Grande Hotel 

reuniu ―um público de mais ou menos 3000 pessoas‖.  Brandão afirma que esse evento 

atraiu gente da periferia, de muitos bairros de Goiânia, ―cada um com a sua realidade, 

cada um com seu jogo de cor, pra ouvir música‖. Conforme esse compositor e produtor 

musical: 

 

O evento que eu produzi em Goiás, digamos que foi o evento mais 
importante culturalmente da cidade de Goiânia nos últimos 10, 12, 15 
anos, foi o chorinho Choro no Grande Hotel. Eu o produzi no último 
ano e meio a dois anos, quando pediram que ―bombasse‖ com ele, que 
fizesse dele uma coisa profissional. Ele era mais assim uma coisa 
digamos de pouco público, tocando pra poucas pessoas do centro. 
Então, quando eu saí do chorinho eu deixei o chorinho com um 
público de 3000 pessoas da cidade toda, vinha gente da periferia, 
vinha gente de todos os bairros, cada um com a sua realidade, cada um 
com seu jogo de cor, pra ouvir música. (Carlos Brandão, 2015, 
entrevista). 

 

 

 

 

                                                           
88

  Entrevista concedida por Carlos Brandão, compositor e produtor cultural, em Goiânia no dia 15 de 
março de 2015. 
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 O palco da Rua do Lazer   

Recentemente o jornal O Popular, seção Magazine, trouxe a seguinte 

informação sobre o projeto Chorinho do Lazer, referindo-se também ao grupo 

Granfieira, o mesmo que foi relacionado ao samba na categoria palcos pequenos: 

―GRANFIEIRA ABRE PROJETO - Chorinho do Lazer, que era realizado no Grande 

Hotel, ganha novo formato e invade hoje a Rua 8 (Rua do Lazer) no Centro‖89. Com 

entrada franca, o evento é mais uma promoção da Secretaria Municipal de Cultura. O 

grupo Granfieira tem como proposta a execução de gêneros musicais que remetem à 

cultura da gafieira, da dança de salão, da boemia, além do samba e choro. A divulgação 

no jornal do Granfieira no Chorinho do Lazer pode ser confira na Figura 74.  

 

 

 

 

Figura 74– Foto da matéria do jornal O Popular. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

                                                           
89 Informações em:<http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/granfieira-abre-projeto-1.963764> 
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As Figuras 75 e 76 mostram os músicos em atuação nesse espaço, assim 

como o público vai se formando na rua. 

 

Figura 75 – Foto do Granfieira atuando no Chorinho do Lazer. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 76 – Foto do publico do show Granfieira no Chorinho do Lazer. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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O projeto Chorinho no Lazer insiste na proposta bem sucedida do Chorinho no 

Grande Hotel, portanto, que foi desativado por questões internas na SECULT. Reafirma 

o espaço que o gênero tem na cidade, embora restrito. 

 Teatro do SESI 

De acordo com as apresentações do projeto Terça no Teatro já comentado, 

pôde ser registrada ainda algumas apresentações relacionadas ao choro: Grandes 

Nomes do Choro, Banda Granfieira e Noite de Chorinho com Grupo Brasil In 

Trio, o que pode ser conferido na Figura 77.   

 

Figura 77 – Foto do show Granfieira no Teatro SESI. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Gomes90, um dos integrantes do Grupo Granfieira, observa que ainda 

existe uma cultura do choro em Goiânia, músicos que cultivam o gênero, o público que 

se reúne nos locais onde as rodas de choro se apresentam, mas que não há espaço nos 

palcos da cidade. Como esses músicos são profissionais, investem no samba que é mais 

requisitado pelos empresários e seu público.  Mais uma vez a luta entre capital 

simbólico e econômico se apresenta, portanto. Ao ser questionado sobre o repertório do 

grupo, trouxe a seguinte reflexão: 

                                                           
90 Entrevista concedida por Leandro Gomes em Goiânia, no dia 22 de maio de 2015. 
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Toco samba e choro, o samba com mais intensidade atualmente [...] 
exceto meu trabalho do ―Granfieira‖ e o trabalho do choro com o 
Ciranda da Arte. O choro em Goiânia deu uma caída depois que 
acabou o projeto ―Grande hotel revive o choro‖ que era um projeto 
que fomentava esses grupos que tinham oportunidade de trabalho com 
isso. Eu acredito que as casas, os bares e restaurantes viam a 
quantidade de público que frequentava o choro no grande hotel e 
contratavam os grupos. O projeto acabou e as casas perderam 
interesse no choro e os grupos também foram se diluindo nos grupos 
de samba, os músicos não deixaram de tocar mas foram tocar samba 
pelo fato de ser um gênero próximo. (GOMES , 2015.)91 

 

 

 

 Mercado Municipal da 74 

 

Segundo a agenda de shows92 do mercado, a segunda-feira – Projeto Samba 

Mercado Estilo: Choro/Samba tem como objetivo promover o chorinho e o samba raiz, 

como também proporcionar a volta do Clube do Choro. É lá que os ―chorões‖ estão se 

reunindo para efetivarem as suas rodas de choro e difundir sua música. Mais um espaço, 

portanto, que o choro divide com o samba, embora aí, fique claro o caráter de 

descontração, característico das rodas de choro e investimento especial no gênero. 

Terminada a abordagem das três categorias de palco selecionadas em 

Goiânia nesse trabalho, as representações com elas implicadas já começaram a ficar 

evidentes, assim como os gêneros que mais estão sendo privilegiados pelos goianienses 

na atualidade.  O grande espaço cedido à música sertaneja, a importância do rock na 

cena da cidade moderna, as implicações do samba, do rock e da MPB com a tradição.  

 

 

 

 

                                                           
91 Entrevista concedida por Leandro Gomes em Goiânia, no dia 22 de maio de 2015. 
92Informações em:< http://www.xn--aredao-7ta5a.com.br/cultura/43729/mercado-popular-da-rua-74-
recebe-atracoes-no-projeto-sons-do-mercado> 
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QUADRO SINÓPTICO da MÚSICA POPULAR URBANA NOS PALCOS de 

PROJETOS CULTURAIS. 

Gênero Musical Palcos Predominantes Às vezes acontece... 

Samba, a MPB e 

MPB Goiana 

 

 Teatro SESI, 

 Centro Cultural Goiânia Ouro, 

 Centro de Cultura e Eventos da 

UFG - Professor Ricardo Freua 

Bufáiçal 

 Mercado popular da 74. 

 Atlanta. 

 

Sertanejo  Palco do SESC     

FAIÇALVILLE 

 

 Teatro SESI, 

 Mercado 

Municipal da 

74 

Rock  Centro Cultural Martim Cererê, 

 Centro Cultural Oscar 
Niemeyer 
 

 Teatro SESI 

 Mercado 

municipal da 

74 

Choro  O palco do Grande Hotel 

 O palco da Rua do Lazer   

 

 Teatro do 

SESI 

 Mercado 

Municipal da 

74 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar os principais gêneros 

musicais que têm integrado os palcos relacionados ao universo da música popular 

urbana na cidade de Goiânia na atualidade e seus processos identitários.  Tendo em vista 

esse campo de produção musical goianiense integrando uma trama sócio-cultural 

perpassada por um tempo múltiplo, percebida como articulação de processos simbólicos 

(GEERTZ, 1989; CHARTIER, 2002), buscou sentidos e significados inerentes às 

práticas e sua recepção nesse campo em três diferentes categorias de palcos: palco 

pequeno, palco grande e palco de projetos culturais. O levantamento da trajetória 

histórica da música popular em Goiânia e a trajetória metodológica adotada levaram a 

dados que, analisados, relacionados e interpretados, apontaram para os principais 

gêneros presentes nos palcos levantados, assim como evidenciaram o perfil do público 

que cultiva esses gêneros na cidade.  Mas enfim, que gêneros musicais têm integrado os 

palcos relacionados à música popular urbana na cidade de Goiânia?  Em que palcos têm 

acontecido e de que maneira têm acontecido?  Que processos identitários estão 

relacionados à sua divulgação e recepção no cenário musical goianiense? Há mesmo um 

predomínio da música sertaneja? 

Conforme já dimensionado nos primeiros investimentos da pesquisa, a 

música sertaneja, o samba e o rock predominaram nesses palcos, sendo confirmado que 

a MPB e o choro dividiram alguns espaços com o samba. Os palcos foram 

categorizados como palcos pequenos, palcos grandes e palcos de projetos culturais, o 

que já favoreceu a análise da recepção desses gêneros por parte do público, assim como 

a análise do representacional implicado com o residual e com lutas de representações 

sociais, com processos identitários, portanto. 

 Nos palcos pequenos, a Música Sertaneja, sobretudo a música sertaneja 

universitária, se mostrou presente, podendo ser constatadas várias casas na cidade que 

investem com energia no gênero. Ficou claro que uma força maior está na base dessa 

disseminação, ou seja, o investimento na produção e circulação do gênero na cidade 

que, apesar de símbolo da modernidade, traz resíduos fortes de uma economia 

agropecuária. Uma cidade, no entanto, em que os significados atuais apontam para um 

cenário moderno em interação com a mídia e com os processos mais recentes de 

produção e circulação da música, daí esse grande investimento no sertanejo 

universitário ao invés do sertanejo de raiz. Uma polifonia de vozes se coloca na base do 
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gênero, portanto, atualizando-o em Goiânia, incentivando uma busca mais profunda de 

suas características individuais.  O Samba, por sua vez, veio em seguida, aparecendo em 

palcos com afluência de um publico bastante heterogêneo. Mostrou estar conseguindo 

espaço na cidade, principalmente em bares e restaurantes, onde convive com outros 

símbolos do nacional como a feijoada, com o residual ligado à história do gênero, dos 

seus primeiros cultores, o que aparece na indumentária, no instrumental e na referência 

ao Rio de Janeiro. A força da tradição, do simbólico, implicado também com a capital 

goiana que emergiu como símbolo de uma nova era, de um momento de busca de 

integração nacional, da necessidade de deslocar o país também para o centro, se 

apresenta aí através do representacional, dos processos identitários que efetiva. E, nesse 

contexto, o samba aparece alternando com outro símbolo do nacional, o choro, sem 

deixar de lado a MBP e sua força expressiva. O Rock, mais próximo das suas raízes 

americanas, cantado em inglês, ao contrário do que acontece no resto do país, 

mostrando através da decoração que investe muito em guitarras, em um visual mais 

sóbrio e em bandeiras americanas, aparece a seguir. Evidencia resíduos da sua história 

na cidade que surge como símbolo da luta entre tradição e modernidade, conforme 

observado por Sandes (2014), como um símbolo também dessa modernidade. 

Circunstância simbólica que não deixa de colocar esse gênero também frente à música 

sertaneja no cenário musical goianiense, como observado por Carrijo (2010).  

Novamente o representacional se apresenta, lembrando Silva (2009) quando observa:  

 

Na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por 
outros recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da 
identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos 
diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o 
acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, 
pois, em estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a 
identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações 
mais ampla de poder (SILVA, 2009, p 81). 
 

 

A análise da música que ocupa os grandes palcos revelou novamente o 

predomínio do sertanejo universitário, ressaltando mais ainda a inerência desse gênero 

ao cenário pós-moderno, aos processos de produção e circulação musical que o 

caracteriza. Processos que visam grandes efeitos de técnica e luz, produções que 

incluem estereótipos musicais e visuais, circulação musical rápida e massiva promovida 

pela internet e seus recursos, dentre outras possibilidades. Circunstâncias e recursos de 
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produção que fazem circular muito dinheiro e que possibilitam atingir com eficiência a 

massa que ocupa esse cenário pós-moderno, estabelecer sintonia com o novo sensorium 

que a caracteriza, segundo Benjamin (2009), levando às trocas de energia, sentidos e 

significados entre artista e público que transcendem a própria música.  Já o rock e o 

samba praticamente não aparecem nesses palcos, e, junto com essa realidade, o choro e 

a MPB, evidenciando mais uma vez a sua ligação mais forte com o capital cultural e 

simbólico.  

Já o palco dos projetos culturais, pequenos ou grandes, evidencia em menor 

escala a presença da música sertaneja universitária. O investimento, embora tímido, se 

dá em relação à versão sertanejo de raiz.  Foi muito interessante observar que a MPB e o 

samba, inclusive e de forma expressiva a MPB goianiense, que praticamente não 

encontrou espaço nas duas categorias anteriores, teve nesses palcos o seu lugar 

privilegiado. A MPB goianiense foi prestigiada, sobretudo com elementos de sua 

trajetória histórica, conforme descrita por Cruvinel e Chaffin  (2006, 2012). Interessante 

também verificar a preocupação nos grandes palcos com a lacuna que aí tem se 

revelado, em relação à música que não interage de forma intensa com a mídia, com os 

processos de produção e circulação já mencionados. Nesse contexto o choro também 

apareceu, mostrando o empenho dos músicos em trazer à cena goianiense um gênero 

musical que fez a sua história local. Uma busca de aproximação do gênero com o 

público se mostrou também no palco desses projetos. O rock independente, por sua vez, 

teve aí uma presença marcante, interagindo de outro modo o novo sensorium das 

massas, cultivando o residual que marca a sua presença simbólica na cidade moderna, se 

juntando a outros gêneros no espaço dos festivais, o que aponta para outro modo de 

cultivar a diversidade, de investir na produção cultural mais ligada às possibilidades 

colocadas pelas Leis de incentivo à cultura, diminuindo a força do capital econômico 

nesse contexto.  Os palcos dos projetos culturais evidenciaram uma forma de luta do 

capital cultural e simbólico frente ao capital econômico no campo de produção musical 

popular urbano goianiense, lutas de representações, portanto, na efetivação de processos 

identitários  

Por outro lado, a análise, interpretação e relação dos dados colhidos na 

trajetória metodológica, levaram à percepção de que prevaleceu a força do capital 

econômico na sua interação com o novo sensorium das massas no cenário goianiense, 

embora tenha que ser admitido que a força do residual, do capital simbólico também 

tenha contribuído para a constatação da prevalência da música sertaneja nos palcos 
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goianienses. A sua presença e força marcantes em um número significativo de pequenos 

e grandes palcos, a sua capacidade de chegar a um número grande de receptores, é 

inegável. Isso num cenário em que o rock e o samba puxando o choro e a MPB pelas 

mãos, ocupando mais os palcos pequenos e os palcos dos projetos culturais, abrem o seu 

espaço incorporando a força maior do capital cultural e simbólico, o que inclui a 

memória, os significados residuais.  Na arena das lutas de representações entre os 

capitais econômico, cultural e simbólico que integram o campo de produção musical 

urbana goianiense, onde o primeiro tem predominado, faz-se mister ressaltar a 

importância dos palcos dos projetos culturais. Mais uma vez lembro Pesavento (2003), 

quando afirma:   

  

As representações apresentam múltiplas configurações e pode-se dizer 
que o mundo é construído de forma contraditória e variada pelos 
diferentes grupos do social. Aquele que tem o poder simbólico de 
dizer e fazer crer sobre o mundo tem o controle da vida social e 
expressa a supremacia conquistada em uma relação histórica de 
forças. Implica que esse grupo vai impor a sua maneira de dar a ver o 
mundo, de estabelecer classificações e divisões, de propor valores e 
normas que orientam o gosto e a percepção, que definem limites e 
autorizam os comportamentos e papéis sociais. (PESAVENTO, 2003, 
p. 41-42) 

 
Assim, pode ser dito que a música sertaneja universitária, em seu 

predomínio no universo musical goianiense, constituído de forma contraditória por 

diferentes dimensões culturais, mostrou seu poder simbólico, a supremacia conquistada 

em uma relação histórica de forças. O rock, implicado também com essa relação 

histórica de forças, tem revelado cada vez mais a demarcação do seu espaço, enquanto o 

samba, a MPB e o choro têm marcado o diálogo do goianiense com a tradição, 

encontrado o seu espaço, sobretudo, nos palcos pequenos e nos palcos dos projetos 

culturais.  Ao seu modo, cada um desses grupos definem limites e autorizam papéis, 

evidenciam representações e, apesar do predomínio de alguns, revelam a diversidade 

cultivada de modo peculiar pelo goianiense. 
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REFÊNCIAS DE ÁUDIO E VÍDEO 

 
 Livro 1: MPB EM GOIÁS compositores dos anos 70 (2006) 

1.Alma Brasileira, composição de Bororó, interpretada por Fernando Perilo  e Carlos Ribeiro, 
disponível em: <...>  

2.Aragem, composição de Juraildes da Cruz e Lucas Faria, interpretada  por Juraildes da Cruz e 
Lucas Faria, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4EHKjk6zHbk> 

3.Araguaia, composição de Rinaldo Barra, interpretada por Marcelo Barra, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=fiFbQRQzL10> 

4.Boa Tarde Goiás, composição de Itamar Corrêa, interpretada por Pádua, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=aSOwIlgO7h0> 

5.Cantiga Boa, composição de Itamar Corrêa, interpretada por Itamar Corrêa, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=lJ2FNxOTqug> 

6.Caravana, composição de Gustavo Veiga  e  Carlos Brandão, interpretada por Gustavo Veiga, 
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=F4UYTwoXgmk> 

7.Catirandê, composição de Braguinha Barroso e Lucas Faria, interpretada por Lucas Faria, 
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fFqoojEt_uk> 

8.Cidade Vazia, composição de Valter Mustafé, interpretada por Valter Mustafé, disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=tF7G3NG5kss> 

9.Companheiro, composição de Naire e Tibério Gaspar, interpretada por Naire, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=eqjaf-X2xAE> 

10.Cora Coralina, composição de Marcelo Barra e Rinaldo Barra,  interpretada por 
Marcelo Barra, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LZVgPh-7kWw> 

11.De dois, composição de Gustavo Veiga e Carlos Brandão, interpretada por Gustavo Veiga, 
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9lHe1gc0NHE> 

12.Dodói, composição de Juraíldes da Cruz, interpretada por Juraíldes da Cruz, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=MQ8-DjAkKWU> 

13.Elos, composição de Lucas Faria e Valter Mustafé, interpretada por Xxx, disponível em: 
>...< 

14.Era Primavera, composição de Gustavo Veiga e Carlos Brandão, interpretada por Gustavo 
Veiga, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=i1cf6U5g5PY> 

15.Frutos da Terra, composição de Genésio Tocantins e Hamilton Carneiro, interpretada por 
Marcelo Barra, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MOQMsF6KZdg> 

16.Louca Magia, composição de Pádua, interpretada por Pádua, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=X4qGXSnKKyQ> 

17.Lua Cheia,  composição de Marcelo Barra e Rinaldo Barra, interpretada por Marcelo Barra, 
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uV2WiDU2ZwA> 
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18.Manakareki, composição de Adalto Bento e Wanda D‘Almeida, interpretada por Adalto 
Bento e Wanda D‘Almeida, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=RnlQec0gYko> 

19.Mentira Morena, composição de  Horton Macedo e Carlos Brandão, interpretada por 
Horton Macedo, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fKjODH65IVI> 

20.Meu Coração, composição de João Caetano e Otávio Daher, interpretada por Márcia Jácomo 
e Anthony, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bDImnRKiSfY> 

21.No Bolso do Paletó, composição de Luiz Junqueira e Rinaldo Barra, interpretada por Fé 
Menina, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nnxaG-BmOGE> 

22.Nóis é Jeca mais é Jóia, composição de  Juraildes da Cruz, interpretada por Juraildes da 
Cruz, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gCz558H-uzM> 

23.O Outro Lado da Lua, composição de Fernando Perilo e Chaul, interpretada por Fernando 
Perillo, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ybnnvYNIVe8> 

24.Pagode, composição de Odilon Carlos e Walter Farias, interpretada por Beto Sales, 
disponível em: >https://www.youtube.com/watch?v=RBPOAwcoQ1g< 

25.Pantanalto, composição de Valter Mustafé e Luiz Augusto, interpretada por Luiz Augusto e 
Amauri Garcia, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JBC9Gmmckbg> 

26.Pele, composição de Pádua, interpretada por Pádua, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Qa8Zpc4_vBI> 

27.Por Isso Eu Vim, composição de  Gustavo Veiga e Carlos Brandão, interpretada por 
Gustavo Veiga, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SGxXy-_14Sw> 

28.Roda Gigante, composição de João Caetano e Otávio Daher, interpretada por João Caetano, 
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QTLC_Iluyio> 

29.Sempre no Coração93, composição de João Caetano e Chaul interpretada por João Caetano, 
disponível em: >https://www.youtube.com/watch?v=e7m8PBlwSx4< 

30.Sempre Viva, composição de Fernando Perillo e Chaul, interpretada por Fernando 
Perillo, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=69f6aZs5_QM> 

31.Tá na Terra, composição  de João Caetano e Otávio Daher, interpretada por João 
Caetano, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yjF6twCFNAg> 

32.Tão Blue, composição de  Valter Mustafé e Chaul, interpretada por Valter Mustafé, 
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZKL8FA30OQE> 

33.Triste Papel, composição  de João Caetano, Ricardo Leão e Otávio Daher, interpretada 
por João Caetano e Ricardo Leão, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=S4FIDe94Yc8> 

34.Último Sopro, composição de Bororó, Fernando Perillo e Carlos Ribeiro, interpretada por 
Fernando Perillo, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4aLKcGACAjk> 

35.Vambora Andar, composição de  Pádua e Juraildes da Cruz, interpretada por Pádua e 
Juraildes da Cruz, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=k5XGGS9vSUY> 

                                                           
93 A Música ―Sempre no coração‖ foi encontrada no site do youtube com uma nomeação diferente – 
―Goiás sempre no coração‖ - porém letra, melodia e compositores são os mesmos. 
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36.Vida No Campo, composição de  Juraildes da Cruz, interpretada por Juraildes da Cruz, 
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=k5JEvun_qKw> 

37.Vila Operária, composição de Antônio Siqueira e Renato Castelo, interpretada por Marcelo 
Barra, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ReraKHPhh9I> 

 

 Livro 2:  MPB em Goiás novos compositores (2012) 

1.Abraço e Beijo, composição de Romero Fonseca e Carlos Brandão, interpretada por Xxx, 

disponível em: <...> 

2.Ardência, composição de Du Oliveira, interpretada por Du Oliveira, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=cOJ4KGS67qE> 

3.Astro-rei, composição de Darwinson e Laércio Correntina, interpretada por Darwinson, 

disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oazEXTEBL78> 

4.Avesso, composição de Nilton Rabello, interpretada por Nilton Rabello, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=03b-s20nXjg> 

5.Canção para Quel, composição de Gilberto Correia, interpretada por Gilberto Correia, 

disponível em: <https://soundcloud.com/gilberto-correia-gyn/cancao-pra-quel-gilberto > 

6.Caneta e Papel, composição de Darwinson, interpretada por Darwinson, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=-YCl-MkSkMY&spfreload=1> 

7.Canta Meu Povo, composição de Chico Aafa, interpretada por Xxx, disponível em: <...> 

8.Chão Goiás, composição de Anderson Nazareth, interpretada por Anderson Nazareth, 

disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WhV2EjrP4CA> 

9.Chave, composição de Luiz Augusto e José Sebastião Pinheiro, interpretada por Luiz 

Augusto, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ARhf2cEj9JI> 

10.Coisas Simples, composição de Bel Maia, interpretada por Bel Maia, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=YFfmGeYefC0> 

11.Com o Pé em Abbey Road, composição de Escurinho/Luiz Moraes, interpretada por Xxx, 

disponível em: <...> 

12.Está Dito, composição de Domá da Conceição, interpretada por Domá da Conceição, 

disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Yd2OOefjUpY> 

13.Estação das Aves, composição de Luiz Augusto e Gilson Cavalcante, interpretada por Luiz 

Augusto e Amauri Garcia, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=C62hcAH3QhA> 
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14.Fé Menina, composição de David Izaac, interpretada por Xxx, disponível em: <...> 

15.Flor do Cerrado, composição de Osimar Holanda, interpretada por Xxx, disponível em: <...> 

16.Me Rendo ao Desejo de Te Amar, composição de Douglas D‘Lara, interpretada por Xxx, 

disponível em: <...> 

17.Metro e Meio, composição de Cláudio Vespar, interpretada por Xxx, disponível em: <...> 

18.Minha Luz, composição de Nilton Rabello, interpretada por Nilton Rabelo, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=w2uy-34ezmQ> 

19.Pé de Flor, composição de Flávio Dell‘Isola e Carlos Brandão, interpretada por Gilberto 

Correia e Luiz Augusto, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5bMq3dEX68k> 

20.Quarto Crescente , composição de Divino Arbués, interpretada por Divino Arbués, 

disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lVeoEGNhgtQ> 

21.São Tantas, composição de Rogério Pinheiro e David Izaac, interpretada por Fé Menina, 

disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WSMNs8pjTBM> 

22.Sonho Veloz, composição de Adalberto Alves, Deuler Andrade, Reny Cruvinel, Romero 

Fonseca, interpretada por Essência, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=iXa5P5TsFi8> 

23.Tão Iguais, composição de Du Oliveira e Carlos Brandão, interpretada por Gilberto Correia, 

disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qA87V-gCXyg> 

24.Tempero de Hortelã, composição de Dulce Abreu, interpretada por Cláudia Vieira, 

disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kHyEC2RyAeM> 

25.Terezinha, composição de Bel Maia e Marcelo Maia, interpretada por Bel Maia, disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=p4wt4AFWvhs> 

26.Uma Estrela por Aí, composição de João Bolivar e Carlos Brandão, interpretada por Gilberto 

Correia, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3ZtTR4pSypo> 

27.Vai Voltar, composição de TomChris e Carlos Brandão, interpretada por TomChris, 

disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EXyc5vPHNz0> 
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Anexo 1  Edições 
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Anexo 2 – DVD    
 

Áudio e vídeos usados na dissertação gravados em DVD em formato de dados para uso 

em computador com as seguintes músicas: 

1. Alma Brasileira – Bororó e Fernando Perillo. 

2. Araguaia – Rinaldo Barra - interpretação der Marcelo Barra. 

3. Chave - Reny Cruvinel e Luiz Chaffin, interpretada por Luiz Augusto. 

4. No bolso do Paletó – Luiz Junqueira e Rinaldo Barro, interpretação do grupo Fé 

Menina. 

5. Terezinha - de Reny Cruvinel e Luiz Chaffin, interpretada por Bel Maia. 
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Anexo 3 - Transcrição de entrevistas 

1 - Entrevista concedida por Alexandre Teixeira integrante do publico de show, em 

Goiânia  no dia 06 de setembro de 2015. 

 2 - Entrevista concedida por Almir Pessoa, violeiro e cantor, em Goiânia no dia 19 de 

outubro de 2015. 

3 - Entrevista concedida por Carlos Brandão, compositor e produtor cultural, em 

Goiânia no dia 15 de março de 2015. 

4 - Entrevista concedida por Flávia Cruvinel,  produtora cultural, em Goiânia no dia 10 

de janeiro de 2015. 

5 - Entrevista concedida por Gilka Martins, cantora integrante do Grupo Fé Menina em 

Goiânia no  dia 25 de maio de 2015. 

6 - Entrevista concedida por Laisson Matos de Souza ,  integrante do público de shows 

em Goiânia no  dia 30 de janeiro de 2015. 

7 - Entrevista concedida por Leandro Gomes, cavaquinista e cantor, em Goiânia, no dia 

22 de maio de 2015. 

8 - Entrevista concedida por Lucas Pires, integrante do publico de show, em Goiânia no 

dia 10 de outubro de 2015. 

9 - Entrevista concedida por Luciana Clímaco, cantora, em Goiânia no dia 20 de junho  

de 2015. 

10- Entrevista concedida Luciana  Itikawa, integrante do publico de show,  em Goiânia 

no dia 14 de julho de 2015. 

11- Entrevista concedida por Luiz Fernando Chaffin, violonista, produtor cultural e 
produtor musical; em Goiânia no dia 1 de dezembro de 2015.  

12- Entrevista concedida por Marcelo Ortega, coordenador de projetos culturais do 

SESI, em Goiânia no dia  3 de agosto de 2015. 

13- Entrevista concedida por Pedro Bernardi, guitarrista, em Goiânia no dia 24 de 

novembro de 2015. 

14- Entrevista concedida por Roger Chaves, cantor e violeiro, em Goiânia no dia 28 de 

setembro 2015. 
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15- Entrevista concedida por Thiago Kadete , violonista e cantor, em Goiânia no dia 6 

de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

Alexandre Valladares Teixeira, Catalão, 30 anos, integrante do publico Festival 

Villa Mix em 6 de setembro de 2015. 

Wesley Lopes - Frequenta muito esse espaço voltado para a divulgação da música 

popular urbana brasileira? 

Alexandre Teixeira - Todo ano 

 

Wesley Lopes -  Quais são os principais lugares que frequenta para apreciar essa 

música? 

Alexandre Teixeira - Bares e boates 

 

Wesley Lopes  - Quais gêneros musicais você mais aprecia nos palcos de Goiânia?  

Quais são os seus cantores preferidos? 

Alexandre Teixeira Na verdade não sou de Goiânia, mas predominante sertanejo. Jorge 

e Mateus, Gustavvo Lima essa turma da nova geração da música sertaneja. 

 

Wesley Lopes -  Conhece algum projeto cultural que promove eventos relacionados à 

sua preferência musical?  

Alexandre Teixeira -  Em Goiânia não. 

 

Wesley Lopes  - Sabe que instituições estão ligadas a esses projetos?   

Alexandre Teixeira  - Não. 

 

Wesley Lopes - Costuma buscar nos jornais a divulgação das apresentações da semana 

ou do dia? 

Alexandre Teixeira - Não. 

 

Wesley Lopes  - Fica sabendo dessas apresentações através de outras mídias? Quais? 

Alexandre Teixeira - Redes sociais principalmente facebook. 

 

Wesley Lopes  - Que comentários tem a fazer sobre a música popular em Goiânia? 

Alexandre Teixeira  - Sobre a música popular em específico não sei dizer, mas vou 

falar desse evento. A estrutura do evento (Festival Villa Mix) foi muito bem feito, as 

divisões de público bem distribuídas...  O público o que eu não gostei que tinha muitos 
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ladrões no meio do pessoal que só queria divertir, a segurança pecou neste sentido. Os 

artistas são os que estão no auge no momento. Foi tudo muito bom. Todos eles 

interagiram bastante com o público e tiveram djs no intervalo. E pelo que percebi tem 

muitas pessoas de fora de Goiânia que vieram exclusivamente para o festival. 

Wesley Lopes  - Obrigado! 
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Entrevista com Almir Pessoa violeiro e cantor em Goiânia 19 de outubro de 2015. 

Wesley Lopes  1 - Que gêneros musicais, ao seu ver, têm integrado o universo musical 

popular urbano da cidade de Goiânia?  

Almir Pessoa - Ao que pude constatar assistindo a shows ou sabendo via mídias 

diversas são: Sertanejo, Rock, Samba, forró, Rap, Regae e música eletrônica 

 

Wesley Lopes  2 - Quais gêneros musicais fazem parte do SEU repertório? 

Almir Pessoa  - Música Sertaneja, Caipira, Xote, Country, Rock, pop, folk... 

 

Wesley Lopes  3 - Em que palcos têm acontecido e de que maneira têm acontecido? 

Almir Pessoa -  Festas de Peão, exposições Agropecuárias, teatros, auditórios de 

eventos corporativos, isso no Brasil. No exterior, em Pubs, e pequenos teatros. Além 

dos eventos especiais, como na House of Commons (Salão do Parlamento Inglês), 

Wimbledon Tennis Club, via edital do Ministério da Cultura. 

 

Wesley Lopes  4 - Como se dá a recepção desses gêneros nesses locais?  

Almir Pessoa -  Devido o repertório abarcar muitos gêneros e já haver uma divulgação 

anterior aos eventos, isso atrai as pessoas que já tem propensão a interagir com o show 

ou pessoas que são fãs do meu trabalho. A recepção é em geral muito boa. 

 

Wesley Lopes  5 – O que acha do papel da mídia (jornais, rádio, TV, etc.) na 

divulgação do seu trabalho? Você tem utilizado esse recurso, ou o local que trabalha? 

Almir Pessoa  - As mídias, enquanto recurso físico, utilizo basicamente de reprodução 

de DVDs e CDs de meus trabalhos mais recentes. Esse material é encaminhado a 

possíveis contratantes e vendido a fãs em shows, em algumas lojas de discos de Goiânia 

ou vendidos através da internet, encaminhados por correio. Quanto a recursos 

direcionados à divulgação, as redes sociais Facebook, Instagram, Twiter e o site de 

videos Youtube são minhas principais ferramentas. Eu mesmo as alimento com pelo 

menos um post diário. O conteúdo desses posts vão desde fotos do dia a dia artístico, até 

layouts de cartazes de show ou aparições em Rádio e TV. As artes eu mesmo monto no 

Photoshop CS 6. 

 

Wesley Lopes  6 - Com que frequência você participa de projetos culturais?  
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Almir Pessoa  - Sempre que há um edital interessante aberto eu me inscrevo. Minha 

esposa cuida dessa parte da minha carreira, e se mantém atualizada de informações, 

além de fazer cursos da área. 

 

Wesley Lopes  - Que instituições são responsáveis pela produção desses projetos? 

Almir Pessoa  - Basicamente Governo Estadual e Federal são as instituições que 

promovem os editais dos quais eu participei até então. São eles: Lei Goyazes (Governo 

de Goiás), Conexão Cultura Brasil (Governo Federal). Os da Lei de incentivo a cultura 

de Goiânia ainda não participei. 

 

Wesley Lopes  - Qual a sua formação musical?  

Almir Pessoa  - Minha formação musical é composta por uma iniciação ao teclado e 

leitura musical na Escola Catarina Atiê, de Anapolis. Vários meses de violão autodidata. 

Viola Caipira iniciada na Folia de Reis de Jesúpolis-Go, onde ―girei" vários anos. Um 

mês muito intenso no Conservatório musical Maraisa em São Paulo-SP. Onze anos 

fazendo aberturas de rodeio, aprendendo na prática como se apresentar em formato solo, 

para públicos que variam de mil a 80 mil pessoas. Um curso de Licenciatura em Música 

pela UFG e atualmente mestrando em Música Criação e Expressão pela mesma 

Instituição. 

 

Wesley Lopes  Que crítica tem a fazer às circunstâncias ligadas à performance da 

música popular em Goiânia?  

Almir Pessoa  - A música sertaneja de Goiânia nos ultimos três anos tem se mostrado 

cada vez mais influenciável pelo esquema comercial que tem se polarizado em 3 

grandes escritórios artísticos: Audio-Mix, Workshow e FS Produções (do cantor 

Sorocaba). O restante dos empresários compõem um grande grupo que ainda se divide 

em aqueles que tentam copiar as estratégias dos escritórios citados e os que estão 

pleiteando verba para entrar na fila. O esquema todo é pago, as rádios tocam se tiver 

dinheiro em jogo. Recentemente fiz um orçamento para tocar minha música na rádio 

Positiva Fm, ficou em R$ 8 mil para tocar durante 3 meses duas vezes por dia, sem 

direito de escolha de horário, por razões pessoais e também financeiras decidi não 

pagar. Bem, quanto ao movimento artístico sertanejo caipira, de violeiros, etc, fica 

restrito ao programa Frutos da Terra (de maior expressão) e algum ou outro programa 
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de rádio que passa nas madrugadas. Os lugares para tocar são poucos, o Teatro Sesi e o 

Sesc Faiçalville tem sido os dois espaços de maior expressão para esse segmento. 

Quanto ao Villa Mix, é uma ação muito bem sucedida do ponto de vista empresarial. 

Artisticamente falando, trata-se de um conjunto de talentosos animadores de platéia. A 

questão de conteúdo musical está basicamente ligada ao arranjo e letras fáceis e que 

incitam o prazer momentâneo. Mas está no Guinnes, o maior palco do mundo! 

 

Wesley Lopes – Obrigado Almir Pessoa! 
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Entrevista Carlos Brandão compositor e produtor cultural em Goiânia dia 15 de 

março de 2015 

 

Wesley Lopes – Carlos, bom dia! Eu queria que antes de tudo você falasse um pouco 

sobre o seu trabalho. Quem é o Carlos Brandão? 

Carlos Brandão – Bom cara, o não compositor, aliás, músico você ta falando? 

Compositor né?  

 

Wesley Lopes – Como compositor. 

Carlos Brandão – Porque eu não sou músico, eu sou da classe (DB), eu sei tocar violão 

bom. Então eu comecei a compor em 1967 com 17 anos, eu tenho 64, nasci em 1950. 

Comecei a compor com os amigos lá do antigo bar popular, o Jacinto, ali perto do 

Colégio Santo Agostinho, perto da região ali. Eu morei ali, e alguns amigos como o 

Carlos Ribeiro que hoje é um letrista muito conhecido em Goiás, compõe pro Fernando 

Perillo e pra uma pá de gente, Silvio Barbosa que já morreu, Márcio César que 

enlouqueceu e morreu, (Porta Marcílio que é um dos grandes compositores desse 

Estado, o Jair Bastos que parou de cantar, quer dizer, era a turma que a gente tinha ali 

que compunha muito junto e começou a trabalhar. Então eu comecei a compor ali, 

compus uma música, a primeira música que eu compus foi com o Sílvio Barbosa, que 

eu considero uma música profissional. Eu já tinha feito uma músicas sozinho, mas essa 

foi a primeira vez então com 17 anos. E eu tenho aí 47 anos fazendo agora de atividade 

artística né. Comecei a ser gravado, acho que... em 75 tive uma música gravada num LP 

da rede globo, ―festival abertura‖, que eu participei, festival dos novos, que tinha 

Djavan, Alceu Valença, Luiz Melodia, essa turma toda... todo mundo era novo naquele 

tempo. Então,  eu acho que foi a minha primeira gravação. Depois fomos gravados aqui 

em Goiás por um punhado de gente daquela época do vinil ainda e, eu tenho mais de 

200 músicas gravadas por músicos daqui, de Minas, do Rio, de São Paulo e do exterior 

né, de alguns países. É basicamente isso. 
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Wesley Lopes – Eu queria saber Carlos, quais gêneros musicais, a seu ver, têm 

integrado o universo da música popular em Goiânia? 

Carlos Brandão – Popular que cê fala é MPB ou tudo? 

 

Wesley Lopes – No geral. Abrangente mesmo. 

Carlos Brandão – Uai, tudo!  Aqui em Goiás se faz um dos melhores rock and roll do 

Brasil, se faz uma das melhores música pop do Brasil, se faz (se é que pode falar que 

sertaneja é a das melhores músicas que tem que já tem de muito ruim) mas se faz 

música sertaneja reconhecida no Brasil todo, se faz uma MPB de altíssima qualidade 

que é muito pouco divulgada. Então... aqui em Goiás tem todos os gêneros musicais 

bem feitos. Eu acho que todos eles são bem feitos. Ah, se você sair pesquisando tem 

coisa muito boa! 

 

Wesley Lopes – E quais gêneros musicais fazem parte do seu repertório? 

Carlos Brandão – Bom, de composição minha eu tenho muita MPB, algum blues e 

algum rock. Sabe... então assim, eu componho muito assim nessa praia. A minha praia é 

bem MPB mesmo, que é aquela praia mesmo de quando eu comecei, daquela... das 

influências daquela época, de tropicália, de festival da Record, de Milton, Paulinho 

Aguior, de Chico, de Gil, de Caetano, de Tom Zé, essas coisas... Tocato Neto, essa 

coisa da MPB mesmo. 

 

Wesley Lopes – E você atua como cantor também? 

Carlos Brandão – Cantor não. Eu já cantei a noite, mas eu tenho um costume, um cd 

gravado, mas não me considero cantor, entendeu? Eu sou mais como letrista mesmo. 
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Wesley Lopes – Mas você faz algum show? Fez algum show? 

Carlos Brandão – Eu me apresento de vez em quando (risos). Apresentei no bananada, 

ano passado... De vez em quando me chamam pra fazer show, mas eu vou mais por 

brincadeira mesmo, mais por palhaçada e não como ―coisa profissional‖ como se fosse 

um cantor ou homem de palco. 

 

Wesley Lopes – O que você tem a falar sobre o papel da mídia (os jornais, rádio, TV, 

internet) na divulgação do seu trabalho como compositor? 

Carlos Brandão – Eu não queria falar do meu trabalho específico que eu acho muito 

―cambótin‖ falar ―do meu trabalho‖. Mas o trabalho musical feito em Goiás, no geral, 

eu acho que falta pra mídia na verdade entender o que se faz aqui. Porque assim, hoje 

em dia é muito fácil você virar jornalista, é muito fácil você formar, é muito fácil você 

pegar um jornal qualquer, mas você não conhece nada da produção artística. Falo nem 

da musical, da produção artística em geral. Então você só faz uma matéria sobre um 

artista plástico se ele levar o Reliz dele. Você nunca sabe quem é aquele cara. Você 

chega na redação do jornal e fala assim: ―Você sabe quem é Nejota Oliveira?‖ Ninguém 

sabe! Então é assim. Então eu acho que o papel da mídia hoje é: ela divulga o óbvio. O 

que que é o óbvio? É o sertanejo, é a coisa do Funk, é a coisa do algum pop, e algum 

rock porque muita mulecada que sai da faculdade gosta muito de festival de rock. Agora 

fora isso eles não conhecem quem é quem, quem faz o que. Sabe, então assim, eu acho 

que falta pra mídia e isso vai faltar durante muito anos porque a faculdade só forma 

gente que não tem muita informação por falta de digamos que prática. A faculdade 

passa muita teoria e pouca prática. Então você acaba saindo da faculdade sem nenhuma 

informação né. Eu fui... só no diário da manhã eu fiquei 15 anos, tinha jornalista 

também. Só no diário eu fiquei 27 anos em redações. No diário eu era responsável por 

receber os novos repórteres que vinham de faculdade, segundo/terceiro ano, e tinha 

gente que chegava lá e não sabia que que era ACIEG, quer dizer, então é assim, se ocê 

não pode exigir do cara saber o que é ACIEG, você não pode exigir saber quem é o 

Pádua, quem é o Gustavo Veiga, entendeu? Então é assim, falta pro jornalista de hoje 

informação, demais da conta! Leitura, ouvir as coisas, falta muito! A história da arte em 

Goiás ninguém sabe o que é. 
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Wesley Lopes – É verdade. E aí então a gente vai pra parte 2 da entrevista que já são 

perguntas mais destinadas a você como produtor cultural mesmo, ta? 

Carlos Brandão – Tá. 

 

Wesley Lopes – Nos últimos cinco anos, quais são os projetos que você promove em 

parceria ou que você faça sozinho mesmo, que tem relação com a música popular 

urbana produzida em Goiânia?  

Carlos Brandão – Olha, eu produzi durante 6 anos no Goiânia Ouro um evento 

chamado ―Goiânia Canto de Ouro‖ que reunia o que tinha de melhor da MPB e do pop, 

e até do rock de Goiás durante 3 meses/3 meses e meio a gente reunia toda semana um 

elenco de 4 cantores que ficavam quinta, sexta e sábado no palco apresentando o seu 

trabalho e, eu fiz a ―Revirada cultural‖ que foram 2800 atividades na cidade toda, reunia 

desde o funk, passando pelo rap, passando por fotografia, por grafite, por tudo né. Quer 

dizer, dentro da revirada a gente fez o contendo artes, era o ―contêiners‖ com artes 

plásticas, com grafiteiros, tudo mais. Quer dizer, se eu falar pra você o tanto de coisa 

que eu fiz durantes os ultimos 5 anos é até meio duro, fora que eu dirigi alguns centros 

culturais como o Goiânia Ouro, como Teatro Goiânia, como Martin Cererê, e sempre 

com atividades ligadas à tudo, à circo, à rock and roll, à música eletrônica e tudo mais. 

Então assim, produzi coisa demais e agora estou no Teatro do Liceu, já começando a 

produzir alguns eventos dentro do Liceu e para o público externo também né, ligada à 

música popular, ao rock and roll, à poesia, à literatura em geral   

 

Wesley Lopes – Sobre esse projeto, o ―Goiânia Canto de Ouro‖. Ele se encerrou, né? 

Carlos Brandão – É, a única secretária que quis fazer foi a Glacy, municipal. Depois 

veio o Joaquim Jânio, e ele não quis mais fazer. E atual secretário Ivanor, ele também 

não quis fazer. Ele disse que ia fazer um outro evento no lugar com outro nome , mas 

até agora esse evento não aconteceu. Mas assim, eu acho que o evento que eu produzi 

em Goiás que digamos que foi o evento mais importante culturalmente da cidade de 

Goiânia nos últimos 10, 12, 15 anos, foi o chorinho. 
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Wesley Lopes – O choro do Grande Hotel? 

Carlos Brandão – É, eu produzi ele no último 1 ano e meio/2 anos, quando pediram 

que bombasse ele, que fizessem dele uma coisa profissional. Ele era mais assim uma 

coisa digamos de 2000 pingos tocando pra poucas pessoas do centro. Então, quando eu 

saí do chorinho eu deixei o chorinho com um público de 3000 pessoas da cidade toda 

vinha gente da periferia, vinha gente de todos os bairros, cada um com a sua realidade, 

cada um com seu jogo de cor, pra ver música. E esse chorinho também foi detonado 

pelo então secretário Joaquim Jânio e depois nenhum secretário teve coragem de 

refazer, o que é uma pena porque realmente foi a única atividade artística de Goiânia 

dos últimos 15 anos que eu vi que a cidade abraçou. Quando a cidade assume um 

projeto, ele começa a fazer parte da cidade, não do produtor e não de quem banca o 

projeto. É muito raro isso acontecer. Então é uma pena que a secretaria de cultura não 

tenha retomado esse projeto que, para mim, é um dos mais importantes, quer dizer, o 

mais importante dos últimos 15 anos.    

 

Wesley Lopes – Eu tive a oportunidade de ver alguns shows do Canto de Ouro, 

participei de alguns shows do choro do Grande Hotel e a revirada cultural também eu 

tive a oportunidade de ver algumas coisas também. Mas todos estes projetos, eles não 

deram continuidade por questões políticas? 

Carlos Brandão – Não. Não sei se é questão política, ou falta de dinheiro, fazer ou falta 

de... porque também tem uma coisa, quando sai governo, entra outro, o cara fala assim: 

―Ah, num vou fazer esse trem não, vou fazer coisas que eu quero fazer‖. E aí quer ter 

ideia própria. As pessoas acham que dar continuidade no que tá acontecendo, as pessoas 

acham que é feio ou que de repente sabe, mais se é de outro partido, então as pessoas 

têm essa mania de não dar continuidade no Brasil. Não é só aqui não, é no Brasil 

inteiro. Ninguém dá continuidade em porra nenhuma. Então acham que são bobagens. 

Então assim, vários projetos, tinha um projeto de apresentação de música, teatro, de 

dança, de literatura nas escolas municipais, chamava SIEMA. Eram 500 apresentações 

por ano sabe, com cachê bom pra todos os artistas que se apresentavam. Isso também 

acabou. Era coisa de você ir para todos os bairros da cidade que tinha escola municipal 

e levar arte, era interessantíssimo. Isso daí acabou.   
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Wesley Lopes – E isso foi durante que ano? 

Carlos Brandão – Isso foi... 2010/11/12 por aí. 

 

Wesley Lopes – Você sabe me informar quando começou e terminou o Goiânia Canto 

de Ouro? 

Carlos Brandão – O Goiânia Canto de Ouro começou em 2008 e foi até 2012 ou 13 

não sei, acho que é 13.  

 

Wesley Lopes – E a Revirada cultural foi em 2011? 

Carlos Brandão – A Revirada teve duas reviradas culturais, 2011 e 12 parece. Não, 

não... 2010 e 11. A maior delas foi em 2011 na verdade, que teve 2800 atividades 

envolvendo todas as áreas, desde música ―breguês‖, ―breguésima‖, todas as músicas... 

Não tinha essa coisa de falar ―Ah, isso aqui não é bom.‖. Grupos de tudo quanto é canto 

da cidade apresentaram.  

 

Wesley Lopes – No seu ponto de vista Carlos, qual é a importância desses projetos para 

sociedade goiana? 

Carlos Brandão – Eu acho que qualquer projeto cultural que envolva a cidade e que dê 

emprego pra artista, é importante. Sabe, porque assim se você pedir que o artista 

sobreviva só da arte dele, sem ter onde se apresentar é foda! Você tem que abrir 

mercado, e mais, você tem que democratizar o acesso desses artistas a esses projetos 

que você faz, se você não democratiza não adianta nada. Se você põe pessoas só do seu 

grupinho, só da sua amizade pessoal, aí é complicado. Então eu acho assim, qualquer 

projeto bem feito que envolva todo mundo e que a cidade goste, é importante! Mesmo 

porque tem que trabalhar, as pessoas têm que ter mercado de trabalho.  
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Wesley Lopes – Em questão da recepção e do envolvimento com o público o que teve 

mais destaque então foi o choro do Grande hotel? 

Carlos Brandão – É o chorinho que a gente reunia 3000 pessoas nas sextas-feiras. Quer 

dizer, era um evento interessantíssimo. A Revirada foi importante porque a gente 

circulou a cidade toda com ela e vários da cidade tiveram independente de ser centro ou 

de ser bairros tiveram chance de ver a Revirada acontecer, sabe. Mas o chorinho na 

verdade foi, pra mim, das atividades culturais de Goiás, eu vou repetir, dos últimos 15 

anos, a mais importante. 

 

Wesley Lopes – E a divulgação desses projetos era de que forma, Carlos? 

Carlos Brandão – Chega num ponto que alguns projetos não precisam nem de 

divulgação, entendeu? Ele já cria seu público. O Goiânia Canto de Ouro ele era um 

evento voltado mais pra quem gosta de música de qualidade, digamos assim. Então 

quando você fazia um show do Barco Antonine, da Bruna Mendes, da Maria Eugênia, 

sabe... João Caetano, as pessoas já vão pra ver aquelas pessoas. Então sabe... as pessoas 

já vão praquilo. Então o público o Canto de ouro já tinha, metade do teatro já era de 

público ativo, vinham todas as semanas, então assim, isso é muito interessante. Quando 

o público, o público reclamava muito de falta de som de qualidade nos bairros da cidade 

e nos teatros da cidade. Então o público ia naquilo ali, tanto que o povo reclama até 

hoje, as pessoas me param na rua pra reclamar que o projeto acabou. Eu tenho que 

explicar que o projeto não é meu, que eu nunca fiz aquilo. Eu fiz porque eu trabalhava 

na secretaria de cultura e fazia pra secretaria, quer dizer, então as pessoas têm que 

entender que não sou eu o dono do chorinho, o dono do Goiânia Ouro, o dono do 

Martim. Eles falam assim ―ah, o teatro fechou‖, ―não tá acontecendo mais nada‖.      

 

Wesley Lopes – Parece que o projeto é seu em lugar da intuição né? 

Carlos Brandão – É! Na verdade porque onde eu passo eu não na tenho preguiça de 

fazer e nem burocratismo, sabe? Então as coisas acontecem naturalmente, porque eu 

acho que tem que só deixar fluir, igual eu te falei, democratiza o acesso das pessoas ao 

teatro que a coisa funciona! Depois que eu saio, depois que as pessoas começam a ditar 



234 

 

regras demais, aí vai acabando o espaço, e aí ou vai acabando o projeto e as pessoas 

pensam que eu que saí e acabou a coisa, mas num foi não. Foi porque quem ficou no 

meu lugar não quis dar continuidade ou ficou com preguiça, ou fez mal feito, sei lá. 

 

Wesley Lopes – Carlos, sobre a Agepel. O que você tem pra me falar? Porque eu tentei 

achar alguma coisa escrita, a gente tem pouca coisa escrita. 

Carlos Brandão – Você quer saber o que sobre a Agepel? 

 

Wesley Lopes – Você trabalhou na Agepel um tempo né? 

Carlos Brandão – Na verdade eu trabalhei pra vários partidos políticos de Goiás, pra 

vários governos, prefeituras, ou governo do estado como técnico em cultura e não como 

filiado a algum partido, correto? Eu nunca fui pedir emprego em lugar nenhum, de 

maneira alguma, sempre tem pessoas que me ligam porque tão precisando do meu 

trabalho de alguma forma. Sabe, tanto que eu já estive no Teatro Goiânia até dezembro 

do ano passado e eu mesmo não quis continuar, sabe. E nem fui lá pedir pra continuar 

porque não é do meu feitio pedir emprego. Eu sou um técnico em cultura. Quem 

precisar me chama. O pessoal do teatro do Liceu do espaço sonhos me convidou pra ir 

pra lá. Quer dizer, então assim, a Agepel, eu trabalhei na Agepel quando ela... na 

verdade ela se transformou na secretaria de cultura do estado, que agora virou secretaria 

da educação, de cultura e esporte. A Agepel, eu trabalhei no primeiro governo do 

Marconi com o Nars Chaul que era o, digamos o presidente da Agepel que era o 

secretário de cultura da época, então na época eu fiquei no Martim Cererê. Eu fiquei 7 

anos e 8 meses no Martim Cererê, de janeiro de 99 a agosto de 2006, quando eu pedi 

demissão. Então, eu trabalhei na Agepel nessa época. A agepel que criou FICA, Canto 

da primavera, essas coisas todas que acontecem no estado e que eu acho que precisa 

tudo ser reformulado porque tá tudo a favor da política antiga. Mas a Agepel... O que eu 

sei dizer pra você é isso, só que se ir lá hoje é secretaria da educação, cultura e esporte. 

Eu não tenho uma... 
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Wesley Lopes – Carlos, você falou um pouco sobre os festivais. E aí eu dei uma lida no 

livro do Chaffin com o Cruvinel e aí fala um pouco sobre os festivais. Você vivenciou 

um pouco destes festivais em Goiânia? Como que era essa época? 

Carlos Brandão – Eu nunca gostei de festival porque até o festival cria uma certa 

animosidade entre os participantes. Você vai além da disputa de palco, você desce pra 

disputa pessoal, fica muita diferença. Então nunca gostei muito de festivais. Mas eu 

participei do primeiro festival universitário de música popular brasileira feito pelo DCE 

da UFG, na verdade quem conduziu foi o Francisco Paz que era o radialista da rádio 

universitária da época, mas foi feito pelo DCE da UFG. Ele fez dois e eu participei do 

primeiro. Depois participei de um publica som, um ou dois publica sons, mas fui em 

todos e tinha vários amigos participando e, participei de um festival da rede globo que 

era o ―Abertura‖ no Teatro Municipal de São Paulo em 75. Mas tem músicas minhas 

participando de festivais pelo Brasil todo durante décadas, pessoas que pediram música 

pra participar, eu deixava participar. Algum cantor, alguma cantora que eram só 

intérpretes,  não tinham músicas próprias. Mas eu mesmo participei muito disso, desses 

festivais e de um festival chamado ―Festa do compositor goiano‖ que ele é feito pelo 

Paulo Magalhães que hoje acho que ele é vereador. Ele fez durante 2 ou 3 anos aqui em 

Goiás que, ele tinha um jornal e o jornal conduzia esse festival. Mas eu nunca fui de 

fazer assim, digamos... o ―festivaleiro‖  muito não. Tem gente que vive disso. Então foi 

isso que eu te falei, eu participei do Festival universitário que foi um festival muito 

bacana, que revelou quase todo mundo que tá na cena aí hoje, depois do Publica som 

que também revelou muita gente que ainda tá tocando até hoje, desse Festa do 

compositor goiano que eu tive a música classificada, participei de um Grammy com o 

Ricardo Leão, que nós ganhamos o Grammy com uma música minha e do Ricardo Leão 

e participei desse festival da rede globo, o Abertura.        

 

Wesley Lopes – E qual música que foi que vocês ganharam? 

Carlos Brandão – Ai! Chamava... acho que era ―Um dia assim‖. Eu não tenho certeza, 

eu não lembro não. 
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Wesley Lopes – Então é basicamente isso Carlos. Eu te agradeço muito pelo espaço 

porque a finalidade realmente é pesquisar o que está acontecendo com a música popular 

que é produzida em Goiânia, que não tem muitas pesquisas nesta área, então o mestrado 

visa dar uma investigada nessa área que não tem material . 

Carlos Brandão – Na verdade Wesley, a história da música feita em Goiânia ela é 

muito cumprida. E pra você pesquisar você tem que ouvir muita gente que começou a 

fazer isso, sabe. Por exemplo, em Goiânia nos 60 /70 se criou o chamado ―som de 

quebrada‖. Que que era isso? Você ia pra uma quebrada, com maconha e fazia música. 

Então criou-se um estilo que era o som de quebrada, que era aquela coisa de, digamos 

de maconheiro que você fazia 3 composições, fazia uma música simplesinha. Então 

assim, muita gente fez durante muitos anos, sabe?  Muita gente que fez sucesso na 

música local se especializou nesse tipo de som muito simplesinho, de 3 ou 4 posições, 

pouca harmonia mesmo e letra simples. Quer dizer, depois veio andando, veio 

desaguando nesse sabe, acabou se juntando com a chamada MPB que tinha gente desde 

Lucas Farias até João Caetano né, Marcelo Barra, Gustavo Veiga, etc, etc. Depois uma 

outra geração que já vem com Pádua, Maria Eugênia que veio depois, Maíra, e tem 

gente pra caralho pra você ouvir, pra você entender. Teve uma época em Goiás que a 

música feita aqui, a chamada MPB, todo mundo sabia cantar nas ruas. Quer dizer, no 

final dos anos 80 no governo do Henrique Santillo, quando a rádio RBC FM insistia em 

tocar música daqui. Quando se massifica uma música e você obriga o público a ouvir o 

público gosta, o público aprende. O povo fala assim ―Ah, a música daqui ninguém sabe‖ 

ninguém sabe porque não toca. Então se tocar Beethoven todo dia 10 vezes por dia todo 

mundo vai assoviar pela rua! Isso é rodar só sabe tocar sertanejo, é óbvio! Agora vou 

passar pro sertanejo, o povo não gosta só de sertanejo não, o povo gosta porque é 

massificado pra ouvir essa porra. É uai! E mais, os sertanejos, produtores sertanejos, 

eles enfiam jabá nesses caras de rádio e eles tocam isso o dia inteiro, então as pessoas 

cantam porque são massificadas pra ouvir isso.  

Então a música popular feita em Goiás, quer dizer, eu dirigi o Teatro Goiânia naquela 

época, por exemplo, o show do Gilberto Corrêa, do Pádua, lotava o teatro, você tinha 

que pedir extra, sabe... O show que deu menos gente no Teatro Goiânia em 88/89 

quando nós lançamos um projeto chamado crédito cultural, o crédito cultural. Não tinha 

lei de cultura, então a gente chupou do crédito rural que tínhamos, dos produtores rurais. 

Então o crédito cultural era o seguinte, eu te emprestava dinheiro pra você fazer seu 
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disco, o seu livro, sua exposição de artes plásticas e você pagava pro BEG na época em 

juros subsidiadíssimos. Nós criamos aqui o embrião da secretaria de cultura. Isso foi em 

87. Em 88 se lançou um punhado de discos, de LP(s) e compactos porque começamos 

com a música e foi o pessoal da música que propôs esse projeto, então quer dizer, todos 

esses discos tocavam pra caramba e todo mundo sabia digamos, cantar isso. Você ia em 

show, você ia em praia no Aragarças, Barra do Garças, todo mundo cantando juntos.  

Então assim, isso é  questão da música goiana que as pessoas falam como se fosse um 

disco voador, ela não toca hoje, as pessoas não sabem porque realmente a RBC FM 

parou de massificar. Quer dizer, não custa nada pra única rádio de governo, estatal que 

tem, tocar as músicas feitas aqui. Parece que no governo Santillo de 87 a 91 tocou 

muito, depois isso foi acabando, acabando, acabando. Hoje se você gravar um disco... a 

10 anos atrás... a RBC vai tocar um disco 10 anos atrás, se você gravar um hoje ela não 

toca seu disco. Deixa ficar velho pra tocar. Entendeu? Assim, a política de divulgação 

de quem produz música em Goiânia, tanto o rock and roll, como o pop, como a MPB é 

totalmente falha, totalmente errada por parte do governo do estado, por parte da única 

emissora que o governo tem, porque na verdade deveria servir os artistas da cidade e 

não serve. 

 Então assim, tem toda uma história que você precisava pesquisar pra você chegar numa 

definição. Você vai chegar, por exemplo, nessa nova MPB que invadiu a cidade. É 

muito menino compondo muito parecido com Los Hermanos, com Bem Lut. Você vai 

enxergar muito, mas a mulecada que ta aí fazendo música. Desse bando de meninos vai 

sair algumas pessoas legais que vão até depois deixar esse estilozinho meio Los 

Hermanos, meio Bem Lut, meio não sei quem e vão partir pra um estilo próprio e tal. 

Quer dizer, é um começo de uma nova geração. Quer dizer, tem toda uma história 

―cumpridézima‖ pra você pesquisar, tem coisa pra caralho!  

 

Wesley Lopes – E que precisa né, porque a gente não tem nada registrado da nossa 

história musical. Tem pouco. 

Carlos Brandão – O que tem é muito superficial. O que tem feito é muito superficial. 

O que tem assim não contempla 10% do que foi feito né. Não contempla mesmo assim. 

Eu participei de 1967 até hoje... eu acho que o que tem publicado não contempla 10% 
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da realidade da história. E alguns personagens tão morrendo como o Gilson Mundim, 

aquele flautista que também começou no final dos anos 60 né, o Língua Solta, as 

pessoas tão desaparecendo e ninguém tá registrando. Isso que é uma coisa muita típica 

do Brasil né, memória! Não existe nada registrado dessas pessoas que vão sabe, que tão 

indo embora, ou tão ficando velhos! (Risos)  

 

Wesley Lopes – Carlos então a fecha por aqui, tá bom? Obrigado pela entrevista! 

Carlos Brandão – Obrigado a você!    
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Entrevista Flávia Cruvinel – Coordenadora Geral de Cultura da Universidade 

Federal de Goiás – Pró Reitora adjunta de extensão e cultura em Goiânia em 10 de 

janeiro de 2015. 

 

Wesley Lopes - Pergunta 1 – O que é a Proec? 

 Flávia Cruvinel -  A Proec é a pró reitoria de extensão e cultura.O nosso trabalho 

possui diversas áreas extensionistas da cultura, obviamente que a cultura ela entra como 

base dessa pró-reitoria porque a cultura permeia todos os campos de conhecimento e 

pela própria natureza a cultura já é extensionista, então na UFG quem trata de cultura é 

a pró-reitoria de extensão e cultura, cada campo de conhecimento tem uma pró 

reitoriaou cada área administrativa tem uma pró reitoria condizente com aquele campo. 

 

Wesley Lopes - A minha pesquisa ela está fazendo uma investigação geral dos gêneros 

da música popular urbana que são produzidos aqui, que são divulgados aqui em 

Goiânia, e eu gostaria de saber nesses últimos cinco anos quais são os projetos que a 

Proec tem investido que promovem a música popular? 

Flávia Cruvinel - Então a historia da música popular ou da proec como produtora 

cultural, gestora e produtora cultural começa em 2009 a partir do Reune a Reitoria a 

pedido da Proec criou uma função que é essa que eu ocupo hoje que é a coordenação 

geral de cultura, não existia essa função antes na Proec, então a partir de 2009 criaram 

essa função exatamente para dinamizar a cultura dentro da Universidade por quê? 

Porque a demanda era muito grande, e é muito grande, se era muito grande naquela 

época hoje quadruplicou com a nossa atuação, então a Coordenação surge em 2009 e a 

partir da criação da coordenação geral de cultura começamos a identificar quais seriam 

as demandas da Universidade, nós temos assim uma série de ações culturais nas 

unidades, a Proec apoiava e apoia ainda os festivais, a Banda Pequi, o coro de câmara, a 

orquestra Jean Dulier, programas da FAV, galerias da FAV, em 2009 o Centro Cultural 

da UFG ainda estava em reformas, ainda não tinha sido reinaugurado, então quando 

chegamos em 2009 na Proec, então fizemos todo um trabalho de mapeamento para 

saber o que estava funcionando, quais eram as demandas dentro da Universidade em 

termos de cultura. 
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 O projeto Música no Campus que é um projeto hoje reconhecido 

nacionalmente, ele foi criado a partir da demanda do próprio gabinete, da própria 

Reitoria na época o professor Edvard juntamente com o professor Anselmo Pessoa, nos 

pediram para criar um projeto cultural para o Centro de Cultura e Eventos Professor 

Ricardo ....Bufaiçal, que é o nosso centro de eventos do nosso Campus Samambaia, 

então pela característica do local, por ser grande, pelo palco grande, nós fomos 

diagnosticar o que poderia ser feito ali, claro música clássica seria possível pela acústica 

e por todo espaço, uma dança também o palco muito alto o publico não poderia fruir de 

forma satisfatória e assim fomos passando várias linguagens artísticas e realmente logo 

de cara agente percebeu que ali era o espaço próprio para música popular mas não 

música popular intimista, pode até ser intimista mas para um grande publico, então o 

Música no Campus surge em 2009 com o objetivo de contemplar a diversidade cultural 

musical brasileira trazendo para o ambiente do Campus nomes consagrados do meio 

musical, mas não necessariamente conhecidos do grande publico, então agente começou 

com Hamilton de Holanda e quinteto, então Hamilton de Holanda conhecido no  meio 

musical, no meio da EMAC, alguns meios musicais, mais do grande publico ele não era 

conhecido e assim foi como foi com Mônica Salmaso, até mesmo os grandes nomes 

Lenine, Zeca Baleiro, o próprio Chico César, Tom Zé, agente percebe que muitos 

conhecem a pessoa mas não conhecem a obra, conhecem o artista uma ou duas músicas 

mas não conhecem a obra, não tiveram a oportunidade de ver um show, vamos dizer 

assim pessoalmente, então a partir do momento que agente traçou o objetivo de então 

trazer esses grandes nomes, mas grandes nomes no sentido de serem excelentes músicos 

que não necessariamente sejam conhecidos do grande público, ou seja, agente quis fugir 

um pouco do que está circulando na grande mídia e também o que já existe na cidade. 

Agente trabalhou com o conceito de lacuna, o que falta na cidade porque como o espaço 

é muito grande agente também queria fazer um projeto de extensão realmente que a 

cidade de Goiânia pudesse visitar o Campus Samambaia e agente atingiu esse objetivo, 

então muitas pessoas que não conheciam o Campus Samambaia, ou por serem pessoas 

de fora, ou por terem estudados em outra instituição de ensino superior não conheciam o 

Campus Samambaia então agente... eles aprenderam o caminho do Campus, mesmo no 

começo muitos reclamavam da distância hoje essa reclamação já desapareceu porque já 

se criou essa cultura de vir aqui no Campus assistir aos shows. 
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 Então o primeiro projeto forte no sentido de Música Popular é, foi e 

ainda continua a ser o Música no Campus que já está no sétimo ano e também temos a 

Música Popular dentro do Conpeex que é o Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão 

da UFG ele também tem uma parte cultural e a partir de 2009 ela cresceu 

substancialmente, a parte cultural do Conpeex era pano de fundo hoje ela faz parte da 

programação oficial, ela tem status, ganha certificado o aluno para ganhar o certificado 

geral ele tem que participar de uma ou duas apresentações culturais assim como as 

cientificas, então nós fomos aos poucos mostrando que a formação cultural do estudante 

é prioridade para um bom profissional e também para um ser humano, um cidadão que é 

onde vai estar atuando na sociedade ele precisa ter uma formação cultural significativa.  

Tanto é que a parte cultural hoje é um sucesso, agente viu a Emac ser lotada 

de gente em vários espetáculos de teatro, dança, então o Conpeex é voltado para o 

publico interno, então são alunos de vários campos do conhecimento que se inscrevem 

para apresentarem seus trabalhos artísticos não necessariamente sendo alunos da área de 

artes, então tem muitas bandas de outras unidades, assim como espetáculos, teatros da 

medicina, odonto que não são da área do teatro, as bandas vários cursos tem bandas ou 

cantores então é aberta a todos alunos e servidores que queiram participar. Com o passar 

do tempo essa participação foi ampliada, agente começou mais com teatro, música 

erudita na Emac e alguma coisa de Música Popular, porque música popular envolve 

equipamento, envolve a montagem, uma estrutura mas de qualquer forma desde 2009 

nós temos música popular no Conpeex, só que aos poucos essa participação foi 

aumentando que hoje agente tem sempre um dia, uma tarde reservada para as bandas, 

geralmente são bandas de música autoral de alunos e professores da própria UFG. 

Em 2011 tivemos também um marco muito importante de um festival de 

música popular dentro da UFG que agente coordenou a SBPC Cultural que é o 

Congresso da Sociedade Brasileira de Progresso a Ciência, então nós conseguimos um 

recurso do Ministério da Cultura e conseguimos fazer um festival de bandas e artistas 

goianos e de fora veio Tulipa, Garotas Suecas, veio Emicida pela primeira vez na UFG, 

mas também veio Maria Eugênia, as bandas Violence, Tony sux, passarinhos do 

cerrado...a diversidade, agente sempre trabalha com a diversidade não um estilo 

somente, então nós fizemos vinte e cinco shows e foi um sucesso de público com palco 

ao ar livre, no dia do Emicida por exemplo tivemos mais de dez mil pessoas assistindo o 

evento, então também foi um marco porque a partir do recurso do MinC pudemos 
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montar um palco profissional com cobertura geospace, com toda a estrutura de som, de 

iluminação profissional assim como o Música no Campus, então agente percebe que a 

Universidade é tida como um meio que promove shows profissionais até a estrutura 

para o Conpeex é uma estrutura profissional, então os alunos se sentem... eu senti nos 

últimos shows que estavam felizes porque confiam que a estrutura vai ser a melhor 

possível que vai facilitar seu trabalho. 

Um fato curioso foi que em 2014 nós fizemos duas mostras novas no 

calendário da UFG, que foi a 1ª e 2ª mostra artística do Bosque Santa Iler.... A primeira 

mostra foi feita perto da FIC onde vários alunos da Emac se inscreveram, várias bandas 

a Erotoria da Isis são vários alunos que participaram e na 2ª que foi junto com o 

Conpeex e conseguimos juntar uma ação do DCE nós fizemos entre a EMAC e o Centro 

de Convivências, inclusive se inscreveram bandas profissionais como Carne Doce, 

Marmelada de Cachorro que vieram sem nenhum cachê pois é um evento acadêmico , 

mas por estar dentro da Universidade, pelo equipamento ser bom, pela estrutura ser boa, 

pela divulgação agente percebe que hoje dentro da Universidade as pessoas vem e se 

sentem atraídas a tocar na Universidade. 

Em 2011 agente abriu o Centro Cultural Ufg então agente teve outra 

vertente de música popular ali, o marco da música popular eu penso que o início foi a 

série Música Consciente que nós fizemos uma parceria com a construtora música e 

cultura onde eles conseguiram patrocínio para os cachês dos artistas e a Universidade 

entrava com a estrutura, som, luz, passagem. Porque a nossa dificuldade é a contratação 

de artistas via cachê, os recursos são pequenos para a universidade e realmente não é 

muito fácil o tramite interno para pagamento de cachê, então nos tivemos aqui entre 

2012 e 2013 porque o centro cultural foi aberto em 2011 mas só funcionou de uma 

forma piloto que agente trabalhava mais com música clássica, teatro, dança, mas na 

verdade também agente ia sentido o espaço para saber o que ele precisava melhorar, 

então agente viu que tinha que comprar equipamentos, remodelar a luz, porque os 

espaços apesar de ser um centro cultural a luz era uma luz de auditório não era uma luz 

cênica, o equipamento de som era uma equipamento de som de auditório então agente 

teve que fazer todo um trabalho de convencimento e ao mesmo tempo um trabalho de 

adquirir uma nova estrutura correta de serviço. Então 2012 agente funcionou com parte 

da estrutura nossa e outra parte emprestada e em 2012  agente terminou de comprar todo 

o equipamento, então hoje o Centro Cultural UFG tem um backline de som assim 



243 

 

agente consegue fazer até >>>>>(16min) do chile com até oito, nove instrumentos 

agente consegue fazer uma banda consideravelmente, então agente começou o Música 

Consciente com nomes como Cassin, Lucas Santanta, Guizado, Pélico, Felipe Cordeiro, 

Macaco Bong, Siba, Curumim, Maíra Freitas, Gambito, Budapeste, ....., meta meta, 

sendo que paralelo a Música Consciente nós também abrimos a Nova Música Goiana, 

que teve Glum, Diego de Moraes, rolou apenas em 2012, teve Grace Carvalho, tiveram 

vários nomes. Qual seria um norte dessas séries ocupar o Centro Cultural UFG da praça 

universitária também com a diversidade cultural e sobre tudo a musical a partir de 

séries, agente tinha a série GOVIO junto com os meninos da Govio que era do violão 

clássico, consertos UFG da EMAC, lá no Centro Cultural tínhamos a série do Centro 

Cultural Oscar Niemayer grandes solistas, e então faltava uma série de música popular, 

então agente pensou qual música popular? Duas vertentes a música popular goiana 

novos artistas e outro da Múscia Consciente que era a nova música brasileira porque 

novamente saindo do que está na mídia, do que está consagrado e tentando apresentar 

para a sociedade os novos nomes porque o nosso Centro Cultural é um centro com 

característica contemporânea e ao mesmo tempo a música clássica  entra, teatro, a 

música por exemplo ela é mais fácil de ser tratado em vários estilos, teatro e dança é 

contemporâneo porque lá nós não somos teatro italiano somos um teatro contemporâneo 

totalmente móvel, então as linguagens apresentadas, as peças e espetáculos apresentados 

são contemporâneos assim como nosso acervo, temos uma galeria no Centro Cultural 

UFG que é também todo de arte contemporânea, então a música quebra porque a música 

ela é totalmente presente na vida das pessoas e ela é invasiva, ela cabe em qualquer 

lugar e ao mesmo tempo ela invade a vida das pessoas, os ambientes, pela própria 

matéria prima que é o som. Então nós temos séries de músicas clássicas, mas também 

temos as séries de música popular, então a Música Consciente veio trazer para a 

Universidade um público que até então não era muito comum para o Centro Cultural 

UFG que é o público muito jovem, um público muito antenado no que está acontecendo 

no novo cenário da música, então agente atingiu tanto com o Música no Campus quanto 

com  o Música Consciente e depois a série Músicas que é da própria Proec que produz 

de forma independente, trouxemos também outros grandes nomes na Série Músicas por 

exemplo trouxemos Jades Macalé, Tete Spíndola, Rosa Nascer ??? ,Dani Black para o 

Centro Cultural UFG isso chamou a atenção também não só da cidade de Goiânia 

quanto de outros artistas novos, porque por exemplo agente esta com a programação que 

o SESC São Paulo também está, então muitas pessoas estavam surgindo em vários 
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ambientes, já tocavam em outros lugares sobre tudo eixo Rio – São Paulo já estavam 

tocando aqui em Goiânia também, então os produtores olharam isso então poxa tem 

alguma coisa acontecendo em Goiânia lá na Universidade Federal de Goiás. 

Então a série música consciente durou dois anos, porém, por enquanto ela 

está suspensa por falta do patrocínio mesmo, então agente sabia e tinha consciência que 

seria uma série finita porque o patrocinador que inclusive deu nome a série que era a 

Consciente Construtora ela tinha um prazo determinado para investimento e agente 

também de uma certa forma aproveitou da melhor forma possível. 

Já a nova música goiana acabou que no ano seguinte de 2013 nós juntamos 

os artistas goianos em dois shows, o goiano abrindo para o artista principal, o que é que 

eu deixo até falei com vários dos artistas goianos que apresentaram na nova música 

goiana, acredito que o próprio artista goiano não entendeu a proposta, então assim a 

bilheteria era toda do artista, se ele conseguisse colocar cem pessoas a dez reais era mil 

reais do artista, se colocasse duzentas pessoas , dois mil que é um cachê considerável 

ainda mais que eram novos artistas, o que agente viu que o próprio artista não ajudava a 

divulgar, o próprio artista marcava shows na mesma semana, por exemplo hoje sexta-

feira no Centro Cultural, amanhã no Loop, depois no Métropoles, ou no Diablo que são 

casas noturnas de Goiânia, ou seja, eles concorriam com eles mesmos então agente 

percebeu isso e dizia olha você não poderia ter marcado porque entre você ir e ser o 

artista principal como o Centro Cultural é um teatro, diferente do Música no Campus 

que as pessoas vão lá fora e tem um economia informal ali, compra sua Música no 

Campus tem um caráter não de festa, mas tem uma descontração maior no Centro 

Cultural não o Centro Cultural é um teatro onde é proibida a entrada de qualquer tipo de 

comida ou bebida lá dentro, então o artista ali é o prato principal mesmo, é o foco 

principal. 

Nas casas noturnas eu insisto em falar para os colegas e até para os próprios 

alunos que estão no circuito que grande parte é o público dele e a outra parte é o público 

da balada, é o público da festa, então tem uma série de coisas acontecendo em uma casa 

noturna que não necessariamente o foco está no artista, para alguns no plano principal 

que são aqueles fãs que estão perto do palco que vieram ver, assistir / ???, ou estão no 

fundo dando uma volta, quer dizer, está ali pela festa, pela balada, então agente 

percebeu que o público ficou muito pequeno tinha shows de vinte pessoas, quarenta 
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pessoas de nomes grandes como Diego de Moraes, Vidas Secas, Sertão, Glum, Grace, 

Violence, quer dizer gente muito boa, então agente falou porque que o goiano não vai 

ver o goiano? Então eu não sei, ainda não consegui responder essa pergunta e observei 

que muitos desses tinham shows na mesma semana, a não ser Violins trouxe muita 

gente, Vidas Secas trouxe razoavelmente muita gente, então esse foi um fator que fez 

agente fundir com a série Música Consciente, a partir do momento que em 2014 no ano 

passado vários da Música Consciente e da Nova Música Goiana ficaram na série 

Músicas que é essa série que abarca tudo, várias linguagens artísticas mostrando que a 

qualidade independe do gênero musical, do gênero e do estilo, então agente quer 

mostrar que não há uma hierarquia do conhecimento, porque é música clássica é 

melhor, porque é MPB é melhor do que rock entendeu? Nós queremos mostrar que 

existe músicas elaboradas, bem feitas, cada uma no seu estilo e gênero e cada uma com 

uma função social, com uma estética e função social. Agente teve na série 2012 o coral 

da UFMS, teve violão internacional, teve canto lírico, então muita programação da 

EMAC foi para lá também, Marykein , Tête Spíndola ,Dani Black, Jades Macalé, a 

música brasileira para trompete, Brasa Duo, Carta Bomba do Jenegs, Brasa in trio, 

Fabiano Chagas, Martins Botelho, Gero Camilo, Gero Camilo é um artista global ele 

veio pela bilheteria, assim como a Tête Spíndola, assim como Dani Black, agente criou 

um apelo que na universidade o público ele é fervoroso, agradável, caloroso e essa cena 

promove o intercambio entre os artistas consagrados assim como Jades Macalé que teve 

lá um público com entrada esgotada, assim como Curumim que não teve nem como 

entrar mais gente. 

Em 2014 tivemos também uma outra série que ainda tem outros que agente 

quer fazer que falta no cenário da cidade, então você percebe que sempre agente 

trabalha com a lacuna da cidade, porque a lacuna da cidade favorece para gente ter um 

público diferenciado, agente não esetá concorrendo com ninguém, então nós 

convidamos a Fósforo como hoje a Proec tem uma série de ações agente não consegue 

mais produzir todas as séries, a nossa programação são mais de 140 espetáculos por 

ano, e da Proec são mais de duzentos espetáculos por ano, espetáculos e ações, então 

agente chamou a Fósforo e falou olha precisamos fazer uma série de música Latina-

americana aproveitar o Mairkaine, um grande sucesso, já havíamos sido procurado pelo 

pessoal da Difusa Fronteira que trabalha com música latino-americana então a Fósforo 

entrou na lei de incentivo e conseguiu ano passado fazer a primeira temporada da série 
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La Bomba Latina que já começamos com a YUZA, grande multi-instrumentista cubanae 

ela simplesmente foi um arraso e deu mais de seiscentas pessoas lá, mais de 

quatrocentos pessoas ficaram de fora, até muitos falaram que ela deveria ter sido feita 

no Música no Campus mas ela não é um nome nacional. 
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Entrevista Gilka Martins vocalista do grupo Fé menina cedida em Goiânia no dia 

25/05/2015 . 

 

Wesley Lopes - Que gêneros musicais, ao seu ver, têm integrado o universo musical 

popular urbano da cidade de Goiânia?  

Gilka Martins - Preponderantemente o "sertanejo universitário" e o rock. 

 

Wesley Lopes Quais gêneros musicais fazem parte do SEU repertório? 

Gilka Martins - MPB em geral, com destaque para a bossa nova e o samba.  

 

Wesley Lopes Em que palcos têm acontecido e de que maneira têm acontecido? 

Gilka Martins -Na maioria das vezes em teatros e espaços culturais variados, mas 

muitas vezes também em parques e espaços abertos, dependendo do projeto proposto e 

da instituição promotora do evento. 

 

Wesley Lopes  - Como se dá a recepçãodesses gêneros nesses locais?  

Gilka Martins - Embora nosso repertório não inclua canções dos gêneros mais 

populares em nossa cidade a recepção é sempre muito positiva.  

 

Wesley Lopes  - O que acha do papel da mídia (jornais, rádio, TV, etc.) na divulgação 

do seu trabalho? Você tem utilizado esse recurso, ou o local que trabalha? 

Gilka Martins - A mídia é muito importante, pois traz grande visibilidade ao trabalho. 

Sempre que possível recorremos ao seu uso, mas quase sempre isso só é viável quando 

há  patrocínio ou vinculação a projetos institucionais (Sesc, Sesi, prefeituras, governo 

estadual ou outros) que incluem este tipo de divulgação, ou ainda projetos financiados 

pelas leis de incentivo à cultura, já que a mídia tem um elevado custo financeiro. 

 

Wesley Lopes  - Com que frequência você participade projetos culturais?  

Gilka Martins -Sempre que possível, seja a convite ou propostas de projetos a 

instituições, parcerias e também ou por de meio de projetos aprovados em alguma lei de 

incentivo. Entretanto, os projetos culturais estão cada vez mais escassos em função da 

falta de uma política consistente de apoio e incentivo à cultura, tanto por parte do 

município quanto do estado. 
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Wesley Lopes  - Que instituições são responsáveis pela produção desses projetos? 

Gilka Martins -Posso citar algumas: SESI, SESC, secretarias municipais e estaduais de 

cultura. 

 

Wesley Lopes  - Qual a sua formação musical?  

Gilka Martins - Bacharelado em Instrumento - Piano, Licenciada em Educação 

Artística- Habilitação em Música (pela UFG); Especialização em Música do Século XX 

(pela UFPB); Mestre em Educação (pela UFG); doutoranda em Educação (pela UFG). 

 

Wesley Lopes  - Fale um pouco da universidade na formação dos músicos que atuam 

nos palcos de Goiânia, seu depoimento como professora será muito importante. 

Gilka Martins -De uns 10 anos para cá, aproximadamente, tem acontecido mudanças 

significativas no cenário da música popular goianiense. Dentre outros fatores creio que 

isso se deve à formação universitária que muitos destes músicos tem tido, 

principalmente nos cursos de Licenciatura. O estudo sistematizado da música, ainda que 

voltada para a educação musical e/ou a música erudita traz crescimento pelo 

aprofundamento e aprimoramento dos conhecimentos técnicos e musicais dos 

estudantes. Tudo isso interfere de forma direta na performance destes músicos. Também 

a Universidade tem desenvolvido projetos que destacam a valorizam a música popular, 

como a Banda Pequi, da EMAC e também através de shows com artistas e grupos 

musicais de outros estados e também com projetos desenvolvidos pelos nossos 

professores de música. 

 Wesley Lopes – Obrigado pela entrevista!   
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Entrevista - Laisson Matos de Souza - 27 anos – Administrador – parte integrante 

do publico do Festival Sertanejo na Carlota Live Music em Goiânia 30 de janeiro 

de 2015. 

 

Wesley Lopes -  Frequenta muito esse espaço voltado para a divulgação da música 

popular urbana brasileira?  

Laisson Matos - Normalmente eu frequento pouco, apenas quando gosto do trabalho do 

artista que é o que me motiva. 

 

Wesley Lopes - Quais são os principais lugares que frequenta para apreciar essa 

música? 

Laisson Matos - Carlota Live Music, Villa Marista, Villa Mix. 

 

Wesley Lopes - Quais gêneros musicais você mais aprecia nos palcos de Goiânia?  

Quais são os seus cantores preferidos? 

Laisson Matos - Gosto bastante do sertanejo romântico. E os cantores regionais que 

muito me agradam são a dupla Camila e Tiago e o cantor Eduardo Mello. 

 

Wesley Lopes -  Conhece algum projeto cultural que promove eventos relacionados à 

sua preferência musical?  

Laisson Matos - Sim, Festival SESI Música. 

 

Wesley Lopes - Sabe que instituições estão ligadas a esses projetos?   

Laisson Matos - Esse projeto é promovido anualmente pelo SESI. 

 

Wesley Lopes -  Costuma buscar nos jornais a divulgação das apresentações da semana 

ou do dia? 

Laisson Matos - Não. Normalmente eu busco na internet. 

 

Wesley Lopes - Fica sabendo dessas apresentações através de outras mídias? Quais? 

Laisson Matos - Sim internet e panfletagens. 

 

Wesley Lopes - Que comentários tem a fazer sobre a música popular em Goiânia? 
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Laisson Matos - A música popular em Goiânia é bastante rica em grandes vozes, porém 

muita gente fazendo um trabalho igual. Principalmente no sertanejo, fato que acaba 

dificultando que muitos artistas goianos consigam expandir seu trabalho, pois querem 

mostrar algo que já existe.  

Percebo também que falta espaço para outros estilos musicais nas grandes casas 

noturnas, fato também que acaba saturando um pouco o sertanejo que acaba sendo 

executado em quase 100% dos estabelecimentos grandes. 

Wesley Lopes – Obrigado pela entrevista! 
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Entrevista Leandro Gomes da Silva músico que atua nos palcos e educador 

musical em Goiânia dia 22 de maio de 2015. 

Leandro Gomes Sou músico, cavaquinista, graduado em Educação Musical pela UFG, 

trabalho no ciranda da arte na equipe de ensino coletivo de violão e tenho um grupo de 

produção artística aqui no ciranda, um grupo de choro ― O regional do Ciranda‖ com 

esse grupo a gente leva o choro para as escolas...atualmente continuo trabalhando na 

noite, tenho um projeto chamado ―Granfieira‖ com musica instrumental e vocal onde 

tocamos choro e samba, trabalho também acompanhando Grace Carvalho, Grace 

Venturini, Pedro Oliveira, Mara Cristina, Maíra Lemos, trabalhei também com vário 

grupos de choro no ―Grande hotel revive o choro‖, João Garoto, Oscar Wilde. 

 

Wesley Lopes – Que gêneros musicais, ao seu ver, têm integrado o universo musical 

popular urbano da cidade de Goiânia?  

Leandro Gomes -  Eu posso te falar mais do meu campo de atuação que é o samba e o 

chora, mas eu sei que o mercado é bem diversificado, como você mesmo sabe tem um 

mercado promissor do rock e de música alternativa; e é claro o que eu acredito que tem 

mais mercado até pela questão da mídia é a música sertaneja atualmente. 

 

Wesley Lopes – Quais gêneros musicais fazem parte do SEU repertório? 

Leandro Gomes -  Samba e choro, o samba com mais intensidade atualmente até 

porque o choro exceto meu trabalho do ―Granfieira‖ e o trabalho do choro com o 

ciranda da arte. O choro em Goiânia deu uma caída depois que acabou o projeto 

―Grande hotel revive o choro‖ que era um projeto que fomentava esses grupos que 

tinham oportunidade de trabalho com isso , eu acredito que as casas, os bares e 

restaurantes viam a quantidade de público que frequentava o choro no grande hotel e 

contratavam os grupos. O projeto acabou e as casas perderam interesse no choro e os 

grupos também foram se diluindo nos grupos de samba, os músicos não deixaram de 

tocar mas foram tocar samba pelo fato de ser um gênero próximo. 

 

Wesley Lopes – Em que palcos têm acontecido e de que maneira têm acontecido? 
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Leandro Gomes -  Como eu trabalho na cena goiana na noite eu faço bar e restaurante, 

tem o Confraria Gamboa que é um bar especializado em samba, tem o Thiosti, O quintal 

do Jorjão, o Café Nice que eu trabalho atualmente com o ―Heróis de Botequim‖ um 

grupo de samba que já tem um publico formado que já toca religiosamente todo 

domingo há 6 anos as únicas exceções quando eles tiram um pequeno recesso no ano ou 

quando eles estão viajando como em 2012 eles foram para Londres à convite do Comitê 

Olímpico Brasileiro tocar nas Olímpiadas. Esses são locais que trabalham muito com 

essa vertente do samba, atualmente toco no Bolshoi Pub em algumas quintas-feiras uma 

casa que é tradicionalmente uma casa de rock e blues tá abrindo esse espaço agora. 

 

Wesley Lopes – Como se dá a recepção desses gêneros nesses locais? 

Leandro Gomes  - Eu vejo que é um publico bastante heterogêneo e depende muito do 

lugar onde a gente está fazendo o show, o Café Nice eu vejo que é um publico mais 

jovem perfil mais de balada não é o publico especifico do samba, tem gente que vai lá 

para conhecer até porque Goiânia tem uma história muito recente no samba comparado 

a outros lugares onde o samba já é tradicional, mas tem uma efervescência grande 

atualmente desse gênero. Bem diferente de quando tocamos com esse mesmo grupo em 

Brasília no Feitiço Mineiro que é um bar e restaurante bastante tradicional que já 

recebeu grandes nomes da Música Popular Brasileira um bar importante na cena de 

Brasília. 

 

Wesley Lopes – O que acha do papel da mídia (jornais, rádio, TV, etc.) na divulgação 

do seu trabalho? Você tem utilizado esse recurso, ou o local que trabalha? 

Leandro Gomes -  Atualmente eu uso as redes sociais é o que tenho utilizado com mais 

frequência. O programa frutos da terra tem dado um espaço onde eu vou com frequência 

com vários grupos, várias formações.  

 

Wesley Lopes – Com que frequência você participa de projetos culturais? 

Leandro Gomes -  Esporadicamente no SESI no projeto Terça no Teatro, além disso o 

Choro do Grande Hotel e na Revirada Cultural. 
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Wesley Lopes – Qual a sua formação musical? 

Leandro Gomes -  Comecei na música como amador em um grupo de pagode, comecei 

estudar cavaquinho após isso entrei no Centro Livre de artes para um curso de 

musicalização onde entrei em uma oficina de choro com o professor Oscar Wilde que 

foi quem me apresentou o choro e a partir dessa oficina ele me chamou para tocar com 

ele na época ―Alma Brasileira‖ e aí começou a minha história com o choro. Em 2006  

fui para a universidade  cursar Educação Musical na UFG , na faculdade fui convidado 

para entrar em um grupo chamado ― De volta ao samba‖ onde comecei tocar na noite 

goiana nos bares. Nessa época eu me interessei mais pelo samba tradicional Noel Rosa, 

Cartola, Paulinho da Viola, João bosco. 

 

Wesley Lopes – Que crítica tem a fazer às circunstâncias ligadas à performance da 

música popular em Goiânia?  

 

Leandro Gomes -  Eu acho que é um mercado que tem bastante espaço, nós como 

músicos poderíamos ser mais organizados quanto à valorização dos músicos, ás vezes 

os contratantes querem sempre abaixar o valor do seu cachê e fazem isso porque 

existem músicos que vão cedendo e os valores ficam muito abaixo do que realmente 

vale. Acho que falta valorização dos músicos. 

 

Wesley Lopes – Obrigado pela entrevista! 
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Lucas Pires de Camargos,  28 anos,  Advogado parte integrante do publico do 

show do grupo Heróis de Botequim dia 10 de outubro de 2015. 

 

Wesley Lopes -  Frequenta muito esse espaço voltado para a divulgação da música 

popular urbana brasileira? 

Lucas Pires -  Frequento pouco. 

 

Wesley Lopes -  Quais são os principais lugares que frequenta para apreciar essa 

música? 

Lucas Pires - Café Nice, Confraria Gamboa e Glória. 

 

Wesley Lopes -  Quais gêneros musicais você mais aprecia nos palcos de Goiânia?  

Quais são os seus cantores preferidos? 

Lucas Pires - Sertanejo e samba de raiz. Cantores preferidos: Leonardo e Heróis do 

Botequin, respectivamente. 

 

Wesley Lopes -  Conhece algum projeto cultural que promove eventos relacionados à 

sua preferência musical?  

Lucas Pires - Não. 

 

Wesley Lopes -  Sabe que instituições estão ligadas a esses projetos?   

Lucas Pires -  Não. 

 

Wesley Lopes - Costuma buscar nos jornais a divulgação das apresentações da semana 

ou do dia? 

Lucas Pires - Não. 

 

Wesley Lopes - Fica sabendo dessas apresentações através de outras mídias? Quais? 

Lucas Pires -  site (www.oquerola.com). 

 

Wesley Lopes - Que comentários tem a fazer sobre a música popular em Goiânia? 

Lucas Pires - o Sertanejo é muito popular em Goiânia, porém, há poucos incentivos de 

shows em bares. Há mais shows em boates, o que acaba restringindo o público. O Rock 

http://www.o/
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e Pop, apesar de terem mais shows na Capital, são poucos divulgados. Há uma rádio 

local que incentiva muito as bandas locais esses últimos gêneros (Rádio Interativa FM). 

Cantores sertanejos goianienses deveriam dar mais atenção ao público daqui, digo isso 

em relação a cantores que são revelados aqui, moram aqui e raramente fazem show para 

o público que o revelou. Os bares Glória e Confraira Gamboa têm uma decoração 

voltada para o gênero musical que é tocado lá (samba de raiz). Já o Café Nice deixa a 

desejar quanto a este quesito. 
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Entrevista com a Cantora Luciana Clímaco cantora de samba e rock em Goiânia 

no dia 20 de junho de 2015 

 

Wesley Lopes - Que gêneros musicais, ao seu ver, têm integrado o universo musical 

popular urbano da cidade de Goiânia?  

Luciana Clímaco - O cenário musical goiano vem se tornando cada vez mais 

eclético.Na década de 80 o sertanejo era o estilo predominante na capital.Já a partir dos 

anos 90 vimos o nosso Rock independente se projetar num cenário musical nacional e 

mais recentemente o samba tem ganhado cada vez mais espaço.Com tantas misturas e 

influências e com o acesso cada vez maior às novas tecnologias,Goiânia mostra uma 

produção contemporânea efervescente,principalmente,a meu ver, nessas três 

vertentes.        

 

Wesley Lopes - Quais gêneros musicais fazem parte do SEU repertório? 

Luciana Clímaco - - Sendo fruto dessa contemporaneidade, meu trabalho é permeado 

por diversos estilos musicais, transitando pelo samba, samba rock, música nordestina, o 

choro e o rock. 

 

Wesley Lopes - Em que palcos têm acontecido e de que maneira têm acontecido? 

Luciana Clímaco - diversos estilos musicais tem espaço hoje em dia em Goiânia, 

porém o sertanejo ainda tem maior penetração, estando presente nos palcos de grandes 

eventos e casas noturnas. O rock independente vem atingindo um público cada vez 

maior e os festivais, como o Bananada, são as maiores vitrines para as bandas desse 

gênero, e o samba tem conquistado espaço principalmente em bares e eventos fechados 

e cada vez mais surgem grupos desse estilo. 

 

Wesley Lopes -Como se dá a recepção desses gêneros nesses locais?  

Luciana Clímaco - Vejo que o rock independente vem atingindo um público maior e 

mais eclético, não ficando mais restrito aos amantes do gênero, fenômeno que explica a 

projeção de bandas como Boogarins e Carne Doce e festivais como o Bananada.  

  O sertanejo continua sendo um gênero extremamente popular, porém atingindo 

também um público abastado.. Já o samba vem sendo difundido em muitos bares, 
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tornando-se mais acessível e angariando um público cada vez maior. Essa 

popularização, na minha opinião, traz benefícios à cultura local, mas também dá 

margem para que o samba se torne um gênero prioritariamente comercial, muitas vezes 

esvaziando seu valor artístico e relevância cultural. 

 

Wesley Lopes -O que acha do papel da mídia (jornais, rádio, TV, etc.) na divulgação do 

seu trabalho? Você tem utilizado esse recurso, ou o local que trabalha? 

Luciana Clímaco -  A mídia exerce papel fundamental na divulgação do trabalho do 

artista e hoje em dia as redes sociais são as maiores responsáveis por essa divulgação. O 

jornal ainda auxilia nesse sentido, mas cada vez menos; e a TV é um meio de 

comunicação mais inacessível, pois normalmente depende de muito recurso. A rádio, 

com poucas exceções, ainda usa do jabá para promover um trabalho ou artista. Em 

relação ao meu trabalho dependo das redes sociais, principalmente do facebook e ainda 

conto muito com o jornal, sendo que o contratante é quem faz esse papel de 

intermediador. 

 

Wesley Lopes -Com que frequência você participa de projetos culturais?  

Luciana Clímaco -  Goiânia ainda é cidade provinciana e a participação em projetos 

culturais depende muitas vezes de indicação por parte dos organizadores, sendo 

necessário que o artista seja muitas vezes também "político", o que definitivamente não 

faz o meu perfil. Dessa forma, minha participação em projetos culturais torna-se tímida 

mesmo tendo um trabalho consistente e reconhecido, principalmente no meio musical. 

 

Wesley Lopes – Obrigado! 
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Entrevista com Luciana Pimentel Fernandes Itikawa, 26 anos, professora, público 

de shows variados em Goiânia em 14 de julho de 2015. 

 

Wesley Lopes – Frequenta muito esse espaço voltado para a divulgação da música 

popular urbana brasileira?   

Luciana Itikawa - Não, apenas em shows que atraem mais. 

 

Wesley Lopes – Quais são os principais lugares que frequenta para apreciar essa 

música? 

Luciana Itikawa - Gamboa, Villa Mix, Santafé. 

 

Wesley Lopes – Quais gêneros musicais você mais aprecia nos palcos de Goiânia?  

Quais são os seus cantores preferidos? 

Luciana Itikawa - Sertanejo, samba, mpb e rock. Jorge e Mateus, Victor e Léo, 

Gustavvo LimaRaça Negra.Gosto muito da Marisa monte, só não consegui ir ao show 

dela que teve 2 anos atrás. Um que vem bastante e eu vou em todos do biquini cavadão. 

 

Wesley Lopes – Costuma buscar nos jornais a divulgação das apresentações da semana 

ou do dia? 

Luciana Itikawa - Sertanejo, samba e mpb 

 

Wesley Lopes –Fica sabendo dessas apresentações através de outras mídias? Quais? 

Luciana Itikawa - Rádio, facebook... alguns foram shows fechados (Victor e Leo ) 

promovidos pela rádio da chefe do meu esposo. Alguns ele ganha da midia. Biquini 

Cavadão também, o último foi fechado apenas para convidados e ouvintes da rádio. 

 

Wesley Lopes – Que comentários tem a fazer sobre a música popular em Goiânia? 

Luciana Itikawa - Percebo que há um movimento bem grande das rádios. Eles estão 

investindo em propostas de "encontro marcado com cantores", "happy hour". 
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Wesley Lopes – Descreva o que acho desse evento. 

Luciana Itikawa - Para quem gosta de sertanejo há várias opções. Muitos shows, bares, 

casas noturnas. Os outros gêneros ficam em plano secundário por aqui, não por não ter 

fãs mas sim por não ter a mesma divulgação dos shows sertanejos. As vezes fico 

torcendo para alguns artistas virem para cá, como o caso da Marisa Monte e outros 

grandes nomes da MPB. 

 

O show do Gustavo Lima foi ótimo porém, não senti que ele interagiu muito com os fãs. 

Era um acústico, ele ficou sentado o tempo todo. Não tenho muita noção da quantidade 

de pessoas, só sei que a casa (Villa Mix) estava lotada. 

O do Victor e Leo foi bem diferente. Eles interagiram muito com os fãs. No final o Leo 

disse "Estão falando aqui que o tempo acabou, mas nós não queremos ir embora. Falem 

ai o que vocês querem ouvir que nós vamos cantar". Foi muito bom! A casa também 

estava lotada. (Villa Mix) 

 

Não gostei muito do show do Raça Negra.no atlanta.achei que demorou bastante para 

começar. Na verdade, fui embora no meio do show. Percebi que tinha muitos fãs mas 

também, muitas pessoas que estavam ali apenas para se divertir, independente do show. 

Agora pra ouvir samba, costumamos ir no Gamboa ou no Glória 

 

Do Biquini Cavadão já fui no jaó, oscar niemeyer, e no teatro que tem no jardim goiás, 

não lembro o nome agora... Foi em dezembro do ano passado, no teatro João Alves de 

Queiroz. 

Show do Biquini Cavadão não tem igual. Eles tem uma energia única. Sou muito fã do 

Bruno Gouveia! Ele desce do palco, anda no meio das pessoas, coloca todo mundo pra 

cima. E em todo show ele fala que Goiânia não é terra só de sertanejo. É impossível não 

se divertir com eles. 

Eu me emocionei nos 4 shows que já fui deles rs. Eles costumam vir muito pra cá. 

 

Wesley Lopes – Luciana preciso te agradecer pelas informações, muito obrigado pela 

entrevista! 

 



260 

 

Luiz Fernando Chaffin , músico, produtor cultural, produtor musical e  escritor 

em entrevista na cidade de Goiânia em 01 de dezembro de 2015. 

 

Wesley Lopes -  Que gêneros musicais, ao seu ver, têm integrado o universo da música 

popular urbano da cidade de Goiânia? 

Luiz Fernado Chaffin – Eu acho que Goiânia é uma cidade muito cosmopolita, muito 

eclética entendeu. Parece que aqui tem muito sertanejo, mas Goiânia tem a MPB, tem 

uma cena rock ‗n roll underground  maravilhosa, muita música clássica, muita banda 

instrumental legal, o pop rock, acho que Goiânia tem tudo basta você procurar. Tem Hip 

Hop, tem samba e tem MPB de uma maneira geral. Acho que tem de tudo por aqui! 

 

Wesley Lopes -  Quais gêneros musicais fazem parte do SEU repertório? 

Luiz Fernado Chaffin – Eu ouço tudo e não tenho restrição a gênero nenhum. Eu gosto 

de música boa, musica que me toca a alma.  

 

Wesley Lopes -  Em que palcos têm acontecido (quais casas de shows, bares, boates...)? 

Luiz Fernado Chaffin – Eu quase não saio onde tem música eu toco muito mais me 

teatros e faço espetáculos eu não sou muito de sair na noite é um estilo de vida. 

 

Wesley Lopes -  Como se dá a recepção desses gêneros pelo público? 

Luiz Fernado Chaffin – Eu acho que toda música boa tem receptividade grande do 

publico, o talento sempre prevalece. Então se é feita com amor e com talento sempre vai 

ter publico independente de gênero ou estilo. 

 

Wesley Lopes -  O que acha do papel da mídia (jornais, rádio, TV, etc.) na divulgação 

do seu trabalho? Você tem utilizado esse recurso, ou o local que trabalha? 
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Luiz Fernado Chaffin – Agente sempre usa todos os meios de comunicação possíveis, 

radio, televisão, jornal é claro, mas hoje tem as redes sócias que é muito mais 

democrático e uma ferramenta muito eficaz hoje em dia. É claro se você puder ter os 

outros veículos de comunicação para adicionar é sempre bom. 

 

Wesley Lopes -  Com que frequência você participa de projetos culturais e que 

instituições são responsáveis pela produção desses projetos? 

Luiz Fernado Chaffin – Sempre participo de muitos projetos culturais e nós mesmos 

elaboramos esses projetos. 

 

 Wesley Lopes - Você como autor dos dois livros sobre MPB em Goiás o que tem a 

dizer sobre a MPB hoje em Goiânia? 

Luiz Fernado Chaffin – Eu acho a MPB sempre a expressão mais genuína da música 

brasileira porque a MPB abraça tudo, ai eu te digo que de uma certa forma a MPB 

Goiana ela é muito diferente, muito bacana, tem harmonias diferentes, letras legais, 

muitos bons letristas, tem gente  nova também surgindo excelentes letristas que tem 

harmonia boa. Vejo a MPB Goiana com muito bons olhos, na verdade o espaço para 

MPB não é tão grande, mas porque agente vive muito de entretenimento e não de 

música para alma, mas ela está aí presente sendo produzida por bons artistas. 

 

Wesley Lopes - Em quais palcos(lugares) essa turma que você cita nos livros estão 

fazendo suas apresentações principalmente depois do fim do Goiânia Ouro (um projeto 

que faz muita falta para nós que amamos nossa cultura)? Estão aqui em Goiânia ou são 

também valorizados em outras cidades, regiões ou países? 

Luiz Fernado Chaffin- Esse fato que esse grande gargalo da música hoje é a circulação 

porque existem três leis de incentivo que você pode produzir conteúdo de muita 

qualidade e poder levar isso aos lugares não é uma coisa simples. O surgimento do 

canto de Ouro foi com essa intenção eu acredito, mas as pessoas continuam produzindo 

a tente tem artistas que tem viajado pelo País e artistas que viajam pelo mundo e essa 
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musica precisa de algumas instituições como o Sesc que consegue manter essa chama 

acesa e agente vai tentando abrir um mercado e tentando transformar esse mercado no 

interior do estado que seria bacana também. 

 

Wesley Lopes - Que crítica tem a fazer às circunstâncias ligadas à performance da 

música popular em Goiânia? 

Luiz Fernado Chaffin – É óbvio que o Canto de Ouro faz falta porque era o lugar do 

encontro, talvez seja essa a minha maior ressalva a fazer com relação a música em 

Goiás, sobre elas se visitarem.......seguir o exemplo dos meninos do rock‘n roll, até das 

duplas sertanejas porque elas se visitam, elas se encontram, talvez fosse isso, e mais, 

ampliar mercado, sempre procurar por excelência para fazer sempre o melhor possível 

acredito muito nisso e no talento e mais nada, mas que a musica aqui a MPB é muito 

bem feita, ela é sim. E o espaço tem que ser conquistado, talvez falte um pouco de 

união, mas isso não é só na música todas as artes têm um pouco disso. Enfim eu olho 

com bons olhos um futuro aí para frente. 
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Entrevista com Marcelo Ortega coordenador de Projetos Culturais do SESI em 

Goiânia dia 3 de agosto de 2015. 

 

Wesley Lopes - Boa tarde! Marcelo Ortega, Qual a sua função no SESI? 

Marcelo Ortega- Sou coordenador de projetos culturais.Desenvolvo os eventos 

culturais do SESC como o Festival de Música, o Concurso de Artes Plásticas, Amostra 

de Dança e cultura dentro das indústrias. 

 

Wesley Lopes - Nos últimos cinco anos a sua instituição/órgão tem investido em 

projetos que promovem a música popular urbana?  

Marcelo Ortega – Na verdade o SESI hoje fomenta do Festival Sesi Música que nós 

tivemos uma mudança de 2010 para cá em relação ao modelo que estávamos 

desenvolvendo ele e nomenclatura também. Em 2010 realizamos o Festival Sesi Música 

que era um festival organizado para a indústria onde somente trabalhadores das 

indústrias participavam em virtude do posicionamento do Departamento Nacional do 

SESI que institui naquela data o festival nacional com isso tínhamos que fazer um 

festival na regional onde dá se a  oportunidade apenas para os trabalhadores nas 

categorias composição e interpretação e desse festival classificava o campeão de cada 

modalidade para o festival nacional. Quando o festival nacional deixou de ser realizado 

pelo departamento nacional do SESI observamos que o festival não precisava ser apenas 

para trabalhadores da indústria, aí voltamos aos nossos modelos anteriores. O Festival 

do SESI o primeiro foi realizado em 1981 se formos olhar cronologicamente falando ele 

já tem 34 anos de realização, ele chamava Festival Sesi de Violeiros e MPB até 2009 

com essa nomenclatura, em decorrência do departamento nacional em 2010 passou a 

chamar Festival Sesi Música,  e de 2010 pra cá ele sofreu algumas alterações em 2012 

o festival passou a chamar Festival Sesi Canta Cerrado, que foi em parceria com a Tv 

Anhanguera, onde não deixamos a comunidade de fora retornado para esse pessoal. 

Então fizemos o festival dois em um uma parte para trabalhador da indústria e outro 

para a comunidade nas categorias composição e interpretação as duas vertentes em um 

festival só. Até 2009 fazemos três festivais em três categoria sertanejo popular, 

sertanejo raiz e mpb com premiação em composição e interpretação para cada uma 
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delas, a premiação não era só dinheiro tinha também a gravação de um cd que é muito 

importante que é alusiva ao festival. O candidato que participava na categoria 

composição até o oitavo colocado ele gravava uma faixa no cd do Sesiaç não é um cd 

solo é uma coletânea o cd do festival além da premiação em dinheiro e troféu para 

primeiro, segundo e terceiro lugar. 

O projeto terça no teatro é voltado para a pauta do teatro mesmo diferente da 

proposta de revelar talentos no festival e dar espaço para quem tá começando, o terça no 

teatro é para o artista que já tem um histórico, já tem uma vida na música, quem já tem 

um trabalho concretizado, ele passa por uma avaliação diferenciada, até pela parceria 

com a Tv tem que ser algo mais concreto. Tem a pauta mais usada para música mas 

contempla mas também entra as artes cênicas, entra a dança entra todo tipo de 

manifestação artística.  

 

Wesley Lopes - No seu ponto de vista, qual a relevância desses projetos para a 

sociedade goiana? 

Marcelo Ortega – O festival é para descobrir novos talentos e democratizar o acesso 

para divulgar sua arte até porque não existem outros festivais de música em Goiânia, 

várias parcerias aconteceram nesses festivais um exemplo claro que temos é o Diogo de 

Moraes que é uma pessoa que começou dentro do nosso festival que hoje tem vários 

parceiros na música aqui e é um cara da mpb e essas parcerias vão surgindo através 

desse tipo de evento. O terça no teatro eu vejo que é uma formação de plateia é uma 

acessibilidade para o goianiense vir ao teatro e assistir um bom espetáculo de música, 

dança ou teatro. Lembrando que os ingressos são gratuitos totalmente abertos a 

população. Terça no teatro qualquer atividade que tenha hoje é de 400 a 500 pessoas no 

teatro para um teatro com capacidade para 600 pessoas. 

 

Wesley Lopes - Que critérios têm sido utilizados na seleção dos melhores projetos? 

Marcelo Ortega – A qualidade do trabalho que será apresentado. 
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Wesley Lopes - Quais gêneros musicais têm sido contemplados? Existe a 

predominância de projetos relacionados a um mesmo gênero musical? Qual? 

Marcelo Ortega - No festival o Sertanejo, em Goiás é muito forte, entra o sertanejo 

popular, sertanejo raiz o universitário, entra o arrocha e entra tudo mais, e tudo é musica 

popular brasileira. No terça no teatro não tem predominância nenhuma tem de tudo 

aqui; tem o mpb, bossa nova, samba, choro, rock, agente não tem muito o forró até 

porque não aparece, o sertanejo tem pouco espaço geralmente homenagem a cantores do 

sertanejo raiz e músicas relacionadas a esse repertório. O carro chefe são artistas 

goianos que tocam essa mpb, essa música regional. 

 

Wesley Lopes - Como se dá a recepção dessa música nos locais em que os projetos se 

efetivam?  

Marcelo Ortega – O público que vem assistir não é tão bom eu não sei como o publico 

tem a visão de festival parece que o pessoal não tá ali para ouvir a música e descobrir 

quem são esses novos artistas o pessoal quer assistir show de quem tem nome é o 

negócio da massa ir atrás do ídolo é a indústria cultural que tá tocando hoje forte. No 

máximo nos festivais agente coloca de 250 a 300 pessoas e existe uma divulgação da Tv 

anhanguera desde 2012 e mesmo assim agente não consegue trazer um bom público. O 

pessoal não quer vir ao festival escutar o cara novo e esquece que o pequeno de hoje 

pode ser o grande nome de amanhã, para você ter uma ideia o Jorge do Jorge e Mateus 

tem uma música gravada de mpb no cd do festival se não me engano o de 1998 ou o de 

2000, veio de Itumbiara pra cá para cantar mpb, e o cara hoje tá no sertanejo e todo 

mundo conhece, como Guilherme e Santiago já participaram na categoria sertanejo 

popular, Felipe e Falcão, o Tony Francis que participou do programa FAMA da Rede 

Globo, fora Frank Levine e a galera do rock pop. O terça no teatro é um case de sucesso 

com público consolidado. 

Wesley Lopes - Como se dá a  divulgação desses projetos pela mídia? 

Marcelo Ortega- Site, e-mail, página no face e twiter. 

 

Wesley Lopes – Obrigado pela entrevista! 
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Entrevista com Pedro Bernardi, músico guitarrista em Goiânia 24 de novembro de 

2015. 

Wesley Lopes – Boa Tarde, fale me um pouco sobre seu trabalho. 

Pedro Bernardi – Pedro Bernardi, 31 anos, músico. Meu instrumento predominante é a 

guitarra, embora tenha estudado violão erudito com muito afinco na UFG. Atualmente 

curso o Mestrado em Música na Contemporaneidade também na UFG, no qual pesquiso 

o rock alternativo de Goiânia dos últimos 5 anos. O rock alternativo me interessa 

fundamentalmente porque é esse o meu principal campo de atuação como músico. Toco 

em duas bandas que se encaixam sob essa nomenclatura: Dry e Sixxen. E nelas, meu 

papel envolve não só a performance à guitarra, mas também participo dos processo de 

composição e arranjos. Além, disso, por serem bandas independentes, há também todas 

as tarefas relacionadas a divulgação, comunicação, administração de ganhos e gastos, 

organização da agenda de shows, que compartilho com meus companheiros nas duas 

bandas desse gênero. Além das bandas de rock alternativo, toco em uma banda de 

música brasileira contemporânea, o Mazombo, também independente. É música, 

conceitualmente, menos roqueira. Mas, sendo que o rock é o que ma fala mais alto, 

coloco ali também elementos desse gênero. 

 

Wesley Lopes – Que gêneros musicais, a seu ver, têm integrado o universo musical 

popular urbano da cidade de Goiânia?  

Pedro Bernardi - O que vejo de mais interessante é o crescimento de alguns gêneros de 

música não-mainstream. O rock é um deles, que vem a passos curtos, mas insistentes, 

desde os anos 80, aumentando sua marca na cultura goiana. Também percebo o 

aumento de interesse pelo rap, que é um tipo de música que costuma interagir bem com 

o cenário do rock e por isso já figura bem recorrentemente nos festivais de Goiânia. Há 

também o brega e a música eletrônica a serem mencionados. Claro, há também todo o 

sertanejo que pulula por todo lado na cidade, que integra um outro campo. É música de 

massa em sua esmagadora maioria, o que significa que as práticas musicais tem 

parâmetros muitos diferentes, vinculadas a valores muito distantes dos do campo 

alternativo, que não se pauta tão fortemente pelo lado econômico. E, a meu ver, já nem 

há muito de sertão ali. É um estilo muito urbano em suas manifestações mais recentes. 
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Nessa campo de música de massa, percebo um aumento do interesse local pelo funk (ou 

eletrofunk) também. 

 

Wesley Lopes – Quais gêneros musicais fazem parte do SEU repertório? 

Pedro Bernardi - Na verdade, não acompanho muitos artistas, pois meu foco é música 

autoral. Tenho somente uma experiência como sideman, situação em que havia samba, 

reggae, bossa, mpb e um rockinho leve, lá no fundo.Tudo no mesmo set. 

  

Wesley Lopes – Em que palcos têm acontecido e de que maneira têm acontecido? 

Pedro Bernardi - Minha única experiência como sideman foi acompanhando um cantor 

chamado Tonzera. Mas 99% dos shows que faço são com músicas das minhas próprias 

bandas. Nem bandas cover me interessam. 

 

Wesley Lopes – Como se dá a recepção desses gêneros nesses locais?  

Pedro Bernardi – o público e as bandas tendem a ser muito próximos aqui em Goiânia. 

Não há estrelismos, não há essa distância. Uma banda toca, termina seu show e vai 

assistir os shows das próximas. O público é bem variado. Antes havia uma 

predominância de homens, mas a cada ano há uma presença maior de mulheres, o que 

vai equilibrando as coisas 

 

 Wesley Lopes – O que acha do papel da mídia (jornais, rádio, TV, etc.) na divulgação 

do seu trabalho? Você tem utilizado esse recurso, ou o local que trabalha? 

Pedro Bernardi - Acho escasso, mas compreendo que seja assim. Não acho que música 

alternativa, música independente, combine muito com grandes veículos de mídia. 

Portanto, não cogito em momento algum aparições na tv. Exceto em casos de canais 

específicos de música, como um dia foi a MTV. Mas coisas como Superstar, Ídolos etc, 

não, obrigado. Tenho uma opinião bem negativa sobre esse tipo de programa, e mais 

negativa ainda sobre bandas de rock que aparecem por essa via. Shows, festivais e 

internet (blogs, sites especializados, mídias social) são as vias que prefiro para divulgar 

meus trabalhos. 
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Wesley Lopes –   Com que frequência você participa de projetos culturais?  

Pedro Bernardi - O rock em Goiânia acontece, principalmente, nos festivais e em 

pequenas casas de show. Dos festivais mais importantes, há o Goiânia Noise, o 

Bananada, o Vaca Amarela, o Tattoo Rock Fest, o Grito Rock, dentre outros. Vários 

deles têm uma invejável longevidade. O Goiânia Noise, por exemplo, teve sua 21a 

edição. Ou seja, 21 anos consecutivos. O Bananada está se aproximando de duas 

décadas também. O Vaca Amarela já passou dos 10 anos também. já toquei em todos 

esses que mencionei,  então isso me deixa bem perto da cena 

 

Wesley Lopes – Que instituições são responsáveis pela produção desses projetos? 

Pedro Bernardi - quanto à questão das leis de incentivo aos festivais, em sua maioria 

têm patrocínio público dos maiores, aos menores, mas não sei te informar ao certo. 

 

Wesley Lopes – Qual a sua formação musical?  

Pedro Bernardi - Sou bacharel em violão pela UFG e atualmente curso o mestrado em 

Música na Contemporaneidade - foco em musicologia - nessa mesma universidade. 

Wesley Lopes – Que crítica tem a fazer às circunstâncias ligadas à performance da 

música popular em Goiânia?  

Pedro Bernardi - Me incomoda que música de massa seja tão predominante. Não me 

surpreende que predomine, não é novidade, mas me irrita que se propague a ideia de 

que música de massa é algo maior do que ela é. E o que ela é: entretenimento 

descartável. Não são gênios, artistas inspirados e inspiradores, não deveriam ser "o novo 

nome da música brasileira". Mas, sem ilusões, isso são questões econômicas e também 

políticas. Não me entenda mal, entretenimento é algo por vezes desejável, cumpre um 

papel. Mas entretenimento como única fonte, ou como fonte maior da vida musical de 

alguém, a meu ver, dessensibiliza as pessoas, as emburrece também. 

Wesley Lopes - Pedro muito obrigado pelas suas considerações, vai contribuir bastante 

com essa pesquisa. 
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Entrevista com o cantor e violeiro da dupla Roger e Ruan atuante na noite goiana 

em 28 de setembro de 2015. 

Wesley Lopes -  Que gêneros musicais, ao seu ver, têm integrado o universo musical 

popular urbano da cidade de Goiânia?  

Roger Chaves - Em Goiânia, 90% se concentram sobre o sertanejo. Vejo algumas 

manifestações de samba, pagode, rock, mpb, mas são minoria, e não atingem a grande 

massa. Por outro lado, existem muitas festas com exclusividade da música eletrônica, 

frequentadas pelas classe sociais mais altas. 

 

Wesley Lopes - Quais gêneros musicais fazem parte do SEU repertório? 

Roger Chaves Sertanejo. 

 

Wesley Lopes -  Em que palcos têm acontecido e de que maneira têm acontecido? 

Roger Chaves -Em bares e boates de Goiás e outros Estados, Também em festas e 

feiras agropecuárias. 

 

Wesley Lopes -  Como se dá a recepção desses gêneros nesses locais?  

Roger Chaves - O Sertanejo tem recepção boa em todos os locais, respeitando é claro, 

as características de cada região. 

 

Wesley Lopes -  O que acha do papel da mídia (jornais, rádio, TV, etc.) na divulgação 

do seu trabalho? Você tem utilizado esse recurso, ou o local que trabalha? 

Roger Chaves - É fundamental, principalmente a Internet, por meio das redes sociais. 

Pois é uma ferramenta democrática, uma vez que pode haver divulgação sem o uso do 

famoso ‗‘jabá‘‘, como acontece tão frequentemente no rádio e televisão. 

 

Wesley Lopes - Com que frequência você participa de projetos culturais?  

Roger Chaves -Raramente. 

 

Wesley Lopes - Qual a sua formação musical?  

Roger Chaves - Cursei musica no Veiga Valle com especialização em Acordeon. 

Wesley Lopes - Que crítica tem a fazer às circunstâncias ligadas à performance da 

música popular em Goiânia?  
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Roger Chaves - A pouca profissionalização e especialização das pessoas envolvidas 

nos projetos, tanto da parte de músicos e cantores, como de contratantes e organizadores 

de eventos. O artista não é visto como um trabalhador pelo contratante, muitos se 

submetem a qualquer coisa, expostos a condições de trabalho ruins e valores de cache 

baixos. Isso desvaloriza a classe. Noto isso no meio onde circulo (Sertanejo), onde 

cantores de bom nível são obrigados a baixar seus caches por conta de que 

simplesmente, o cantor A ou B está cobrando muito menos. Isso, logico, se reflete 

também sobre os músicos acompanhantes e outros funcionários, gerando um efeito 

cascata. No final, difícil encontrar alguém sobrevivendo exclusivamente de música 

atualmente. 

 

Wesley Lopes – Obrigado pela entrevista. 
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Thiago Cadete Batista, guitarrista e violonista de artistas que cantam na noite na 

cidade de Goânia em 6 de outubro de 2015. 

 

Wesley Lopes - Que gêneros musicais, ao seu ver, têm integrado o universo musical 

popular urbano da cidade de Goiânia?  

Thiago Cadete Batista  - Sertanejo...pop rock.. pagode 

 

 Wesley Lopes - Quais gêneros musicais fazem parte do  repertório dos artistas que 

você acompanha? 

Thiago Cadete Batista  - Sertanejo. ..pagode .... pop rock... 

 

Wesley Lopes -  Cite quais artistas que você acompanha em shows? 

Thiago Cadete Batista Maurício e Eduardo. ...yan senna e Vinicius. .. Mateus e danilo. 

.. diovane e Daniel, Rodolfo e Rodrigo. ..Roger e ruan. ..lay matos...César e Vinicius. .. 

pagode sem frescura...Marcelo e Adriano. 

 

Wesley Lopes -  O que acha do papel da mídia (jornais, rádio, TV, etc.) na divulgação 

do seu trabalho?  

Thiago Cadete Batista  - Muito importante....pra atrair público para os eventos 

 

Wesley Lopes - Qual a sua formação musical?  

Thiago Cadete Batista - Ensino técnico 

 

Wesley Lopes - -Que crítica tem a fazer às circunstâncias ligadas à performance da 

música popular em Goiânia?  

Thiago Cadete Batista Tinha que regulamentar um teto mínimo quanto ao cache...falta 

um órgão pra fiscalizar isso 

Wesley Lopes – Obrigado pelas informações! 

 

 


