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Resumo 

Esse estudo procura compreender algumas nuances da música gaúcha, a partir do final da 

década de 1970 até os dias atuais, baseado em três compositores: Bebeto Alves, Raul 

Ellwanger e Vitor Ramil. Para tanto, num primeiro momento é desenvolvida uma exegese da 

fronteira sul do Brasil com o Uruguai e a Argentina, procurando compreender sua formação 

histórica e suas implicações simbólicas nas formas de identificação de seus habitantes; em 

seguida, é problematizada uma noção de fronteira como um espaço de encontro com a 

alteridade, aberto às contingências da história e às vicissitudes da vida. Tal análise sugere uma 

investigação acerca da relação entre as especificidades locais com a memória dos 

compositores. É trabalhada, num segundo momento, por um lado, a construção da identidade 

dos compositores a partir de entrevistas que nos deram acesso às suas lembranças – 

procurando refletir acerca da construção do conhecimento histórico a partir dessas memórias 

– e, por outro lado, com a possibilidade de explicação do fenômeno musical como sustentação 

de uma identidade, uma forma de afirmar a própria existência. Aqui se mostra necessária uma 

breve investigação acerca das relações entre música e vida para compreender a relação entre 

valores externos à música podem ser expressos nela. Na última parte, o trabalho é feito 

especificamente com as músicas. Primeiramente, uma breve reflexão sobre a escolha e as 

diretrizes interpretativas e, em seguida, uma análise dessas canções com as suas relações com 

o que foi estudado até então, procurando confirmar a hipótese de que, sendo a fronteira o 

lugar do inesperado, os músicos que a ela pertencem expressam-se musicalmente 

transpassando em suas canções essa noção de surpresa, de contingência. 

 

Palavras-chave: História, Fronteira, Música, Identidades. 
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Résumé 

Cet étude essaye comprendre quelques característiques de la musique gaúcha a partir de la fin 

des années 1970 jusque aux jours actuelles par la base de trois musiciens: Bebeto Alves, Raul 

Ellwanger e Vitor Ramil. Pour cela, dans la première partie il est developpé une éxègese de la 

frontière sud du Brésil avec Uruguai et Argentina, en essayant de comprendre son 

développement historique et ses consequences simboliques dans les façons d’identification de 

ses habitants; en suite, il est mis en question le concept de la frontière comme un lieu de 

rencontre avec l’altérité , ouvert aux contingences de l’histoire et a les vicissitudes de la vie. 

Cette analyse propose une étude sur la relation entre les especificitées regionales avec la 

momoire des musiciens. Il est étudié, dans la deuxième partie, d’une part, la construction de 

l’identitée des musiciens a partir des entretiens qui nous ont donné accès à leurs souvenirs – 

pour comprendre la construction de la connaissance historique a partir de ces souvenirs – et, 

d’autre part, avec la possibilite d’explication du événement musical que soutient une identité, 

une forme d’affirmer sa existence. Voici il est nécessaire une étude à propos de la relation 

entre la musique et la vie pour comprendre l’association entre les valeurs externes à la 

musique que peuvent être exprimés en elle. Dans la dernière partie, l’étude est fait 

spécifiquement avec les chançons. Tout d’abord, une brève réflexion sur le choix et les lignes 

interpretatives et, en suite, une analyse de ces chançons avec leur relation avec ce qui a été 

étudié jusqu’à ce moment, en essayant de confirmer l’hypothèse que, soit la frontière le lieu 

d’inattendu, les musiciens que lui appartiennent s’experiment musicalement dans ses 

chançons à travers de cette notion de surprise, de la contingence. 

 

Mots-clés: Histoire, Frontière, Musique, Identitées. 
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Introdução 

Moinhos de versos 

Movido a vento 

Em noites de boemia 
Vai vir o dia em que tudo o que eu diga 

Seja Poesia 

 
Paulo Leminski, 2002. 

 

 

 

O entusiasmo de Paulo Leminski em transformar a vida em poesia e a poesia em 

vida poder ser inspirador de qualquer trabalho que trate de arte. Talvez esse seja o ânimo que 

muitos artistas procuram e é, pois, na impossibilidade ontológica e no desejo platônico de 

transformar a vida em arte que a procura se torna a própria ambição. Mas a vontade de 

Leminski não parece limitar ao futuro a única possibilidade de uma vida transformada em 

arte. A procura não é o caminho para encontrar a solução desse problema: ela é a própria 

solução. 

É o caminhar, o buscar-se, o mover-se que suscita a criação. Foi com a mesma 

inspiração que, trabalhando o dia inteiro sentado, Leminski genialmente escreveu no muro de 

uma agência onde trabalhava como publicitário: “Sentado não tem sentido”. Explorando uma 

dupla interpretação, brinca com “sentido” como “significado” ou “sentido” como verbo 

conjugado na primeira pessoa (sentado, parado, para o poeta, o indivíduo não sente nada). 

Para ele, é preciso movimentar-se. Como ele mesmo disse, “tatuou na cidade” seu grito, 

passando uma mensagem extremamente cara: buscar-se, mover-se, é, ao mesmo tempo, 

encontrar-se. 

Essa mobilidade, essa procura constante nas experiências cotidianas e a 

transformação delas em arte, essa valoração do presente, da fruição do tempo contemporâneo, 

inspirou o início desse trabalho. A história enquanto ciência nos tem fornecido muitas 

ferramentas que lançam novas luzes sobre a arte, auxiliando tanto a compreendê-la dentro de 

uma construção histórica, quanto a respeitá-la enquanto objeto único, que é tanto resultado 

quanto propulsor de mentalidades, de ideias e de ideais. 

Ao mesmo tempo, o final do século XX e início do século XXI são momentos 

marcados por profundas mudanças no cotidiano, mudanças essas decorrentes de toda a 

reestruturação política, econômica e social que vivemos. Os movimentos sociais, marcos do 
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século XX e da busca pelas mudanças cotidianas, agora disputam espaço com as informações 

da mídia e da internet, que por sua vez veicula todo tipo de informações e desinformações.
1
 

Se tomarmos o caso específico da música podemos pensar numa transformação 

quase que completa em cem anos: no final do século XIX e início do século XX, para ouvir 

uma música era preciso ou ir a uma sala de concertos, o que financeiramente era pouco 

acessível, ou participar de rodas de música feita nas ruas. O músico, ou tinha formação 

consistente em música, o que lhe garantia certa ascensão social, ou tinha a música como 

secundária, complemento de outra atividade profissional. 

A possibilidade de gravação e reprodução da música, no início do século XX, 

primeiro assustou os teóricos, como Theodor Adorno, que viram nela um poderoso 

instrumento de veiculação de informações, e por isso perigosa se monopolizada. Crítica 

válida. Durante praticamente todo o século XX as gravadoras estiveram à frente das decisões 

“musicais”. Quando se queria sair desse monopólio, a produção “alternativa” era a saída, sob 

pena da dificuldade financeira que isso acarretava. 

À música foram somados complementos para aumentar-lhe as possibilidades 

interpretativas: primeiro a expansão do visual com as capas dos discos; depois com os 

videoclipes, inaugurados pelos Beatles; hoje com os sites, onde a possibilidade de 

compartilhar arquivos musicais (mp3) fotos, textos e vídeos é praticamente infinita. 

Mas nem os mais radicais poderiam imaginar que a cultura musical seria tão 

multifacetada e tão difundida: os fones de ouvido ligados a celulares possibilitam a escuta 

musical quase incessantemente – o que nem sempre garante uma reflexão. Sem entrar no 

mérito do quanto isso é bom ou mau, vale dizer, acompanhando Márcia Tosta Dias (2000), 

que nosso consumo musical é enorme: somos bombardeados de sonoridades a cada jingle de 

televisão, a cada chamada de celular que toca a música que escolhemos, a cada hino de 

torcida de futebol, a cada inicialização dos computadores. 

                                                             
1 É fundamental compreendermos a absorção, posicionamento ou fruição da arte em relação a esse cotidiano 

multidirecional: além das formas tradicionais das artes consagradas, hoje vemos a larga expansão, por exemplo, 

de arte com materiais recicláveis; ou o crescimento do grafite como expressão artística e como grito, como se 
refere Leminski; ou o aumento das possibilidades de transformação das moradias em ambientes esteticamente 

agradáveis; ou a força que a dança ganhou no século XX, possibilitando a transformação do próprio corpo em 

arte, seja através dos movimentos, seja através das vestimentas, tatuagens, piercings, etc.; a expansão da 

fotografia, com o crescimento da acessibilidade aos celulares e câmeras digitais; a expansão do desenho e da 

pintura, com a possibilidade do uso do lápis digital em aparelhos eletrônicos de última geração. Os exemplos são 

infinitos pois a própria vida é multifacetada: no mesmo momento que desenvolve sua obra, o artista tem contato 

com uma infinidade de pessoas em redes sociais, outra infinidade de informações em páginas na internet, escuta 

música em outro site, conversa pelo celular com um colega. Esse universo de informações, que não existia há 

quarenta anos, pesa muito sobre o resultado final de sua arte. 
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Muitas vezes ela só tem o papel de amalgamar alguma experiência ao expectador, 

como no caso de uma propaganda de tv, ou é um mero entretenimento para quem precisa de 

um descanso mental. Outras vezes, sob comportamento moralmente duvidoso, é vendida no 

chamado necro-mercado, quando aproveitam a morte de determinado artista para alavancar as 

vendas de seus discos, biografias, videografias, materiais inéditos... Uma forma, digamos, não 

muito admirável de uso da música para obtenção de lucro financeiro (Stanyek e Piekut, 2010). 

A ampliação da cultura da música teve influências diretas nas ciências humanas. 

Hoje as críticas musicais não são mais realizadas apenas por músicos de formação, mas por 

sociólogos, historiadores, jornalistas, antropólogos, surgindo até campos novos híbridos de 

pesquisa como a etnomusicologia (proposta que trabalha com conceitos antropológicos e 

musicológicos). De acordo com Nercolini e Waltenberg 

O que podemos perceber como fenômeno novo ligado à crítica é o 

alargamento tanto de quem passa a exercê-la, independente da 
necessidade de legitimação do campo, quanto dos espaços de 

circulação em que ela pode e passa a circular, rompendo ou pelo 

menos colocando em xeque os padrões até então estabelecidos. Esses 

dois fatores acarretam uma mudança substancial naquelas que são as 
duas principais funções da crítica: estabelecer mediações entre os 

diferentes sujeitos que fazem parte do processo artístico (criação, 

circulação e consumo/fruição) e fazer isso ocupando o espaço público 
(NERCOLINI e WALTENBERG, 2010, p.230). 

Mas a música no Brasil, nesse nosso país relativamente jovem, guarda ainda 

outras características específicas. Como afirma Napolitano “a música tem sido, ao menos em 

boa parte do século XX, a tradutora dos nossos dilemas nacionais e veículo de nossas utopias 

nacionais” (2002, p.7). E isso se deve a muitos motivos: nossa tradicional cultura oral, nossa 

enorme heterogeneidade musical, nossa capacidade de nos reconhecer como “brasileiros” 

ouvindo músicas que são oriundas de outras regiões do Brasil, nossas relações entre música e 

literatura, entre música e cinema, entre música e arquitetura... 

A música serviu também para estabelecer debates culturais acerca do que é 

tradicional da nossa cultura, do que é moderno, do que é nacional e do que é estrangeiro. Teve 

importância nos nossos momentos políticos mais conturbados quando, junto com o teatro, a 

literatura e o cinema, serviu de veículo para que as ideias de intelectuais chegassem às 

massas. 

Nas palavras de Napolitano: 

A música popular brasileira não aconteceu apenas como um conjunto 

de eventos históricos, mas também como narrativa desses eventos, 

perpetuada pela memória e pela história, que nos articulou e 
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rearticulou como se fossem expressão de “tempos fortes” e “tempos 

fracos” da história. Expressão de uma síncope de idéias dando ritmo e 

fluidez à passagem do tempo e construindo um enredo vivo, aberto e 
imprevisível, sujeito a revisões ideológicas, reavaliações estéticas e 

novas configurações de passado e de futuro (NAPOLITANO, 2007, p. 

7). 

Nossa música não é só parte importante da cultura nacional, como também age 

como uma referência identitária fora do Brasil. A especificidade do objeto musical, sendo de 

fácil locomoção comparado às outras artes (como arquitetura, por exemplo), seja em forma de 

exportação de disco, seja em forma de circulação do músico (algumas vezes forçada) por 

vários países, tanto ajudou no conhecimento de nossa cultura por outras regiões do mundo 

como possibilitou o diálogo, a troca e o intercâmbio de ideias, resultando em trabalhos em 

conjunto com artistas mais variados. 

Nossa condição histórico-geográfica é também significativa quando tratamos de 

música. A colonização europeia no continente americano fez com que o Brasil mantivesse um 

contato constante com os outros países latinos, ao mesmo tempo em que em seu litoral 

continuou a receber influências europeias pelo mar. Certamente essas influências vão se 

relativizar quando o século XX possibilitar a chegada de informações de forma mais 

acelerada, mais virtual e “menos material”. 

Por agora, é importante entender que nossa condição de país latino-americano, 

fronteiriço com vários países, nos possibilitou contatos diretos com a música latina. Tal 

condição desperta nosso interesse de reflexão pois, na linha que nos une e nos separa de 

outros países, a forma como lidamos com a música se assemelha com a dos nossos vizinhos. 

Florencia Garramuño, por exemplo, explora como os traços comuns entre tango e samba 

saíram de uma apreciação de “ritmos típicos” para se tornarem símbolos nacionais na 

Argentina e no Brasil. Segundo a autora, aparecem 

como produtos anfíbios, assinalando simultaneamente para o nacional, 

que viria de um passado “original”, e para o moderno, de modo que 

alcançará êxito em Paris e nos ambientes internacionais que ditam a 

moda e propõem as formas de modernidade (GARRAMUÑO, 2009, 
p. 28). 

A correspondência de estilos é explorada também por Enrique Strega no livro 

Bossa Nova y Nuevo tango – uma historia de Vinicius a Astor (2009) . O autor faz um 

interessante paralelo do momento de renovação musical que os dois estilos musicais 

ocuparam em seus países. Comparando características como momento histórico, coincidência 

temporal, letras, melodias, ritmos, interpretações e orquestrações, o trabalho analisa as 
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semelhanças e diferenças, evidenciando a correspondência entre os momentos de renovação 

musical e analisando as estratégias que esses estilos utilizaram para conseguirem afirmar sua 

permanência no tempo. Por exemplo, o abandono da nostalgia a favor da afirmação do tempo 

presente é uma característica que pode ser verificada tanto em Chega de Saudade de João 

Gilberto como em Lo que Vendrá (O que virá) de Astor Piazzola.
2
 

Além do aparecimento de artistas em cada país, nos períodos ditatoriais o exílio 

dos artistas mais incômodos fez com que vários deles mostrassem seus trabalhos em países 

vizinhos na América Latina, proporcionando a veiculação de ideias e o diálogo com artistas 

de várias nacionalidades. 

Nossa especificidade linguística contribuiu muito para esse diálogo: o idioma 

castelhano na grande maioria da América Latina abre um espaço para o português, idioma que 

permite aproximações relativamente fáceis com o castelhano. Aproximações que, como 

abordaremos à frente, vão criar novos termos populares e novos fonemas – misturas 

popularmente conhecidas como portunhol ou espanguês – muito usados nas artes que usam os 

idiomas, como a literatura, o cinema, o teatro e a música. 

Além dessas correspondências histórico-geográficas, Néstor Garcia Canclini 

salienta que na América Latina, a concepção de tempo é diferente. O que ele chama de 

heterogeneidade multitemporal é essa característica temporal não linear, resultante de uma 

modernidade tardia e descompassada. 

Os países latino-americanos são atualmente resultado da 

sedimentação, justaposição e entrecruzamento de tradições indígenas 
(sobretudo nas áreas mesoamericana e andina), do hispanismo 

colonial católico e das ações políticas educativas e comunicacionais 

modernas. Apesar das tentativas de dar à cultura de elite um perfil 

moderno, encarregando o indígena e o colonial em setores populares, 
uma mestiçagem interclassista gerou formações híbridas em todos os 

estratos sociais (CANCLINI, 2008a. p. 73-74). 

Na análise de Canclini, devemos estar atentos ao fato de que a modernidade que 

se instaura na América Latina não segue o mesmo compasso europeu pois a nossa relação 

cultural, nossa dinâmica social com o passado é diferente. Segundo o autor, a artificialidade 

desses projetos culturais fez com que eles se mostrassem aqui muito mais tendenciosos a 

                                                             
2 Nossa história recente também é responsável por correspondências musicais. As ditaduras militares no Brasil 

(1964-85), Uruguai (1971-84), Chile (1973-90), Argentina (1976-83), Paraguai (1954-89), Equador (1972-79), 

Perú (1968-80) e Bolívia (1971-82), em contrapartida à violência das repressões, testemunharam uma intensa 

criação artística nesses países como forma de resistência à realidade violenta que se instaurou. Essas criações 

artísticas constituem hoje importante material histórico a ser analisado pelas gerações que desejam conhecer os 

sentimentos daqueles que lutaram contra a opressão, o ódio e a crueldade desses regimes. 
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atender às demandas das elites culturais do que às classes populares. Isso fez com que as 

ideologias de esquerda procurassem nas classes populares as formas mais originais de cultura. 

No caso da música popular brasileira, o trabalho de José Ramos Tinhorão, em sua 

vasta produção bibliográfica
3
, explora a questão das classes populares, com fortes raízes na 

cultura rural, como resistência à dominação econômica (que o autor acusa de travestida de 

ideia de modernidade e universalidade) e à música como produto. 

A segunda metade do século XX, no entanto, mostraria que a presença das 

influências estrangeiras no consumo era um caminho sem volta e caberia aos agentes culturais 

o trabalho de diálogo com o que vinha de fora, a fim de transformar o consumo em crítica, do 

que isolar-se do consumo. Em outras palavras, receber as influências estrangeiras não 

significa necessariamente aceitá-las, significa repensá-las, talvez misturá-las com as nossas e 

em alguns casos até mesmo parodiá-las, tomando-as como alegoria. 

Foi o que tentou fazer o movimento da Tropicália. Marcado pelas trocas culturais 

desde a colonização e pelo momento de repressão recente que vivemos, nosso continente 

mostrou-se aberto, principalmente no campo das artes, a influências que pudessem acrescentar 

à nossa perspectiva, e não isolar-nos do resto do mundo. Canclini nos chama atenção 

inclusive para uma cisão no conceito de identidade. Em Culturas Híbridas (2008a), o autor 

nos inspira ao salientar que sua pesquisa não é sobre hibridez, e sim sobre processos de 

hibridação. 

Esses processos incessantes, variados, de hibridação levam a 

relativizar a noção de identidade. Questionam, inclusive, a tendência 
antropológica e a de um setor dos estudos culturais ao considerar as 

identidades como objeto de pesquisa. A ênfase na hibridação não 

enclausura apenas a pretensão de estabelecer identidades “puras” ou 

“autênticas”. Além disso, põe em evidência o risco de delimitar 
identidades locais autocontidas ou que tentem afirmar-se como 

radicalmente opostas à sociedade nacional ou a globalização. Quando 

se define uma identidade mediante um processo de abstração de traços 
(língua, tradições, condutas estereotipadas), freqüentemente se tende a 

desvincular essas práticas da história de misturas em que se formaram. 

Como consequência, é absolutizado um modo de entender a 
identidade e são rejeitadas maneiras heterodoxas de falar a língua, 

fazer música ou interpretar as tradições. Acaba-se, em suma, 

obturando a possibilidade de modificar a cultura e a política 

(CANCLINI, 2008a, p. XXII, XXIII). 

                                                             
3
 José Ramos Tinhorão é importante autor/pesquisador brasileiro com vasta pesquisa acerca das origens de nossa 

música. Tem entre seus principais livros Pequena história da música popular: da modinha à canção de protesto 

(1974), História Social da Música Popular Brasileira (1998), As origens da canção urbana (2011). Música 

popular: os sons que vêm da rua (2005). 
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Preocupado com as manifestações culturais, Canclini chama atenção várias vezes 

para a questão musical tanto na obra Culturas Híbridas (2008a) quando em um livro 

posterior, Latino-americanos à procura de um lugar neste século (2008b) . Essa preocupação 

é bastante importante pois a música é “líquida” nos poros das fronteiras latino-americanas. A 

música popular mais ainda, por suas características relativamente simples: a não necessidade 

de uma orquestração complexa, o uso de instrumentos de custo acessível e fácil locomoção (o 

violão e o acordeom, dois instrumentos harmônicos – ou seja, podem fazer várias notas ao 

mesmo tempo – talvez sejam os símbolos mais representativos dessa mobilidade), a relativa 

facilidade no aprendizado desses instrumentos, o apoio na vocalização e na verbalização das 

ideais, a fácil fluidez pelo rádio, pelos shows e depois pela tv, a possibilidade de ser 

interpretada por artistas diferentes e em performances diferentes. 

Todos esses fatores possibilitaram à música deslizar por entre os países, 

aproximar artistas, culturas e mentalidades, dialogar valores, intercambiar e quebrar 

paradigmas estéticos, pluralizar escutas, ampliar mercados, reinventar linguagens, e 

principalmente, expandir a mente humana para atenção às suas tradições e às suas 

expectativas: 

A vida e o movimento se confundem. Na Arte, mais que em qualquer 

outra parte. Na Música, mais que em qualquer outra Arte. Não há um 

momento, na História da Música, que não se situe numa trajetória cuja 
origem não remonte ao mais distante passado e cujo fim não se perca 

num futuro incerto (BARRAUD, 2005, p. 11). 

Foi com essa sensibilidade ao objeto musical popular contemporâneo que nos 

interessamos por uma produção musical que nasça das nossas experiências identitárias mais 

corriqueiras e cotidianas. Uma música que em seu discurso dialogasse com o passado ao 

mesmo tempo em que abrisse novas perspectivas para o futuro. 

Dessa forma, nosso interesse volta-se imediatamente para a questão das 

fronteiras. E isso se deve primeiro ao fato do nosso continente ser constituído por países que 

trocam experiências ininterruptamente. Temos uma cultura que não exclui culturas, que 

entende que suas trocas são sua maior riqueza, pois é a forma que ela encontrou para não 

estagnar-se no tempo. Por isso, as fronteiras geográficas (para que não entremos no debate de 

intercâmbios cibernéticos contemporâneos), aparecem como objeto privilegiado da história. A 

música criada a partir das fronteiras é uma música de relações novas e renováveis. 

Além de nascer na fronteira e “fronteirizar” experiências, a música observa a 

fronteira, tematiza, enxerga suas especificidades, o encontro entre heterogeneidades distintas, 
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os contatos entre seus diferentes atores, sua transformação em espaço cultural. A fronteira, 

por seu caráter de trocas, de movimento de seus habitantes entre diferentes identidades, 

aparece como um lugar inesgotável de novas experiências. Algum historiador poderia bradar 

não sem razão que é ali que a história acontece, pois é ali que o movimento e a fecundidade 

cultural são constantemente renovados. 

Estando certos da viabilidade da abordagem da música fronteiriça, abriu-se uma 

nova pergunta: qual fronteira trabalhar estando em um país de dimensões continentais? 

Nossas fronteiras são inúmeras, pois são externas e internas: além das fronteiras políticas 

entre nós e nossos países vizinhos, temos todas as diferenças intermunicipais, interestaduais, 

inter-regionais. 

Além disso, temos fronteiras econômicas, como bem salienta José de Souza 

Martins (1997), que são expansões capitalistas em função da conquista de novos territórios de 

exploração econômica. Se observarmos com atenção, enxergaremos um sem-número de 

fronteiras, formadas a partir do momento em que temos identidades diferentes, mas onde 

ocorrem intensas trocas culturais. 

No entanto, abandonamos qualquer pretensão de abordagem de fronteiras internas 

a partir do momento em que consideramos o atual contexto cultural, social e econômico, 

quando é impossível separar-nos da América Latina. Pelo contrário, após um século de 

experiências coincidentes, nunca nossas relações políticas e culturais foram tão estreitas. Isso 

nos indicou uma necessidade de abordar a relação do Brasil com nossos vizinhos através do 

contato geográfico fronteiriço. 

Por isso, nossa opção de delimitação objetiva esteve ligada à região sul do Brasil, 

lugar onde a relação com nossos vizinhos latinos é mais antiga, ou seja, onde as relações 

políticas estão melhor sedimentadas (diferentemente da fronteira movediça investigada por 

Martins (1997)),  onde os limites se desenvolveram conforme o movimento das cidades 

fronteiriças, onde as muitas histórias  se sobrepõem e tornam-se multidirecionais. 

E como a história dessa fronteira é muito antiga, remontando ao nosso período 

colonial, necessitamos de uma delimitação temporal que nos possibilite uma análise objetiva: 

optamos pela radicalização temporal voltada para o presente, ou seja, o que há de mais 

contemporâneo, o que se mostra como mais atual em termos de produção musical. Essa 

delimitação nos possibilita tanto a análise de como as tradições são tomadas nos nossos dias, 

quanto a aproximação direta entre pesquisador e músico. 
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E em se tratando de música, no Brasil, há motivos suficientes para a abordagem 

do diálogo entre tradição e modernidade. Da metade do século XX até nossos dias, nossa 

música tem se renovado a partir de leituras e releituras do que é tradicional. De acordo com 

Napolitano (2007), a Música Popular Brasileira (MPB)
4
 pode ser entendida como a proposta 

de síntese entre tradição e modernidade, tentativa essa que já trazia dentro de si muitos 

problemas. 

Apesar de a sigla estrar presente até hoje como um dos eixos do 

mercado fonográfico brasileiro, ela passou a ser muito criticada por 
ocasião do “susto tropicalista” de 1968, em razão de sua alegada 

estreiteza estética, do seu nacionalismo folclorizante e do seu 

didatismo ideológico de esquerda. No entanto, ao contrário do que a 
crítica tropicalista pode sugerir, o campo da MPB já apresentava um 

conjunto bem mais complexo e variado de experiências musicais 

(NAPOLITANO, 2007, p. 109). 

A MPB talvez seja o melhor símbolo da eterna construção de nossa identidade. 

Apesar de não constituir um estilo específico, é uma sigla comercial que abarca vários estilos 

e está sempre somando ao seu conjunto músicos dos mais variados estilos. Mas sua principal 

característica está ligada ao público que, ao ouvir determinada canção, reconhece nela algo 

nem sempre genuinamente brasileiro, como o samba ou o baião, mas que participa da nossa 

cultura popular cotidiana, contribuindo para nossa formação de valores. E é por abarcar novas 

possibilidades que, não apenas a MPB, mas a música brasileira consegue sempre redefinir-se 

como identidade. 

A música popular brasileira conheceu, nas três últimas décadas do século XX, um 

período de aberturas musicais. A explosão sonora causada pela Tropicália (e o alcance dos 

seus estilhaços – como se referem alguns autores (CYNTRÃO, 2000) reverberou e ainda 

reverbera sobre nossa música e principalmente sobre os movimentos musicais. A proposta de 

misturar o máximo de influências possíveis não era uma ideia original da Tropicália; nesse 

sentido, ela era fazia ecoar com força o movimento modernista de 1922 e a proposta 

antropófaga de Oswald de Andrade. 

Forte e expansiva, influenciadora e ao mesmo tempo polêmica, a Tropicália 

suscitou as mais diversas reações: desde líderes incontestes na tarefa de dar seguimento à 

proposta original, fiéis seguidores que se uniram à ideia num momento posterior, desertores 

do movimento que acabaram se tornando críticos deste, até os mais ferrenhos opositores, 

                                                             
4 Entendida aqui não como um gênero “propriamente” musical – conceito que remete à ligação estética entre um 

conjunto de músicas –, mas seguindo a definição de Napolitano de símbolo de uma identidade nacional. 
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como Augusto Boal (1968) que escreveu um Manifesto Antitropicalista, onde considera a 

Tropicália como celebração da alienação. 

Por outro lado, uma coisa não pode ser negada: a música brasileira nunca mais foi 

a mesma depois da Tropicália. Houve quem se opusesse contundentemente às misturas, 

defendendo o purismo da cultura brasileira: o Movimento Armorial
5
, liderado por Ariano 

Suassuna, é o exemplo mais concreto que temos dessa vertente. 

É preciso esclarecer, en passant, duas questões. 

Em primeiro lugar, entender que inovações artísticas não significam que as 

antigas serão apagadas, pois não existe apenas “um espaço” para a arte e sim muitos espaços e 

muitos públicos, nem uma única direção a ser seguida. Um exemplo dessa questão é a crítica 

que a bossa-nova sofreu ao propor uma mistura de samba com cool-jazz
6
: continuou havendo 

espaços para o surgimento de sambistas refinados que nada tinham a ver com a bossa-nova, 

como João Bosco, Paulinho da Viola e João Nogueira. Por outro lado, a bossa-nova também 

foi exportação: Miles Davis, ícone do cool-jazz, gravará músicas de Tom Jobim, provando 

que há uma heterogeneidade muito grande nas relações artísticas. Elas não são uma via de 

mão única ou uma imposição. 

Em segundo lugar, quando destacamos as “consequências” posteriores da 

Tropicália, esse momento seguinte, não estamos dizendo que absolutamente tudo o que 

seguiu-se cronologicamente após 1967 dependeu, tanto como influência quanto como 

rejeição, ao Tropicalismo. Em outras palavras, nem tudo é “devedor” ou decorrente da 

Tropicália. Estamos sim destacando tal movimento como o símbolo de uma geração que 

mostrou-se mais aberta às influências, não as selecionando cuidadosamente como havia feito 

a bossa-nova alguns anos antes. A ideia dos tropicalistas, e isso fazia parte do deboche que 

compunha o movimento, era uma abertura irrestrita às influências musicais internas e 

externas.  

Talvez o erro dos críticos da Tropicália tenha sido acreditar que as misturas 

solapariam as tradições nacionais, que a cultura nacional seria desvirtuada e vilipendiada pela 

mistura. Num país em que a origem histórica se dá a partir da mistura étnica, defender um 

purismo em pleno século XX nos parece um tanto contraditório. De um modo geral, o que 

                                                             
5 Movimento fundado por Ariano Suassuna em 1970 que propunha uma valorização e preservação da cultura 

brasileira a partir da resistência à cultura de massa e às influências estrangeiras. 
6 Estilo de Jazz surgido na década de 1940, de tom mais intimista, silencioso, que teve como principais nomes os 

pianistas Bill Evans e Gil Evans, os trompetistas Miles Davis e Chet Baker e os saxofonistas Dave Brubeck e 

Gerry Mulligan. 
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percebemos é que as gerações e os movimentos que se seguiram ao Tropicalismo não foram 

nem tão extremos na negação (como o Movimento Armorial) nem tão radicais na mistura. 

Eles guardaram simpatia pela ousadia da Tropicália, mas propunham novos 

caminhos na edificação de suas identidades particulares. Por isso, para o tema dessa tese que 

se apresenta, precisamos, por um lado, guardar a importância histórica da Tropicália
7
, mas 

saber que não podemos condicionar a existência da música brasileira contemporânea à 

Tropicália e, por outro, saber que a heterogeneidade e a grandiosidade da música brasileira fez 

com que caminhos muito diversos fossem trilhados a partir da década de 1970. 

Para os líderes da Tropicália, Gilberto Gil e Caetano Veloso, a identidade nacional 

não poderia ser centralizada em um ou outro estilo, mas sim permeada por misturas e 

influências de todos os tipos. Esse som que pudesse abarcar o máximo de influências (não 

apenas musicais, mas também de outras artes e do cotidiano), tanto nacionais quanto 

internacionais, constituiria uma unidade que poderia ser cantada pelos tropicalistas. Seus 

temas eram nacionais, sua linguagem verbal e musical era ampla como o é o Brasil. 

As músicas (seguidas dos programas de televisão e dos discos) deveriam ter 

alcance nacional. Amparada pelo contexto de Festivais da Canção, onde se pretendia chegar a 

um veredicto sobre a melhor canção, o peso da opinião pública era decisivo na escolha dos 

jurados. O público a ser alcançado deveria se identificar pelo menos com alguma nuance do 

movimento, já que este trazia consigo a ideia de não excluir nada. “É proibido proibir” não 

era só uma canção: era a marca da inclusão. 

Interessante observarmos que os movimentos musicais posteriores à Tropicália 

são bastante heterogêneos. Não queremos aqui dever à Tropicália tudo o que se seguiu na 

música brasileira, mas localizá-la temporalmente como primeiro movimento em que a 

proposta de abertura irrestrita às influências internas e externas proporcionava um 

desconforto, uma incerteza sobre qual seria o caminho da música popular a partir de então. É 

compreensível também que a heterogeneidade da música brasileira, através da multiplicidade 

e, por vezes, concomitância de movimentos que surgiram, se mostrasse tão forte a partir de 

então. 

Em outras palavras, os regionalismos que apareceram após a Tropicália não 

necessariamente dependeram da existência prévia dela para acontecerem. Mas o fato de terem 

                                                             
7 Por isso esses parágrafos em que procuramos situar a música nas décadas de 1960-70 e ao mesmo tempo 

explicar o que a Tropicália simbolizou. 
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aparecido depois nos leva a pensar sobre como cada lugar procurou, à sua maneira, mostrar 

que as pretensões tropicalistas, de abarcar o máximo de influências possíveis, não eram a 

única resposta nem o único caminho para a música brasileira naquele momento. 

Os primeiros a reivindicar participação na música nacional, no início da década de 

1970 foram os mineiros do Clube da Esquina. O grupo, formado principalmente por Marilton 

Borges, Lô Borges, Márcio Borges, Flávio Venturini, Beto Guedes e Milton Nascimento, 

começou seu trajeto em reuniões na cidade de Belo Horizonte, lançando dois discos, em 1972 

e 1978. 

O nordeste brasileiro preparava uma nova safra de músicos de alto nível, dentre os 

quais se destacaram Alceu Valença e Geraldo Azevedo de Pernambuco e da Paraíba, Zé 

Ramalho e Elba Ramalho. Na Bahia, Os Novos Baianos, grupo formado por Baby Consuelo, 

Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, trouxeram uma nova 

mistura de samba baiano com os instrumentos tradicionais do rock’n roll. 

No Rio de Janeiro, a banda Vímana (formada por Ritchie, Luiz Paulo 

Simas, Fernando Gama, Lobão e  Lulu Santos), procurava mistura de rock’n roll progressivo
8
 

(sob influência de The Beatles e Pink Floyd) com ritmos nacionais. O auge da banda foi a 

mistura de choro com rock, contando com a participação de Patrick Moraz (ex-tecladista do 

grupo Yes). Passada a fase de explosão da Tropicália, o grupo Os Mutantes, cuja participação 

no movimento se deu de forma repentina, entrava em uma segunda fase. Agora sem Rita Lee, 

os músicos Arnaldo Baptista e Sérgio Dias também seguem um rumo de mistura de 

influências do rock progressivo com gêneros brasileiros. O disco Loki (1974), primeiro da 

carreira solo de Arnaldo Baptista, mostra bem essas misturas ao revelar numa mesma música 

sincronia perfeita de samba e rock. No início da década de 1980, agora sob influência do punk 

rock, o rock’n roll nacional ganha força em Brasília e no Rio de Janeiro.  

Em São Paulo, no final da década de 1970 e início da década de 1980, um grupo 

de artistas formado por Itamar Assumpção, Arrigo Barnabé e as bandas Grupo Rumo 

(liderança de Ná Ozzetti e Luiz Tatit), Premeditando o Breque e Língua de Trapo, constituem 

o movimento Vanguarda Paulistana. Com a característica de revisitar sambas de Lamartine 

Babo, Noel Rosa, Adoniram Barbosa e Ataulfo Alves, esses artistas propunham novas formas 

                                                             
8
 Rock progressivo é uma segmentação do Rock’n Roll que preza pelos experimentalismos e pelas músicas de 

alcance intelectual, seja pelo desenvolvimento técnico musical, seja pelas argumentações em suas letras ou ainda 

pelo caráter conceitual de seus discos, que pretendiam relacionar imagem, literatura e música. Teve entre suas 

principais bandas fundadoras, The Beatles e Pink Floyd, e ainda Focus, Jethro Tull, Gênesis e Yes. 
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musicais como, por exemplo, o uso da música dodecafônica
9
 por Arrigo Barnabé e a 

influência do cool-jazz em Itamar Assumpção. 

Outra proposição nova da Vanguarda Paulistana foi o uso de mídias alternativas 

na tentativa de produções mais independentes de influências de gravadoras. José Adriano 

Fenerick (2007) explica que essa condição possibilitou caráter altamente crítico a esses 

músicos, permitindo que eles transitassem entre vários estilos de composição sem prender-se 

a um ou outro procedimento estético. 

Em meados da década de 1980 e início dos anos 1990, em Pernambuco, o 

Movimento Manguebeat revolucionou a forma de pensar música no país ao induzir a periferia 

urbana (caracterizada pela exclusão econômica e social) como formuladora de novas e 

contundentes identidades. Misturando rap, rock e soul com maracatu, forró, coco e baião e 

utilizando festivais alternativos de música e a internet como forma de divulgação, o 

Manguebeat proporcionou a expansão dos meios midiáticos tradicionais e alternativos, 

possibilitando o crescimento de vários grupos de produção e afirmação de identidade regional 

nordestina. Os frutos do movimento foram bandas como Nação Zumbi, Mundo Livre S/A, 

Mestre Ambrósio, Monbojó e Cordel do Fogo Encantado. 

Cada um desses grupos, movimentos e vertentes originou estudos especializados, 

teses e dissertações. Seus públicos não eram mais o público nacional, pretendido pelos 

tropicalistas. Com o declínio dos Festivais da Canção, eleger a canção que representaria o 

Brasil também foi uma prática que caiu no desuso. Nos novos movimentos musicais falou-se 

a língua regional, muitas vezes de forma que só quem pertencia àquela cultura podia 

compreender (o que pode ser outra manifestação contra a pretensão nacional tropicalista). Em 

todos eles, a hibridação de influências é a marca central, ao mesmo tempo em que, em 

contrapartida, cada qual tem sua visão caleidoscópica da realidade. 

A primeira motivação desta tese no aprofundamento do tema da música popular 

na fronteira sul do Brasil ocorreu no ano de 2007, quando a emissora de televisão TV Senado 

                                                             
9  Conforme explicado por Henry Barraud (2005), a dodecafonia, corrente estética fundada por Arnold 

Schoenberg, pretende ampliar os limites da música tonal para uma música onde os sons não sigam uma 
hierarquia prévia, mas estabeleçam conjuntos uniformes de beleza (chamadas séries dodecafônicas). Essa técnica 

começou a ser conhecida no Brasil com Alberto Nepomuceno, que propôs em 1911 a primeira tradução do livro 

Harmonia, de Shoenberg (tradução que não chegou a ser concluída). A dodecafonia ganhou espaço com a vinda 

do professor Hans Joachim Koellreutter, em 1939 e a fundação por ele do Movimento Música Viva, seu contato 

com Heitor Villa-Lobos e Mário de Andrade. Foi um dos fundadores da Escola Livre de Música em São Paulo e 

da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Sua influência como educador foi bastante ampla, 

escrevendo diversos textos sobre as condições de produção musical no Brasil. Foi professor de importantes 

compositores brasileiros como Tom Jobim, Claudio Santoro, Guerra Peixe, Rogério Duprat, Julio Medaglia e 

Tom Zé. 
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transmitiu um show conjunto de dois cantores. Ao lado de Renato Teixeira, consagrado 

compositor regionalista de músicas como Romaria, Tocando em Frente e Um Violeiro Toca 

(essas duas últimas, em parceria com Almir Sater), um jovem cantor de sotaque gaúcho e 

composições serenas, dividia o espaço do palco. O jovem se chamava Vitor Ramil e 

apresentara músicas extremamente introspectivas como Ramilonga, Querência e Deixando o 

Pago, de execução violão-voz incomuns e difíceis, com melodias advindas do tango e da 

milonga, muito diferentes das metrificações mais tradicionais propostas pelas canções de 

Renato Teixeira. 

O show foi realizado no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília e fazia parte 

do projeto Sertão Brasileiro (nome que brinca com o duplo sentido da palavra “sertão” e “ser 

tão”), mas não foi exibido outras vezes pela TV Senado. Mas não havia mais volta. Algo 

havia se aberto e não mais se fecharia. O que havia acontecido à música gaúcha nos últimos 

anos que havia possibilitado a divisão de palco, a execução conjunta e o diálogo musical entre 

Renato Teixeira e Vitor Ramil? 

Para nossa feliz surpresa, àquela altura Vitor Ramil já era um compositor de 

carreira sólida, com trabalhos desenvolvidos com nomes importantes como Gal Costa, 

Egberto Gismonti, Kleiton e Kledir (seus irmãos), Tetê Espíndola e Wagner Tiso. Obviamente 

o que era até então totalmente desconhecido para nós, constituía um universo musical robusto, 

cheio de diálogos com nomes consagrados da música brasileira. Um compositor de milongas 

cantado por vozes que também gravaram sambas, baiões, músicas regionais. Contribuições 

grandes haviam passado despercebidas: o que havia de específico e interessante no olhar do 

compositor gaúcho sobre a música brasileira?  

Ocorre que, em 1978 um álbum havia sido lançado na cidade de Porto Alegre pela 

Gravadora Isaec: o disco Paralelo 30 é considerado um marco na projeção da música pop 

gaúcha para todo o país, com a participação de Raul Ellwanger, Carlinhos Hartlieb, Nando 

D’Ávila, Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves e Claudio Vera Cruz. A partir desse disco, 

os artistas do Rio Grande do Sul começaram a ganhar projeção nacional, veiculando uma 

visão urbana da realidade gaúcha. 

Segundo Paulo Pruss (2009), o disco foi uma ideia de Juarez Fonseca, jornalista 

atento à efervescência musical de Porto Alegre, e apoiado pelo diretor da Gravadora Isaec, 

Geraldo Flach. Produzir uma “antologia” do que vinha sendo criado na música gaúcha 

significava mais do que um registro local e histórico. A ideia era mostrar para o país que o 

prisma gaúcho urbano poderia mostrar para o Brasil que naquela região havia especificidades 
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e misturas muito próprias. 

O impacto local do disco foi tão forte que alguns críticos acreditaram estar sendo 

fundada ali, em oposição à Música Popular Brasileira (a chamada MPB), a Música Popular 

Gaúcha (MPG), argumento esse defendido por jornalistas como Paulo Pruss, mas um rótulo 

negado por artistas como Bebeto Alves. Dentro desse debate, é importante ressaltar que a 

definição aqui admitida da Música Popular Brasileira, como explicamos anteriormente, não é 

de um gênero musical, mas uma classificação que comporta vários gêneros, uma tentativa de 

dar conta da heterogeneidade da musicalidade nacional. 

A MPB refere-se a um universo musical brasileiro de gênero não erudito, um 

universo que não é fechado, sendo muito mais “includente” que excludente. A defesa de uma 

MPG levar-nos-ia inevitavelmente a pensar que cada estado brasileiro teria sua “Música 

Popular”: surgiriam supostas MPC (Música Popular Carioca), MPT (Música Popular 

Tocantinense) ou MPG (Música Popular Goiana) o que levaria a um óbvio imbróglio, no 

mínimo, por equivalência de siglas. 

Apesar de parecer irônicas, essas colocações não são a nosso ver desnecessárias, 

pois a proposição desses artistas era justamente de inclusão da música gaúcha no cenário 

musical brasileiro; em outras palavras, participar do que amplamente se chama de MPB, 

dando a contribuição da identidade musical gaúcha dentro da grande “orquestra” nacional. 

Quando destacamos que um segmento da música gaúcha a partir do disco 

Paralelo 30 optou por celebrar uma mescla de influências, ao invés de produzir uma 

identidade purista, marcamos, portanto, o momento de abertura musical que o Brasil 

atravessava na década de 1970. Após o Paralelo 30, a música no Rio Grande do Sul ficou 

marcada pela profusão de cantores e compositores que lançaram seus trabalhos em grandes 

gravadoras com pretensão de aparecerem em nível nacional. 

Para isso, é claro, a estratégia seria mostrar músicos com novas influências. Uma 

música gaúcha poderia contribuir com pelo menos duas singularidades frente ao resto do país: 

por um lado, a proximidade com a fronteira e os decorrentes confrontos com a alteridade e, 

por outro lado, o contato com o universo linguístico-musical castelhano. 

O Paralelo 30 havia aberto, por assim dizer, a Caixa de Pandora dos músicos 

que, desejosos de outras e novas sonoridades, começaram a dialogar com um passado de 
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estética musical rural, nativista
10

, mas que também eram influenciados pelo contexto de 

aberturas, experimentalismos e pela contraposição à situação tensa e hermética da ditadura 

militar. Essas identidades constituem um problema a ser pensado devido a um motivo: 

estavam ingressando no mercado musical nacional, mas traziam consigo outra (e específica) 

tradição de contato com a alteridade, ou seja, a relação através da fronteira com os países 

vizinhos. 

É um contato diferente do resto do país, pois a fronteira estabelece suas próprias 

experiências, suas idas e vindas, suas negociações cotidianas. Se podemos observar crescerem 

na atualidade a cena do rock’n roll gaúcho e os festivais de rock na região sul, originando 

bandas importantes no cenário nacional como Engenheiros do Hawaii, Bicho da Seda, Os 

Cascavelletes, Bidê ou Balde e Cachorro Grande, deve-se o início disso ao Paralelo 30. Isso 

não quer dizer que essas bandas não existiriam sem o referido disco, mas a sua existência 

marca o início dessa abertura. 

Por outro lado, essa também é uma problematização ainda em aberto, pois os 

trabalhos que focaram os músicos na fronteira preocuparam-se mais com o deslocamento e as 

consequências estéticas que este provoca, do que com essa geração de abertura a novas 

influências, iniciada na década de 1970. O principal trabalho nesse sentido é o texto de Geni 

Rosa Duarte e Emilio Gonzalez, A construção de si e do (no) outro: deslocamentos de 

músicos na Tríplice Fronteira (Brasil / Argentina / Paraguai) (2009). 

Outro trabalho, o livro Música, Memória e Sociedade ao Sul (2011), organizado 

por Nogueira, Michelon e Silveira Junior, explora mais as questões musicológicas do Grupo 

de Pesquisa em Musicologia da Universidade Federal de Pelotas. Porém no contexto da 

pesquisa historiográfica, o legado do Paralelo 30 dentro do cenário musical nacional é um 

interessante caminho que permanece ainda inexplorado.  

Para tal empreitada, entretanto, não poderíamos abordar todas as ramificações e 

todas as consequências que o Paralelo 30 teve, pois isso levaria a uma perda de foco. Para 

não corrermos esse risco, optamos aqui por delimitar nosso objeto a fim de entender o 

Paralelo 30 como divisor histórico estético entre uma cultura gaúcha que antes prezava pela 

                                                             
10  Música nativista é o nome dado à estética essencialmente rural, com letras que fazem referência às 

charqueadas, à vida no campo. Geralmente, para corroborar a identidade gaúcha, o artista alia à música uma 

indumentária gaúcha tradicional: bombacha, poncho, botas e chapéu. O estilo musical varia entre chamamés, 

guarânias, vaneirões, vaneirinhos e milongas. As músicas são cantadas com sotaque local bastante marcante. Os 

instrumentos usados geralmente são a gaita (também chamada de sanfona ou acordeom), o violão e tambores 

rústicos como o bombo leguero. Os principais representantes são Heber Artigas Fróis, Nico Fagundes, Delcio 

Tavares, Grupo Raízes, Jair Kobe, Luiz Marenco, entre outros. 
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música nativista e a partir desse disco começa a admitir influências externas, se abrindo para a 

música pop e para o rock. 

Os caminhos para a abordagem da música poderiam passar por inúmeras 

instâncias: poderíamos aqui tratar da escuta/consumo das músicas oferecidas, como a 

sociedade recebeu essa nova tendência, das rádios que veicularam essa nova estética, do estilo 

musical proposto por esses músicos em comunhão com os instrumentos que eles utilizam ou 

também as características da gravadora ao optar por uma produção considerada, até certo 

ponto, arriscada; poder-se-ia ainda, numa análise mais musicológica, analisar os parâmetros 

técnicos-musicais. No entanto, nossa formação historiográfica nos possibilita optarmos por 

investigar os compositores como importantes agentes nesse processo. 

Mas quais compositores abordar e de que forma seria feita essa análise? Um 

caminho interessante poderia ser entender o deslocamento temporal que perpassou o contexto 

do disco, ou seja, abordar músicos que, de certa forma, representassem o antes, o durante e o 

depois do lançamento do disco, participando diretamente dele ou não. Outra forma seria a 

abordagem apenas das obras de todos os músicos do Paralelo 30. 

Mas esse caminho poderia nos levar a uma redução indesejada, já que nosso 

objetivo é entender a conjuntura na qual se localizava o Paralelo 30 e consequências 

proporcionadas por suas aberturas. Abordando o deslocamento temporal que passa ao longo 

do período do disco através dos músicos, ganhamos a possibilidade de historicizar melhor o 

disco, ou seja, enxergá-lo como resultado de experiências anteriores mas também gerador de 

novas experiências que se seguiram. 

Dessa forma, escolhemos três compositores importantes na cena musical gaúcha: 

Raul Ellwanger que já possuía carreira antes do Paralelo 30, Bebeto Alves que inicia sua 

carreira com o disco e Vitor Ramil, que lança seu primeiro álbum dois anos depois do 

lançamento do disco. A motivação da escolha desses três está ligada à carreira deles, cada 

uma com um ponto que pode ser entendido como uma relação com a fronteira.  

Raul Ellwanger, nascido em Porto Alegre, possui histórico de percorrer vários 

países da América Latina, construindo sua carreira e sua militância política; Bebeto Alves, 

nascido na cidade fronteiriça de Uruguaiana, possui desde criança o contato direto com a 

alteridade, fazendo performances desde jovem no Brasil, no Uruguai e na Argentina; e Vitor 
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Ramil, compositor que possui diversos trabalhos em parceria com músicos argentinos e 

brasileiros, possuindo também obra literária que nos ajuda a compreender suas canções
11

. 

Além disso, trabalhar com esses três compositores nos permite utilizar o recurso 

da história oral, já que os três estão vivos e atuantes na cena gaúcha. Permite-nos fazer as 

mesmas perguntas aos três, obtendo diferentes visões sobre os mesmos fatos, mas também 

obtendo uma visão conjuntural sobre o objeto de estudo. Trazer os agentes da história para a 

produção historiográfica é um caminho que retira do historiador a unilateralidade da palavra. 

Para Etienne François (1996), o uso da história oral proporciona à pesquisa uma relação 

original entre pesquisador e sujeito pesquisado, permitindo enxergar a história como 

construção e não como resultado sintetizado. 

No caso da pesquisa de história e música, os depoimentos nos possibilitam sair do 

pragmatismo interpretativo e até nos previnem de cometer equívocos. Também é importante 

salientar que o caráter das entrevistas é diferente conforme o objetivo da pesquisa: as questões 

colocadas por um historiador, mais preocupado com a importância temporal, diferem das 

entrevistas de caráter jornalístico, antropológico, filosófico ou musicológico, por exemplo. 

Além disso, as entrevistas realizadas por outros profissionais também podem acrescentar 

qualidade interpretativa ao nosso trabalho. 

No nosso caso, as entrevistas foram estruturadas com perguntas de caráter menos 

objetivo, permitindo ao artista acessar livremente suas memórias, ou seja, fazendo da própria 

conversa um momento criativo. As questões procuraram explorar a trajetória do artista a partir 

das suas influências musicais, as características de contato com a música brasileira e a latino-

americana, sua relação com a fronteira, com o disco Paralelo 30 e com a produção pós-

Paralelo 30. 

Nossa intenção é entender como as músicas engendram um imaginário plural que 

as circunda. Quando Nestor G. Canclini (2008a) delimita os campos de ação do hibridismo, 

refere-se à pluralidade de culturas na formação de valores para a América Latina. 

Acreditamos que entender o hibridismo é destacar a construção cultural específica da 

                                                             
11 Vitor Ramil é irmão mais novo dos músicos Kleiton e Kledir, famosa dupla que, antes do disco Paralelo 30, 

possuía uma banda chamada Almôndegas, que procurava mesclar rock com regionalismo gaúcho. Apesar 

sabermos da importância de Kleiton e Kledir para a música gaúcha, optamos pela abordagem da obra de Vitor 

Ramil devido ao seu aparato literário nos permitir melhor elucidação de suas canções e devido aos interessantes 

diálogos musicais que esse tem desenvolvido com nomes como Lenine e Caetano Veloso. E ainda, apesar de 

estarmos cientes que a banda Almôndegas já propunha um diálogo entre música gaúcha e rock, mostrando uma 

tendência embrionária à abertura musical, entendemos que o disco Paralelo 30 tem mais significância como uma 

nova estética pois este age como um manifesto, já que reúne vários artistas em prol de um objetivo central. 
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limitação tempo-espacial que escolhemos pois, se as teorias sobre cultura partem sempre dos 

costumes, dos valores, dos signos sociais e da rede de interações estabelecidas entre as 

pessoas (GEERTZ, 1989), na maioria das vezes essas mesmas teorias não dizem o que é ainda 

mais óbvio: tais características são irreproduzíveis em qualquer outro lugar, tempo ou 

população. 

As músicas produzidas pelos grupos e cantores citados acima não foram e não 

serão produzidas novamente em qualquer lugar ou oportunidade. A noção de hibridismo de 

Canclini pode ser, portanto, ampliada por conceitos que nos possibilitem encontrar as 

dinâmicas fundamentais e específicas da fronteira que estamos tratando. 

Entre os músicos estudados, alguns aspectos musicais serão recorrentes: o 

hibridismo entre os traços musicais brasileiros e latino-americanos; uso de estilos musicais 

locais (milonga e chamamé são bastante frequentes) permeados pelas influências externas; o 

uso comum dos idiomas português e castelhano (em decorrência da proximidade com outros 

países). Dessa forma, acreditamos que podemos indicar o experimentalismo e o hibridismo 

musical como uma tentativa de propor soluções estéticas para a realidade heterogênea 

fronteiriça, ou de resistência, como chama Bebeto Alves.  

De acordo com Jacques Lenhardt: 

A época da globalização, na qual o gaúcho e nós mesmos entramos 
por portas diferentes mas para nos reencontrarmos em face de uma 

mesma catástrofe de fronteiras, implica uma reflexão inédita sobre a 

ancoragem no passado (espécie de territorialização ideológica) e a 
ancoragem no futuro (espécie de utopia ideológica) (LENHARDT, 

2002, p. 33). 

Paralelamente aos objetos centrais de análise desenvolvidos, acreditamos que 

abordagens novas poderão ser exploradas, como a relação entre passado/futuro, 

tradição/modernidade e memória/expectativa, como aponta Lenhardt (2002), a produção 

midiática contemporânea e o papel do artista moderno (esse último tema explorado por 

Santuza Cabraia Naves (2010). 

O caminho que escolhemos para nortear nossa pesquisa precisa levar em 

consideração dois fatores. Em primeiro lugar, considerar a especificidade do objeto escolhido, 

suas características, o contexto no qual se localiza. É o objeto quem suscita as 

problematizações, é ele que exige o caminho teórico a ser seguido. No caso do nosso objeto, 

das relações entre música e fronteira, a dimensão de pesquisa histórica do tempo presente e da 
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proximidade temporal se afirmam de forma veemente. Isso significa, conforme nos explica 

Rioux (1999), estabelecer novas bases hierárquicas para a explicação: 

Ora o presente, examinado sob o microscópio do historiador, faz 

brotar da proximidade ambiente um conjunto de argumentos mais 
ideal, mais cultural e mais individual, uma outra composição 

hierarquizada do tempo, em que a ação combinada da personalidade (a 

do grande líder, tanto daquele que decide como do vencido), do 
acontecimento (essa “esfinge” dizia Edgar Morin, fruto ilegítimo do 

capricho dos fatos e do escândalo da mídia) e do narrativo (a crônica 

massificada de um acontecido repetidamente provocando indivíduos 
cada vez menos agregados) põe em dúvida o valor operatório e 

explicativo de um quantificado maciço e de uma repetição 

comprobatória [...] (RIOUX, 1999, p.48). 

Mesmo que no futuro historiadores enxerguem continuidades que hoje nos passam 

despercebidas, o furor do contato com o objeto possibilita ao historiador sair da repetição, da 

“recitação” (1999, p.49), como se refere Rioux. Para o autor, portanto, a história do tempo 

presente permite ao historiador explicar os acontecimentos pelas diferenças e não pelas 

continuidades. 

Essa é uma ideia bastante bem-vinda ao nosso trabalho já que, conforme 

mostramos anteriormente, os músicos que escolhemos representam uma ruptura, a partir do 

lançamento do Paralelo 30, mas, trabalhando com misturas, podem ser vistos com pontos de 

intersecção. Assim, diferenças e continuidades podem ser objetos de diálogo. 

Em segundo lugar, é importante entender que o discurso musical também possui 

suas especificidades. Ele é resultado de uma construção de influências pessoais e coletivas e, 

como tal, faz-se necessário entender o processo pelo qual passou até tomar a forma final. 

Dessa forma, para estabelecer uma proposta de compreensão dos músicos que 

escolhemos e suas produções, nosso itinerário procurará partir de uma perspectiva biográfica, 

porém sem roteirizar sistematicamente, em uma linha do tempo, a vida dos artistas. 

Partiremos de uma perspectiva ampla (geo-histórica, por assim dizer), para compreender uma 

conjuntura maior, um contexto no qual os músicos podem ser localizados tempo-

espacialmente; partiremos para uma compreensão da vida e obra através do contato com suas 

memórias, de entrevistas que nos viabilizam entender suas trajetórias; em seguida, 

procuramos relacionar a música como expressão da vivência dos compositores, até chegarmos 

às suas expressões musicais. 

No primeiro capítulo, abordamos a fronteira como espaço de encontro, diálogo e 

negociação; onde os valores morais e estéticos deparam-se não com a certeza da proximidade 
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identitária, mas com a dúvida posta pelo contato com o diferente, com o outro. Propomos um 

itinerário histórico que permita enxergar a formação do estado do Rio Grande do Sul, visto 

que sua proximidade com os outros países permitiu à sua população contatos com leituras 

políticas diferentes das perspectivas de outros estados brasileiros. Nosso objetivo aqui é 

entender como a região sul do Brasil adquire possibilidades estéticas diferentes do resto do 

país decorrentes de sua condição fronteiriça. Nesse momento, os textos de Luiz Roberto 

Percoits Targa (1991), José de Souza Martins (1997), Jacques Lenhardt (2002) e Sandra 

Pesavento (2002) serão nossas principais referências. 

Em seguida, estabelecidas essas características de uma fronteira “porosa”, 

procuramos entender essa condição como uma característica que abre todo um aparato teórico 

de possibilidades, principalmente na América Latina, lugar onde as identidades se misturam 

devido a passados comuns, lugar em que, arriscamos já adiantar, o outro nem sempre é o 

outro, é o “eu” também, ou seja, identidades e alteridades se confundem. Nesse sentido, os 

textos que devem nos ajudar são o de Nestor Garcia Canclini (2008a), Lígia Chiappini (2002) 

e Luiz Sérgio Duarte da Silva (2012). 

Nosso objetivo, no primeiro capítulo, é sustentar a tese do disco Paralelo 30 como 

um símbolo moderno de projeção da cultura gaúcha, baseado nas relações com as culturas dos 

países vizinhos e com a cultura brasileira. 

Já no segundo capítulo, em um primeiro momento, entramos no debate acerca da 

memória que compõe a vida e a carreira de Raul Ellwanger, Bebeto Alves e Vitor Ramil. 

Apesar de as entrevistas perpassarem todo nosso texto, sendo trazidas para o debate quando 

julgamos necessário e conveniente, nesse capítulo é onde exploraremos os depoimentos com 

maior ênfase. Nossa intenção, nesse capítulo, é voltar nossas atenções para o que há de 

humano na história, ou seja, não acreditar que a análise das músicas relacionadas ao seu 

contexto basta para uma interpretação histórica. 

Tal como fez José de Souza Martins (1997), entrevistando crianças para entender 

o contexto da fronteira, nosso trabalho entrevista os músicos e investiga nas suas memórias 

possibilidades de compreender suas músicas. Nossas principais referências serão Paul Ricœur 

(2007), David Lowenthal (1981) François Dosse (2009 e 2012), Beatriz Sarlo (2007) e 

Massimo Mastrogregori (2006). Aqui levantaremos a hipótese de que o olhar para o futuro 

pensado no disco Paralelo 30 é fundamentado em uma visão circunstancial e conjuntural da 

memória dos compositores. 
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A segunda parte desse capítulo é, por assim dizer, mais densa e mais atemporal 

que os debates apresentados anteriormente. Por entendemos que a escolha por compor música 

(e pela forma como se compõe música) para veiculação de ideias e valores estéticos não se dá 

por acaso, exploramos aqui a questão da música utilizando o conceito de Nietzsche de arte 

como afirmação da existência do indivíduo no mundo. Tomaremos a música como um 

discurso, ou seja, possui um emissor específico, que possui uma intenção para com seu 

público.  

Nesse sentido, lançamos mão das ideias contidas nos livros de Nietzsche (1992 e 

1999), onde ele expõe sua teoria acerca das relações entre arte e vida e ainda os textos Rosa 

Maria Dias (2005), Barros (2007), Antônio Jardim (2005), que nos ajudarão a entender as 

características do pensamento estético musical. Num segundo momento, debateremos a 

questão do lugar do músico no Brasil, quais suas funções, sua imagem e suas expectativas. 

Nesse sentido, tomaremos em consideração as ideias de Santuza Cambraia Naves (2010), 

Marcos Napolitano (2002), Squeff e Wisnik (2004) e Márcia Taborda (2011). 

No terceiro capítulo, dedicaremos nossas atenções especificamente às músicas. 

Primeiramente faremos um itinerário estético sobre as carreiras dos artistas (diferente do 

itinerário histórico exposto até então), abordando as características estéticas dos discos em 

relação com as outras fontes levantadas e com o conjunto das músicas. Abordaremos a seguir 

dezoito músicas (seis de Raul Ellwanger, seis de Bebeto Alves e seis de Vitor Ramil). 

Nossa análise procurará estabelecer parâmetros de comparação entre as músicas, 

utilizando os trabalhos de Luiz Tatit (2002a e 2002b), Marcos Napolitano (2002) e as relações 

entre seus autores, com as informações extramusicais previamente analisadas que nos 

auxiliem na interpretação. Pretendemos aqui retirar dos pontos de confluência e de 

“divergência” entre os compositores indícios para nossa argumentação acerca das influências 

musicais ocasionadas por uma situação de fronteira. 

Dentro do debate sobre o advento da história do tempo presente, Rioux (1999) 

ainda nos alerta para o perigo de o historiador perder a dimensão temporal de seu objeto, 

preocupando-se com suas características aparentes e esquecendo-se do tempo transcorrido. 

Acreditamos que, adotando o roteiro que apresentamos, ao analisar as músicas, poderemos 

nos prevenir desse tipo de equívoco considerando, para cada uma delas, o tempo que as 

circunda; dessa forma, poderemos enxergar, entre as músicas, entre os discos e entre os 

artistas, diferenças oriundas da passagem temporal de 1978 (ano de lançamento do Paralelo 

30) até hoje. 
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Pensar a fronteira sul contemporânea do Brasil, mesmo com a delimitação espaço-

temporal, não pode excluir as influências para as quais Canclini (2008a) nos chama atenção, 

mesmo porque a fronteira forma uma cultura nova frente a todas essas influências.  
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Capítulo 1 – A fronteira como símbolo do Rio Grande do Sul 

Yo no sé de dónde soy 

Mi casa está en la frontera  

Y las fronteras si mueven,  

Como las banderas. 

 

Jorge Drexler, Frontera 

 

A canção de Jorge Drexler brinca com a mobilidade das fronteiras e das 

nacionalidades: o movimento – destaque para as bandeiras na música – é um bom indicativo 

para iniciarmos uma compreensão do trânsito entre os limites nacionais. Se o Paralelo 30 

pode ser enxergado como um discurso a partir da fronteira, esse capítulo tem por objetivo 

entender como as características fronteiriças contribuem simbolicamente para a construção de 

um imaginário. 

Partiremos de uma definição da fronteira do ponto de vista histórico, analisando 

como o constante contato com a alteridade contribui para a formação da identidade. 

Entendemos que aqui se faz necessária uma análise da situação de formação identitária, 

cultural e artística do homem fronteiriço. Por fim, analisaremos as características específicas 

da fronteira Brasil-Uruguai-Argentina observando que elementos compõem esse imaginário. 

Essa mesma ideia de movimento pode ser observada quando Vitor Ramil canta 

em uma de suas canções: 

Vou num carro são 

Sigo essa frente fria 

Pampa adentro e através 

Desde o que é Libres sigo livre 

E me espalho sob o céu 

Que estende tanta luz 

No campo verde a meus pés 

O que vejo lá? 

Mata nativa instiga o olho 

Que só visa me levar 

Sobe fumaça branca 

E a pupila se abre pra avisar 

Se há fumaça, há farrapos por lá 

Eu acho que é bem 
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Eu indo ao pampa 

O pampa indo em mim
12

 

Esses versos iniciais nos indicam algumas possibilidades de reflexão: a relação 

entre paisagem (céu, mata nativa, campo verde) e musicalidade; a perspectiva de quem 

caminha e avista ao longe novas experiências ao horizonte; mas principalmente o pampa 

gaúcho sendo transformado em valor moral, importância imaterial: ao ir ao pampa em sua 

caminhada, o pampa vai com ele, internalizado pelo compositor como algo essencial que se 

mistura com sua personalidade. Mas, porque pensar nisso a partir da perspectiva de quem se 

movimenta? O que significa o pampa gaúcho para quem é nativo dessa região? Como e em 

que medida se dá essa internalização para os músicos contemporâneos? Essas são algumas 

questões que procuraremos responder nesse capítulo inicial. 

Adotaremos um roteiro que partirá de uma construção histórica complexa, 

passando por inúmeras disputas pelo território, até a consolidação dos limites que conhecemos 

hoje. Em seguida, procuraremos estabelecer um debate sobre as condições atuais da América 

Latina, onde as fronteiras são porosas, onde os contatos são constantes e onde são possíveis 

manifestações artísticas que compactuem diferentes identidades. Tentaremos entender, por um 

lado, a fronteira como produtora de um simbolismo específico, sempre renovado pelo contato 

com a alteridade e, por outro lado, perceber o pampa gaúcho como mapa simbólico que 

ultrapassa os limites dessa fronteira. Utilizaremos os depoimentos dos compositores para, por 

fim, caracterizar uma música onde o outro é não apenas considerado, mas com o qual se trava 

constante diálogo. 

A palavra fronteira é, por definição, imprecisa. Pode se referir a um lugar no mapa 

onde topograficamente se definem limites, ou seja, se separam grupos, como pode ser 

interpretada como o lugar onde se estabelecem contatos. Esse capítulo se dedicará a pensar a 

contemporaneidade fronteiriça dessas duas formas, partindo das situações sociais, culturais e 

econômicas de nossos tempos. 

Porém, escolhemos um objeto muito específico de estudo: a música popular 

contemporânea na fronteira sul do Brasil. Não é, entretanto, simples pensarmos em um 

documento tão importante para as mudanças sociais latino-americanas numa época em que a 

força do marketing e do capital às vezes se interpõem às criações artísticas; quando, por 

vezes, produções locais são levadas para gravação/edição fora dos países de origem e 

retornam subordinadas aos custos estabelecidos pelas gravadoras; quando, enfim, o domínio 

                                                             
12 “Indo ao pampa”. Disco: Ramilonga – A Estética do Frio, 1997, faixa 5. 
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artístico fica condicionado ao controle dos meios sofisticados de produção e distribuição do 

material. 

Por isso, para entendermos especificamente as características culturais do estado 

do Rio Grande do Sul, é necessário compreender que a sua origem está ligada ao referencial 

fronteiriço e à expansão gradual dos domínios portugueses e embates contra colonizadores 

espanhóis e colonos indígenas; em outras palavras, é necessário apresentar uma visão 

histórica panorâmica e horizontal sobre o território que pretendemos abordar. 

 

1.1 A fronteira Brasil-Argentina-Uruguai como um problema de ordem 

histórica. 

A origem da região sul do Brasil é resultado do longo processo de disputa 

territorial entre Portugal, Espanha e os índios que estavam ali previamente localizados. 

Durante os tempos de colônia, a expansão do domínio lusitano em direção ao oeste e ao sul 

foi feita através de pecuaristas e exploradores de minérios portugueses, fato que gerou 

reclamações oficiais da coroa espanhola em relação à Portugal que, por sua vez, advertia seus 

exploradores. 

Mesmo assim, a linha da fronteira foi sendo “empurrada” cada vez mais para o 

sul. Tal movimento dos exploradores levou-os às regiões da Bacia Platina, que hoje abrange 

tanto o Brasil quanto Paraguai, Uruguai e Argentina. Essa bacia é formada pelo conjunto das 

bacias menores dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, e de seus afluentes. Sua vantagem 

geográfica é o contato dos canais fluviais com o Oceano Atlântico, que garante, por um lado, 

eficaz meio de escoamento dos produtos tanto para exportação quanto para importação; por 

outro lado, um local de disputas de poder que deu origem a várias guerras. 

A constituição do estado do Rio Grande do Sul se deu de forma lenta, a partir do 

século XVII, com o fortalecimento da região sul (que hoje é formada pelos estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul) devido ao início do declínio da produção de cana de 

açúcar no nordeste brasileiro. A fundação da cidade de Buenos Aires, no final do século XVI, 

em 1580, de acordo com Ana Regina Falkembach Simão (2011), contribuiu para despertar o 

interesse português na região da Bacia do Prata, ao mesmo tempo em que o período de União 

Ibérica (de 1580 a 1640), quando Portugal esteve sob domínio espanhol, aproximou os laços 

econômicos entre as colônias espanholas e portuguesa. Com o fim dessa aliança, os 

comerciantes portugueses foram obrigados a sair de Buenos Aires. 
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Mas a Coroa Portuguesa e os comerciantes do Rio de Janeiro desejavam uma 

fortificação ao sul que pudesse manter laços econômicos com Buenos Aires, ao mesmo tempo 

em que protegesse o território já conquistado. Assim, fundaram a cidade de Laguna em 1659, 

e em 1680 uma expedição organizada por Manuel Lobo, também governador do Rio de 

Janeiro, direciona-se ao sul, onde funda a Colônia do Sacramento, na margem do estuário do 

Prata, fronteira a Buenos Aires. 

Laguna, pela sua localização (atual Santa Catarina), serviria então, além de 

fortalecimento comercial, como base fornecedora de armas e alimentos para os avanços ao sul 

por parte dos bandeirantes, que não tinham apenas interesse em minérios e escravos, mas 

também em expandir e consolidar o território até a Colônia do Sacramento. Segundo Mano 

Terra em Raízes da América Gaúcha (1993), “corrobora nesse sentido o fato da criação do 

bispado do Rio de Janeiro, pela Santa Sé, a pedido do Rei de Portugal, em 1676, tendo como 

limite ao Norte, Espírito Santo e, ao Sul, o Rio da Prata.” (TERRA, 1993, p. 146). 

Sacramento seria, portanto, o limite meridional da colônia portuguesa. Essa 

cidade seria pelos próximos 35 anos alvo, motivo e pretexto de várias disputas entre Portugal 

e Espanha, sendo que os portugueses perderam o comando da cidade por duas vezes, 

recuperando em 1716, por meio do Tratado de Utrecht, o domínio mais duradouro da cidade e 

fortalecendo a economia do local. Em represália, os espanhóis fundam, em 1726, a cidade de 

Montevidéu, na tentativa de, ao lado de Buenos Aires, enfraquecer as ações econômicas 

portuguesas e evitar ainda mais o expansionismo português. 

As disputas por territórios eram frequentes e muitas vezes violentas, intrincando 

domínios portugueses dentro de territórios espanhóis e vice-versa. Em 1750, o Tratado de 

Madri entre Portugal e Espanha tentou solucionar os problemas separando territórios: 

deixando Sacramento sob domínio espanhol e a região das Sete Missões, mais próxima à 

Santa Catarina (região hoje ao norte do estado do Rio Grande do Sul), sob domínio de 

Portugal. 

De acordo com Mano Terra (1993), a ideia de Alexandre Gusmão – diplomata 

luso-brasileiro redator do tratado – era proteger a região das missões para uma nova busca por 

minérios, ao mesmo tempo em que sabia que a margem esquerda do Rio Uruguai estava 

permeada por tribos indígenas até então resistentes à dominação. Mas o Tratado de Madri não 

surtiu o efeito esperado pois as disputas armadas continuaram acontecendo. Madri foi 

sucedido pelo Tratado de El Pardo (1761), que anulava o anterior, devolvendo aos lusitanos a 

Colônia do Sacramento. Apesar da diplomacia, Portugal partiu para uma ofensiva contra a 
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Espanha, contratando o general alemão João Henrique Böhm e organizando um exército de 

quase 7 mil homens e conseguindo êxito na expulsão dos espanhóis em 1776. 

A Espanha criou então o Vice-Reino da Prata, numa tentativa de consolidar o 

extenso território da região sob apenas um governo. O vice-reino incluiria as maiores cidades 

da região, Buenos Aires, Santa Fé, Corrientes; os países do Paraguai, Bolívia, Uruguai e o 

estado do Rio Grande do Sul. Todo esse imenso território estaria sob domínio de Pedro de 

Ceballos, escolhido para vice-rei (TERRA, 1993).   

O espanhol Ceballos organizou então uma grande empreitada para reconquistar os 

terrenos perdidos para Portugal e avança pelo território sul do Brasil, chegando até a cidade 

de Laguna, onde encontrou forte resistência civil. Segundo Mano Terra (1993), quando 

Ceballos conquistou novamente Sacramento e se preparava para consolidar o domínio, 

atacando por terra o Rio Grande, as coroas portuguesa e espanhola organizaram o Tratado de 

Santo Idelfonso (1777), que retirava novamente Sacramento e Missões de Portugal e 

entregava-a à Espanha, e colocava sob posse de Portugal quase todo o território do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina. 

O território das Missões só seria reintegrado à colônia portuguesa no início do 

século XIX, em 1801, porém através de lutas locais, sem a ajuda oficial de Portugal, que por 

sua vez já estava mais preocupado com os avanços de Napoleão sobre a Espanha do que com 

as fronteiras da colônia no Novo Mundo. O que se seguiu nos próximos anos foram 

investidas, conquistas, recuos e perdas humanas e territoriais em ambos os lados. 

Entender esse começo complicado de indefinição de territórios nos ajuda a 

compreender como surgiram os tipos humanos nesse local. De acordo com Mano Terra 

(1993), em primeiro lugar é preciso observarmos o peão de campanha que, durante todo esse 

processo de avanço territorial, é o personagem que vai investindo mais estrategicamente e 

menos belicosamente sobre os territórios indígenas, consolidando o território através da 

integração entre a população que vai se estabelecendo aos poucos. 

Segundo o autor, a figura do peão de campanha é a origem do que conhecemos 

como gaúcho. Nas palavras do autor: “Desde logo são dois subtipos os mais comumente 

encontrados: o peão radicado, com moradia e trabalho fixos e o peão nômade, andarilho, 

também chamado de gaudério. Os dois subtipos um pouco mais tarde são denominados 
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gaúchos” 
13

(1993, p.156,157). Essa figura e sua denominação serão usadas tanto na colônia 

portuguesa quanto na espanhola. 

É sobre essa figura que nos indagamos quando escutamos a canção de Raul 

Ellwanger, O Gaúcho
14

.  

Vou pelos campos da minha terra 

Sem patrão e sem espera, 

laçador de boa mão 

Tenho o destino da boiada 

Rodo, rodo pela estrada, 

Ando atrás não sei de não 

 

[...] 

 

Gaúcho crescendo forte, 

bom na trova e no baralho 

Pouca mágoa e muita sorte, 

Sem ver água nem trabalho 

Tenho gozo nesta vida, 

Na vida zombo da morte. 

 

Aquele que tropeia pelos campos – na maioria das vezes, solitário –, que não 

possui patrão, que não tem um destino certo é o mote que Ellwanger escolhe para explicar o 

comportamento do gaúcho. Não guardar mágoa (ou sem prender-se às lembranças ruins), 

divertir-se (com a trova e o baralho), desconhecer o “não” e entregar-se à sorte são, para o 

compositor, as características desse tipo destemido. Para entendermos como formou-se esse 

ideário ao redor do gaúcho, é preciso compreendermos um pouco de sua construção. 

Vitor Ramil nos traz uma definição bastante esclarecedora do termo ao mesmo 

tempo em que descreve a origem de alguns problemas de identificação em relação ao resto do 

país: 

Originalmente, gaúcho é o rio-grandense do interior, que trabalha a 

cavalo em fazendas de criação de gado, o mesmo personagem que, no 

passado, participou das guerras e revoluções em que o estado [sic] se 
envolveu. É um tipo comum aos vizinhos Uruguai e Argentina, com a 

diferença de que nesses países gaucho (gaúcho) é simplesmente o 

homem do campo, nunca um gentílico que designe os habitantes dos 
centros urbanos. É significativo que, no variado leque de tipos 

regionais brasileiros, esse mesmo gaúcho tenha se estabelecido como 

marca de representação de todos os rio-grandenses [do sul], 

                                                             
13 Grifos do autor. 

14 Disco: Teimoso e vivo . Faixa 17 Ano: 1979. Gravadora: Gravação Independente / Edição Privada. 
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justamente ele, que nos vincula aos países vizinhos, que nos 

“estrangeiriza” (RAMIL, 2004, p. 12). 
15

 

Gostaríamos de destacar essa última frase da citação, quando Ramil observa que, 

no imaginário nacional, o que define o sul-rio-grandense é justamente seu contato com os 

países vizinhos. 

O termo gaúcho, no início, era usado com tom negativo devido ao seu caráter de 

andarilho, de desprendimento, por prestar tanto serviços de vaquejada quanto paramilitares, 

trabalhando para latifundiários em guerrilhas. Também começa a se fortalecer a figura do 

caudilho que eram os grandes proprietários com poder político crescente. 

Com a ajuda desses últimos, o território que hoje é o Uruguai foi invadido 

diversas vezes por Portugal na intenção de aumentar o território da colônia até o Rio da Prata. 

A tensão aumentou na região quando o então príncipe regente de Portugal, Dom João e a 

família real precisaram vir para o Brasil fugindo da invasão francesa. Conquistar a Bacia do 

Prata se tornou uma questão de represália à Espanha, dominados por Napoleão Bonaparte, e 

ao mesmo tempo fortalecer-se frente ao cenário internacional. 

Em 1825 estourou então a Guerra da Cisplatina, envolvendo o Brasil que acabara 

de passar por sua independência e a Argentina que também passara há pouco tempo por 

períodos políticos conturbados. A guerra seguiu até 1828, quando aquela região se tornou 

independente de ambos os países, com o nome de República Oriental do Uruguai (ÁVILA, 

2011). 

Porém, segundo Ávila (2011), é preciso não enxergar o local como apenas 

consequências de mandos e desmandos dos caudilhos, pois a população, apesar da lealdade 

relativa, nem sempre seguia passivamente as ordens vindas desses latifundiários-políticos, 

muitos deles com caráter carismático. Alguns deles começaram a cooperar entre si para 

compensar as perdas de territórios, criando alianças para proteger-se de ataques. Começou a 

existir uma cultura em que o poder local (não oficial, podemos dizer), negociado, também era 

uma referência. 

Esse comportamento deu origem à Guerra dos Farrapos (1835-1845). De acordo 

com Ávila (2011), Revolução Farroupilha pode ser atribuída a um conjunto de fatores: a 

insatisfação com relação às perdas de territórios na Guerra da Cisplatina, o combate ao 

contrabando de gado, promovido tanto pelo governo brasileiro quanto pelo recém-criado 

                                                             
15 Aspas e destaques do autor. Colchetes nossos. 
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governo uruguaio, e principalmente, o papel coadjuvante que a economia do sul estava 

tomando no cenário nacional, vista apenas como defensores da fronteira meridional. 

A revolução durou dez anos e trouxe consequências que até hoje são sentidas no 

Rio Grande do Sul. De acordo com Ávila (2011), o hino sul-rio-grandense faz referência 

simplificada à Revolução Farroupilha quando menciona, em seu estribilho, a “ímpia e injusta 

guerra”
16

 e clama à população a seguir o modelo da façanha rio-grandense.  Foi de fato a 

única revolução nesse período que teve um caráter separatista e que logrou êxito por 

determinado período. 

Como destaca o autor, essa possibilidade de separação pode ser atribuída aos 

vínculos com a Região Platina. Entendemos aqui que esses vínculos são tanto políticos e 

econômicos quanto sociais e culturais, visto que, como mostramos acima, a ocupação do 

território se deu de forma muito lenta e baseada nas negociações e conexões locais, ao 

contrário de outras partes do Brasil, onde a força da coroa portuguesa se mostrava com muito 

mais intensidade. 

O próximo e mais grave conflito que se seguiu na região será a Guerra do 

Paraguai (nome pelo qual é conhecida no Brasil). Àquela altura, o Paraguai era uma potência 

na América do Sul: com o fortalecimento econômico através das indústrias têxteis, 

armamentistas, de ferrovias e de trens, esse país conseguiu surpreendente crescimento no 

início do século XIX, fazendo seus produtos competir com os manufaturados ingleses. 

A atitude seguinte de Francisco Solano Lopez, governante paraguaio, era 

conquistar territórios que lhe dessem acesso às vias marítimas pela Bacia do Prata. O Brasil 

estava interessado no controle do Rio Paraguai para domínio do tráfego comercial, a 

Argentina pretendia represálias por conta de territórios perdidos em conflitos contra o 

Paraguai e a Inglaterra precisava com urgência recuperar o mercado perdido para os produtos 

manufaturados paraguaios e assegurar a livre navegação na Bacia do Prata, única via de 

acesso à parte central do continente. Em outras palavras, a explosão da guerra era apenas uma 

questão de tempo. E ela veio em 1865. 

Não vamos nos adentrar a investigar detalhes da Guerra do Paraguai pois nossa 

intenção aqui é mostrar como a inconstância do território e tantos conflitos armados em tão 

pouco tempo contribuíram para uma formação identitária multidirecional, por assim dizer. 

                                                             
16 O hino oficial do Rio Grande do Sul pode ser encontrado na página da internet do estado do Rio Grande do 

Sul: http://www.rs.gov.br/o-estado/Simbolos-oficiais/35. 

http://www.rs.gov.br/o-estado/Simbolos-oficiais/35
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Porém convém lembrar que o Paraguai representou uma tentativa de crescimento 

independente e, de acordo com Ana Regina Falkembach Simão (2011), o momento de 

conturbação política do Brasil, que havia se tornado independente há algumas décadas, fez 

com que os interesses locais no sul ganhassem força e a questão Platina acabou por se 

transformar num lugar de disputas importantes, com muito temporárias e frágeis estabilidades. 

A Guerra do Paraguai durou 5 anos, de 1865 a 1870, e terminou com um cenário 

devastador para o Paraguai e enfraquecimento econômico e político de Brasil, Uruguai e 

Argentina. Leon Pomer demonstra no livro Os conflitos na Bacia do Prata (1979), que é 

impossível entender a formação dos países platinos sem considerarmos esses conflitos e que 

não há quem tenha razão e quem não a tenha. O que existem são disputas de território dentro 

de um contexto de formação de nações, que levarão a conquistas e guerras eventualmente 

maiores ou menores. 

Observar esse momento da América do Sul significa entendermos como o Brasil 

procurou construir uma posição hegemônica e o fez às custas de sua própria dependência 

econômica e endividamento com a Inglaterra e do massacre de mais da metade da população 

paraguaia. 

De acordo com Simão (2011), é preciso entender que até a proclamação da 

República, quando as fronteiras se estabelecem, o Brasil adotou políticas externas que ora 

interveem nos países vizinhos, ora se colocam em estado de neutralidade e, finalmente, opta 

por apenas vigilância das fronteiras. O objetivo do Brasil e dos outros países sempre foi a 

estabilização interna e consolidação das nações, aos moldes das nações europeias. As 

fronteiras serviram de bases para essa consolidação mas, no caso da região sul, as íntimas 

relações com os países platinos acabaram por fazer com que as identidades estabelecessem 

um diálogo, uma identificação local. 

A seguir, o mapa da atual divisão política da região que nos referimos. 
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Fonte: http://www.guiageo.com/america-sul.htm 

Essas aproximações podem ser pensadas também pelo viés dos laços territoriais. 

Em outras palavras, além das questões políticas, a proximidade geográfica igualmente nos 

trará explicações importantes sobre essa formação territorial. A princípio, é interessante aqui 

percebermos que, se observarmos a fronteira não como uma linha, mas como uma 

espacialidade ao redor da linha, encontraremos o pampa como a grande área comum, cortada 

pelas fronteiras nacionais. No site oficial do IBGE
17

 temos uma noção do pampa no Brasil, 

que representa 2,07% do território nacional. 

                                                             
17 http://www.ibge.gov.br 

http://www.guiageo.com/america-sul.htm
http://www.ibge.gov.br/
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Fonte: Mapa de Biomas do Brasil e o Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE, 2004. 

Ao estudar a história ambiental do pampa no Rio Grande do Sul, Paulo Afonso 

Zarth e Marcos Gerhardt contribuem para nosso trabalho com uma análise socioambiental da 

formação gaúcha. Os autores nos trazem dados do IBGE, que nos informam que o pampa é 

formado por cerca de 176.496 Km², abrangendo territórios brasileiros, uruguaios e argentinos, 

caracterizado por um solo aplainado, úmido devido à presença dos rios e da proximidade dos 

oceanos, e com uma rica fauna e flora. Em relação ao Rio Grande do Sul, observamos que o 

pampa ocupa mais de 50% do território, espalhando-se por sul, leste e oeste do estado. 
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Esse mapa, localizado no texto de Zarth e Gerhardt e extraído do Mapa de Biomas 

do Brasil, fonte IBGE, nos mostra a divisão entre mata atlântica e pampa, mas também nos 

mostra como as áreas antrópicas
18

 não preenchem uniformemente toda a fronteira com o 

Uruguai, concentrando-se mais ao noroeste do estado, na chamada tríplice fronteira, e também 

na região sul, onde o contato com o mar e o litoral recortado facilita o tráfego aquático. 

Lembrando-se dos compositores que escolhemos pesquisar, observamos que esse 

mapa nos mostra também como as cidades de Uruguaiana, Pelotas e Porto Alegre (origens dos 

compositores) se posicionam de forma diferente: Uruguaiana mais próxima da tríplice-

                                                             
18 Definidas como áreas afetadas e/ou povoadas pelo homem. 
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fronteira, Pelotas numa região mais portuária, na fronteira sul, e Porto Alegre, a leste, mais 

distante da fronteira. 

No mapa sobre a concentração demográfica do Rio Grande do Sul, de acordo com 

o senso de 2010 realizado pelo IBGE, observamos que há uma concentração populacional na 

região metropolitana de Porto Alegre e na região norte do estado, mas na área do pampa há 

uma distribuição relativamente homogênea, com maior concentração na região das cidades de 

Santa Maria e de Pelotas: 

 

 

 

Como vimos, durante o processo de disputas e divisões dos territórios, além dos 

interesses oficiais, negociados nos acordos entre as metrópoles e/ou nações recém-formadas, 

caudilhos argentinos, uruguaios e brasileiros também possuíam seus acordos locais, 

autônomos, os quais tratavam de interesses que nem sempre eram os mesmos dos Estados. E, 
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como afirma Targa, “essas alianças – que envolviam a cedência de homens, cavalos, dinheiro, 

armas e a concessão de asilo — se faziam à revelia mesmo das políticas e alianças dos 

governos dos respectivos 'Estados Nacionais', entre eles o Brasil.” (1991. p. 313). Para o 

mesmo autor, 

(...) os Estados constituíram-se ao longo do século XIX, realizando 

experiências sociais, políticas e econômicas diferenciadas; o Rio 

Grande do Sul foi a parte do território brasileiro mais afetada pelos 
problemas criados pela fronteira, pela vizinhança de projetos políticos 

e sociais que eram opostos à sua constituição e pelas guerras 

engendradas pelo processo de formação desses Estados. Por fim, até o 

final da guerra dos Farrapos (em 1845), não era clara a opção da 
classe dominante do Rio Grande do Sul pela integração ao Brasil 

(TARGA, 1991, p. 316). 

Sendo a região do pampa formada por uma grande planície, essa característica 

transformou-a em um corredor de passagem, lugar de transição entre os domínios portugueses 

e espanhóis, ao contrário dos meios fluviais da região do Pantanal e das barreiras florestais 

dos estados ao norte. Longe da produção agrária nordestina, dominante nos tempos coloniais, 

e com poucos pontos de exploração mineradora, ao contrário de outras regiões mais ao centro 

do país, a planície sulista facilitou produção pecuária, desenvolvendo o gado para o consumo 

de carne e de couro. 

É necessário salientar que para os agroexportadores escravistas 

brasileiros era tão importante manter dentro do território brasileiro 

uma área fornecedora de charque e de animais de transporte, quanto 
deixar as portas abertas à concorrência estrangeira, dada a importância 

estratégica dos dois produtos. No caso particular do charque, o Rio de 

Janeiro podia então jogar com a oferta interna e a externa do produto 

(TARGA, 1991, p. 320). 

O aumento da importância econômica dos pecuaristas e charqueadores gerou 

também aumento do poderio bélico local, destinado à defesa das fronteiras nacionais e locais, 

ainda muito vulneráveis e maleáveis. Os outros proprietários de terras no Brasil faziam parte 

de um território um pouco mais estável por assim dizer, daí uma necessidade menor de 

organização militar privada. Essa relação entre os grandes proprietários do sul e do resto do 

Brasil é classificada por Targa como de “mútua complementariedade, dependência e 

oposição” (1991, p. 320). 

Com o passar do tempo, a sociedade rio-grandense foi se tornando mais 

complexa. Ainda no século XIX começaram a surgir propriedades de menor extensão e com 

mão de obra não-escrava. Esses pequenos proprietários rurais se baseavam em um trabalho 

familiar livre, o que ajudou na diversificação dos produtos, no fornecimento de alimentação 
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para as tropas de passagem, na multiplicação dos direcionamentos expansionistas e na 

miscigenação social. 

De acordo com Targa (1991), essa foi uma iniciativa apoiada pelo poder central 

brasileiro, já que enfraquecia os grandes proprietários tanto do ponto de vista de sua produção 

quanto de sua militarização. É o início de uma política social diferente do resto do Brasil, 

apoiada pelos grandes proprietários de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, interessados 

nesse enfraquecimento. Foram decisões políticas, portanto, com decorrências sociais e 

econômicas. A formação dessa nova classe média, ao lado do fator fronteira, segundo o autor, 

é fundamental para entendermos formação da diversidade social no Rio Grande do Sul. 

Entretanto, a criação e o fortalecimento do poderio bélico no Rio Grande do Sul 

trariam outras contextualizações ao cenário nacional. Os diálogos com o exército nacional 

para o desenvolvimento de técnicas militares resultou em aproximações políticas importantes. 

Apoiado em Boris Fausto, Targa (1991) nos mostra que durante a Primeira República o Rio 

Grande do Sul foi o estado que mais contribuiu com Ministros da Guerra e presidentes do 

Clube Militar (organização política disfarçada de clube recreativo). 

Depois da Proclamação da República e com a criação do Partido Republicano 

Rio-Grandense (PRR), composto basicamente pela oligarquia formada pela classe dominante 

e pela força militar gaúchas, o estado começou a ganhar mais notoriedade no cenário 

nacional. Entretanto, não adentraremos mais no desenvolvimento político-partidário gaúcho, 

já que nosso objetivo aqui é investigar sua formação social e cultural. 

Ellwanver, na canção O Gaúcho, nos indica uma direção para essa investigação ao 

descrever este tipo social como o andarilho, que ultrapassa os limites em sua caminhada e que 

compreende a vida através desse desprendimento. Mas é preciso concluirmos também que o 

local onde ele habita transforma-se conforme ele se movimenta. O estado do Rio Grande do 

Sul não apenas contém a linha da fronteira, mas ele é a própria representação brasileira na 

fronteira sul, ou seja, é preciso entendermos a fronteira como uma região extensa além da 

linha que separa dois lugares diferentes. Por isso a constatação de Ramil ao identificar o 

“gaúcho” com alguém ligado às relações fronteiriças 

Não apenas as cidades de Uruguaiana, Santana do Livramento, Bagé, localizadas 

praticamente na linha da fronteira, mas também todo o estado sul-rio-grandense recebe 

influências diretas devido à proximidade com outros países. Mas em cada cidade as 
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influências são diferentes. Não entraremos ainda no mérito dessa questão. Basta-nos agora 

analisar a formação histórica da fronteira. 

 

1.2 – A fronteira transformada em símbolo e o pampa como mapa simbólico. 

No Brasil, a reflexão sobre a constituição da nossa identidade em diálogo com a 

alteridade esteve relacionada a, pelo menos, três vertentes diferentes: por um lado, com a 

nossa relação com a Europa, por outro, nossos diálogos com a América Espanhola, e, por fim, 

nossa expansão interiorana para o oeste, origem de violentos conflitos por posse de terras. O 

trabalho de José de Souza Martins (1997), referindo-se especificamente à expansão para o 

oeste brasileiro, esclarece-nos muito sobre a constituição da fronteira. 

Para o autor, a fronteira precisa ser compreendida a partir dos personagens que 

são intrínsecos a ela. Isso por que, explica ele, o ponto de vista de quem fala sobre a fronteira 

é fundamental para a compreensão final acerca do assunto. Martins entende que o ponto de 

vista do pioneiro, daquele que marcha em direção ao “progresso”, não dá conta do problema 

da fronteira pois não considera o ponto de vista de quem sofre a expansão – deixa de lado o 

depoimento da vítima. O viés econômico não é, portanto, suficiente para compreendermos 

como se desenvolve uma fronteira. 

O autor, por fim, nos ensina que a fronteira geográfica é a fronteira da história, é 

onde o homem se depara com valores que não são os seus e, por isso mesmo, é ali que ele 

repensa a história. A fronteira geográfica é a fronteira do humano. Ela se abre em 

multiplicidade de perspectivas quando o pesquisador se aproxima da complexidade da 

situação. 

No caso específico da pesquisa de Martins – a expansão agropecuária no interior 

do Brasil, avançando principalmente sobre os territórios indígenas –, é observado que a visão 

do desbravador capitalista é relativamente simplista. Isso produz um imaginário raso sobre a 

fronteira, um entendimento que a fronteira avança conforme se fazem necessários os 

interesses capitalistas, uma simples expansão. 

Martins, ao vivenciar diretamente o contexto e a “atmosfera” da fronteira, 

descobre que, além do interesse capitalista, existem situações muito específicas, como regras 

de sociabilidade, simultaneidade de acontecimentos, ausência do poder do Estado e 

fortalecimento dos poderes pessoais, geralmente autoritários e repressores. A tensão extrema 
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da situação violenta leva o autor a entender que há inclusive uma diferente concepção de 

pessoa e de humano entre índios e brancos. 

Ao aproximar-se da situação, Martins lança mão de uma estratégia inusitada: 

entrevista as crianças que estão no âmago desse processo. Os relatos são reveladores de 

sequestros, execuções e massacres que ocorrem com frequência na expansão capitalista. As 

vítimas dos raptos são quase sempre mulheres e crianças do sexo feminino, que são 

submetidas a trabalho escravo em fazendas de brancos “civilizados”. Mas o objetivo da cruel 

escravidão não é apenas o lucro, mas a destituição total de identidade. 

O estudo de Martins é muito importante para observarmos a fronteira não mais 

como uma linha topográfica que separa um lugar do outro. Ela é o lugar em si e uma situação 

específica. Ela constitui um espaço próprio e tem suas próprias relações temporais, históricas. 

O contato com o outro gera um constante desencontro com a própria identidade, pois há 

civilização em ambos os lados, concepções temporais diferentes e, principalmente, o diálogo 

entre essas concepções proporciona novas formas de pensamento. 

As identidades se interpenetram e as relações são mediadas pela necessidade do 

contato, gerando uma experiência de contemporaneidade constante, ou seja, uma noção de 

uma história constituída a partir de acontecimentos diários e cotidianos. A cada capítulo, 

Martins expõe suas reflexões teóricas e metodológicas em diálogo com seu comprometimento 

ético com a situação de extrema violência. Essas ponderações nos indicam um importante 

caminho de reflexão acerca da memória, que iremos abordar no próximo capítulo. 

Se pensar a fronteira é uma tarefa complexa, pensar a linguagem ou os símbolos 

linguísticos que ela produz é, ao mesmo tempo, um trabalho tão difícil e intrigante quanto 

necessário. Souza (2000), por exemplo, trabalha com as derivações culturais da fronteira. Em 

seu trabalho entende que, após estabelecida a fronteira física, ocorrem casos de “pós-

fronteira”, ou seja, “o resultado de uma complexa transformação da fronteira, ocorrida por 

meio da sua inflexão sobre si própria” (SOUZA, 2000, p. 195). 

É possível, portanto, pensarmos a fronteira enquanto camadas de relações, não 

apenas uma visão horizontal, planificada da situação, mas uma rede tão imbricada de 

interações, vínculos e separações, dependências e independências, associações e 

desassociações, que acaba por criar seus próprios símbolos, consolidados pelas próprias 

relações. Neste trabalho, Souza (2000) analisa os mitos criados a partir da relação entre a 

expansão política e econômica do Tocantins, mas sua teoria pode ser usada para chamarmos 
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atenção para a questão da criação de uma cultura de fronteira, dentro de relações específicas 

que delimitam identidades e mitos próprios. 

Nosso entendimento de fronteira acompanha essas duas definições, ou seja, a 

fronteira é uma situação específica de intercambialidade de identidades, onde negociam-se 

valores e onde cria-se uma cultura que localiza na fronteira um novo território. É importante 

entendermos que a fronteira não é o fim, uma simples delimitação territorial, mas um começo 

de novas relações. Hissa (2002) nos mostra um esclarecimento conceitual interessante: 

fronteira é diferente de limite. 

O limite, visto do território, está voltado para dentro, enquanto a 

fronteira, imaginada do mesmo lugar, está voltada para fora, como se 

pretendesse a expansão daquilo que lhe deu origem. O limite estimula 
a ideia sobre a distância e a separação, enquanto a fronteira 

movimenta a reflexão sobre o contato e a integração. Entretanto, a 

linha que separa os conceitos é espaço vago e abstrato (HISSA, 2002, 

p.34). 

A fronteira constitui-se, para Hissa, como o lugar de transições, interpenetrações e 

interseções; é o espaço da imprecisão, do vago; o espaço do ilimitado. É assim que o limite 

passa a ser fronteira: situação que expõe uma contradição pois o que deveria ser um ponto 

físico de limite, separação e demarcação entre duas ou mais identidades, torna-se um lugar 

próprio de indefinição. 

Hissa explica que a delimitação de uma fronteira está intimamente ligada à 

delimitação de poder, pois os limites são postos de acordo com a partilha do espaço por parte 

dos governos, transformando esse espaço em territórios (essencialmente políticos) que 

aparentam uma plenitude de soberania. Mas, esclarece-nos o autor, apesar de os governos 

terem o poder de estabelecer oficialmente esses limites, a fronteira possui uma mobilidade, 

uma transformação interna que os governos não são capazes de prever: 

A mutação da própria natureza dos limites e das fronteiras é uma 

resposta às transformações políticas, econômicas, culturais. Quase 
todas as mudanças estão mais ou menos integradas aos processos de 

modernização que, progressivamente, estabelecem cenários para a 

crítica dos próprios limites e para a inserção de ambientes integrados. 
Percebe-se, assim, a mutabilidade histórica da noção de limite 

(HISSA, 2002, p.34). 

Essa transgressão acontece, em nossa opinião, porque a história da fronteira é 

essencialmente humana. Ela é feita de relações entre culturas e essas relações são 

imprevisíveis à burocracia da organização estatal. Numa leitura de Foucault, Hissa explica 

que isso não significa que não haja ali também uma tentativa de controle por parte dos 
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governos; pelo contrário, nos momentos que se faz necessário controlar, é justamente na 

fronteira que o Estado se fará mais presente. 

Mas essas tentativas de parecer instransponível são escamoteações de uma 

realidade muito mais complexa. A linha, de certa forma, esconde as reais relações. É por isso 

que, para Martins (1997), a fronteira é justamente o oposto do que ela enuncia: não é o lugar 

de separação, mas de troca, de encontro, prenhe de multiplicidade e de mistura. 

A história da América Latina é marcada por uma relação muito particular entre as 

fronteiras nacionais. Não foram povos diferentes que estabeleceram seus limites territoriais a 

partir das diferenças culturais. Como vimos atrás, na região do Prata, as fronteiras foram 

traçadas segundo as conquistas econômicas e militares. A colonização ibérica separava o 

imenso espaço do novo continente apenas em território espanhol e território português. As 

diferenças entre as tribos indígenas que ali estavam não foram levadas em consideração 

quando Portugal e Espanha partiram para a colonização e administração de suas colônias. 

Mais tarde, o processo de independência dos países mostrou uma relativa 

homogeneidade cultural, que tendeu a transformar-se em heterogeneidade com o passar do 

tempo e conforme acentuaram-se as diferenças entre um e outro país. 

Entretanto, via de regra, a origem sendo a mesma, a geografia compartilhada e a 

história recente de eventos semelhantes (como as ditaduras militares no século XX), ajudam a 

aproximar os países latinos. A integração entre os povos no nosso continente é facilitada 

devido ao pertencimento à mesma raiz linguística e às histórias semelhantes de colonização e 

descolonização. 

Isso faz nossas fronteiras serem particularmente intercambiáveis. Usando Lins 

Ribeiro (2000), Nestor Garcia Canclini (2008a) explica, inclusive, que nosso continente 

possibilita a existência de “transmigrantes”, pessoas que passam por inúmeros países. 

Também são relativamente fáceis as trocas culturais entre países que pertencem à América 

Latina mas não são necessariamente fronteiriços.
19

 

Esse campo também está aberto à música devido ao alcance do idioma espanhol, 

do contato com o idioma português e devido também à intercambialidade entre os gêneros 

musicais. São comuns, inclusive, artistas que gravam suas composições cantando nas duas 

línguas. 

                                                             
19 Canclini cita as telenovelas mexicanas e brasileiras transmitidas em vários países da América Latina e os 

diálogos e difusão entre as literaturas hispano-americana e brasileira. 
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Ao falar especificamente de música, Canclini complementa: “com a intensificação 

dos contatos e intercâmbios, começam a ser elaboradas visões interculturais compartilhadas, 

como mostram os estudos sobre ‘argentinos e brasileiros’, nos quais se observa certa 

passagem da exotização recíproca para visões menos estereotipadas e mais compreensivas” 

(2008a, p.18). Retornaremos à questão musical em momento mais oportuno, pois nos 

interessa agora a perspectiva de Canclini sobre o indivíduo latino-americano. 

No início desse século XXI, a pergunta sobre o que significa ser 

latino-americano está mudando, as respostas outrora convincentes se 
desvanecem e surgem dúvidas quanto à utilidade de se assumir 

compromissos continentais. Aumentaram as vozes que intervêm neste 

debate: indígenas e afro-americanas, camponesas e suburbanas, 

femininas e provenientes de outras margens (CANCLINI, 2008b, p. 

24). 

Para Canclini, hoje a integração da América Latina não passa de maneira 

uniforme pelas determinações dos Estados, dos mercados ou da mídia, ao contrário do início 

do século XX, quando a centralização era mais evidente. Agora, em decorrência dos mercados 

especulativos, das migrações de trabalhadores conforme as necessidades econômicas ou 

políticas se impõem, existem processos multifacetados, decorrências de aspectos mais 

horizontais, e suas consequências são igualmente plurais. 

São muitas as implicações desse fato para as ciências que procuram interpretar a 

cultura. A primeira delas é a composição da estrutura genealógica de determinada cultura não 

mais presa a uma origem ou a uma única característica: mesmo não se ligando diretamente, é 

perfeitamente possível fazer paralelos entre artistas contemporâneos, como é o caso de Rick 

Mayock (2007), que relaciona Os Beatles com Friedrich Nietzsche tomando como ponto 

chave a questão da incompletude humana e a escrita enigmática; ou no caso de Richard 

Williams (2011), quando destaca a questão da angústia existencial, da sensação de 

deslocamento e de solidão, que aparece com tanta importância nas obras de Albert Camus e 

Jean-Paul Sartre, mas que podem ser observadas também no cool-jazz de Miles Davis
20

. 

É importante entendermos que, há um século, qualquer interpretação musical 

recorria à tradição como linha mestra e causa essencial da consequência musical. A abertura 

que o século XX proporcionou às nossas perspectivas influenciou não apenas a visão 

histórica, como também outros campos do conhecimento, como a musicologia. Paulo 

Castagna, em um texto dedicado à relação entre musicologia e vida humana, procura 
                                                             
20 Nessa última comparação, a contemporaneidade e o fato de Davis e Sartre terem se conhecido em 1949, 

apresentados por Juliette Gréco, torna mais evidente essa aproximação entre diferentes identidades. 
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apresentar a musicologia “como ciência humana e, sobretudo, como função humana”. Sua 

intenção é direcionar a pesquisa em música para a atenção à vida: 

Uma das possíveis funções da musicologia – uma delas, não a única – 

é nos ajudar a ampliar as visões de mundo: de um conjunto de linhas 
para uma teia sistêmica; de uma natureza exclusivamente civilizada da 

música para a música de natureza múltipla e de funções infinitas; da 

atribuição de valor apenas à nobreza de origem para o reconhecimento 
do valor de todos os sistemas vivos; de um mundo de inevitável 

escassez para um mundo de possível abundância. Passaríamos, assim, 

de uma musicologia baseada nas construções artificiais, deixando de 
fora tudo o que nela não se enquadre, para uma musicologia que se 

relacione com a vida, independentemente de como essa vida se 

manifeste (CASTAGNA, 2010, p. 16). 

 A segunda consequência dessa abertura é a crescente heterogeneidade de 

respostas à questão do hibridismo: cada contato tem suas características peculiares e seus 

resultados únicos. E tão específico que as manifestações artísticas são cada vez mais 

singulares e, ainda mais importante, cada vez mais susceptíveis a influências externas, mesmo 

para artistas consagrados por ligar-se a determinadas tradições
21

. 

O trabalho de Nestor G. Canclini (2008b), também analisa as decorrências 

culturais a partir das fronteiras, o que chama de hibridismo cultural. Os passados históricos, 

desde a colonização até a contemporaneidade, que fizeram parte da história de Brasil, Chile, 

Argentina, Paraguai e Uruguai, não só deram a esses países traços bastante comuns, como os 

tornaram companheiros numa característica que viria ser um dos principais termômetros das 

mudanças sociais: a música popular. 

Nos trabalhos desse autor, por exemplo, a produção musical tem importância para 

o que ele chama de “difusão translocal da cultura” pois “os cantores viajam, associam-se com 

amigos de outros países, compõem em parceria, e as gravadoras transnacionais os colocam em 

circulação pelo mundo afora” (CANCLINI, 2008b, p. 34). Para o autor, é necessário 

pensarmos a América Latina na conjuntura da globalização através das reflexões sobre 

autonomia e auto-gestão das nações, ao mesmo tempo em que a defesa da soberania nacional 

precisa estar em diálogo com as tendências neo-liberais de internacionalização das economias. 

Ao se referir à situação econômica e cultural dos anos 60 e 70 da América Latina, 

Canclini salienta que a arte modificou seu lugar, tornando-se independente das academias, 

comprometendo-se com causas nacionais (políticas ou não) e procurando não mais diferenciar 

                                                             
21 No disco Lado Z, de Zeca Baleiro (2007), o cantor Rolando Boldrin, conhecido apresentador de TV, cantor e 

compositor musical, fala em tom descontraído: “Onde Anda Iolanda... Pouca gente sabe que eu canto samba”. 



54 

 

arte e vida. Nos casos onde as ditaduras foram mais fortes, a arte teve papeis relevantes nos 

movimentos de contestação ao questionar símbolos da manutenção do poder vigente. 

Porém, segundo Canclini, o quadro do final do século XX modificou-se. Com o 

fim das ditaduras e a aceleração da globalização, o cenário é de arrefecimento das vanguardas 

artísticas e das propostas populares. Por outro lado, vemos estabelecimento de incertezas em 

relação ao futuro:  

(...) um conjunto de estudos sociológicos, antropológicos e 

comunicacionais sobre as artes, as culturas populares e a mídia que 
permitem analisar, com mais rigor e mais dados, as relações entre 

ofertas culturais, consumo e movimentos sociais. Mas esse avanço 

acadêmico ocorre em meio a uma incerteza socioeconômica e política 
quanto à viabilidade do continente (CANCLINI, 2008b, p. 45). 

Luiz Sérgio D. da Silva (2012) nos auxilia muito na compreensão do indivíduo 

latino-americano. Segundo esse autor, a América Latina encontrou suas próprias formas de 

apreender a realidade e o faz através dos ensaístas latino-americanos, entre eles, Octávio Paz, 

Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Cabrera Infante, Lezama Lima, García Márquez, 

German Arciniegas, Edouard Glissant, Guimarães Rosa, Buarque de Holanda, Severo Sarduy, 

Gillberto Freyre e José María Arguedas. 

De acordo com Silva (2012), a fronteira, por marcar o contato com a alteridade, é 

a marca da irreverência, da intertextualidade, da experiência multidimensional. O autor 

analisa que os ensaios revelam uma produção singular de uma cultura e consciência históricas 

baseadas na própria contingência da experiência e no diálogo que essa experiência estabelece 

com o passado. De acordo com o autor, esse intenso diálogo do novo com o tradicional 

proporciona um questionamento da história tradicional e oficial.  

Nas palavras de Silva,  

É essa rejeição pela história oficial que pode ajudar a localizar a 

diferença: a) interesse por enigmas, b) por sentidos únicos, c) 

reconstrução do assombro e da surpresa do novo, d) da aceitação e do 
impensável, e) do estudo e da névoa do sentido que separa o presente 

e o passado, f) história é síntese de uma ideia ou imagem (SILVA, 

2012, p. 554). 
22

 

Silva analisa que os ensaios possibilitam a reflexão sobre como o sentido pode ser 

produzido a partir da experiência temporal latino-americana privilegiada de interculturalidade. 

Em sua definição de fronteira percebe-a como uma involução, não no sentido de regressão 

                                                             
22 Tradução nossa. 
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evolutiva, mas na acepção de dobrar-se sobre si mesma, produzindo uma autorreflexão 

constantemente renovada. Por isso são construções simbólicas históricas. 

De acordo com o autor, os ensaístas optam por estratégias linguísticas que 

identificam essa realidade fronteiriça de acordo com diversos níveis: um labirinto de 

possibilidades, narrativas, incompletude e incertezas. Dessa forma, a atenção ao detalhe, à 

especificidade, ao sentimento, à representação e à reflexão, denotam a preocupação com o 

momento da experiência e a forma como o passado é trazido ao presente através dessa 

experiência. 

América, terra de conflitos e encontros, continente-fronteira é a terra 

da alegoria, o lugar da resistência ao literal. Ambiente ideal para o 

barroco, a América é o desdobramento do Ocidente: compreensão, 
deformação e sobreposição. O barroco é o produto de uma época na 

qual imaginar é um ponto de partida para um pensamento que perdeu 

suas certezas e investiu em experimentos de misturas. O lugar da 

mistura e da fronteira (SILVA, 2012, p.557). 

De acordo com Silva, a fronteira é o lugar do excesso, onde se vislumbra o 

múltiplo, o recíproco, o reverso. Onde é possível coexistir, reordenar valores, expor a própria 

identidade. Elas devem ser compreendidas como produzidas histórica e socialmente, pois 

resultam de produções simbólicas que lhes dão sentido. 

Fronteiras são lugares de exacerbação e de excessos, onde os limites 

são atravessados, novas dimensões descobertas e reordenamentos 

encaminhados. Por isso, são espaços de ruptura e conflito: ambientes 
de extremidade, altos e baixos. Elaboram originalidade pela via da 

multiplicação da experiência. Realizam modificações espirituais que 

as aproximações sucessivas possibilitam. Produzem diferença. As 
fronteiras são exterioridades: resultados expressivos, figuras, formas, 

imagens, tipos. Elementos que permitem a teoria, a facilidade da 

relação: mais que identidade, coexistência, mais que sucessão, 

correspondência (SILVA, 2012, p.557-558). 

Na definição desse autor, a fronteira é uma construção simbólica, localizada 

espaço-temporalmente por sua concepção histórica. É o lugar do múltiplo, do recíproco e por 

isso, é o lugar onde os pensamentos são relativizados, subvertidos. É onde a incompletude é 

vivida como contingência, como incerteza. Denomina a fronteira como “a vitória da 

contingência”, pois é onde a história é arrancada da necessidade, do imperativo que só o 

contato com a alteridade permite. É onde o indivíduo pode “deslizar”, onde os limites são 

questionados e onde as certezas oscilam. 

Por isso, o autor identifica a fronteira como o lugar do devir, pois faz coexistir 

diferentes durações. É o lugar onde a realidade “involui”, ou seja, onde ela dobra sobre si 
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mesma. Silva explica: “Proliferação, propagação, povoamento produtor de híbridos, o devir é 

uma involução. Involução no sentido de dobra: o involuto é aquele que tem as bordas 

enroladas para dentro, mas não no sentido da regressão ao menos diferenciado” (SILVA, 

2007, p. 173). Por isso, a fronteira não apenas interpreta a diferença, mas produz a diferença 

ao experimentá-la, ao abandonar a busca por origens a favor do intercâmbio e da mutação. É 

abandonada a busca por uma concepção total, a favor do desdobramento de que cada 

experiência pode produzir.  

Segundo Canclini (2008a), existem diversas explicações para os fenômenos de 

formação identitária na América Latina, e nos esclarece que o termo identidade tem sido 

preterido ao termo identificação, nos mostrando como a ideia do trânsito, do mover-se, tem 

sido forte no final do século XX. Uma das explicações é a fronteira como responsável por 

criar mapas simbólicos ou mapas de sentido, ou seja, espaços movediços ao redor das linhas 

fronteiriças geopolíticas. Molduras naturais, sem margens definidas, para a constituição de um 

quadro complexo de relações. Esses mapas se transformam aos poucos em função da 

mobilidade em torno da fronteira, que persiste enquanto a linha que separa os estados 

nacionais. Esse conceito é desenvolvido, de acordo com Canclini, pela psicanalista e crítica da 

cultura, a brasileira Suely Rolnik (2001). 

De acordo com essa pesquisadora, a subjetividade na América Latina pode ser 

compreendida através das experiências que o indivíduo tem e que é capaz de internalizar, 

relacionando com experiências anteriores. Rolnik usa a antropofagia e o Manifesto 

Antropofágico de Oswald de Andrade para explicar que as identidades estão intimamente 

ligadas à vibração e ao movimento. 

A antropofagia, relida e retomada na década de 1920, durante a Semana da Arte 

Moderna em São Paulo, remetia aos atos indígenas em um ritual de devorar seus inimigos 

para a apreensão de suas qualidades. Agora, vista pelo viés da arte, a antropofagia adquire a 

função de ritual cultural, através do qual o indivíduo devora o que é externo a ele, engole, 

digere, mistura com o que já tem dentro dele através de outras experiências, e expele através 

de uma nova visão. 

Rolnik entende a antropofagia como um ato de resistir às imposições externas, 

pois nega hierarquias e sistemas fixos de valores, e ao mesmo tempo cria novos valores 

através da vitalidade das experiências presentes. Para a autora, esse pensamento é 

extremamente atual, já que o capitalismo mostrou-se incapacitado para estabelecer um mundo 
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sem diferenças e já que hoje a hibridação entre as culturas dissolvem hierarquias através da 

flexibilização da realidade e da irreverência a sistemas pré-estabelecidos de conhecimento. 

Para a autora, no texto Subjetividade Antropofágica (1998), a antropofagia 

depende, em primeiro lugar, de uma relação aberta à alteridade: enxergar, desejar, desbravar o 

outro sem medo; em segundo lugar, o próprio corpo do sujeito precisa estar aberto a novas 

experiências, precisa estar capacitado a vibrar conforme as ondas das experiências externas a 

ele; em terceiro lugar, a autora aponta que é preciso um fator interno que dê consistência às 

experiências recebidas, algo que condense a formação de um “em casa”, uma “casa 

subjetiva”, que esteja relacionada a “critério ético de seleção das escolhas”; em quarto lugar, 

aponta que o indivíduo constitui uma subjetividade impessoal, ou seja, dispersa, 

multiconectada; a quinta e ultima característica é o risco de uma ausência de critérios éticos 

para a adesão. 

Rolnik nos mostra que a antropofagia possui a característica do desejo permanente 

da mistura de universos diferentes, proporcionando ao individuo mover-se, construir seu 

território, transcender seu espaço geográfico original, fixo, a favor de um roteiro de acordo 

com suas experiências. Nas palavras da autora, 

Fazer cultura antropofagicamente tem a ver com cartografar: traçar 

um mapa de sentido que participa da construção do território que ele 

representa, da tomada de consistência de uma nova figura de si, um 
novo “em casa”, um novo mundo (ROLNIK, 1998, p.6). 

Poderíamos pensar o pampa gaúcho como um mapa simbólico? Como uma região 

que transcende a fronteira, criando uma identidade do indivíduo que transita? Em que termos 

poderíamos pensá-lo? 

Para respondermos a essa questão, tomaremos de início as palavras de Aldyr 

Garcia Schlee (2002), no texto Integração Cultural Regional. Para o autor, o pampa chega 

quase a ser uma comarca independente, autônoma. Nas suas palavras, 

Situo-me, então, no Rio Grande pampeano e no Uruguai, focos deste 
encontro. Encontro que se justifica pelo reconhecimento de que, entre 

o Uruguai (e parte da Argentina) e parte do Rio Grande do Sul 

estabeleceu-se uma cultura comum do homem do pampa, a chamada 
cultura gaúcha, como sua respectiva literatura, por cima das fronteiras 

nacionais e das barreiras linguísticas. É a comarca pampeana... 

(SCHLEE, 2002, p. 63). 

Para Lenhardt (2002), é preciso entender que os interesses dos Estados nem 

sempre coincidem com os interesses das comunidades locais, pois estas se edificam no 



58 

 

cotidiano das práticas culturais, onde o espaço é traçado junto com a memória, e o tempo não 

segue o mesmo ritmo das datas oficializadas diplomaticamente. Lenhardt nos traz a expressão 

“cotidiano imemorial” para explicar essa cultura que não segue a base técnica dos Estados. 

Se a fronteira é menos uma linha do que um espaço, deixa-o entender 

a definição da palavra latina limes (daí o limite) que em Ovídio ou 

Tito Lívio designa o caminho que separa dois campos, o espaço que 
permite não transgredir nenhuma das proibições acerca dos 

respectivos espaços, espaços de ajuntamento, articulação como se viu 

no caso das faceries. A limes, então, o limite designa um intervalo, 
uma margem, uma borda sem apropriação, mas dotada de todos os 

valores políticos, simbólicos, religiosos que a mitologia grega reúne 

sob a égide de Hermes (LENHARDT, 2002, p. 29). 

De acordo com o autor, Hermes é o deus da mobilidade, da multiplicidade, da 

ruptura das muralhas, mestre das portas e das encruzilhadas; por isso, é o deus das passagens, 

dos limites ultrapassados, mas também é o deus que defende a permanência das passagens, ou 

seja, não procura resolvê-las, mas conservá-las para que outros possam passar. Para o autor, o 

deus Hermes, possibilitando a transgressão entre os limites, é a divindade que dará 

consistência aos pensamentos dicotômicos gregos (bom-mau, dentro-fora, verdadeiro-falso, 

divino-humano, etc), por isso é o ídolo que dá consistência às experiências, é quem estabelece 

a passagem de um estado a outro estado. 

Sandra Jatahy Pesavento (2002), ao refletir sobre o texto de Lenhardt, entende que 

Hermes, “é uma figura que se aproxima de tudo aquilo que nos evoca a fronteira e a própria 

história das gentes e dos territórios que a ela se associa. De uma certa forma, Hermes sacraliza 

nosso objeto e conduz a essa nova reflexão...” (2002, p 35). 

Ao mesmo tempo, é o deus da transgressão das fronteiras do pensamento, 

transcodificando os sentidos e os costumes. 

Ora, o espaço da fronteira, do limes, traz em si uma terceira dimensão, 

um plano em descompasso que permite apreender o território a partir 
de um ponto de vista tanto externo como interno. A fronteira que 

procurei mostrar retomando a definição do limes como caminho entre 

dois territórios e não pertencendo nem a um nem a outro mas aos dois, 
abre a perspectiva de um terceiro olhar, nem perdido na singularidade 

do lugar, na cor local, no genius loci, nem perdido nas brumas da 

abstração universalizante (LENHARDT, 2002, p. 30). 

O “terceiro olhar” a que Lenhardt se refere é essencial para pensarmos o pampa 

gaúcho como um mapa simbólico. Em diálogo com Lenhardt, podemos pensar o texto de 

Sérgio Cardoso, O Olhar Viajante (do Etnólogo) (1998), em que este autor reflete sobre a 

questão do deslocar-se para o alargamento do olhar, já que “as viagens, na verdade, parecem 
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ampliar – intensificar e prolongar – o mesmo movimento que cotidianamente verificamos no 

exercício do olhar” (1988, p. 358). 

De acordo com Cardoso, as viagens são responsáveis pela descontinuidade no 

pensamento, estabelecendo a fragmentação do todo, o estabelecimento de lacunas e 

indeterminações. Para o autor (apoiado na teoria de Merleau-Ponty), é preciso entender o 

tempo não como um contínuo que se segue de um ponto ao outro, “mas autodiferenciação 

como modo de existência – temporal – do presente” (1988, p. 356), ou seja, uma 

presentificação da mudança, a adoção do tempo como uma simultaneidade e não como uma 

sucessão. Cardoso estabelece o presente não como um resultado do passado à espera de um 

futuro, mas sim o presente como um momento inevitavelmente inacabado, desintegrado, mas 

também em busca da configuração de um sentido presentificado. 

Ao refletir sobre o tempo da fronteira, Lenhardt entende que o olhar de quem 

infringe os limites estabelece uma compreensão semelhante de revisão temporal: “A época da 

globalização, na qual o gaúcho e nós mesmos entramos por portas diferentes mas para nos 

reencontrarmos todos em face de uma mesma catástrofe das fronteiras, implica uma reflexão 

inédita sobre a ancoragem no passado (espécie de territorialização ideológica) e a ancoragem 

no futuro (espécie de utopia ideológica)” (2002, p.33). 

Lenhardt pensa, portanto, na experiência de reformulação temporal que a 

globalização estabelece: um contato com a fronteira, com a alteridade, onde o passado e o 

futuro são reformulados a partir do presente que se apresenta sempre como novo. A 

experiência fronteiriça está ligada essencialmente ao presente, ao que é vivido (e vívido), e 

não ao que é pré-vivido, ou pré-estabelecido por leis extra-fronteiriças. Nas palavras de 

Lenhardt, “o limes é esse espaço utópico, inteiramente definido por uma prática e não por 

uma lei” (2002, p. 31). 

Para o autor, apesar de a fronteira cartográfica representar uma abstração, a vida 

ao redor dela tece novos sentidos. Por isso, a palavra hermenêutica (derivação da função do 

deus Hermes), que na definição tradicional historiográfica está relacionada à interpretação, na 

definição de Lenhardt está relacionada à estratégias do olhar quando há uma confrontação 

com a margem da fronteira. Hermenêutica, nesse caso, tem o caráter de mobilidade do olhar, 

de não permanecer preso a uma identidade, não ficar fixado no que apenas a paisagem 

apresenta; para o autor, essas estratégias hermenêuticas são os novos olhares que a fronteira 

possibilita ao ser vivida como transgressão, que ele chama de “espelhos sutis” (2002, p.34). 
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De acordo com Cardoso, o estranhamento provocado pelas viagens, que o autor 

chama depaysement, não advém da não familiarização com o ambiente para o qual o 

indivíduo se desloca (pois segundo o autor nunca se vai a lugares completamente estranhos). 

O que acontece no viajante é um desarranjo interno, pois a interioridade do tempo é rompida e 

já não é possível entender de forma separada passado, presente e futuro, mas um presente que 

problematiza as outras dimensões temporais: “Assim, nesse sentimento de estranheza, de 

‘alheamento’ e distância, seu mundo não se estreita, se abre; não se bloqueia, mas 

experimenta a vertigem da desestruturação (sempre, em alguma medida, marcada pela perda e 

a morte) que lhe impõem as alterações do tempo” (1988, p.359).  

Apesar de Cardoso se referir ao viajante de forma geral (podendo até chegar ao 

nível de turista), ao tratarmos da fronteira esse viajante é constante, diário em alguns casos. É 

uma identidade confrontada cotidianamente com a alteridade. No texto de Pesavento, a autora 

entende as fronteiras como símbolos, marcos simbólicos do que se entende como identidade, 

eu e alteridade, outros. 

Elas são uma “referência mental que guiam a percepção da realidade.Nesse 

sentido, são produtos dessa capacidade mágica de representar o mundo por um mundo 

paralelo de sinais por meio do qual os homens percebem e qualificam a si próprios, ao corpo 

social, ao espaço e ao próprio tempo” (2002, p. 35). Ou seja, marcos da identidade e da 

diferença projetados artificialmente sobre um território. 

Por isso, a autora entende a fronteira muito mais pelo viés cultural do que político: 

a fronteira seria o encontro de interpenetrações, de permeabilidades. Como Martins a entende 

como lugar de encontro e não de separação, Pesavento a compreende como lugar das 

conexões variadas, onde se separou previamente e culturalmente o que é identidade e 

alteridade, mas também onde as relações permanecem em constante intensidade, promovendo 

hibridações e miscigenações. Nas palavras da autora,  

O primeiro ponto a considerar seria o de entender a fronteira cultural 

como uma transcendência, acima e antes da geopolítica. Fronteiras 

culturais remetem à vivência, às sociabilidades, às formas de pensar 

intercambiáveis, aos ethos, valores, significados contidos nas coisas, 
palavras, gestos, ritos, comportamentos e ideias. Basicamente, a 

fronteira cultural aponta para a forma pela qual os homens investem 

no mundo, conferindo sentidos de reconhecimento (PESAVENTO, 
2002, p. 36). 

De acordo com Pesavento, pensar em fronteira cultural significa pensar em fixar e 

transgredir: é relacioná-la com a mobilidade e o contato que ela mesma propõe ao separar, é 
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dar-se ao trânsito e à passagem, ou seja, a fronteira estabelece limites, mas ao mesmo tempo 

propõe sua ultrapassagem. “Se a fronteira cultural é trânsito e passagem, que ultrapassa os 

próprios limites que fixa, ela proporciona o surgimento de algo novo e diferente, possibilitado 

pela situação exemplar do contato, da mistura, da troca, do hibridismo, da mestiçagem 

cultural e étnica.” (2002, p. 37). Esse diferente, esse novo, pode ser relacionado ao “terceiro 

olhar” que Lenhardt propõe e que Cardoso entende como um tempo essencialmente 

presentificado.  

Esse outro, esse terceiro, é, para Pesavento, “ex-cêntrico”, fora do centro, 

diferente e distante, ambíguo mas também ambivalente, dado ao estranhamento cotidiano, 

aberto à observação para novas formas de compreensão e novos ângulos do olhar. Para a 

autora, a fronteira (que ela se refere sempre como fronteira cultural), é o estado de reinício, de 

recomeço e Pesavento remete à nossa colonização para explicar que o chamado Novo Mundo 

representava para alguns descobridores e exploradores um lugar de reinício, uma terra ainda 

imaculada. 

Mas a formação cultural da América não se deu sobre um território virgem, 

inabitado. Ela está inteiramente ligada ao contato (nem sempre amistoso) com a alteridade. É 

dessa forma que cresceu e se desenvolveu o continente americano. “O que legitima entender 

dessa forma as fronteiras culturais é a possibilidade, sempre presente no conceito, de pensar 

um novo, de pensar um além, de estabelecer um pensamento ‘sem fronteiras’.” (2002, p. 38). 

A formação histórica trouxe particularidades interessantes para nossas fronteiras. 

Lançamos mão aqui das palavras de Lígia Chiappini, no artigo Multiculturalismo e Identidade 

Nacional (2002), quando analisa que a América Latina teve um desenvolvimento desigual 

devido a uma colonização difusa territorial e temporalmente.  Para a autora, a modernidade 

não se desenvolveu de forma linear, pois as áreas de ocupação na América Latina foram tão 

heterogêneas e as formas de dominação variaram tanto (política, econômica e culturalmente), 

que tradição e modernidade não seguiram uma continuidade, mas uma concomitância. 

Isso proporcionou o pluralismo das identidades e das temporalidades latino 

americanas mas também foi uma forma de resistência à homogeneização imposta por poucos 

colonizadores a muitos colonizados. Segundo a autora, apesar de existir uma tendência 

oposicionista entre multiculturalismo e modernidade (relacionando o conceito de nação à uma 

homogeneização identitária ou a um constructo imaginário), podemos compreender uma 

identidade nacional, unitária, mas que também concilia alteridades, que convive com o plural 
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e que intercambia contatos. Chiappini adota um tom conciliatório entre identidades nacionais 

modernas e a necessidade da intercambialidade. 

Ou seja, essas reflexões, com as quais me identifico, reconhecem que 

as identidades são históricas e relacionais, mas ainda identidades. Elas 
também reconsideram como fator enriquecedor o múltiplo e cada vez 

mais o múltiplo pertencimento dos indivíduos, suas ambivalências, as 

identidades ambíguas que se combinam: continental, nacional, 
regional, local, de idade, de gênero, étnica, profissional e de classe. A 

diversidade cultural e étnica é vista como desafio para a identidade da 

Nação, mas também como fator de enriquecimento e abertura de 
novas e múltiplas possibilidades (CHIAPPINI, 2002, p. 47). 

Se considerarmos problemas em comum como o contexto de tensão da Guerra fria 

e descolonização da Ásia e da África e as histórias particulares dos países latino-americanos 

percebemos também que os diálogos não dependem exclusivamente das fronteiras para 

ocorrer. Quando, na introdução desta tese, nos referimos ao passado recente de ditaduras 

pelos quais vários desses países passaram, foi em função de evocarmos experiências comuns 

entre regimes políticos autoritários e reações populares culturais.  

Exemplo disso é o movimento da Nova Canção Chilena, que era composta por 

nomes como Victor Jara, Ángel Parra, Rolando Alarcón e dos grupos Quilapayún e Inti-

Illimani (entre outros). Para Natália A. Schmiedecke, o disco Canciones Folklóricas de 

América, parceria de Victor Jara e Quilapayún, é um bom exemplo de como a identidade 

político-cultural latino americana dialoga o folclore temático e apropriação de tendências 

estéticas modernizadoras. 

 De acordo com Tânia da C. Garcia (2005), é interessante enxergarmos relações 

entre Chile e Argentina e a autora toma como referência, nesse último país, Tejada Gómez 

que assina em 1963 o Manifesto do Novo Cancioneiro, contando com a adesão de Mercedes 

Sosa, Manuel Oscar Matus, entre outros. De acordo com Garcia,  

Em termos estéticos, a Nova Canção, tanto na Argentina como no 

Chile contém informações específicas da cultura de seus respectivos 
países, no entanto, o intercâmbio musical entre os adeptos do estilo foi 

a marca do movimento. Como hora analisamos não é possível 

estabelecer limites definidos entre o Novo Cancioneiro na Argentina e 

a Nova Canção Chilena. Se existe uma intenção de fidelidade a uma 
cultura local, este local deve ser entendido como latino-americano. A 

Nova canção constrói uma identidade sonora entre os diferentes países 

da região, evidenciando o engajamento político do movimento que, a 
despeito de suas implicações, terá ainda o respaldo do mercado 

(GARCIA, 2005, s/p). 
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 Para Néstor Garcia Canclini, entretanto, é preciso certa cautela em tratar a 

modernidade como conciliadora, pois a modernização pode ser entendia também como uma 

tentativa elitista de aplainar diferentes temporalidades, homogeneizar discursos. Para isso, 

Canclini questiona: como podemos olhar sob um mesmo rótulo de “país de terceiro mundo” 

nações tão distintas como a Colômbia, a Turquia e a Índia, por exemplo?  

O autor entende a estética artística como uma forma de expressão nacional a partir 

do momento e que artistas latino-americanos não simplesmente transplantavam técnicas e 

temas, mas reelaboraram a partir de sua realidade, comprometidos com as demandas sociais 

que enxergavam. Daí a importância de olharmos atentamente para as artes. De acordo com 

Canclini, “em vários casos, o modernismo cultural, em vez de ser desnacionalizador, deu o 

impulso e o repertório de símbolos para construção da identidade nacional” (CANCLINI, 

2008a, p. 81). 

Esses aspectos de construção simbólica nacional são mostrados no trabalho de 

Florencia Garramuño (2009), quando compara o samba e o tango transformados, no início do 

século XX, em emblemas de nações recém-criadas, que precisavam de uma característica 

típica, específica, inimitável tanto do Brasil quanto da Argentina. Para Garramuño, em ambos 

os casos, há uma ênfase no eu-lírico, pois esse representaria o povo, o folclórico, em resposta 

a uma identidade europeia imposta. 

Em diálogo, podemos pensar no trabalho de Enrique Strega (2009), quando 

relaciona a Bossa Nova com Nuevo Tango e Vinícius de Moraes com Astor Piazzolla, quando 

os ritmos tradicionais, num momento de renovação, dialogam com novas tendências 

mundiais, principalmente com o jazz e com o blues, mas procurando não perder os vínculos 

tradicionais nacionais. É preciso estar atento aos aspectos políticos das afirmações culturais: a 

estética é pensada não apenas pelo compositor, mas pelas gravadoras, pelos produtores de 

festival, etc. O exemplo desses dois estudos serve apenas para ilustrarmos o que Canclini e 

Chiappini tratam como modernidades que não atropelam nacionalidades, mas dialogam de 

forma diferente. 

É interessante também notarmos a inter-relação que essas novas manifestações 

alavancam. O trabalho de Strega, por exemplo, relaciona os diálogos entre Bossa Nova e 

Nuevo Tango, destacando as apresentações de João Gilberto em Buenos Aires e analisando a 

divulgação do Nuevo Tango no Brasil. Já Garramuño relaciona o samba e o tango com as 

outras formas de arte. 
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Para a autora, a transformação desses dois estilos musicais em símbolos nacionais 

passou por projetos políticos muito bem definidos. Ela demonstra isso com as manifestações 

cinematográficas e literárias que retratavam a realidade urbana ao redor do samba e do tango; 

a imagem da mulher, ora como figura imaculada, ora como cruel sedutora; o uso da 

linguagem coloquial, que pode ser encontrada também na literatura. Aprofundaremos o tema 

da inter-relação entre as artes adiante, em momento mais oportuno. Por enquanto, queremos 

ressaltar que elas não são apenas resultado do que o artista observa, mas também contribuem, 

constroem, transformam e re-significam a realidade. 

A estratégia de Lígia Chiappini, semelhante à de Luiz Sérgio D. Silva, é investigar 

a literatura, privilegiando a subversão de uma linguagem culta a favor das regionalidades, não 

apenas em nível semântico, mas também no nível sintáxico da língua. Chiappini entende que 

João Simões de Lopes Neto, Cyro Martins, Hernandéz, são autores que valorizam esse tipo de 

escrita. Lenhardt também explora essa questão quando afirma que o pampa é uma “lhanura 

sem limites”, um “espaço sem bordas”, um lugar ilimitado, o qual tem sido explorado 

vividamente pela literatura argentina, uruguaia e sul-brasileira. 

Quando nos referimos ao pampa como mapa simbólico, espaço mítico, estamos 

apoiados nas palavras de Lenhardt, quando afirma que “a figura do ‘gaúcho’ está ligada a esse 

ilimitado. O território, mais profundamente ainda, a alma do gaúcho é uma paisagem, na qual 

só a silhueta do homem a cavalo estabelece um ponto assinalado na imensidade” (2002, p.30).  

Esse conceito de mapa simbólico nos ajuda a compreender os versos de Ramil em 

“Indo ao pampa”, pois ali o compositor se mistura a uma paisagem que não possui limites 

fechados, mas fronteiras móveis – tanto espaciais quanto temporais (transitando entre os anos 

de 1838 e 2000). Ao internalizar esses valores, o próprio personagem da música não assiste 

parado ao que acontece, mas desloca-se ao descobrir o que o pampa tem a lhe oferecer.
23

 Nos 

versos da canção podemos entender esse processo. 

Sou o futuro imperfeito 

De um passado sem lugar 

Com a missão de olhar pra tudo 

E em tudo viajar 

O personagem transforma-se no próprio sentimento fronteiriço. Nesse caso, o 

verbo “viajar” (conjugado como viajar em algo) mistura o significado inicial de percorrer, ir a 

                                                             
23

 Essa noção de movimentar-se não aparece apenas quando Vitor Ramil fala da fronteira e do pampa. Um bom 

exemplo é a música “De Banda”, do disco Longes (2004). Nela, o compositor faz uma releitura da música “A 

Banda” de Chico Buarque de Holanda, mas adotando a perspectiva não de quem assiste a tudo pela janela, mas 

transita e assume os papéis representados pela música, dando uma perspectiva de movimento. 
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algum lugar, com o ato de olhar e refletir livremente sobre o que se vê. Como as imagens são 

passageiras em uma “viagem”, o personagem frui esteticamente dessa realidade transitória, 

extraindo dela a mistura temporal entre passado, presente e futuro. 

As canções nos suscitam outros, novos e diferentes questionamentos, pois elas 

contêm uma possibilidade de diálogo diferente das outras artes, já que a interação nas 

composições, nos palcos (em algumas ocasiões), nas produções dos discos, remete a uma 

maior coletividade e troca de experiências entre os músicos. Isso leva a uma mistura de 

subjetividades diferentes sobre um mesmo trabalho. Diferentemente da pintura, por exemplo, 

que remete a uma produção um pouco mais particular e individual. Também diferente da 

arquitetura, que depende da fixação em um determinado substrato, a música possui maior 

mobilidade pois os músicos (e as músicas) podem transitar entre vários locais diferentes. 

O fazer-se da música é, portanto, diferente. Ela é passível de deslocamento, de 

mobilidade. E por isso o diálogo dela com a fronteira nos é tão providencial. Ir ao pampa é 

também carregar consigo os valores que compõem essa paisagem. É estabelecer o “terceiro 

olhar” que tomamos de empréstimo de Lenhardt: “uma terceira dimensão, um plano em 

descompasso que permite apreender o território a partir de um ponto de vista tanto externo 

como interno” (2002, p. 30). 

Há uma experiência semelhante na canção ¿Que se pasa? 

Que se pasa yo no sé 

Que se pasa yo no sé quién fue 

Que se pasa yo nada sé 

En la frontera oeste estaba a dormir 

Se pasó la vida y muerte en una nocturna barca 

Cuando la luna la iluminó en Plata 

Quando Bebeto Alves canta sua perplexidade ao observar a fronteira, podemos 

identificar um clima de mistério sobre o que a travessia pode nos oferecer. Vida e morte se 

confundem na paisagem noturna e vagarosa da fronteira mas o compositor, que parece estar 

acordando do sono, não sabe o que aconteceu, aparentando estar num lugar entre a vigília 

plena e o sono. 
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1.3 – A fronteira como lugar onde “eu” e “outro” se misturam. 

Para Aldyr Garcia Schlee, as novas identidades vão se tornando cada vez mais 

complexas, ao estado específico de cada fronteira em que os “outros” estão em “nós”, e o 

“nós” está nos “outros”, nós-outros passa a ser uma nova categoria, “nosotros”: 

É preciso, ainda, que a perspectiva de integração – incluindo ou não 

áreas preferenciais, uniões aduaneiras, zonas de livre comércio ou 

mercado comum – chegando ou não ao grau de comunidade 
econômica, se traduza na afirmação da democracia, não só na sua 

variante meramente política, mas também – e especialmente, social. 

Assim entendida, a democracia se torna o espaço do reconhecimento 

das diferenças, da aceitação do outro e da alteralidade, pela construção 
do nós como efetivo resultado do eu e do tu; enfim pela afirmação do 

nós, nosotros, nós outros (SCHLEE, 2002, p. 63). 

Para Schlee, elucidar essa relação complexa, esse constructo da nossa identidade, 

é uma tarefa que precisa levar em consideração diferentes e específicas relações entre classes 

e etnias em ambas as partes. Isso demanda um esforço político e intelectual que considere, 

como o autor disse, a diferença e o novo a partir dessa diferença dentro de uma dimensão 

democrática. 

Na obra Culturas Híbridas, Canclini entende que a porosidade das fronteiras “não 

implica indeterminação, nem liberdade irrestrita” (CANCLINI, 2008a, p. XXIX, XXX) pois 

as especificidades sócio históricas de cada fronteira levam a operações, coações (ou até 

supressões) próprias, relativas tanto ao trânsito das pessoas pela fronteira quanto à 

característica de cada cidade pela qual ele transita. Dessa forma, acompanhamos a reflexão de 

Canclini e Chiappini ao entenderem que apesar das culturas não serem completamente 

estáveis, rígidas, elas também não estão abertas de maneira irrestrita. Elas se adaptam 

conforme as contingências históricas se apresentam. 

Essas considerações, distintas e relativas, podem ser investigadas através das 

práticas culturais que ali aparecem aos poucos. A literatura é apenas uma dessas práticas mas, 

como mostra Sérgio da Costa Franco em Gente e Coisas da Fronteira Sul (2001), é possível 

entendê-las pelas relações econômicas (trocas comerciais, oferta de empregos, comércio 

nômade, lojas do mesmo dono em ambos os lados da fronteira, etc), casamentos binacionais, 

asilos políticos, festas tradicionais, manifestações religiosas, tendências de vestuário, 

transformações linguísticas, nomadismo do proletário rural, contrabando de mercadorias, 

criminalidade, etc. 
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Nessa obra, de caráter memorialista, Franco fala sobre a formação da cidade de 

Jaguarão, extremo sul do Brasil e chega à conclusão de que os processos de integração 

ocorreram espontaneamente, conforme as demandas postas e que apenas depois de 

estabelecidas as relações, as propostas oficiais vieram para sedimentar os laços na fronteira do 

sul do Rio Grande do Sul. 

Apesar de se referir pouco à produção cultural e mais à formação política de 

Jaguarão, Franco dá atenção às transformações no vocabulário e a tolerância que os 

professores desenvolveram para estabelecer o diálogo entre as culturas diferentes. Isso revela 

a preocupação do autor com a importância da especificidade cultural local, pois uma didática 

voltada para o público infantil fronteiriço, o cuidado com idiomas, linguagens e histórias 

heterogêneas, mostra o amadurecimento da região em relação à sua condição. 

O conjunto de relações que Franco nos traz e que explicitamos acima, vai se 

formando de maneira muito lenta e se consolidando aos poucos. Mas são sutilezas que 

definem a identidade local. Acreditamos que esse conjunto de relações pode ser entendido 

pelo que Canclini chama de “práticas discretas”. Esse autor, ao relacionar hibridação com a 

especificidade que cabe a cada fronteira, entende por “hibridação processos socioculturais nos 

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

gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2008a, p. XIX). 

Podemos entender melhor as práticas discretas se compreendermos que, numa 

situação de inconstância como é a fronteira, o homem vai procurando estabelecer contatos a 

partir de novas alianças. Lançaremos mão aqui do conceito de solidariedade que Betrand 

Badie desenvolve em O Fim dos Territórios (1995). Para esse autor, as relações fronteiriças, 

utilitárias por necessidade, não promovem uma abolição do território, mas uma nova 

utilização conforme suas próprias regras, flexibilizando, movendo as fronteiras, desafiando os 

traços oficiais.  

Numerosas associações com finalidades utilitárias transcendem as 

soberanias e os recortes territoriais. As solidariedades entre antigos 

membros dos mesmos colégios e das mesmas universidades mantêm 

não somente uma mesma socialização mas também uma mesma 
solicitude para trocar informações e apoios (BADIE, 1995, p. 161). 

Além disso, para Badie, a distância em relação ao poder central leva essas 

sociedades a substituírem instituições oficiais por instituições locais, com seus próprios 

regulamentos. A isso, Badie nomeia “solidariedades de substituição”, que são tentativas de 

corrigir anomias provocadas pela ausência estatal. Não é raro que o indivíduo sinta muito 
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mais um pertencimento local do que nacional. Para o autor, ao começar a haver de fato uma 

concorrência pela cidadania desse indivíduo, elementos de memória coletiva local podem 

acabar sobressaindo frente a tradições nacionais.   

A frustração criada pelo fracasso das instituições torna atraentes os 

laços fracos e informais oferecidos por uma grande variedade de redes 

de relações. Estas retiram então a sua força da sua capacidade de se 
destacarem dos territórios e de se lançarem em sobrelances eficazes 

que promovem espacializações múltiplas e por vezes míticas (BADIE, 

1995, p. 161). 

Essa característica solidária é bem visível no texto de Franco (2001), quando ele 

menciona que, no início do século XX, às vezes as agendas escolares uruguaias procuram dar 

conta de ambos os lados da fronteira. Para mostrar isso, o autor cita o depoimento de 1907 de 

um inspetor escolar uruguaio chamado Carlos Cabajal: 

(…) nossas escolas fronteiriças, disseminadas na extensa região onde 

domina a língua portuguesa e os hábitos e costumes brasileiros, e onde 

nossos compatriotas não sabem que o são – parecem não sabê-lo – , 
requerem, exigem, impõem uma especial formação para as crianças 

que as frequentam (CABAJAL apud FRANCO, 2001, p. 28). 
24

 

Essas práticas discretas são muito sutis e, às vezes, bastante voláteis, durando 

apenas o tempo das relações transitórias. Identificá-las depende de trabalho direcionado 

especificamente para isso. Por exemplo, se, por um lado, é fácil encontrarmos museus 

referentes à culturas municipais, estaduais ou nacionais, dificilmente encontraremos um 

museu que procure representar ou solidificar símbolos fronteiriços, pois eles são passageiros 

(mesmo que algumas fronteiras sejam mais antigas que determinadas cidades).  

Daí a extrema sensibilidade de Martins (1997) ao entrevistar crianças em uma 

região fronteiriça: elas falam através do vocabulário mais simples mas também, da forma 

mais crua, revelam a realidade violenta do local. A esse ponto, convém arriscarmos dizer que 

o tempo da fronteira é o tempo da curta duração e adiante tentaremos aprofundar essa questão. 

Contar história de uma fronteira requer a tomada de uma estratégia, que seja uma 

investigação através de sua economia, de sua política, de sua estrutura social. Como 

mostramos, alguns autores partiram da literatura. Mas independente do objeto escolhido, o 

foco da história deve voltar-se sempre para o ser-humano: é preciso enxergar a história das 

pessoas que estão na fronteira, e não a fronteira como história impessoal. É o trânsito desses 

homens e dessas mulheres, são as suas histórias que compõem a história. 

                                                             
24 Tradução nossa. 
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Se eventualmente alguém que queira encontrar o que ocorre em uma fronteira, 

viaja até ela e se posiciona na linha que divide a geografia, pouco encontrará de material para 

trabalhar. É preciso ouvir as pessoas que cruzam a fronteira de um lado ao outro, suas 

características, suas memórias, seus anseios. Do contrário, cairá naquela espécie de turista que 

viaja para uma cidade, conhece todos os monumentos, museus, teatros, bibliotecas, galerias, 

prédios públicos, mas vai embora sem ao menos conversar com uma pessoa da cidade, sem 

saber que a história não é o que se mostra empoeiradamente num pedestal de museu, mas sim 

o imaginário que se renova através da relação entre presente e o passado que convém ser 

lembrado. Um turista que se porta desta maneira, sai da cidade sem modificar o próprio olhar, 

sem se transformar em outra pessoa. 

Entretanto, quando ouve-se as pessoas da região, quando se deixa enxergar o 

mundo através dos olhares dessas pessoas, é possível almejar a compreensão de determinada 

realidade fronteiriça. Pesavento (2002) nos acrescenta ainda uma questão relacionada à 

historiografia: na fronteira e na história ocorrem experiências semelhantes, pois estar na 

fronteira é estar num lugar e num tempo imprecisos, é estar “no lugar de”. Nas palavras da 

autora, o “conceito de fronteira, portanto, que encontra consonância com a mesma condição 

do modo analógico da escritura da história: como narrativa, a história é sempre um ser como, 

um discurso sobre um ter sido, na fronteira entre aquilo que teve lugar um dia e a 

representação que dele se constrói” (2002, p.37).  

Quando tratamos a fronteira como esse lugar onde o “eu” e “outro” se misturam, 

estamos voltando nossas atenções para as pessoas que constroem essa cultura específica, de 

encontros, diálogos e construções cotidianas, contínuas. Lugar solidário e flexível pela 

necessidade do convívio em um território comum. 

 

 

1.4 – O disco Paralelo 30 dentro do contexto da fronteira permeável. 

Em 1978, o disco Paralelo 30 aparece como uma tentativa de explorar essa 

característica da sociedade gaúcha de estar sempre no limite, mas ao mesmo tempo, parece 

tentar dar uma nova identidade para os jovens músicos que surgiam até então. Tido como 

referência da música gaúcha, foi idealizado por Juarez Fonseca e realizado por este e por 

Geraldo Flach, então diretor-artístico da recém fundada gravadora Isaec. 
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O nome faz referência à linha imaginária paralela à Linha do Equador que cruza o 

estado do Rio Grande do Sul. Não encontramos uma explicação clara para a justificativa desse 

nome, mas podemos entender que se refere tanto à singularidade dessa região em relação ao 

resto do país quanto o fato de a linha também atravessar, além de outros países, a Argentina e 

o Chile. 

É preciso esclarecer uma questão sobre nossa escolha por esse disco. Quando 

entendemos que o Paralelo 30 foi um divisor na história da música popular no Rio Grande do 

Sul, estamos cientes que seu papel inovador foi precedido pela banda Almôndegas, que atuou 

na cena gaúcha entre os anos de 1974 e 1979, conseguindo lançar cinco discos e participando 

de vários festivais. As principais características de suas músicas era a mistura de regionalismo 

gaúcho com rock’n roll e música popular brasileira.  

Essa banda tem um papel fundamental para compreendermos que o Paralelo 30 

estava inserido em uma cena musical que já mostrava claros sinais de abertura. Apesar de não 

enfocarmos especificamente o trabalho da banda Almôndegas, nosso trabalho não pretende 

ofuscar o trabalho desta nem obliterar sua importância na história da música gaúcha. 

No entanto, o papel do Paralelo 30 como aglutinador de anseios de vários 

compositores dá ao disco um caráter de antologia de uma época. Tomá-lo como ponto de 

partida nos pareceu mais viável pois as perspectivas musicais diferentes, reunidas em um 

trabalho, dentro de um contexto opressor, são característica que dão ao disco a consistência de 

um manifesto de um grupo específico de músicos frente a uma nova realidade. 

Foi composto de doze faixas, na ordem, obedecendo a sequência do lado A e B do 

Lp original: ¿Que se passa?, de Bebeto Alves, Sem Rei, de Claudio Vera Cruz e Paulinho 

Buffara, Águias, de Nelson Coelho de Castro, Maria da Paz, de Carlinhos Hartlieb, Água 

Benta, de Nando d’Ávila, Fronteiras, de Raul Ellwanger, Te procuro lá, de Raul Ellwanger e 

Ferreira Gullar, De banquetes e de jantares, de Bebeto Alves, Ruínas de um sonho, de 

Claudio Vera Cruz e Paulinho Buffara, Admirado por todos, de Carlinhos Hartlieb, Como 

relâmpago  no céu, Nando d’Ávila, Rasa calamidade, de Nelson Coelho de Castro.  

A capa do disco, com as várias fotos dos compositores, distribuídos sem uma 

sequência linear, olhando firmemente para o público, demonstra o caráter de artistas que 

parecem passar uma mensagem de seriedade do disco; em segundo lugar, observamos que as 

mesmas fotos colocadas em “negativo”, parecem indicar uma tentativa de exibir para o 

público “algo mais” sobre os artistas, não apenas a aparência externa.  
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Além disso, como procuramos entender o disco como um momento de abertura, 

nossa análise se limitará apenas a seus músicos. Procuramos entender as consequências desse 

trabalho dentro de um contexto onde a fronteira possibilita uma relação identitária específica. 

Em outras palavras, o Paralelo 30 é, para nós, o momento em que os músicos gaúchos 

manifestam-se como portadores de uma cultura brasileira em diálogo aberto com outras e isso 

vai ter consequências para as gerações posteriores. 

O disco cumpre um papel histórico, portanto, de difusor das ideias que vinham 

sendo engendradas naquele momento. Nossa escolha por Raul Ellwanger, Bebeto Alves e 

Vitor Ramil está relacionada a três gerações de compositores diferentes: Ellwanger já trilhava 

caminhos de cantor e compositor dez anos antes do disco; Bebeto Alves estava então em 

início de carreira e Vitor Ramil não participou do disco, lançando seus primeiros álbuns no 

início da década de 1980, mas o consideramos como herdeiro do legado que o Paralelo 30 

deixou. A fim de visualizar comparativamente os compositores, a seguir, propomos a exibição 

de um quadro onde expomos brevemente a carreira dos três compositores. 



72 

 

Compositor Data e local de 

nascimento e 

infância 

Formação 

Musical 

Influências 

Musicais 

Início da 

Carreira 

Atividades como 

Músico 

Outras atividades 

Raul Ellwanger Porto Alegre, 

RS – 17 de 

novembro de 

1947. 

Formação 

familiar com o 

violão, o piano e 

o acordeom. 

Óperas alemãs e 

música popular 

brasileira. 

Meados da 

década de 1960 

Cantor e compositor. 

Possui 7 discos 

gravados até então. 

Estudou direito, sociologia 

e música. Participou da 

resistência ao Regime 

Militar, precisando exilar-

se em 1970. 

Bebeto Alves Uruguaiana, RS 

– 4 de novembro 

de 1954 

Influência do 

rádio – contato 

com o violão 

através das 

influências de 

bandas de 

rock’n roll. 

Música popular 

brasileira e  

Rock’n Roll de 

Led Zeppelin e 

The Beatles. 

Meados da 

década de 1970. 

Cantor, compositor e 

arranjador. Possui 23 

discos gravados até 

então. 

Trabalha também como 

publicitário e gestor 

público de cultura. 

Vitor Ramil Pelotas, RS – 7 

de abril de 1962. 

Formação 

familiar, com o 

violão e com o 

piano. 

The Beatles, 

Egberto 

Gismonti, Milton 

Nascimento, 

Chico Buarque. 

Início da década 

de 1980. 

Cantor e compositor. 

Possui 10 discos 

gravados. 

Dedica-se também à 

literatura e a ensaios 

teóricos que 

complementam sua obra 

musical e literária. 
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Na tentativa de compreender o disco Paralelo 30 e ouvir aqueles que 

cruzam a fronteira, procuramos os três compositores, que nos ofereceram suas visões 

sobre a situação de trânsito de quem vive nos limites. Ao serem perguntados sobre o 

que entendem por estar na fronteira, e ser um artista nessas condições, eles responderam 

enfatizando a mistura e o contato. Bebeto Alves respondeu da seguinte maneira
25

: 

A fronteira é isso. Justamente. A fronteira é tudo isso. Ali você 

tem o entendimento de que o limite não é limite nenhum. Não 
existe limite. É uma convenção. O limite geográfico que está ali 

é uma convenção. O limite cultural é outra convenção. No que 

que aquele país que está ali naquele prédio é diferente do meu 

aqui? É o mesmo lugar. 500 metros? No mesmo lugar. Claro, 
óbvio, a gente sabe que tem toda uma construção cultural 

diferente, mas que essa diferença nos possibilite a perspectiva 

de uma descoberta de mundo, mesmo, e não a tu te resumir às 
tuas coisas. Eu acho que o grande barato de tu viver numa 

cidade de fronteira, mesmo uma cidade pequena, cem mil 

habitantes, cento e cinquenta mil habitantes, é o dado 

cosmopolita que você vive ali. Tu recebe e vê pessoas de toda 
parte o tempo todo. Indo e vindo. 

26
 

É possível entendermos essas colocações de Bebeto Alves quando pensamos 

no argumento de Mano Terra (1993) de avanço estratégico que consolida, através da 

vivência entre brancos e índios, um território marcado pelo trânsito, pela ida e vinda de 

pessoas, que origina um lugar complexo e heterogêneo. Podemos destacar na fala do 

entrevistado como a construção cultural da fronteira é diferente pois possibilita 

descobrir novos “mundos”, não ser reducionista ou não estar preso a determinados 

paradigmas. 

[...] Inacreditável... a fronteira é um caldo cultural tão rico e que 

o Brasil não sabe, não conhece, não sabe o que significa. Tu 

falou uma coisa muito interessante... a diferença da fronteira do 
norte e do sul [Rio Grande do Sul]. É muito diferente. Até pelos 

contingentes, pelas etnias que compõem as fronteiras. Em 

Uruguaiana tem catalão, basco, francês, polonês, árabe, judeu, 

negro, índio pra caramba, índio a beça, espanhol, português... 
vai entender... ah, os caras saíram da Guerra dos Rosas na 

                                                             
25  Aqui reproduzimos trechos das entrevistas pedindo licença ao leitor pelo tamanho dos trechos 
transcritos. Entendemos que a reprodução das falas extensas é necessária pois, em primeiro lugar, nos 

fornecem importantes respostas para as perguntas que colocamos e, em segundo lugar, esta é uma  relação 

com o trabalho de história oral que explora não as respostas objetivas, mas o pensamento livre, a memória 

dilatada e a fala solta, de um testemunho que acessa as lembranças de forma não pragmática, mas bastante 

subjetiva. 
26 Bebeto Alves nos concedeu essa entrevista na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no dia 4 de setembro de 

2012. Ao tratarmos dessa entrevista, utilizaremos as abreviações B.A para Bebeto Alves e VH para o 

entrevistador. Todas as referências que se seguem neste capítulo são extraídas deste documento, salvo 

indicação contrária. 



74 

 

Argentina, foi uma guerra violenta que teve lá... vieram sem 

famílias, atravessavam a fronteira e ficavam lá. Quantidade de 

família francesa que tem ali... Se observar a arquitetura da 
cidade, tem prédios franceses. Lindíssimo. É muito louco. É um 

plano, um mar de terra. Atahualpa Yupanqui dizia: “La pampa 

és lo cielo al revés”. É plano e você tem uma abóbada celeste 
assim [gesto de completude]. Você vê assim. É muito louco. 

Dentro desses aspectos podemos perceber, por um lado, a ideia de 

interpenetração de identidade a que nos referimos anteriormente quando tratamos do 

trabalho de Martins (1997) e de um presente sempre retransformado, um sentimento que 

chamamos de contemporaneidade constante, que reelabora experiências 

constantemente. Por outro lado, mostra exatamente o processo de identidade 

interessante a Canclini (2008a) quando constata que é preciso vincular as misturas da 

formação local com a própria prática da história da região para não incorrer em 

interpretações estereotipadas. Nas palavras de Bebeto Alves, 

Então só pra concluir, quando tu fala de hibridismo do Uruguai 

e da Argentina, é legal, mas não são coisas que a gente absorve 

deles... são coisas que a gente convive, a gente vive junto. É 

diferente... (...) Pra mim, sempre fui gaúcho, menosprezado 
pelo resto do Brasil... Estigmatizado como um quase argentino, 

quase uruguaio, reacionário, conservador, racista, separatista, e 

tudo mais... Aí fui tocar na Argentina... fui tocar minha milonga 
na Argentina, “mui linda la milonga brasileña, mui diferente de 

nosotros, increible, maravilhoso”. Que legal ouvir isso deles, o 

reconhecimento deles... Pra eles é normal isso, o 
reconhecimento de que existe uma cultura híbrida na fronteira, 

comum aos três países, que é a região do pampa... que tem 

gaúcho aqui, tem gaúcho ali e tem gaúcho lá... mas, dá pra 

separar o que é milonga uruguaia, o que é milonga argentina e o 
que é milonga brasileira.  

Retomamos a fala de Schlee (2002), citado anteriormente, quando se refere 

ao nosotros como o “nós” que se mistura aos “outros”. A importância que Bebeto Alves 

dá a esse evento mostra, em primeiro lugar, seu reconhecimento como representante da 

cultura brasileira (mesmo que, até então, ele não soubesse disso); em segundo lugar, a 

ideia de democracia de Schlee (2002), com ênfase no respeito às diferenças, mostra uma 

possibilidade de considerar o outro como parte fundadora de si mesmo. Dessa forma, 

pela diferença tanto o argentino reconheceu-se em si mesmo como o compositor. 

Aqui podemos considerar também o argumento de Hissa quando nos explica 

a “mutabilidade histórica da noção de limite” (2002, p.34). A ocasião de uma música 

pode expor uma experiência interessante para duas pessoas, unindo-as pela surpresa de 
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uma nova perspectiva: descobrir uma nova expressão musical, inesperada, 

surpreendente, por parte de quem ouve, e, de quem toca a música, admirar-se pelo papel 

de vanguarda que representa sua música em um lugar onde a troca e o encontro são tão 

importantes. 

Então, a primeira vez que eu fui reconhecido como brasileiro 

foi uma coisa extremamente importante, porque me deu a 
sensação e a segurança de que eu estava fazendo uma coisa 

importante realmente dentro do cenário da música popular 

brasileira... que a gente tinha pra contribuir com a música 
brasileira... e que a milonga talvez seja uma das formas mais 

contundentes de contribuição nossa. Por que ela é ritmo 

brasileiro... assim considerado pelos argentinos. Só falta o 
Brasil saber disso... 

Como vemos, Bebeto Alves entende que o caráter cosmopolita proporciona 

um movimento permanente no pensamento das pessoas dos dois lados da fronteira. 

Apesar das palavras do compositor serem bastante otimistas, Raul Ellwanger destaca 

que a mistura nem sempre é positiva, pois às vezes ela pode levar a uma crise de 

identidade. Para isso, inicialmente, ele compara o Rio Grande do Sul a outras partes do 

Brasil. 

O pessoal aí, ele é dividido, entendeu? Ele não termina de ter 

uma unidade. Eu gosto sempre de exemplificar com o pessoal 
de Olinda. O cara é olindense, entendeu? Completamente, 

redondamente, não tem vacilação, aquilo é uma coisa coerente e 

é surpreendente pra ele que ele entre em alguma dúvida. O cara 
de Salvador também é um pouco assim. Já o baiano do interior 

é um pouco dividido porque ele não sabe se ser baiano é ser 

baiano de Serrinha ou é ser baiano do Recôncavo... então isso 

aparece até na música, por exemplo, na música do Vicente 
Barreto tem essa ginga... ela é baiana por suingue do 2222 e ao 

mesmo tempo tem o pé-de-serra... E o pé-de-serra não é do 

negro do litoral...
27

 

Para o compositor, a situação histórica do Rio Grande do Sul (pelos 

conflitos que descrevemos anteriormente) origina um ambiente um pouco mais tenso, 

em que disputas pelo poder causaram uma espécie de indefinição constante sobre essa 

identidade. 

                                                             
27 Raul Ellwanger nos concedeu essa entrevista na cidade de Porto Alegre no dia 25 de novembro de 

2012. Ao tratarmos dessa entrevista, utilizaremos as abreviações R.E. para Raul Ellwanger e VH para o 

entrevistador. Todas as referências que se seguem são extraídas deste documento, salvo indicação 

contrária. 
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Então aqui, no caso, o cara da fronteira é dividido... Ele vem 

etnicamente dividido entre português, espanhol e os indígenas, 

os guaranis, os caigângues e os xaús, tem três grandes etnias 
aqui dentro, entendeu? Dividido pelo idioma, pela religião, por 

dois grandes impérios, Portugal e Espanha... Vem vindo tudo 

complicado... depois chega o protestantismo, chegam festas 
europeias aqui... 

Os relatos sobre os conflitos entre portugueses e espanhóis, envolvendo suas 

colônias, que levantamos quando caracterizamos a formação da fronteira, nos ajudam a 

enxergar melhor esse ponto de vista de uma identidade transitória e confusa, levantado 

por Ellwanger. É interessante notarmos como a vida de latino-americanos, ex-

colonizados há séculos, ainda permanece marcada por disputas de tantos anos atrás. 

Por outro lado, Ellwager nos oferece uma visão atualizada dessa busca por 

uma identidade ao descrever a atualidade da música gaúcha. Sua preocupação é com o 

destino da música a partir de sua transformação em negócio para atender a um mercado. 

Então, ainda hoje, bom e ainda tem os grandes meios de 

comunicação, a partir de 1920 entra o rádio, a televisão... então 

é um lugar inundado de informações ... o rock’n roll teve um 

progresso aqui bárbaro a partir da década de 60, com o Bicho da 
Seda, que vem paralelo com nosso movimento e vem na década 

de 80, e vem grupos e grupos que continuam sempre 

nascendo... Infelizmente um pouco ligados ao que está fazendo 
sucesso no momento, há uma tendência ao cover... que nem a 

gente queria imitar os Beatles, só que agora como a velocidade 

é muito grande, de seis em seis meses o sucesso é outro. Então 
fica um pouco datado tudo. Não é como o Bicho da Seda que se 

inspirava nos Rolling Stones, isso é eterno. Agora o cara que se 

inspira no Queen ou no U2, ele tem um prazo de validade, 

depois ele passou a virar uma carta velha, marcada, porque são 
grupos muito ligados ao negócio musical... a música feita pelo 

produtor esperto que tá bolando uma coisa que vai dar certo e 

depois ele vai jogar fora porque ele já bolou outra pra vender 
mais... então isso é um problema de toda essa música dessa era 

pop infelizarda onde o comércio é que importa, o dinheiro... não 

importa a música, a cultura, as pessoas. 

Oriundo das décadas de 1960/70, quando as canções políticas “engajadas” 

fizeram presença no cenário musical brasileiro e procuravam educar e informar 

politicamente a população, Raul Ellwanger parece preocupar-se com o caráter social do 

alcance das canções. Essa preocupação é destacável entre os três músicos. Para o 

compositor, a mistura traz um lado positivo, da incorporação de vários gêneros e 

influências, mas também deixa o indivíduo em suspensão de sua identidade, em 
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interminável procura dela. Ellwanger explica que procurou solucionar isso no seu 

primeiro disco: 

Então, o Rio Grande do Sul, na fronteira ele é muito isso, 

entendeu... Isso permitiu um grande enriquecimento, porque ele 

incorpora jazz, bebop, chacareira, musica do Uruguai, milonga, 
milongon, candombe, incorpora tudo... E ao mesmo tempo, leva 

a essa permanente crise de identidade. “Po, afinal que que tu 

é?”, né? Eu sinto assim essa estética de fronteira híbrida: 

quando eu cheguei nesse primeiro disco, é uma tentativa brutal 
de responder a isso, entendeu? É uma tentativa de fusão 

consciente na criação, nos idiomas, nos arranjos, na 

instrumentação. Ele é um disco de 79, e é um disco punk nesse 
sentido. Até me deu problemas na minha carreira porque eu ia 

ao interior fazer shows e os caras “po, que que é isso aí?”... Não 

era música pra tocar no interior... aí vinha pra cidade e “ah, isso 

aí também não é, isso é música do interior”. Então ficou aquela 
esquizofrenia na carreira, entendeu? 

Imaginar que um gaúcho teria dificuldades de aceitação de sua música em 

pleno Rio Grande do Sul é motivo de bastante surpresa para nós. Apesar de nosso 

enfoque não problematizar o mercado consumidor, não podemos separar o artista do 

objetivo de alcançar seu público específico, pois ter problemas de aceitação pode, 

muitas vezes, significar a ruína de alguns artistas. O depoimento de Raul Ellwanger nos 

mostra que nem sempre estar na vanguarda trará reconhecimento (pelo menos 

imediato). Pelo contrário, a incompreensão é marca na carreira de muitos artistas que 

ousaram novos caminhos. 

No entanto, para determinados públicos, a música fronteiriça possibilita um 

senso de diferenciamento (por reconhecer algo incomum) e, ao mesmo tempo, 

proximidade (por entender que isso também faz parte do Brasil), conforme nos explica 

nesse trecho. 

Então, eu não sei, pra onde vai caminhar isso... Pelo que eu to 

vendo, continua o aumento da quantidade de informação que 
vai chegando, que vai entrando, né? Eu não sei... teria que 

pensar um pouco mais no que é que está ficando mesmo aqui, 

digamos, dessa grande vertente MPB Sul-Minas... da fronteira, 
da vertente mais regionalista pura, hoje muito comercial, da 

vertente do rock’n roll, da vertente do reggae, da vertente do 

pop, da cançãozinha pop... Eu acho que aqui nunca vai dar pra 
ser uma coisa única... vai sempre ter várias faces... e, bom, isso 

é uma riqueza, pra quem gosta de música, porque tem muitas 

opções para escolher. E também pra quem faz, pra quem cria 

música também. Mas fica essa coisa... eu chego lá em São 
Paulo, o pessoal não entende direito... ou uns entendem muito e 
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adoram porque “ah, é música latino americana, é música da 

fronteira”, adoram né? 

Podemos relacionar essa falta de perspectiva de Ellwanger à incerteza 

socioeconômica à qual Canclini (2008b, p. 45) se refere no arrefecimento das 

vanguardas artísticas no final do século XX, após o fim das ditaduras na América 

Latina. O sentimento de Ellwanger manifesta uma memória de quem viveu na década de 

1970 um período em que a arte prometia oferecer respostas às agruras da vida em países 

que passavam por períodos militares bastante tensos. Portanto, para Raul Ellwanger, 

essa identidade cambiante é um problema a ser pensado, uma “esquizofrenia”, como ele 

se referiu, que nem sempre leva a manifestações estéticas férteis. 

Por outro lado, Vitor Ramil entende a fronteira como um lugar onde a 

produção se mescla com a reflexão. 

É... essa coisa é uma questão ampla né... Eu me sinto... eu 

começo assim... independente de eu tematizar ou não, eu me 

sinto um homem da fronteira, nós estamos aqui a uma hora e 
meia do Uruguai, por exemplo, o meu avô é espanhol, meu pai 

é uruguaio, a minha avó materna é uruguaia, a minha mãe 

nasceu na fronteira, em Jaguarão... a gente, nas nossas férias, a 

gente não ia para o Rio de Janeiro, ou outro lugar ou para as 
praias, a gente ia pra Montevidéu... a gente ia pra lá, terra do 

meu pai... então essa cidade de Pelotas, Satolep, uma cidade 

imaginária, uma cidade real, essa é uma cidade com muita gente 
aqui do Uruguai, sabe... é uma cidade com muitos uruguaios... é 

uma cidade com uma tradição antiga, e hoje em dia está mais 

ainda, está mais forte ainda, e isso evidentemente vai marcando 

não só a tua produção, mas a tua reflexão... 
28

 

Se considerarmos a influência de uruguaios, poderíamos nos perguntar: mas 

o que é mesmo uma “tradição” de determinado lugar? “Um evento que perpassa 

gerações” poderia ser uma resposta rápida. Mas, e quando uma cultura vizinha está 

sempre trocando novas interpretações sobre a realidade, gerando renovados 

posicionamentos, mudando concepções, transformando pensamentos. Isso não seria 

uma característica do moderno? E se interpretarmos essa característica de presença 

uruguaia em Pelotas como um evento tão tradicional quanto moderno? Poderemos 

entender, como nos referimos acima, com Canclini (2008a), que a modernidade não 

atropela o tradicional. Pelo contrário: é um convívio e uma negociação constante. 

                                                             
28 Vitor Ramil nos concedeu essa entrevista na cidade de Pelotas no dia 9 de abril de 2013 Ao tratarmos 

dessa entrevista, utilizaremos as abreviações V.R para Vitor Ramil e VH para o entrevistador. Todas as 

referências que se seguem são extraídas deste documento, salvo indicação contrária. 
 



79 

 

Vitor Ramil abre sua fala apontando para o ato de pensar a própria carreira, 

a consciência de não apenas tematizar a fronteira mas de posicionar-se como fronteiriço 

enquanto artista, ao mesmo tempo em que o pensamento e o olhar deslocam-se para 

realizar uma composição musical.  

No meu caso né, quando eu falo na Estética do frio ... entre as 

várias coisas que eu falei em Estética do Frio, das que ficaram 
mais marcadas, que são mais faladas entre essas, está a questão 

justamente da localização, porque eu digo que eu penso assim 

que, uma vez dando uma entrevista me perguntaram como é que 
eu me sentia fazendo música à margem, né... do mercado, do 

centro do país... Aí eu parei... Eu não gosto dessa coisa de culto 

à marginalidade, se sentir à margem se sentir marginal, não 
gosto desse culto, acho que é um culto negativo, ruim... aí as 

pessoas me perguntam... e eu não estou à margem do centro, eu 

estou no centro de outra história, é assim que eu me sinto. E aí 

eu me dei conta, quando eu formulei essa resposta para ele, aí 
eu enxerguei, eu visualizei esse lugar aqui que é um pouco 

como eu me sinto mesmo, o Rio Grande do Sul, né. 

O conceito de arte marginal a que Vitor Ramil se refere foi muito utilizado 

nas décadas de 1960/70 para designar artistas que posicionavam-se fora do eixo 

comercial e fora das formas tradicionais de se fazer arte. Conforme nos explica Diniz 

(2012), a frase do artista plástico Hélio Oiticica “seja marginal, seja herói” reflete esse 

caráter ambíguo que o artista representa para a sociedade: herói ou marginal. Ou ambos. 

Ou anti-herói social. Dentro de outro contexto, do início da década de 1980, onde o 

embate artístico não era mais o mesmo dos períodos de protesto contra a ditadura 

militar, Vitor Ramil prefere enxergar a realidade a partir de um olhar específico, de uma 

situação específica.  

Que “outra história” é essa a que o compositor se refere? Uma narrativa que 

se estruture de forma diferente de outras parte do Brasil; que destaque uma trajetória de 

quem se envereda por proximidades não existentes em outros lugares; que descobre 

formas próprias, musicais no caso, de contar seus acontecimentos igualmente 

singulares; que, enfim, não apenas perceba a diferença, mas desenvolva novas e 

particulares formas de representar essas diferenças. 

 

E essa espécie de chave, assim, essa formulação ela foi legal 

para muita gente também, porque, por exemplo, quem tá no 

caso aqui na fronteira sul tu tem sempre um sentimento em 
relação ao Brasil que ele é muito complicado porque, por 

exemplo, tu pega a cena do Recife, a cena baiana, elas chegam 
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muito no centro do país, elas sempre são recebidas como coisas 

brasileiras com facilidade. E nós aqui do sul... não chega a ser 

um preconceito... mas pode-se dizer que chega quase a sofrer 
um preconceito às avessas... eu já ouvi muito: “ah, no sul só 

tem branco, os caras só querem trabalhar, só tem intelectual, lá 

não sai música” Eu já ouvi muito isso assim... ou então aquela 
coisa de folclore, aquela coisa de gaúcho, “os curitibanos são 

todos uns poloneses, todo mundo é jogo duro de cintura”, a 

gente ouve muito, o sul ouve muito isso em relação ao Brasil. 

É destacável a importância, para os três artistas, do posicionamento de suas 

obras em relação ao resto do país e o reconhecimento de uma “outra brasilidade”, fora 

dos alguns estereótipos midiáticos. Mas é interessante notarmos também que são 

sensivelmente diferentes as formas como cada um responde a esse problema. Podemos 

dizer que essa é uma das preocupações centrais de nosso trabalho, mas procuraremos a 

resposta musical que esses artistas propuseram em suas obras. 

Então quando eu proponho a Estética do Frio é um pouco 
chamando a atenção para isso... a gente não faz então parte 

dessa estética “tropical”, entre aspas, mas ao mesmo tempo, eu 

pensava assim, ao mesmo tempo nós não temos uma estética do 
frio, que fale de nós com propriedade... onde é que ela está, 

como é que ela é... entendeu... assim, eu comecei nas minhas 

reflexões a provocar exatamente como é que a gente se sente 

aqui nessa posição... e o Rio Grande do Sul sempre como uma 
espécie, pra mim, né, o centro disso, desse sul, né, porque é esse 

sul extremo, é onde a coisa acontece com mais intensidade, 

vamos dizer assim... E onde a gente está exatamente nessa 
situação limite com Uruguai, Argentina e Brasil... essa situação 

de lugar de transição, vamos dizer assim, dessas três culturas... 

Então é isso... eu acho que o gaúcho todo, embora eu more aqui 

a uma hora do Uruguai, mesmo quem mora em Porto Alegre a 
quatro ou cinco hora da fronteira... essa pessoa também se sente 

uma pessoa, eu acho, de fronteira, dentro do contexto brasileiro, 

porque a gente tá nessa situação que é muito sujeita a influência 
de outro idioma, de outra cultura...  

Nesse momento, perguntamos ao compositor se ele concorda que há uma  

relação entre a fronteira como reflexão/produção e o estilo musical milonga, 

característico pela lentidão e pela presença do silêncio entre as notas... 

Acho que sim, claro, claro, com certeza... a milonga... essa 

milonga que tu tá falando que eu faço, e principalmente que o 

Bebeto [Alves] faz e que quase todos aqui no sul 
principalmente fazem, essa milonga que é a milonga que os 

argentinos chamam de “milonga sureña”, milonga do sul, que é 

essa milonga tranquila, repetitiva, sempre meio que conta uma 
história, ela tem muitos silêncios, muitas pausas, é legal por 

exemplo, tu te aprofundar na obra de Athaulpa Yupanki, que ele 

fala muito no silêncio, de uma forma muito bonita... Eu até 
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quase botei no meu disco novo agora que vai sair uma epígrafe 

dele falando justamente no silêncio, assim, né... [...] E esse é um 

grande compositor de milongas, um grande pensador do pampa, 
dos silêncios, das solidões, é um grande mestre, realmente um 

homem genial. Acho que sim... 

Porém, apesar disso, o compositor deixa claro que a relação com a milonga é algo 

pessoal e não pode ser generalizada para todos os compositores dessa região. 

Eu não digo que a milonga é a música da fronteira ou do sul... 

no caso a milonga, eu elegi ela pra mim como uma música 

matriz, assim... As pessoas às vezes misturam um pouco as 
coisas, como se eu dissesse “não, todo mundo tem que fazer 

milongas, ou a milonga não sei o quê...”, não, eu vi na milonga, 

quando eu comecei a argumentar em busca dessa Estética do 
Frio, como seria, porque toda música de um lugar, ela tem que 

ter um link daquela música do interior, da região, você vê que 

sempre tem em todos os lugares do Brasil tem músicas fortes 

né... 

Para Luiz Sérgio Duarte da Silva (2012), trabalhar com arte numa situação 

de fronteira é uma possibilidade de entender não a identidade nem a pluralidade, mas 

sim as singularidades. Segundo o autor, entender o que há de singular é estar solidário 

ao ser-humano, é respeitar sua individualidade, e as manifestações artísticas são 

importantes pois são manifestações dessas singularidades. Quando examinamos os 

depoimentos dos compositores e suas obras musicais, precisamos estar, portanto, 

atentos às particularidades que eles nos apresentam. 

Observamos que os três artistas posicionam-se de forma diferente acerca da 

fronteira: a identidade cambiante que incomoda Raul Ellwanger o levou, em 

determinado ponto de sua carreira, a uma busca radical de características próprias, 

singulares. Para Vitor Ramil, essa questão é um pouco melhor resolvida, já que 

esteticamente ele parece ter encontrado um caminho representativo de sua identidade. Já 

para Bebeto Alves, o trânsito na fronteira e o contato com a alteridade são perspectivas 

importantes para a formação de sua estética. 

Para Silva (2012), problematizar-se a si mesmo, investigar o hibridismo, a 

formação, a transculturação e a heterogeneidade, é uma modalidade de política de 

identidade latino-americana, que se preocupa e faz com que apareçam identidades que, 

por serem cambiantes, nem sempre são reconhecidas como representativas (Silva usa, 

inclusive, a expressão “sujeitos de enunciação subalternos”, para expressar o isolamento 

que estes sofrem e do qual procuram sair). 
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Ao investigar a literatura, o autor entende que as manifestações artísticas 

são formas dessas identidades ganharem visibilidade. Podemos entender aqui que essas 

identidades cambiantes podem ser lidas como aquelas práticas discretas que nos 

referimos acima. 

O conceito de práticas discretas pode ser observado também quando Vitor 

Ramil diz que não está no “centro” da produção nacional, mas procurando outros 

centros, outras histórias, ou uma história que seja composta por sua carreira. 

Nessa mesma linha de pensamento de Silva, de ampliação de horizontes a 

partir da observação das particularidades, o que chama de visão solidária, observamos 

que Canclini (2008b) enxerga o aumento de número de músicos latino-americanos que 

se têm feito escutar em outros países, tanto de língua portuguesa quanto espanhola, 

como uma possibilidade de abandonar estereótipos:  

De fato, com a intensificação dos contatos e intercâmbios, 

começam a ser elaboradas visões interculturais compartilhadas, 

como mostram os estudos sobre ‘argentinos e brasileiros’, nos 
quais se observa certa passagem da exotização recíproca para 

visões menos estereotipadas e mais compreensivas 

(CANCLINI, 2008b, p. 18) . 

Para Canclini essa não é apenas uma questão de trânsito voluntário ou 

involuntário (migrações e exílios), mas sim uma decorrência de uma América Latina 

que se reorganiza a partir de sua comunicação interna, uma reestruturação que envolve 

não apenas a música e a literatura, mas também televisão e cinema (ainda podemos 

considerar, em complemento, a comunicação cotidiana, contínua e informal da internet, 

tanto em seus sites como em redes sociais). 

Essa reestruturação provoca a abertura de muitos espaços e o contato 

musical nutre-se dessas possibilidades: não apenas artistas consagrados podem ser mais 

facilmente escutados, mas músicos iniciantes podem se fazer ouvir, e ainda trocar 

material musical (partituras) e sonoro (músicas, propriamente ditas). Canclini salienta o 

fato de brasileiros receberem argentinos em seus discos e shows, assim como argentinos 

recebem colombianos, mexicanos, brasileiros, etc. Parece-nos que as características 

musicais facilitam o diálogo entre latino-americanos. De acordo com Canclini, essa 

característica é irradiada para outros lugares do mundo: 

Mercados musicais: os cantores viajam, associam-se com 
amigos de outros países, compõem em parceria, e as gravadoras 

transnacionais os colocam em circulação pelo mundo afora [...] 
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Essa canção enseja dois comentários a) o local não se dissolve 

na globalização: o trem desemboca na própria cidade; b) assim 

como nós, latino-americanos, configuramos nossa identidade 
heterogênea com vivências de vários países, inclusive da 

Europa e dos EUA, muitos europeus e estadunidenses 

reconhecem pedaços de si mesmos na América Latina 
(CANCLINI, 2008b, p.34). 

Para Vincenzo Cambria (2008), a música aparece como elemento de 

negociação entre as identidades a tal ponto que a relação identidade/ alteridade, 

eu/outro já não é mais possível de ser enxergada dessa forma simplista de bipolaridade. 

Para o autor, há um continum entre as identidades. Na nossa opinião esse espaço de 

trânsito entre uma identidade e outra, que faz com que as duas se confundam, precisa 

ser considerado, pois é ele quem vai propiciar a reflexão e a produção artística. 

Cambria analisa, dessa forma, que há grupos organizados (ou imaginados) 

em função das diferenças a priori estabelecidas e utilizam da música para estabelecer 

tais espaços de negociação entre indivíduos. Para o autor, a música (podemos entender 

aqui tanto sua produção quanto execução e escuta) possibilita contatos entre alteridades 

que outras experiências não permitem, pois constitui um contexto muito próprio dela 

mesma. 

Refiro-me aqui à alteridade interpretada em relação às ideias de 

nação, região, raça, gênero, comportamento sexual, idade, 
religião, classe, etc. Na elaboração dos discursos sobre essas 

identidades, a música pode adquirir uma importância 

fundamental. É em torno de práticas musicais que, muitas 

vezes, se formam grupos e ‘comunidades’ e, graças ao caráter 
muito frequentemente público dessas práticas, os discursos 

propostos ganham visibilidade e força nas lutas em que estão 

envolvidos para poderem se tornar ‘verdades’. (CAMBRIA, 
2008, p.67). 

As diferenças são, dessa forma, oportunidades para o acontecer da 

composição. Nas palavras de Antônio Jardim (2008), “a música ao fazer eclodir o 

poético enquanto caminho cria o poético como a própria vigência e vigor do caminho 

que se apresenta” ou seja, ela “é, sendo” (JARDIM, 2008, p. 76, 77). 

De forma conclusiva desse capítulo, podemos pensar, em nossa opinião, no 

papel da arte frente a toda essa modernidade que apresentamos a partir da história da 

fronteira do Rio Grande do Sul e dos compositores que escolhemos para demonstrar sua 

complexidade. 
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Por um lado, é significativo ser destacado é que há uma dimensão 

democrática bem definida de aceitação do outro na concepção artística desses músicos. 

Isso aparece tanto em suas falas quanto nas dos autores aos quais recorremos para nos 

auxiliar nas interpretações. Esse fator é interessante para nossa pesquisa pois 

dimensiona um dos importantes papéis da música, com sua mobilidade, na América 

Latina do final do século XX: perpassar territórios, provocar reflexões, expandir 

reflexões. Não é apenas uma questão estética, mas política acima de tudo. 

Isso leva a um segundo ponto, que é a abertura do próprio artista a uma 

multiplicidade de influências. Como mostraram nas entrevistas, o convívio com o outro, 

com uruguaios, argentinos, brasileiros de outras regiões e, como explicou Bebeto Alves, 

com pessoas de outras parte do mundo, levou ao que podemos chamar de naturalidade 

com a alteridade. As diferenças culturais, para essas pessoas, não constitui um choque, 

não se baseia no medo do desconhecido; pelo contrario: é no contato com outrem que se 

forma a concepção de si próprio. A abertura “antropofágica”, que citamos 

anteriormente, revitalizada pela aceleração dos eventos do final do século XX, 

potencializa a abertura dos artistas às fronteiras do novo artístico. 

Tais reflexões nos conduzem ainda a um terceiro ponto, bastante específico 

de nossa pesquisa, pois é na “confusão” a que se referiu Raul Ellwanger que estamos 

interessados: na cultura sempre em processo de (re)construção pela presença de 

opiniões diferentes. Essa efervescência que se desdobra no presente, que funda 

vicissitudes de desprende-se para construir beleza musical a partir do novo. 

A pertinência de pensar um objeto musical a partir desse ambiente 

específico está na inconstância que o presente se anuncia. Enquanto há formas musicais 

que costumam “lapidar” a tradição, procurando dentro de estilos consagrados, inovações 

que reforcem a riqueza e a complexidade dessas gêneros
29

; há algo de musicalmente 

novo nos músicos de fronteira, pois seu contato com gêneros musicais não está baseado 

em confrontações momentâneas, mas está relacionado à constituição de si como 

músicos, à concretude de suas memórias e a forma como elas são trazidas e traduzidas 

em forma de canção. 

                                                             
29 Assim poderíamos pensar produções atuais de chorinho, bossa-nova. 
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Dessa forma, é necessário trazermos uma investigação sobre formação de 

suas personalidades enquanto artistas para compreendermos parte de seus discursos 

musicais. Essa será a ênfase do nosso segundo capítulo. 
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Capítulo 2 – Três compositores, muitas memórias e infinitas fronteiras 

 

El nombre del hombre muerto 

Antes que a definitiva 

Noite se espalhe em Latino américa 
El nombre del hombre 

Es pueblo, el nombre 

Del hombre es pueblo... 

Gilberto Gil / José Carlos Capinam  

 

Eu não sei se todos os povos amam seus cientistas,  

mas todos os povos amam seus poetas. 
 

Paulo Leminski, 2012 

 

 

O apelo da canção (cantada por Caetano Veloso em seu segundo álbum, em 

1967) para a voltarmos a atenção ao povo para evitar que se espalhe a “definitiva noite” 

sobre a América Latina nos abre espaço para pensarmos que a questão do território não 

é a única chave para entendermos as músicas produzidas em uma situação de fronteira. 

Se por um lado, tratamos no Capítulo 1 das características e especificidades da fronteira, 

por outro lado daremos seguimento através da análise da trajetória, da relação entre a 

personalidade e a obra dos compositores. 

Nesse capítulo, adotaremos um roteiro que, em primeiro lugar fará uma 

preparação teórica acerca da memória e de como ela é dimensionada dentro da história. 

Em seguida, partiremos para a análise das manifestações das memórias dos 

compositores, acessadas nas entrevistas realizadas por nós das narrativas das  

entrevistas. 

Nelas, objetivamos que os músicos construíssem autonarrativas, ou seja, 

fazendo com que eles mesmos construíssem, através das suas falas, a forma como se 

entrelaçam suas vidas e suas composições. Em seguida, num momento de análise, 

procuraremos entender as relações entre memória e experiência, tradição de lembranças, 

música popular brasileira e perspectivas para o futuro. 

Num segundo momento, mais denso do ponto de vista filosófico, nos 

arriscaremos a oferecer uma compreensão de que a relação entre a produção musical e 
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seu contexto histórico pode passar por uma explicação atemporal. Se a música é uma 

linguagem que pertence a tantas culturas por todo o mundo (talvez pudéssemos falar em 

todas), o que podemos dizer, mesmo que experimentalmente, acerca da relação entre 

compositor e música? Qual a motivação que há em comum entre os compositores 

estudados nesse trabalho e todos os outros? Ou, em outras palavras, qual a força que 

move os artistas que, ao fazerem arte, acreditam e na força da palavra e dos sons? 

A motivação para essas perguntas parte da problematização de que deve 

existir algo em comum na mesma força humana que moveu e continua movendo tantos 

músicos que se dedicaram a expressar suas emoções – de Beethoven a Beatles, de Bob 

Dylan a Victor Jara, de Louis Armstrong a Miles Davis, de Chico Buarque a Serge 

Gainsbourg, de Schoenberg a Arrigo Barnabé, de Koellreutter a Tom Zé – através da 

veiculação da pura beleza da linguagem sonora.  

Esse caminho rende atenção à crítica de Durval Muniz de Albuquerque 

Júnior à história baseada em um espaço, e não no povo. Para o autor, no texto O Tempo, 

o Vento, o Evento: história, espaços e deslocamentos nas narrativas de formação do 

território brasileiro (2007), a construção do estado do Rio Grande do Sul fez com que o 

caudilho dos pampas ganhasse status de comandante legitimado pelas conquistas nas 

empreitadas militares da região. 

Transformado em herói pelos feitos e não outorgado por um título ou 

sobrenome que lhe garantisse nobreza, começa a ganhar importância como liderança 

popular. Por outro lado, o caudilho também desempenhava as funções normais do 

homem campeiro, tratando do gado, das plantações e da propriedade, compartilhando o 

horizonte pampeiro, o que o aproximava das outras pessoas e em certa medida fazia 

também dele uma pessoa comum. 

O caudilho, este centauro belicoso, era, pois, o tipo regional 

brasileiro não só mais provido de consciência social, mais capaz 
de entender os reclames do povo trabalhador, pois ao contrário 

de outras elites regionais, era uma elite enobrecida pelo trabalho 

e pela luta, não pelo tamanho das propriedades que possuía ou 

pelo nome de família; era também o mais capacitado para 
administrar democraticamente o país, democracia que não 

implicava a falta de ordem e a não observância das hierarquias 

naturais, nascidas da ascendência daquele que se mostrara 
superior no cotidiano do trabalho ou na hora da batalha 

(ALBUQUERQUE JR, 2007, s/p). 
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Para o autor, a terra fronteiriça era um lugar onde a consciência de uma 

coletividade foi empreendida pela luta em comum na defesa dos interesses da pátria. A 

aristocracia era substituída pela virilidade demonstrada e pela hierarquia adquirida na 

luta contra os estrangeiros e essa substituição, foi um motivo para o estabelecimento de 

uma solidariedade e um sentimento de pertencimento próprios à região. 

O autor discute então a questão historiográfica da centralidade espacial em 

detrimento da construção a partir da formação do povo. Para o autor, há um problema 

nas narrativas quando se preocupam exclusiva ou excessivamente com a grandiosidade 

nacional, valorizando as riquezas naturais ou a pátria num sentido abstrato, pois esse 

tipo de narrativa coloca em segundo plano a participação do povo, reduzindo-o a mero 

coadjuvante, participante somente na medida em que contribui para o progresso e a 

consolidação da nação. 

Durval Muniz de Albuquerque Júnior, ao analisar os textos de Érico 

Veríssmo e Oliveira Vianna, observa que os dois autores usam da mesma estratégia de 

ligar intimamente homem e espaço. 

  

Sua conformação geográfica, suas paisagens, seus horizontes, 
seriam elementos vitais na definição deste modo de ser do 

homem. O homem da campanha gaúcha, o homem do pampa, o 

gaúcho, seria a figura típica, aquela que representaria o modo de 
ser da gente do Rio Grande do Sul, notadamente da gente da 

fronteira com os países platinos. O princípio da identidade 

regional é o que norteia os dois discursos e os faz se 
assemelharem, mesmo sendo produzidos por dois homens 

ideologicamente discrepantes (ALBUQUERQUE JR., 2007, 

s/p). 

 

O autor faz uma crítica a esses determinismos geográficos, a essas 

identidades espaciais, pois é uma interpretação que “naturaliza” as atitudes humanas. 

Tanto em Vianna como em Veríssimo, esta horizontalidade é 
tomada, inclusive, como motivadora da característica 

psicológica que apresentaria o gaúcho: a de ser um homem 

afeito ao nomadismo, à aventura, à liberdade, um homem que 

não suportava ficar preso a horizontes curtos 
(ALBUQUERQUE JR., 2007, s/p). 

Compartilhamos com Albuquerque Jr. essa preocupação em relacionar tão 

diretamente geografia e aspectos humanos. Essa é uma interpretação arriscada que pode 

incorrer em dois erros imediatos: o primeiro, de simplificar a realidade, ignorando tantas 
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pessoas que não representam o tipo ideal gaúcho, que buscaram em outras experiências 

o sentido da sua vida
30

; o segundo, é ignorar o fato de que a própria construção desse 

gaúcho tipificado passou por um processo de formação que poderia não ter resultado 

nessa, mas em outra forma. 

Albuquerque Jr. afirma que a saída encontrada por Érico Veríssimo é dar 

voz a outros personagens, a saber, ao índio e à mulher: suas vidas cotidianas e suas 

criações simbólicas familiares e sociais são os fatores de garantia de continuidade dos 

conhecimentos e das tradições. O autor enfatiza o quanto Veríssimo valoriza as 

mulheres – o quanto elas são importantes, não nos autos oficiais, mas na história 

privada, cotidiana: “São elas que, na verdade, parindo seus filhos e contando os seus 

feitos para eles e para os demais, garantem a sobrevivência na memória e na história dos 

nomes de homens que recobriram vidas épicas, porém fugazes” (ALBUQUERQUE JR., 

2007, s/p). 

Esta pode ser também uma outra: dar voz às artes, à literatura, como fez 

Silva (2012), dar voz à música, como é a proposta desse trabalho. Se, por um lado, no 

primeiro capítulo, procuramos enfatizar as características fronteiriças na construção 

simbólica da região sul do Brasil, procuraremos nesse capítulo seguir a ênfase de Érico 

Veríssimo e a crítica de Albuquerque Jr.: observar a construção de determinadas 

carreiras musicais não apenas baseados na situação fronteiriça, mas na sua construção 

histórica pessoal, nos seus aspectos memoriais pessoais, enfim, no que há de humano na 

história. 

Mas a missão do historiador não é entender a música como resultado 

consequente objetivo de certa construção, mas sim ouvir a música como um “problema” 

a ser explorado, como suscitadora de ideias, um ponto de partida que, se explorado do 

ponto de vista histórico, pode ser observado como rastro de um passado que se 

manifesta constantemente no presente. 

François Dosse, no livro O Desafio Biográfico – escrever uma vida (2009) 

salienta que o historiador deve tomar cuidado ao trabalhar com biografias pois não deve 

cair no difundido modelo “artista – vida e obra”, comum entre muitos biógrafos, onde a 

vivência, carreira e produção são distribuídos harmonicamente sobre um pano de fundo 

cronológico. Esse modelo, que se limita a contar a vida do artista por cima de uma grade 

                                                             
30 Poderíamos citar um sem número de gaúchos que não necessariamente incorporam esse tipo campeiro, 

mas dois nomes notáveis são bem significativos: Mário Quintana e Lupicínio Rodrigues. 
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temporal, na maioria das vezes transmite uma perigosa ideia, bastante cômoda, da arte 

quase como um destino daquele indivíduo, como um dom que só precisou ser 

desenvolvido durante a sua vida. 

Entretanto a história precisa entender como o artista se posiciona ou se 

posicionou socialmente, pois muitas vezes sua produção é fruto de verdadeiros conflitos 

que ele precisa travar para conseguir desenvolver sua arte. Para tanto, é preciso 

problematizarmos as suas convicções artísticas e a sociedade na qual ele se insere. 

Assim foi, por exemplo, que Norbert Elias escreveu uma biografia sobre o caso de 

Mozart: procurando mostrar que a genialidade do compositor foi fruto não apenas de 

um talento próprio, mas desenvolvida pelas condições, ora favoráveis, ora 

desfavoráveis, pelas quais ele passou. Essa intenção de aprofundamento crítico de Elias 

aparece, inclusive, no título da biografia: Mozart – sociologia de um gênio (1995). 

Por isso, quando falamos de memória, nosso objetivo não é fazer uma 

análise pormenorizada da vida de Raul Ellwanger, Bebeto Alves e Vitor Ramil. O 

objetivo desse capítulo é demonstrar como o sentido histórico constitui uma base para a 

trajetória do compositor de música popular. Memória aqui não tem o sentido de 

lembranças localizadas no passado, mas sim a memória como construção cotidiana 

diária do indivíduo, presentificada. Portanto, nossa estratégia, se no primeiro capítulo 

foi problematizarmos a fronteira para depois chegarmos às entrevistas, nesse capítulo 

partiremos dos depoimentos para entendermos como a memória é construída e refletida 

na obra desses compositores. 

Antes, porém, de entrarmos nas entrevistas propriamente ditas, devemos 

esclarecer que o uso da história oral na historiografia é recente e mais recente ainda na 

pesquisa de história e música. Ouvir o que o músico tem a dizer, até a alguns anos atrás, 

era tarefa quase exclusiva de jornalistas, muitas vezes mais interessados na produção 

comercial da música, ou de musicólogos, enfatizando as características técnicas da 

composição ou da performance do músico. Além disso, os recursos tecnológicos 

(gravadores de voz), para o registro das entrevistas e sua inscrição como um documento 

histórico são muito recentes, do início do século XX, tornando-se popularmente 

acessíveis apenas no final desse século. Trabalhar, portanto, com essa forma de 

documentação ainda representa um território novo para a história. 
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Para nós historiadores, as perguntas são diferentes de outras áreas de 

conhecimento: interessa-nos a inter-relação entre as diversas circunstâncias que levaram 

determinada pessoa a se tornar músico, como seus atos performáticos estão relacionados 

com o momento específico e com a obra original, como ele enxerga a sua arte dentro do 

contexto, como ele dialoga com as outras artes e com as outras atividades não artísticas 

e até mesmo, para nós historiadores, a possibilidade de explorar as memórias 

involuntárias que vem à tona com perguntas que tenham um objetivo expansivo. 

O uso de técnicas de história oral reflete também um outro aspecto 

historiográfico, que é a atenção para com o indivíduo histórico. Para François Dosse, no 

livro A História (2012), o final do século XX contribuiu para o retorno das atenções aos 

atores da história, e isso implica em uma reconfiguração temporal, numa “revalorização 

do curto prazo, da ação localizada, do acontecimento” (DOSSE, 2012, p.3). 

Por outro lado, em acordo com Pierre Nora, Dosse ressalta uma valorização 

não mais do acontecimento, mas do seu rastro, de suas implicações simbólicas, de suas 

influências sobre a memória coletiva, sua “construção no tempo”, suas reutilizações, 

“não a tradição, mas a maneira como ela se constituiu e transmitiu” (NORA apud 

DOSSE, 2009, p. 4). O presente se abre como potencialidade de interpretações e há um 

abandono de visões teleológicas.  

 De acordo com Dosse, a história redescobre a memória através da 

investigação dos “mecanismos da memória em sua complexidade como a análise 

historiadora na equivocidade de sua linguagem” (2012, p. 265). Para introduzir esse 

debate, Dosse interpreta a busca das origens nacionais da França a partir de 

intencionalidades de uma memória coletiva de uma história perfeita, “numa perspectiva 

evolucionista e na confiança em que o futuro é capaz de efetuar o progresso da 

humanidade” (2012, p. 269). 

A construção do Estado-Nação é o fim da história. O documento aparece 

como ponto de partida para a análise e para a divulgação não só dos fatos políticos, mas 

também dos costumes, da língua e dos hábitos franceses. Assim, as primeiras histórias 

os ligam aos troianos e posteriormente aos gauleses. “Pasquier [1529-1615] deseja 

mostrar que a França existia antes dos reis, antes de sua Igreja, antes de sua nobreza e 

antes mesmo de Roma” (2012, p. 271). Os historiadores são valorizados e financiados 

pelos reis como profissão oficial tamanha a importância de construção da história.  
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Essa tradição perdura por muito tempo, atravessando o trabalho de 

historiadores como Mézeray, Dubos, Mably e Guizot, que defendiam a história da 

construção nacional como necessidade pedagógica de edificação de um indivíduo ligado 

à sua história nacional.  

Para análise da memória, Dosse faz uma leitura de Bergson, quando em 

Matéria e Memória este autor 

distingue a memória-hábito, vinculada à parte sensório-motora 
do corpo, e a memória pura, coextensiva à consciência em sua 

relação com o tempo. Para ele, o dinamismo dessa última está 

vinculado a uma relativa autonomia em relação ao seu suporte 
corporal (...) Bergson procura demonstrar que o passado 

sobrevive com duas formas distintas: em mecanismos motores e 

em lembranças independentes (DOSSE, 2012, p. 282-283). 

A análise que Dosse faz de Halbwachs
31

 é que esse último opõe memória e 

história. A vinculação que Halbwachs faz da memória a “tudo o que flutua, o concreto, 

a vivência, o múltiplo, o sagrado, a imagem, o afeto, o mágico” e da vinculação da 

história ao “seu caráter exclusivamente crítico, conceptual, problemático e laicizante” 

(2012, p. 283). A conclusão de Halbwachs é que “a história começa no ponto em que 

acaba a memória” (2012, p. 284). 

Uma é antitética em relação à outra e a história posiciona-se fora da 

dimensão da vivência, sendo apenas uma dimensão teórica que privilegia divisões, 

transformações e descontinuidades. Para Halbwachs, a história só consegue delimitar 

linhas contínuas, absolutamente objetiva e positiva, ao passo que a memória consegue 

pensar em pluralidades. 

Dosse explica que a história tem procurado renunciar à pretensão objetiva 

para um pretenso retorno à dimensão da vivência. É um momento de 

redimensionamento tanto da história quanto da memória. Ao mesmo tempo em que os 

mecanismos da memória coletiva e da memória individual são analisados, a história não 

mais está presa a um caráter de verdade objetiva. 

Em outras palavras, a aproximação entre as duas categorias mostra um 

processo de consideração da dimensão humana (principalmente no que rege a história). 

Aproximar as duas significa contestar a separação feita por Halbwachs e ao mesmo 

tempo, como demonstrou Georges Duby, deslocar o olhar histórico: “ele não se limita a 

                                                             
31 Em crítica à obra A memória coletiva, 1990, publicado pela primeira vez em 1945. 
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reconstituir o que realmente aconteceu (...) mas mostra que o que constituiu esse dia 

como acontecimento importa sobretudo por seus rastros” (DUBY, 2012, p.  287). 

Dimensionar o homem dentro da história significa, nesse momento, 

pensarmos em um roteiro de entrevistas que contemple a formação histórica dos 

personagens que escolhemos analisar. Sabemos também que nem sempre artistas nos 

darão respostas objetivas, fechadas, sobre determinado assunto: muitas vezes 

rememorar é um próprio ato de criação e composição. Por isso, escolhemos um roteiro 

de entrevista que enfatizasse a construção biográfica dos compositores sem aprisioná-

los em respostas objetivas e pragmáticas, ou em outras palavras, deixando com que as 

memórias saiam naturalmente.
32

 

Um aspecto técnico importante sobre a interpretação histórica: nossa análise 

não se preocupará necessariamente em detalhar de forma comparativa cada resposta, 

colocando sequencialmente cada pergunta e cada declaração dos compositores. Esse 

tipo de exposição das respostas pode esvaziar nosso objetivo de análise musical, pois 

fixaria no leitor uma análise fria das respostas. 

Pretendemos usar os depoimentos, ao lado de outras análises biográficas de 

cada autor, para propor quase que uma conversa entre os compositores e também para 

encontrarmos objetivamente as bases para a interpretação de suas obras musicais. Para 

isso, às vezes é necessário analisarmos as respostas separadamente, e às vezes em 

blocos. 

 

 2.1 – A formação dos músicos e a relação com seu contexto histórico. 

Os três compositores que escolhemos analisar, em primeiro lugar, são de 

três gerações artísticas diferentes. Nota-se que as influências musicais iniciais são 

bastante diferentes; Raul Ellwanger, tem influências mais líricas: 

Bom, na minha casa tinha muita música, a minha mãe era 

acordeonista, está ali o acordeom dela, e ela tocava, quando eu 

nasci ela era muito jovem, tinha dezesseis, então ela era muito 

                                                             
32 As perguntas escolhidas foram: 1 – Quais fatores você destacaria sobre suas vivências musicais de 

infância e sua formação musical? 2 – Como você localiza o início da sua carreira dentro do contexto da 

música gaúcha da década de 80? 3 – De que forma seu trabalho é permeado pelo hibridismo musical 

brasileiro? 4 – Como a sua música é marcada pela influência do Cone Sul (Argentina, Uruguai e 

Paraguai)? 5 – Como se dá a relação entre música e poesia na sua obra? 6 – Como você definiria o 

homem da fronteira dentro do seu trabalho? (As respostas a essa última pergunta foram exploradas no 

primeiro capítulo). 
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alegre, cantava e eu tenho memórias muito precoces de três 

anos de idade, de escutar aqueles “bolachões” de 78 [rotações] 

naquele sistema em que eles iam caindo na eletrola, na vitrola. 
Então a minha mãe cantava muito, tocava acordeom, muita 

música regional de boa qualidade: tangos, sucessos do 

momento, samba-canção de Herivelto Martins do começo dos 
anos 50. E minha avó também, minha avó paterna, minha 

família é de origem alemã, ela tocava piano e cantava, o piano 

está aqui também e ela cantava muito e cantava uma coisa que 

só muitos anos depois eu vim perceber que tinha a ver comigo, 
ela cantava as chamadas liedern, de Mahler, de Beethoven, de 

Schumann, as canções, né, que o alemão chama a canção tipo, 

canção de natal [cantarola].
33

 

Observamos que Ellwanger teve contato, quando criança, tanto com música 

erudita quanto com música popular. Também cresce com a presença de instrumentos 

que ele mantém em seu apartamento até hoje, compõem sua história e sua memória. 

E são canções que depois eu fui refletindo e percebi que tinha 

um grande rigor melódico, tem uma evidência na melodia que 
fala por si e isso é o que nos fica, a melodia, o perfil externo da 

música, não é a harmonia, que traz a densidade. 

A música, tal como conhecemos no ocidente, é composta de três partes 

interligadas: a melodia, a harmonia e o ritmo. Ao diferenciar a melodia da harmonia, 

Ellwanger mostra que possui uma formação e domínio da intencionalidade de cada parte 

musical. Diferente da harmonia, que é a instrumentação que compõe os acordes, 

subjazendo à música, a melodia, que é geralmente composta pelo canto, pela parte 

vocal, na música popular é, para Ellwanger, um determinante em sua memória. 

Então minha avó cantava isso tudo em alemão, né, infelizmente 

ou felizmente, não sei... Então isso foi desde a infância, eu já 

com sete anos estava no instituto de artes, ia de bonde para o 
centro, ficava estudando tocando, mas também era garoto, 

jogava futebol, estudava, fazia outras coisas, não me dediquei 

muito à música. Depois já assim com quatorze, quinze anos 

comecei a pegar no violão, já com outros companheiros, a dar 
umas escapadas de noite, já tomando uns “gorozinhos”, já 

olhando pras meninas e tal, e aí já ficou o violão um pouco 

funcional até... o violão funcionava como “cenourinha” pra 
atrair a rapaziada e aquilo foi dando certo e fui fazendo 

showzinhos aqui, tinha um trio com piano e chimbal , enfim 

essas coisas de bairro, nós passamos por clubes, isso aqui em 

Porto Alegre. 

                                                             
33

 Raul Ellwanger nos concedeu essa entrevista na cidade de Porto Alegre no dia 25 de novembro de 

2012. Ao tratarmos dessa entrevista, utilizaremos as abreviações R.E. para Raul Ellwanger e VH para o 

entrevistador. Todas as referências que se seguem são extraídas deste documento, salvo indicação 

contrária. 
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Bastante popular na música brasileira, o violão costuma ser um dos 

primeiros instrumentos escolhidos pela versatilidade e pela mobilidade física. É muito 

comum que em nosso país a iniciação musical se dê a partir desse instrumento pela sua 

grande acessibilidade. Foi assim para Raul Ellwanger e também para Bebeto Alves. 

Esse último, ao relatar sua iniciação musical, enfatiza mais suas influências 

radiofônicas. A diferença evidente com Raul Ellwanger é um contato mais com o 

mundo artístico-comercial do rádio. Assim nos contou Bebeto Alves:  

Então, nasci na cidade de Uruguaiana, fronteira oeste do Rio 

Grande do Sul, num início de vida repleto de música, que vinha 
através da rádio porque a gente não tinha televisão não tinha 

recepção de imagem na televisão. E nós ficamos... quando eu 

falo nós eu falo de uma geração, uma família, de irmãos, de pai, 
de mãe, nós não víamos muito televisão. Eu não vi televisão até 

os quinze anos de idade. Não sabia o que era televisão.
34

 

Para esse compositor, o contato com o universo sonoro precedeu o contato 

com o mundo imagético televisivo, sendo decisivo para o início de sua carreira. 

Experiência que serve para refletirmos sobre a produção musical atual, que possui mais 

influência televisiva e também, talvez já em maior parte, do mundo da internet. Na 

década de 1970 o rádio, por ser mais acessível, era o grande difusor das ideias para a 

população em geral. Bebeto Alves prossegue: 

E isso de certa maneira estimulou muito o processo criativo, 

estimulou muito o imaginário, e a música foi a forma de 

canalizar isso... apesar de existirem outras coisas que nos 
impressionavam muito, que me impressionavam como o caso 

do circo... o circo pra mim era uma coisa impressionante. 

Adorava circo. Mas a rádio foi mais forte. 

Ponto a ser destacado é a influência dessa imagem de grandiosidade 

circense que permanece na memória de Bebeto Alves. Sua formação musical inicial foi 

informal, conforme nos relata a seguir. 

Tanto que um dia quando eu tinha nove anos de idade, eu fui 

parar em um programa de rádio infantil, na Rádio Charrua de 

Uruguaiana, e entrei na Rádio pra assistir a um programa de 
auditório e em questão de minutos eu já estava no palco 

cantando, porque tinha aquele negócio da questão do convite de 

                                                             
34 Bebeto Alves nos concedeu essa entrevista na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no dia 4 de setembro de 

2012. Ao tratarmos dessa entrevista, utilizaremos as abreviações B.A para Bebeto Alves e VH para o 

entrevistador. Todas as referências que se seguem neste capítulo são extraídas deste documento, salvo 

indicação contrária. 
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“quem vai cantar” então eu já estava lá cantando, dando tom pro 

guitarrista, cantando músicas do Roberto Carlos. 

É interessante percebermos duas características: primeiro, que a 

aproximação musical no Brasil se dá, muitas vezes, de maneira informal, mas com 

aberturas estruturais para isso. O próprio fato de existir um programa destinado à 

participação infantil em uma rádio na década de 1970 já indica uma pré-disposição a 

essa aproximação. Segundo, que no século da difusão radiofônica, a escuta, desde 

criança, pode mostrar que nem sempre as tendências regionais são o ponto de partida 

para o gosto musical. 

Então esse período foi cheio de influências musicais mas, 

assim, muito pouca coisa regional na verdade. Isso não passava. 

Pelo menos conscientemente, vamos dizer assim. Pelo viés 
estético, por o que a gente gostava... e a gente gostava era de 

rock’n roll, o que a gente ouvia era rock’n roll, a gente ouvia 

Beatles, Rolling Stones. [...] Eu me lembro que em 68, 69 eu 

comprei meu primeiro disco do Led Zeppelin. Cara, foi uma 
pedrada. E rock argentino, música argentina. Tinha grupos de 

baile, tocando música... garoto né, treze, quatorze anos. 

Na memória de Bebeto Alves, o rádio fez com que o rock’n roll inglês e 

argentino e, posteriormente, a MPB precedessem o contato com a música regional 

(como ele se refere). No trecho que segue, podemos inclusive perceber a relação de 

expectativa e prazer com o novo, o diferente, que vem de fora: 

Então minha formação foi muito eclética, muito heterogênea, 
sempre ouvi de tudo a minha vida inteira. E a música regional 

não estava configurada da maneira como ela veio se configurar 

no final dos anos setenta para início dos anos oitenta. [...] Então 
foi isso, foi essa riqueza musical que... a Jovem Guarda, 

Roberto Carlos, tudo... a música brasileira que tinha se firmado 

no final dos anos sessenta e que a gente ouvia isso depois de um 

mês... Eu tinha um irmão mais velho que morava em Porto 
Alegre e quando ele ia de férias ele levava os discos que 

saiam... “ah, saiu um disco do Chico Buarque, a Banda... saiu 

um disco do Caetano Veloso, Soy Loco Por Ti America.” Era 
um barato. 

Em contrapartida, Vitor Ramil explica que sua formação musical se deu 

num contexto semelhante ao de Raul Ellwanger, com vários músicos na família, mas 

com contatos musicais parecidos com os de Bebeto Alves: Chico Buarque, Caetano 

Veloso, Pink Floyd e Beatles. 

Bom, na minha casa, somos seis filhos então todos tocavam... 

os instrumentos principais, primeiro foi o acordeom, que na 
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geração do meu irmão mais velho era o instrumento do 

momento, o acordeom... depois, os meus outros irmãos tocavam 

violino e violão, o Kleiton e o Kledir, as minhas irmãs tocavam 
violão e todos cantavam. Quando chegou a minha hora, porque 

sou o caçula, eu logo comecei bolinando no violão, pois era o 

instrumento que estava sempre à mão na casa, nunca gostei 
muito de acordeom, nunca fui muito ligado no instrumento e 

também estudei piano uma época. Veio um piano pra cá, e eu 

comecei a estudar piano.
35

 

Lembramos o que dissemos anteriormente sobre a acessibilidade do violão e 

acrescentamos que, no caso de Vitor Ramil, a participação familiar e os instrumentos 

citados são bem próximos aos de Ellwanger.  

Foi mais ou menos ao mesmo tempo assim... um pouquinho 

antes o violão, quer dizer, eu já aprendia com meus irmãos em 

casa, ali por volta dos dez anos, onze anos e por essa época 
também comecei a estudar violão clássico... eu estudei dos onze 

aos dezesseis anos eu estudei violão clássico... foi muito 

importante para minha formação técnica de tirar som do 
instrumento mais do que para tocar peças clássicas da música 

para violão. Foi isso para mim foi muito importante. E o piano 

um pouco também... mas o piano não comecei com uma 

professora boa, nunca entendi muito bem o instrumento, não 
evolui... embora tenha composto já bastante no piano, tenho um 

piano... 

V.H – E quais músicos marcaram sua formação? 

V.R – Bom, para mim, principalmente, aquela geração da 

música brasileira... do Chico [Buarque], do Caetano [Veloso], 

do Milton [Nascimento], daquela época, vamos dizer assim... do 
Egberto Gismonti... talvez esse quarteto seja o mais 

significativo pra mim assim quando criança... de música 

brasileira. É claro... evidentemente os meus irmãos... a gente 

tocava muito em casa... quando eles se tornaram profissionais, 
eles tinham um grupo chamado Almondegas... que foi um 

grupo superimportante aqui no sul. Eles me influenciaram 

muito. Eu acompanhava eles... ia a show, a gravações... 

O fato de ser o filho mais novo da família (que era constituída também de 

Kleiton e Kledir, músicos profissionais já naquela época) faz com que pensemos em 

uma “herança musical” familiar, muito difícil de ser acessada fora de uma experiência 

de depoimento, de entrevista, mas que, imaginamos, é de fundamental importância para 

compreensão de uma obra. 

Quando eu gravei meu primeiro disco aos 18 anos, eu já tinha 
uma certa estrada, vamos dizer assim, eu já tinha tocado em 

                                                             
35 Vitor Ramil nos concedeu essa entrevista na cidade de Pelotas no dia 9 de abril de 2013 Ao tratarmos 

dessa entrevista, utilizaremos as abreviações V.R para Vitor Ramil e VH para o entrevistador. Todas as 

referências que se seguem são extraídas deste documento, salvo indicação contrária. 
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estúdio, eu já estava acostumado a mexer com microfones, 

coisas assim, então muito graças a eles, né... Também ouvia 

muita coisa mais antiga do meu pai, pois meu pai é uruguaio, 
gostava muito de tangos. Então eu ouvia muitos tangos antigos, 

coisas do Gardel, daquele tempo assim... E coisas modernas que 

aí meu pai já não gostava, que era Piazzolla, tangos mais 
contemporâneos... e também através dos meus irmãos, comecei 

a conhecer mais da música regional, milongas, coisas assim... 

Nesse momento percebemos que as experiências musicais de Vitor Ramil 

dialogam com gerações diferentes de músicos latino-americanos, que vão se juntar às 

influências que foram relacionadas anteriormente. E então temos o momento de início 

da década de 1980, de relativa co-incidência histórica entre os países dessa região, em 

que as ditaduras latino-americanas arrefeciam e um movimento pacifista internacional 

ganhava força. 

Na época da ditadura, que eu era criança, começou a chegar 

muita música latino-americana, Mercedes Sosa, Athaulpa 

Yupanki, no caso chilena também... Victor Jara, coisas assim... 
e [VH: Violeta Parra?] Violeta Parra, claro, muito importante... 

e principalmente ouvia muito Beatles... fui beatlemaniaco, 

criança beatlemaniaca... dava palestra nos colégios sobre os 

Beatles e sempre aprendi muito com eles essa coisa de compor, 
de pensar os discos... então essas figuras são as minhas 

influências principais né... é claro que muitas outras coisas 

também da música clássica como se diz e o fato de ter estudado 
piano clássico também... ouvi bastante Villa Lobos, Leo 

Brouwer, outras coisas... música para piano também. 

É interessante notarmos que os músicos de Pelotas e Porto Alegre tiveram 

mais contato com a cultura erudita do que o músico de Uruguaiana. Ellwanger e Ramil 

estudaram mais profundamente durante a infância os termos técnicos musicais, 

aprendendo leitura de partituras dentro de um ambiente familiar, tendo contato com 

compositores tanto populares quanto eruditos, assim como com a sonoridade de vários 

instrumentos. Por outro lado, Bebeto Alves se interessou por música não por uma 

formação musical familiar, mas por um encantamento pelo rádio, pelo rock’n roll, pelo 

contexto de auditório, por ter uma afinação vocal já na fase infantil. 

É preciso destacar que em nenhum dos depoimentos encontramos uma 

formação unidirecional: em todas elas, em maior ou em menor grau, já observamos um 

certo ecletismo. Apesar disso parecer natural para nós, habitantes do início do século 

XXI, tão acostumados a bombardeios diários de informações, a formação musical 

eclética não é uma unanimidade, havendo até hoje quem defenda uma estética mais 
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purista, menos permeada de influências externas. Há quem defenda, com argumentos 

plausíveis, concepções artísticas mais voltadas à contemplação das origens como, por 

exemplo, defendeu o Movimento Armorial em meados dos anos 1970 e como existe até 

hoje a chamada música tradicional regional gaúcha (tema que retornaremos mais 

adiante). 

Contudo, como nossa preocupação aqui é a mudança provocada pelo disco 

Paralelo 30 no contexto musical gaúcho, naturalmente os músicos aparecem já 

permeados de muitas influências desde a infância. Questionados sobre a cena musical 

do disco Paralelo 30, os artistas responderam de forma ampla. Vitor Ramil, que ainda 

não havia começado a sua carreira no momento do Paralelo 30, acredita que mais 

influente que o disco, foi a banda formada por seus dois irmãos, Kleiton e Kledir, 

chamada Almondegas, banda que já procurava uma mistura ampla de gêneros. 

Porém, nossa proposta de tomar o Paralelo 30 como referência apoia-se no 

fato de o disco possuir a consistência de um manifesto da abertura da música gaúcha 

naquele momento, pois além de prezar pela multiplicidade de gêneros, reunia vários 

artistas de uma geração comprometida com a necessidade de dialogar com outras 

experiências musicais: ao pedir atenção para essa geração, o disco ganha quase a 

dimensão de um grito, propõe uma juventude influenciada pela Tropicália, mas que 

também procura mostrar que há linguagens que vão contribuir para a expansão da 

estética proposta pelos tropicalistas. 

É por isso que, para Raul Ellwanger, o disco tem uma relação especial com 

a ditadura militar: 

É assim, ó... eu comecei minha carreira, depois em 68 participei 
de festivais universitários aqui, da tv gaúcha, fomos para as 

finalistas no Rio, está nesse disco Teimoso e Vivo, tocamos lá 

no Maracanãzinho, coisa impressionante isso, né, o cara com 
dezoito anos... Mas aí eu participava do movimento estudantil 

na UNE, fui obrigado a passar pela clandestinidade, pela 

repressão, começaram a hostilizar minha família, a me 
perseguirem, e na música fala “Pros milicos trago estrago, pros 

inimigos o balaço...”, e só essa frase, a partir do Ato 5 (A.I 5), 

final de 1968, já dava problema. Então acabei clandestinizado, 

fui militante, fui condenado pela Lei de Segurança Nacional, 
acabei passando no exílio mais de oito anos. Então fiquei dez 

anos fora do assunto, e minha carreira musical ficou 

interrompida dez anos devido à ditadura. 
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A experiência de vida de Raul Ellwanger nos é muito significativa pois, na 

nossa percepção historiográfica-musical, é uma composição de vida a partir do 

deslocamento. Canclini (2008a), ao constatar a existência de “transmigrantes”, pessoas 

que deslocam-se não apenas pelas fronteiras, mas pelo nosso continente que permite 

esse tipo de situação, nos auxilia na interpretação de pessoas com histórias como 

Ellwanger, pois materializam na música sua experiência de trânsito. 

Mas ao mesmo tempo não podemos pensar que isso se dê de maneira 

uniforme. Pelo contrário, são infinitas as experiências. Mas no campo artístico, a música 

possibilita condensar os sentimentos do compositor e do seu público, promovendo 

construção de novas formas identitárias, “efervescências” musicais, como dirá a seguir 

Ellwanger, a partir da perspectiva sulista-brasileira. Podemos relacionar a construção da 

ideia do disco Paralelo 30 com essa tentativa. 

Foi quando eu voltei no começo de 1978, e começamos a tocar 

e já rapidamente em 1979 o Juarez Fonseca elaborou aquela 

ideia, ele percebia que tinha muita coisa efervescente 
justamente voltando porque o nosso movimento foi todo 

destruído, nosso movimento musical que era muito forte, em 

67, 68, 69 foi tudo... hibernou, parecia uma semente, tudo 
quietinho esperando pra... E realmente, a partir da lei de anistia, 

em 1979 começa a redemocratização e então tinha uma 

efervescência não só musical, mas em todos os ambientes 
artísticos tinha uma grande efervescência, era maravilhoso. 

Então o Juarez bolou e juntou os músicos e ali eu tinha trinta e 

um anos já. Eu era o mais velho, eu e o Claudio Vera Cruz e os 

outros são dez anos mais moços. São os que quando nós 
tínhamos 19 e fomos para o exílio eles tinham 9, e então 

chegaram dez anos depois com 19, 20, com talento... Tinha o 

Carlinhos Hartilieb também que era... é, tinham três da antiga 
geração, os três sem discos, todo esse tempo passado... muito 

lastimável isso. 

Os tempos difíceis de ditadura militar reverberavam no sul do Brasil e 

deixavam marcas profundas. Conforme Ellwanger lembra, seu trabalho ficou marcado 

por anos de exílio. Por outro lado, se falamos em “redemocratização”, lembramos que 

uma democracia é marcada pela representatividade da multiplicidade de vozes. Em 

outras palavras, o disco é pensado em uma época em que a “efervescência” cultural de 

Porto Alegre representava também o desejo de uma representatividade política. Nesse 

sentido, Raul Ellwanger compara o momento sul-rio-grandense com o de Minas Gerais. 

É um pouco o que eu falei no artigo Milonga dos Vencidos, que 

eu comparo um pouco com o livro do Márcio Borges sobre a 
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memória do Clube da Esquina, que é muito interessante. 

Inclusive [o Clube da Esquina] teve a ponto de não acontecer 

também por causa da repressão e o nosso aqui não aconteceu 
por causa da repressão. Isso são opções de cada um... um ficou 

por aqui o outro lá. 

O artigo a que se refere o compositor foi publicado em 2011 e descreve a 

cena de efervescência musical de 1967: festivais nacionais, shows em universidades, 

novas parcerias, etc. Nele, além dessa possível comparação entre os músicos gaúchos e 

o Clube da Esquina, em que Ellwanger se pergunta se teria sido possível um 

desenvolvimento semelhante ao grupo de Minas Gerais, em tom de memorialismo, 

avalia as propostas estéticas daquela geração: 

Como compositor me interessava muito pela nova tendência 

que a gente ia armando um pouco às cegas mas com o instinto 

certeiro. Procurávamos criar uma estética que fosse moderna, 
universal, participativa (o que era “normal”), mas com a 

novidade de ter um conteúdo ligado a nossa própria realidade, a 

vida de nossa cidade, de nossa geração, de nossa tradição 
regional transportada para o tempo atual (ELLWANGER, 2011, 

s/p). 

O título do artigo, fazendo referência a uma história contada não a partir dos 

vencedores, mas dos vencidos, mostra a tristeza do compositor ao constatar que seus 

sonhos foram interrompidos pela ditadura e pelo exílio: 

Tendo ficado de fora do movimento musical por uns dez anos 
(entre clandestinidade, condenação pela Lei de Segurança 

Nacional e exílio), sempre pensava em qual teria sido o destino 

dessa nossa grande turma. No retorno a Porto Alegre, gravei 
meu primeiro LP e comecei de novo do ponto onde tinha 

parado, 10 anos antes. Descobri o pior: tudo tinha parado por 

dez anos. Medo, exílio, perseguição... alternativas místicas, 
muito baseado e LSD, cooptação, “pra-frente-brasil”, família, 

trabalho, desinteresse e temores da mídia, foram fatores que 

ceifaram o movimento. A cereja podre e perversa desse bolo é o 

Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Como em 
quase tudo no Brasil, o AI-5 cortou pela raiz aquele movimento 

musical, aquele ímpeto criativo, aquele ânimo participativo 

(ELLWANGER, 2011, s/p). 

Ao retornar, Ellwanger depara-se não só com a possibilidade de gravar seu 

primeiro disco mas também de participar do Paralelo 30. O encontro de músicos de 

idades diferentes também é sinal da representatividade de vozes com posições musicais 

diferentes. Isso aparece na fala de Bebeto Alves. Para esse último, o disco tem uma 

relação estética afirmativa em relação à ditadura, algo que alicerça as propostas do 
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grupo de jovens do Rio Grande do Sul. Ao falar da ditadura, ele explica que era muito 

novo: 

Não entendia muito bem aquilo. Mas, pra completar, anos 70 
evidentemente que as coisas mudaram, se transformaram, e 

houve realmente ali muito contato com Porto Alegre, muito 

contato com outras pessoas... houve um reconhecimento e um 

amadurecimento daquele período que a gente estava vivendo, a 
leitura e a preparação toda de um movimento para a vida e aí 

realmente a coisa começou a pesar.  

V.H: E o Paralelo 30 vem nesse contexto... 

B.A: Vem, vem, ele está dentro. O próprio Raul Ellwanger, um 

cara que chegou pra conviver no nosso meio em Porto Alegre, 

ele chegou exilado, estava no exílio, e ele era de um grupo para-
militar, da resistência armada, o VAR-Palmares.  

V.H: Na época do Paralelo 30 você era muito novo também. O 

Raul Ellwanger era mais velho. 

B.A: Ele era mais velho. 

V.H: Ele era o mais velho daquele grupo?. 

B.A: Ele era mais velho junto com o Carlinhos Hartilieb e o 

Claudio Vera Cruz. Eram três caras um pouco mais velhos do 
que nós... a diferença era de 6, 7 anos... e nós da mesma 

geração, eu, o Nando e o Nelson. Éramos dos anos cinquenta e 

eles eram lá dos anos quarenta... quarenta e seis, sei lá. 

Vale destacar que, em primeiro lugar, que o disco é heterogêneo pela 

diferença de idade entre os seus componentes: traziam influências musicais diversas, 

tanto em suas produções como em suas escutas. Ainda havia diferenças de origem: a 

maioria era da cidade de Porto Alegre, mas Bebeto Alves vinha de Uruguaiana, uma 

realidade ainda mais fronteiriça que a capital rio-grandense. Por ser um dos mais jovens, 

Bebeto Alves explica que aprendeu muita coisa depois que foi para Porto Alegre. 

Então esse pessoal de certa maneira nos ajudou muito a 

entender. Porque, tu imagina, cara, nós vínhamos de um período 
de ditadura militar... em casa a gente não tinha a não ser um pai 

malucão... Eu não tinha uma leitura crítica disso. Fui aprender 

na rua mesmo. Em 77 nasceu a minha filha. Minha primeira 
filha. Tive uma filha com vinte e dois anos de idade. Eu saí do 

hospital e fui pra rua... tinha uma manifestação política... Dia 

Nacional de Lutas... e a gente estava na rua gritando “Abaixo a 

ditadura”. E vinha aquele tanto de soldados, com escudo, 
bomba de gás lacrimogênio. Uma zona. E eu enlouquecido, 

explodindo... tinha nascido minha filha e eu lá no meio pra 

comemorar. Foi muito bom. Foi legal. 
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Bebeto Alves não passou pela experiência do exílio como Raul Ellwanger, 

mas sua militância política no Brasil aparece quando há uma proposta de mostrar a 

identidade sul-rio-grandense. Quando questionamos sobre o objetivo, ele nos esclarece 

com clareza a proposta do disco: 

V.H: Então, o Paralelo 30 tinha um objetivo político... 

B.A: Não, eu acho que não. O Paralelo 30 tinha uma vontade 

de afirmação de um viés da cultura da música popular 
brasileira. Eu acho que o produtor na época, o Juarez Fonseca, 

ele quis falar sobre isso. Ele quis falar sobre uma música 

brasileira que existia... Porque esse Paralelo 30 é um meridiano 
imaginário que passa em cima do Rio Grande do Sul que teria 

assim uma força espiritual. Passa na Índia... não sei. Eu acho 

que o Paralelo 30 tinha mais essa conotação e evidentemente 

que a nossa música já refletia essas coisas. 

Na década de 1970 a procura por respostas às crises nacionais (ditadura 

militar) e crises internacionais como a Guerra do Vietnã e a Guerra Fria levou várias 

bandas de rock’n roll à crítica aos governos. Parte dessa crítica, engendrada pelo 

conceito de contracultura, procurava nas drogas uma espécie de contestação/libertação 

de um padrão de vida que estaria levando o mundo à falência moral. A carreira de 

Bebeto Alves foi influenciada por esse movimento cultural. 

A minha música que saiu de um período de alucigenia total... 
das experiências psicodélicas que a gente tinha um grupo 

chamado Utopia. Antes disso, de 75 a 77 a gente tinha um 

grupo chamado Utopia que foi um grande sucesso no Rio 
Grande do Sul. E a gente passava todo mundo por droga, né, 

psicodélica... tomava LSD pra caramba. Então a gente saiu 

desse universo pra essa... Mas não foi uma coisa proposital, 

forçada... foi uma perspectiva que se abriu... real, verdadeira... 
como tudo o que acontece na minha vida... não existe a menor 

possibilidade de ser uma coisa fake, falsa, porque houve um 

esgotamento daquele processo que a gente estava vivendo a 
nível de abuso de muitas drogas alucinógenas... tinha gente 

morrendo, tinha gente ficando louca... eu mesmo tive que parar 

porque tive problemas sérios. 

Nesse sentido, observamos que a visão política de Bebeto Alves é ligada à 

perspectiva cultural e, a partir de então, as políticas administrativas públicas passam a 

compor sua carreira paralelamente à música. 

E aí teve um processo natural de pensarmos de que a gente 

ainda poderia existir criando uma nova perspectiva e a primeira 

que surge é essa perspectiva mais politizada e que depois se 
torna, mais nos meados dos anos 80, num outro viés, num 
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negócio cultural, de políticas públicas, que acaba me trazendo 

pra cá. 

V.H: Quando eu falei político, não foi no sentido militante-
partidário, mas no sentido de descentralizar o que o Brasil 

estava vivendo culturalmente.  

B.A: Primeiro houve o entendimento de que havia uma 
necessidade se criar dentro da administração pública o viés da 

cultura... um alicerce como composição de um processo de 

desenvolvimento. Evidentemente que isso foi tudo num 

primeiro momento um ímpeto, um impulso de se pensar esse 
tipo de coisa e que com o tempo foi amadurecendo. Eu me 

lembro que em dezesseis anos que a administração popular 

ocupou a prefeitura de Porto Alegre, nesse período nós tivemos 
a oportunidade de ir juntos com a administração pública 

compor, construir as políticas públicas... e eu tenho certeza que 

foi a célula seminal de tudo o que veio a se pensar e falar em 
termos de cultura e de políticas de cultura desse país. Nós 

tivemos uma cooperativa... a Cooperativa Mista dos Músicos de 

Porto Alegre em meados dos anos 80, e foi isso que nos levou a 

nos associarmos concretamente dentro da estrutura do poder 
público. 

Bebeto Alves assume, portanto, um compromisso de organizar 

publicamente a cena musical em Porto Alegre. Em um momento em que as vanguardas 

artísticas se arrefeciam em função da abertura dos regimes autoritários, o compositor 

optou por contribuir com a cena artística de outras maneiras. 

Depois eu, particularmente, vim assumindo cargos públicos, 

logo depois disso eu assumi o Instituto Estadual de Música, fui 
Secretário de Cultura, depois Coordenador de Música... e vim 

pra cá agora... tudo com intervalos, hiatos... fui presidente 

Cooperativa dos Músicos também. Eu constitui ao lado da 
minha trajetória artística uma trajetória de políticas públicas. 

Acho que todos nós de uma maneira ou de outra, mas eu me 

envolvi mais diretamente... Eu achei que a gente deveria fazer 

isso... Ser só artista era muito pouco. 

As considerações do compositor sobre sua carreira como administrador de 

políticas públicas culturais resultam na dimensão de um “todo”, de um conjunto de 

influências que acabam por ser refletidas em suas músicas. 

Mas eu acho que tudo na realidade faz parte do mesmo pacote, 

porque uma coisa leva a outra. Eu acho que resulta num viés de 
reflexão muito grande de uma série de questões e que se 

traduzem na tua música. A minha música traz essas coisas. Ao 

mesmo tempo em que ela provoca, faz uma provocação estética, 

poética, musical, ela contém um fato político, como 
humanidade, não como partido, mas como ideologia mesmo... 

Não sei se essa é a palavra... uma palavra já tão desgastada, né... 
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Mas acho sim que num contexto de humanidade, num contexto 

filosófico, social-filosófico. Acho que essa é a minha coisa. 

Com o lançamento do disco, a esperança de que o grupo desenvolvesse uma 

produção concisa não foi adiante – como justificaram os compositores, a repressão 

naquela época atrapalhou muita coisa: Carlinhos Hartlieb morreu jovem em 

circunstâncias não bem esclarecidas, Cláudio Vera Cruz nunca conseguiu gravar um 

disco solo, Nando D’Ávila passou a dedicar-se ao jornalismo, falecendo em 1999; Raul 

Ellwanger consolida sua carreira assim como Bebeto Alves e Nelson Coelho de Castro. 

Apesar disso, o disco deixou legados: a abertura para uma música mais plural, que não 

abandonasse as questões tradicionais, mas dialogasse com temáticas musicais novas. 

Vitor Ramil explica que seu começo de carreira está ligado 

concomitantemente a esse momento em que a abertura para o rock proporcionou uma 

mudança de estrutura na música gaúcha: 

Então eu começo a me colocar, vamos dizer, na cena aqui do 

sul, nos anos oitenta... e os anos oitenta é uma época que tem 

uma grande mudança na música brasileira que acontece uma 
grande mudança no mercado, que acontece uma grande 

mudança com o advento do rock brasileiro, que foi na verdade 

um advento mundial, que aconteceu aqui também, que foi uma 

coisa pode-se dizer cultural mas principalmente comercial 
também, mas que foi muito acachapante né... eu acho que ela 

veio para cumprir uma função que foi interessante com o passar 

do tempo... no começo eu me lembro que pra mim que me criei, 
por exemplo, ouvindo Egberto Gismonti, Caetano e Milton, 

essa turma toda que eu falei, Piazzolla, o rock era sempre uma 

coisa de fundo, era uma coisa mais a ser assimilada e 
transformada através de todo esse filtro das músicas que 

estavam mais próximas... mas de repente ela toma um, ganha 

um protagonismo, vamos dizer assim, inclusive no Rio Grande 

do Sul. [...] 

Com uma pesada influência do rock’n roll na música brasileira no final da 

década de 1970 e início década de 1980, a ideia de “disco conceitual”
36

 influenciou 

bastante a obra de Vitor Ramil. Esse aspecto é bastante nítido na primeira fase de sua 

carreira, assim como o experimentalismo musical nos discos Estrela, estrela (1981), A 

paixão de V segundo ele próprio (1984), Tango (1987) e À beça (1985).  

                                                             
36 Nome dado a álbuns em que há uma história a ser contada ou ideia central a ser pensada e que todas as 

músicas agrupadas (consideradas geralmente em sua sequência) contribuem e incorporam o todo. Essa 

forma de composição foi muito utilizada por The Beatles, Pink Floyd, Kim Crimson e Frank Zappa e é 

frequentemente comparada à arte sequencial visual (como no caso da arquitetura, da pintura e dos 

quadrinhos). 
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Então eu começo e de repente eu tenho uma perplexidade assim 

que é justamente com essa grande mudança né... e aí o grande 

desafio dos artistas da minha geração dessa época, que tinham 
começado muito cedo como eu, era como tu dar 

prosseguimento à tua formação, que é basicamente essa 

formação que eu te falei de uma música mais conceitual, 
brasileira, ou latino-americana, sei lá o que for... como dar 

continuidade a ela dentro de um contexto que foi o contexto que 

se criou nos anos oitenta em torno rock, né, do mercado... e por 

exemplo, eu sou um cara que eu sempre gostei de tudo, sempre 
fui aberto a tudo e sempre gostei de rock também e sempre tive 

uma postura mesmo nas minhas milongas e nas minhas outras 

coisas, uma postura bastante rockeira, pode-se dizer assim, né, 
embora não explícita, nunca explícita... mas internamente, 

vamos dizer assim, pro meu sentimento, vamos dizer... 

Bebeto Alves salienta também que as misturas são multidirecinais, ou seja, 

só porque um músico situa-se na fronteira entre Brasil-Uruguai-Argentina, seu 

hibridismo musical não precisa ser necessariamente uma fusão equilibrada entre essas 

três culturas. No caso desse compositor, musicalmente falando, ele explica que o que foi 

mais preponderante foi a influência do rock’n roll em diálogo com a música regional. 

Rio Grande do Sul é talvez o estado que seja mais heterogêneo 

em termo de propostas da música sul-brasileira... da música 
brasileira. Porque nem todos seguem a mesma direção, nem 

todos acreditam que esse viés do hibridismo entre Argentina, 

Uruguai e Brasil, seja o mais importante. Existem outras fusões, 

por exemplo, com o rock’n roll. Então, no meu caso específico, 
há essa fusão do rock’n roll com música regionalista, ou o que 

eu supus que, não é a música exatamente, a questão não é essa... 

a questão não é a música, a questão transcende à música... 
Mesmo se tratando de música que é aquilo que eu faço, mas a 

minha questão transcende a música, vai além disso. Eu acho 

que, por exemplo, o Vitor [Ramil] é mais associado com isso, 
com Argentina e Uruguai nesse sentido. 

Por isso é importante, ao mesmo tempo em que tratamos dos três 

compositores em suas semelhanças, dentro de um contexto que nos proporciona uma 

nova perspectiva da música gaúcha, entendermos as diferenças entre eles. Vitor Ramil 

procura por uma identidade onde a milonga, com suas pausas e reticências, invoca uma 

paisagem essencial gaúcha. Diferentemente de Raul Ellwanger que sofreu bastante 

influência de um diálogo entre bossa-nova, música uruguaia, paraguaia e o 

tradicionalismo da música gaúcha nativista
37

. Para Bebeto Alves, mais próximo da 

                                                             
37 Nome dado a um conjunto de gêneros que engloba o chamamé, a milonga, o tango, o vaneira (ou 

vaneirão), que tematiza a vida no campo, o andar a cavalo, os costumes, a alimentação, etc. Esses 

aspectos aparecem nas músicas dos três compositores, mas revitalizados por uma perspectiva estética 

transpassada por novas influências musicais. 
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cultura pop, a absorção de instrumentação eletrônica (baixo, guitarra, teclado e bateria), 

nuances de batucada brasileira e minimalismos misturam-se em uma perspectiva 

filosófica. 

Pra mim, Argentina e Uruguai significam uma série de outras 

coisas, não só isso... Significa uma cultura pop também. O 
rock’n roll argentino é extremamente forte e faz parte de 

algumas influências musicais. Evidentemente que o rock’n roll 

inglês também, né... música americana de maneira geral, música 
francesa, música italiana, tudo faz parte de um imaginário que 

você absorve coisas e recria coisas... Mas eu acho que pra mim 

a questão é a ideia, pra mim a questão passa pela filosofia 

mesmo, então eu vejo muitas coisas que são diferentes e que se 
tangem e que estão mais ou menos dentro de uma mesma 

perspectiva e que poderia se configurar como “essa seria 

realmente uma música gaúcha, uma música do Rio Grande do 
Sul”... Quem vê de fora vê mais essas similaridades do que a 

gente que está dentro... A gente vê mais diferenças do que os 

pontos similares. Então quando as pessoas veem de fora, 
encontram similaridades naquilo que eu faço, naquilo que o 

Vitor faz, naquilo que o Raul Ellwanger faz, naquilo que não sei 

quem mais faz. Eu já encontro as diferenças... o que é diferente 

em mim e no Vitor, o que é diferente em mim e no Raul, o que 
é diferente em mim e no Germano Jardim... ou qualquer outro 

artista que esteja fazendo essa fusão. São tempos, são 

influências, são propostas e perspectivas... São gostos, 
estéticas... 

Para Raul Ellwanger, o olhar para a América Latina, a possibilidade de ter 

peregrinado pelos países de língua castelhana, possibilitou a abertura do seu horizonte 

para uma mistura com menor influência norte-americana. 

É, para mim foi uma grande descoberta. No exílio, claro, passei 

por umas, mas me considero um privilegiado... me enriqueci 
muito, me construí muito como pessoa, como como cultura, 

como cidadão no exílio, graças aos amigos, à solidariedade dos 

chilenos, da Argentina. Entrei na Universidade de Concepcion, 
depois me transferi para Santiago, entrei para a Universidade 

em Buenos Aires, entrei para o conservatório em Buenos 

Aires... descobri, aprendi... É um privilégio... A gente aqui não 
sabia nada de música latino americana. Música latino americana 

quando eu tinha dezoito anos era bolero. Tudo mainstream 

mesmo, as coisas comerciais, do cinema mexicano e do cinema 

argentino. Aqui no caso do Sul, se escutava a Rádio Nacional 
Argentina que é um sistema que eles tem nacional muito forte 

até hoje e integra muito o país, era muito escutada aqui e ainda 

é. As pessoas na fronteira, elas escutam mais rádio argentina do 
que daqui, porque as daqui são muito ruins e as da Argentina 

são menos ruins. Nós estamos tão dominados pelas companhias 

internacionais que não se escuta muita coisa folclórica... Então 

pra mim, digamos, quando eu saí eu sabia dez e quando eu 
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voltei eu sabia trinta. A nível de informação, não é de qualidade 

ou qualificação... Simplesmente a informação minha 

aumentou... Miraneza, Alziro Rodrigues, Bocagrana, todos os 
chilenos, todos os uruguaios... 

Nas considerações do compositor podemos ver como a abertura fronteiriça 

do sul promove um diálogo interessante com cultura chilena e uruguaia. Nesse sentido, 

nos auxiliam muito as considerações de Canclini quando afirma que o “apagamento dos 

territórios” está ligado à “difusão translocal da cultura” (CANCLINI, 2008b, p. 34). 

Para esse autor, os mercados musicais tem relação intrínseca com os exílios e as 

migrações enquanto as especialidades mercadológicas ajudam a transcender as 

localidades:  

[...] assim como nós, latino-americanos, configuramos nossa 
identidade heterogênea com vivências de vários países, 

inclusive da Europa e dos EUA, muitos europeus e 

estadunidenses reconhecem pedaços de si mesmos na América 

Latina. 
Músicos Brasileiros tem gravado discos em espanhol, ou 

misturando em suas canções o português, o espanhol e o inglês. 

Argentinos convidam cantores brasileiros, mexicanos e 

colombianos a seus espetáculos e discos (CANCLINI, 2008b, 

p. 35). 

Entretanto, Raul Ellwanger, por ter conhecido e vivenciado tantas regiões 

diferentes, entende que é preciso cuidado pois a monopolização dos sistemas midiáticos 

pode ser um entrave para o conhecimento da amplitude cultural. 

Até hoje as pessoas não tem o direito de saber. Até hoje, 

quarenta anos depois, as pessoas não tem porque o sistema 
radiofônico e televisivo, ele é um sistema totalitário. Não passa 

a gama de música para as pessoas gostarem disso ou daquilo. 

Passa o que três companhias querem vender. Pobre de nossa 

juventude que hoje está assim [faz um gesto de viseira de 
cavalo], a orelha dela está desse tamanhinho assim. [gesto de 

algo pequeno]. 

Apesar dos pontos em comum e dos pontos em desacordo, os três 

compositores enfatizam, cada um à sua maneira, a questão da contribuição do 

hibridismo, como se localiza e contribui para a obra de cada um deles. Podemos dizer, 

até aqui, que são três artistas que exploram a vanguarda da mistura e do diálogo como 

propostas estéticas que podem resultar em novas expressões. 

Nesse momento, estando postos os depoimentos, se coloca como necessário 

o debate propriamente dito sobre a questão da memória e da música popular. 
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Deixaremos por agora as figuras dos três compositores. Lançaremos mão, nesse 

segundo momento, de propostas teóricas da ciência da história que nos possibilitem 

enxergar melhor os depoimentos dos músicos, que ajam como ferramentas na 

interpretação do que nos disseram os compositores. Na terceira parte deste capítulo 

retornaremos aos pontos dos depoimentos que podem ser dialogados com os aspectos 

teóricos que analisaremos a seguir. 

 

2.2 – Memória e construção do conhecimento histórico 

O tema da experiência e a noção de memória parecem transcender à própria 

questão da história-ciência. Quando falamos em experiência e memória até aqui 

parecemos tomar como referência o cotidiano vivido, mais do que a história escrita. É 

inevitável. As construções, as palavras, as narrativas, os lugares, a passagem do tempo, 

etc, tudo isso contém uma noção de passado, mas sabemos que nem tudo é história. 

A relação cotidiana com o passado extrapola os limites da história e volta 

nosso pensamento para a questão cotidiana da lembrança. Na construção da história 

algo é lembrado e muito é esquecido. Muito é deixado para trás. Peter Burke (1992) nos 

lembra que o historiador deve se interessar pela memória pelo menos em dois pontos: 

enquanto fonte histórica e enquanto fenômeno histórico. O texto de Massimo 

Mastrogregori, Historiografia e tradição das lembranças (2006), parece nos indicar um 

bom caminho para iniciarmos esse debate. 

Segundo esse autor, a “tradição das lembranças” precisa ser pensada como 

ponto de partida dessa querela, pois é dessa tradição, desse desenvolvimento histórico 

geral, que as propostas de pensamento do passado, singulares de cada sociedade, 

aparecerão como norteadoras de como se enxerga o passado. De acordo com 

Mastrogregori, é na tradição das lembranças que aparecerão a periodização temporal, as 

estruturas relevantes, os acontecimentos determinantes da vida social. A vida social 

precisa, portanto, ser pensada para além do conhecimento histórico. 

Para Mastrogregori, a partir do século XIX podemos observar algumas 

mudanças quando observamos a questão das tradições de lembrança: 1. é marcada pela 

observação do poder na gerência dessa tradição; 2. tem influência da proposta futurista 

de desenvolvimento e, por conseguinte na reinvenção do passado; 3. é marcada também 

pela reprodução técnica das informações e das obras de arte. 



110 

 

Essas mudanças na modernidade, observadas também na leitura da obra de 

Benjamin (1994), inauguram, segundo Mastrogregori, uma nova relação do passado 

com o presente. Para o autor, a história torna-se um acúmulo de fatos a serem 

lembrados, por honra ou por respeito. A história passa a ser um objeto de apego 

superficial. Algo necessário, porém preterido. 

Esse cidadão desse novo lugar possui uma multiplicidade tão grande de 

valores e um aglomerado tão extenso de acontecimentos, que ele se perde e mal 

consegue qualquer capacidade de análise. Raramente se detém em determinada relação 

com o passado. Não ultrapassa certos limites nem consegue pensar o passado sem 

melancolia e saudosismo. Não há um interesse real, embora ele tenha consciência da 

necessidade da história. 

Essa análise aproxima-se muito da tese defendida por Benjamin (1994), de 

que os textos informativos, rápidos, fáceis, que se propõem a explicar rapidamente os 

fatos, afastam-se daquela narrativa que propõe o desenvolvimento intelectual do leitor 

ou ouvinte, sugerindo imaginação e criatividade desse leitor. A incapacidade de troca de 

experiências entre o autor e o leitor seria, segundo Benjamin, a marca de nossos tempos, 

bem mostrada nesse fenômeno. 

Há um problema muito claro a ser posto: se o leitor e o autor não trocam 

mais experiências, não compartilham da mesma memória, se as experiências se 

tornaram tão individuais assim, é possível ainda alguma noção de História? 

Mastrogregori encerra seu trabalho colocando uma questão interessante: a 

inevitabilidade de uma relação com o passado. Se, de um lado, o passado tem problemas 

em ser conhecido, de outro ele não pode ser eliminado. As experiências sempre vão 

constituir um corpus de conhecimento vívido, enquanto qualquer expectativa de futuro, 

ou mesmo cognição do presente, vai estar, direta ou indiretamente ligada a essas 

experiências e a este passado. Essa observação de Mastrogregori nos abre um caminho 

para tentarmos responder às questões acima propostas, ou seja, as experiências são 

fenômenos que ocorrem para além da história, enquanto a história é apenas uma das 

formas de conhecer o passado. 

Essas diversas formas são exploradas no trabalho de David Lowenthal, 

Como conhecemos o passado (1981). Para Lowenthal, o passado é conhecido através de 

três vertentes: a memória, a história e os fragmentos. Ele se manifesta através de 
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indícios que percebemos no presente, enquanto as três vertentes de como o conhecemos 

representam apenas resíduos de um passado que outrora foi presente. 

Como o passado depende desses meios para nos ser inteligível no presente, 

ele vai sempre estar cercado de inúmeras incertezas, uma impossibilidade de senti-lo 

realmente como foi, uma eterna dependência de como é representado no presente. Por 

isso ele se transforma constantemente. Já que o passado é inevitável, como nos diz 

Mastrogregori, em Lowenthal ele é inacessível pois está essencialmente ausente do 

presente. 

No entanto percebemos esse passado através da memória e consideramos 

esse passado através do que nos é lembrado. Para Lowenthal nós apreendemos o 

passado pois nossa memória está ligada a um coletivo. A memória puramente individual 

não apenas inviabiliza uma certeza a respeito do passado como torna defeituosa 

qualquer comunicação a respeito dele. Para o autor, precisamos das lembranças 

coletivas dos outros tanto para confirmar o que sabemos como para dar continuidade à 

essa memória. Lowenthal parece discordar de Maurice Halbwachs (1990), para quem a 

memória individual é uma implicação das memórias coletivas, sendo a memória 

individual praticamente impossível e inapreensível. 

Para Lowenthal a memória individual é possível pois “a memória 

transforma os acontecimentos públicos em experiências pessoais idiossincráticas” 

(LOWENTHAL, 1981, p. 79), ou seja, mesmo os acontecimentos mais coletivos são 

assimilados de forma diferente por cada indivíduo, tornando a memória individual 

possível de ser pensada, ao contrário da tese de Halbwachs, para quem a memória 

individual representaria uma extensão de várias correntes de pensamento coletivo. 

O conceito de indivíduo nos leva inevitavelmente a pensar a ideia de 

identidade em relação à coletividade. Se por um lado a identidade é a evocação de uma 

sequência de lembranças, ela depende de uma diferenciação com o todo para uma 

autoconsciência de si. A confirmação da identidade, para Lowenthal, se dá somente 

quando comparada com outras e diferentes recordações do passado. 

É por isso que o esquecimento é tão importante ao pensarmos a questão da 

memória coletiva e individual. Como o passado não pode ser trazido em sua completude 

ao presente, o que é lembrado é parte mínima de muito que é esquecido. Porém 

esquecer é necessário, pois o esquecimento é o que nos permite estabelecer uma 
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narrativa, ordem em meio ao caos de muitas lembranças. Como nos lembra Harald 

Weinrich, em Lete – Arte e Crítica do Esquecimento (2001), uma pessoa que pudesse 

lembrar de tudo, além de incapaz de qualquer análise, se tornaria um pedante, um 

amontoado de lixo. Isso apenas falando num ambiente privado. 

No ambiente público, o esquecimento torna-se ainda mais abundante de 

possibilidades de interpretação. No processo de criação da ideia de uma nação, por 

exemplo, “esquecem-se” as diferenças dentre as heterogeneidades que compõem 

determinada nação no sentido de unificação. Peter Burke chama esse fenômeno de uso 

da amnésia social, pois é quando ocorre a censura oficial ou não oficial por parte do 

Estado. (BURKE, 1992)
38

. Portanto, mesmo em um ambiente público, a memória não 

pode ser pensada de forma separada do esquecimento. Pelo contrário, é o esquecimento 

que nos permite a noção de memória, já que esta seleciona e ordena (nos dois sentidos 

de “ordenar”) o que deve ser lembrado. 

Sobre esse debate entre o privado e o público, entre a memória individual e 

a memória coletiva, entre as lembranças e os esquecimentos particulares e 

compartilhados, a proposta de Beatriz Sarlo (2007) nos ajuda a relacionar a questão da 

esfera individual e da esfera pública, pensando a questão individual e testemunhal como 

necessária para a sustentação de determinada ideia. 

A autora descreve em seu trabalho o quanto os testemunhos foram 

importantes para a retomada da democracia após a ditadura na Argentina. Segundo a 

autora, as especificidades das ditaduras militares nos países da América Latina e a 

posterior reconstrução trouxeram a necessidade de considerarmos os testemunhos como 

fundamentais para a ideia do “nunca mais”. O pós-ditadura na Argentina, marcado pelos 

julgamentos dos responsáveis por verdadeiras catástrofes causadas pelo poder estatal, 

acarretou o testemunho individual das vítimas como força impactante indispensável 

dentro da memória coletiva daquele país. 

Dentro desse exemplo, Beatriz Sarlo descreve o que chama de guinada 

subjetiva. Segundo a autora, esse conceito precisa ser pensado a partir do livro de 

                                                             
38 No Brasil exemplo claro se dá no episódio do Governo Vargas quando, na implantação do Estado Novo 

promove a queima das bandeiras estaduais a fim de fazer prevalecer a única e central bandeira do Brasil. 

Outro exemplo é o pior castigo que alguém da elite romana poderia sofrer nos tempos antigos: a damnatio 

memoriae (a danação da memória), quando todos os vestígios da existência de determinado político eram 

apagados dos documentos, como se, apagada a memória, a pessoa não houvesse existido para Roma e em 

conseqüência, para a humanidade. 
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Michel De Certeau, A invenção do cotidiano (1994), onde o autor critica os eruditos por 

não enxergarem as pequenas noções habituais, diárias e cotidianas. 

Essa noção de De Certeau não pode ser separada das influências da ciência 

etno-antropológica, que trouxe para a história novos sujeitos, aqueles do cotidiano, que 

protagonizam estratégias, negociações e situações culturais que fugiam às noções da 

academia, mas nem por isso contribuem menos para a história, pois dentro desses 

pequenos casos, podemos enxergar transformações, especificidades e até contradições 

em relação àquela história dos grandes acontecimentos. 

É a essa guinada subjetiva a que Sarlo se refere. Segundo a autora, o 

aparecimento de temas antes considerados marginais dentro da análise histórica como a 

loucura, a bruxaria, as estratégias do cotidiano, as festas, não é por acaso. Está 

relacionada a essa nova forma de abordagem que valoriza o indivíduo, as experiências e 

as interpretações individuais a partir de um acontecimento maior. 

Aqui percebemos uma aproximação entre os trabalhos de Sarlo e 

Lowenthal, para quem, como dissemos antes, “a memória transforma os acontecimentos 

públicos em experiências pessoais idiossincráticas” (LOWENTHAL, 1981, p. 79). Ou 

seja, o indivíduo filtra e produz uma perspectiva particular e singular a respeito de 

acontecimentos públicos. 

Partindo desse princípio, de que o indivíduo é capaz de compreender a 

realidade de forma única e até mesmo inusitada, Sarlo critica o trabalho de Walter 

Benjamin, O Narrador (1994). Para a autora, o trabalho de Benjamin se equivoca ao 

falar de um esgotamento da narrativa pela incompatibilidade das experiências após o 

choque da Primeira Guerra Mundial, pois o Holocausto e os outros diversos genocídios 

do século XX ainda podem ser enxergados como rupturas e motivos para inúmeras 

análises. Traumas ocasionais podem ter uma apreensão tão individual que essa 

particularidade não pode ser deixada de lado. É claro que essa conclusão da autora só é 

possível de ser alcançada muito depois da morte prematura de Benjamin, que não 

assistiu a diversas catástrofes do século XX e início do século XXI. 

Ora, se a construção e interpretação individual podem ser consideradas 

como fontes únicas e indispensáveis para a construção da história, a memória individual 

não pode ser desconsiderada, como quis Maurice Halbwachs. Em seu trabalho Memória 

Coletiva (1990), influenciado por seus professores Bergson e Durkheim, Halbwachs 
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entende que a memória individual é o cruzamento de diversas “correntes de pensamento 

coletivo”, ou seja, o indivíduo é capaz de lembrar-se a partir do que os grupos elegem: o 

que e como deve ser lembrado. Partindo do conceito de grupo durkheimiano, 

Halbwachs vincula o indivíduo ao grupo, impossibilitando uma memória, uma 

existência individual. O texto de Beatriz Sarlo nos traz uma forma de contrapormos a 

ideia de Halbwachs, quando fala de ressurreição do sujeito. 

A autora explica que, na modernidade, o sujeito passou por uma morte e 

uma ressurreição. A morte estaria ligada ao desconstrucionismo literário, originado em 

uma das vertentes do estruturalismo, que tentou separar “o eu de um relato, seu autor e a 

experiência vivida” (SARLO, 2007, pág.30). Porém Sarlo, lendo Derrida, entende que 

apenas o que está disponível para nós é o texto. O texto cria, dentro de seus recursos 

literários e suas soluções idiossincrásicas, seu próprio significado, constrói sua verdade, 

sua concepção de tempo. 

É preciso, portanto, problematizar esse caráter de “verdade” que a própria 

narrativa institui quando narra. A narrativa é uma ausência da experiência, mas ao 

mesmo tempo é a sua própria experiência, carregando consigo algo de incompleto, pois 

não consegue narrar tudo que aconteceu nem consegue limitar a extensão das suas 

interpretações. No entanto, ela cria, dentro de si mesma, sua própria realidade, institui 

um terceiro tempo, que nem é o do narrador nem o do leitor, mas o da própria narrativa. 

Não se trata, portanto, de questionarmos o testemunho enquanto verdade ou não-

verdade, mas de enxergarmos nele uma possibilidade de interpretação. Este assunto foi 

de fundamental importância dentro da teoria da história de Paul Ricœur (2007). 

Para François Dosse, o tratamento do discurso como lugar 

institucionalizado, situado, é o que faz de Paul Ricœur um divisor de águas na escrita da 

história. Em seu texto Paul Ricœur revoluciona a história (2001), Dosse descreve como 

as proposições acerca da hermenêutica da história feitas por Ricœur em Tempo e 

narrativa (1994) levaram os historiadores a considerar a centralidade da leitura, a 

narrativa como um tempo dentro de si próprio, um terceiro tempo ou o chamado tempo 

histórico. 

Peter Burke (1992) também recorre ao tema da linguagem para analisar a 

estrutura do discurso e como ele sustenta valores. Para Burke o discurso se efetiva pois 

sempre passa por categorias e “esquemas” da linguagem, onde o passado é sempre 
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mitologizado, ou seja, sempre contém uma carga simbólica, um pouco de exagero em 

relação à realidade. Segundo o autor, essa mitificação do passado se dá quando o 

construtor do conhecimento histórico percebe certa semelhança entre o presente e o 

passado, ao mesmo tempo em que deseja fazer uso dessa memória social. 

Mas, segundo Dosse, a renovação do debate está no momento em que 

Ricœur considera como diferentes os trabalhos de explicar e compreender. Com esses 

dois conceitos Ricœur coloca a centralidade da leitura, mas não como queriam os 

estruturalistas, limitando o sentido ao texto escrito, nem condenando o aspecto 

interpretativo da leitura, mas admite a tensão que o texto carrega quando, ao determinar 

conceitos, abre espaço para a interpretação do sentido desses conceitos. Dessa forma, 

Ricœur consegue explicar a necessidade de analisarmos conjuntamente a objetividade e 

a subjetividade dentro da construção histórica. Segundo Dosse, esse foi o grande mérito 

de Ricœur: enxergar no entrelaçamento de objetividade e subjetividade a própria 

hermenêutica histórica. 

Reconhecer que a prática historiográfica consiste na tensão entre a 

objetividade textual sempre incompleta e uma subjetividade interpretativa, que precisa 

afastar-se, abstrair-se, ao abordar um texto, demonstra um esforço de explicar que as 

vias da pesquisa passam por caminhos difíceis, porque estão marcados pelas incertezas, 

mas são caminhos rigorosos e necessários. 

Contra a tese objetivista da escola dos Annales, Ricœur, em Tempo e 

narrativa (1994), expõe quatro argumentos que evidenciam a interferência da 

subjetividade no trabalho do historiador: na escolha do objeto a ser estudado; no 

estabelecimento dos nexos de causalidade entre os fatos; na denominação 

contemporânea de algo que não é contemporâneo a ele; na dimensão humana que o 

objeto histórico adquire para explicar a realidade. 

Portanto, o transporte de um objeto do passado para o presente é por si só 

impossível, pois ele depende das condições do presente. Isto quer dizer que o 

anacronismo toma aqui outra dimensão. É o erro fundamental do historiador, mas ao 

mesmo tempo é seu erro inevitável. É a condição que ele tem para trabalhar. 

Ricœur (1994) reconhece essa condição e parte da teoria interpretativa da 

hermenêutica para fundamentar sua teoria. Seu trabalho, ao interpretar Gadamer, 

legitima o tempo do discurso como o terceiro tempo, ou seja, a interpretação de um 
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texto não está na primazia da subjetividade ou da objetividade no processo de 

construção do conhecimento, mas sim do processo de transmissão entre o que está 

escrito e como é lido. Essa forma de compreender a hermenêutica abre uma fenda no 

tempo histórico, oferecendo um novo horizonte, pois reconhece um diálogo sempre por 

vir dentro da leitura dos textos, reabrindo sempre o passado a novas interpretações, 

renovando suas potencialidades. 

Como definir então esse “tempo histórico” ou “terceiro tempo” tão presente 

na obra de Paul Ricœur? No capítulo História/Epistemologia da obra A memória, a 

história, o esquecimento (2007), Ricœur, ao se perguntar se a história é “remédio ou 

veneno”, investiga as operações historiográficas, sendo a segunda delas a questão do 

tempo histórico, que para nós se torna central no momento. 

O autor, ao analisar diversos trabalhos que problematizaram o tempo, repara 

que em todos “a extensão parece um fato primitivo” (2007, p. 163), ou seja, a dimensão 

temporal depende da noção de extensão, e não da contribuição de um tempo advindo do 

calendário. O momento a que se refere o eu histórico independe da data marcada em 

qualquer sistema de calendário, pois este representa um sistema de datas extrínsecas aos 

acontecimentos e, portanto, à memória. 

Ricœur retoma o conceito de cronosofia de Pomian para mostrar como as 

grandes periodizações da história (do Islã e do Cristianismo, por exemplo) 

correspondem-se com a cronologia, mas ao mesmo tempo a atravessam, precedendo 

acontecimentos antes mesmo da consideração de determinadas datas e considerando a 

importância delas posteriormente, conforme a sociedade que as referencia. 

Todo o esforço de Ricœur, quando examina a herança grega e fala de 

memória e reminiscência (analisando como apreendemos os fatos e como eles 

constituem nossa memória), está voltado para a ideia de como e por que determinados 

fatos externos são lembrados e outros são esquecidos individualmente. A dedicação de 

Ricœur a esse momento de trânsito, de passagem, de negociação de algo que é externo e 

passa a ser interno, de algo que é coletivo e passa a ser particular, é retomada quando a 

questão é o tempo histórico. 

Para o autor, o tempo histórico ignora o sentido dos limites temporais, pois 

marca o que há de humano frente ao tempo cronológico que seria dado pela observação 

das marcas da natureza. No entanto, para o autor, não é possível retirar a estrutura do 
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tempo da história, pois cairíamos na especulação linguística e também porque a história 

ultrapassa o alcance do tempo quando institui o que há de humano nas medidas 

historicamente instituídas através da memória. O próprio Paul Ricœur parece 

reconhecer que os parâmetros do pensamento histórico a respeito do tempo limitam-se a 

problematizar o que há de humano no tempo: 

O conhecimento histórico talvez jamais tenha solucionado 

essas visões do tempo histórico, quando fala de tempo cíclico 

ou linear, de tempo estacionário, de declínio ou de progresso. 

Não seria então tarefa de uma memória instruída pela história 
preservar o rastro dessa história especulativa multissecular e 

integrá-la a seu universo simbólico? Seria essa a mais elevada 

destinação da memória, não mais antes, mas depois da história 
(RICŒUR, 2007,p. 170). 

O trabalho de Ricœur nos direciona a problematizar o texto de Benjamin 

(1994) citado anteriormente. Quando Massimo Mastrogregori nos fala da 

inevitabilidade de nos relacionarmos com o passado, a memória e a história ganham um 

sentido central nessa proposta, pois remetem à necessidade humana de negociação com 

seu passado. Quando Ricœur questiona se a história seria “remédio ou veneno”, nos 

propõe a pensarmos sobre como a história é usada (e abusada) politicamente, como é 

possível o leitor se identificar a tal ponto com determinada história que passa a usá-la 

como a sua própria história. 

Essa identificação para Benjamin, na modernidade, seria impossível de ser 

pensada, pois a narrativa não conseguiria mais compartilhar experiências entre os 

indivíduos. Vimos com Beatriz Sarlo que, mesmo no final da segunda metade do século 

XX, a experiência ainda pode ser problematizada e compartilhada, pois ainda há (ou 

sempre haverá) situações inesperadas a serem experimentadas. Essas situações, em 

Ricœur, aparecem como a narrativa enquanto instituição de sua própria realidade. 

No texto Segunda consideração intempestiva sobre a utilidade e os 

inconvenientes da história para a vida (2005), Nietzsche considera a história necessária 

para a formação de um indivíduo menos egoísta, e não para sustentar o gosto “refinado 

dos jardins do saber” (NIETZSCHE, 2005, pág. 68), criticando o caráter das ciências 

humanas que se limitam a se acomodar no próprio conhecimento. Essa proposta foi 

retomada por Ricœur quando fala de usos e abusos da história. Na proposta de Ricœur, 

o abuso do passado está quando a história é a porta para o relembramento e o 

esquecimento forçados. 
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O autor admite que, no ofício do historiador, a manipulação é inevitável, 

pois, como vimos em Dosse, ele seleciona e aplica no objeto seus traços subjetivos. Mas 

a prática do historiador deve estar sempre permeada pela incerteza, pela noção não 

absoluta do passado, pelas condições de negociação com que esse passado se tornou 

presente novamente através da escrita da história. Se sempre conseguirmos lembrar que 

a história é permeada pelo esquecimento, e que este será sempre uma porta a ser aberta 

para novas abordagens, talvez possamos chegar àquela proposta de Nietzsche sobre um 

conhecimento histórico um pouco mais humano. 

 

2.3 – Relações entre memória, história e música popular. 

Um tema que nos parece bastante fecundo e oportuno é a questão da 

tradição e da memória na música popular brasileira. Sem pretender uma profunda 

análise a respeito do tema ou uma história da música brasileira voltada para a temática 

da memória, gostaríamos de entrecruzar o conceito de tradição já estudado por outros 

autores, com as leituras dos textos referidos anteriormente sobre a questão da memória. 

Para entendermos a questão da música gaúcha pós disco Paralelo 30, essa 

será nossa questão central no momento: como a memória vem sendo abordada na 

música popular brasileira e que caminho a tradição musical nos apresenta a partir das 

criações e recriações musicais do século XX? Que lugar é ocupado pela música na 

constituição de um imaginário social no Brasil? Acreditamos que através da 

problematização desses conceitos seja possível esclarecer questões sobre tradição e 

memória que nos auxiliem na interpretação do nosso tema e ainda abrir novas questões 

de interesse para nossa pesquisa sobre história e música. 

Em um trabalho publicado em 2007, A síncope das idéias – a questão da 

tradição na música popular brasileira, Marcos Napolitano apresenta uma pesquisa a 

partir dos parâmetros da memória na música popular de nosso país. O trabalho de 

Napolitano nos permite perceber como a música popular no Brasil, no século XX, em 

diversos momentos de procura por uma identidade nacional, buscou revisitar influências 

do passado para construção de momento presente. Segundo Napolitano, a tradição 

nacional da música ficou restrita, durante muito tempo, aos três gêneros considerados 

centrais: o samba, a bossa nova e a MPB. 
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De acordo com o autor, quando qualquer trabalho se refere à tradição 

musical, esses gêneros são os primeiros e mais visitados, pois são oriundos das nossas 

maiores influências européias e africanas: a marchinha, as operetas, o maxixe e o lundú. 

No entanto, a centralidade desses gêneros não consegue sustentar a diversidade musical 

do nosso país, sendo, portanto, uma tradição que pode ser questionada desde o seu 

início, pois foi marcada por negociações e projetos nacionais que estavam voltadas para 

o centro-sul, “esquecendo-se” de outras influências advindas de outras regiões do país. 

Essas breves considerações iniciais nos direcionam ao pensamento de 

Massimo Mastrogregori, quando se refere a uma “tradição das lembranças” 

(MASTROGREGORI, 2006). Se, para Mastrogregori, é na “tradição das lembranças” 

que podemos perceber como cada sociedade propõe o imaginário de seu passado, para 

Napolitano, na música popular brasileira é onde esse conceito aparece de forma mais 

forte, pois reflete como o pensamento nacional, já no início do século XX, estava 

voltado para os estados do centro-sul do país, em detrimento da memória musical de 

outras regiões. 

Essa marca do esquecimento não é nova no nosso trabalho. Já vimos 

anteriormente que, dentro da construção de uma identidade nacional, muito das 

heterogeneidades são esquecidas em prol de uma centralidade identitária. Na música 

popular brasileira, até meados do século XX, esse esquecimento foi tão evidente que já 

em 1928, Mário de Andrade lança um livro defendendo o folclore e a música folclorista 

como eixo da modernidade e da identidade nacional. Em Ensaio sobre música popular 

brasileira (1928), Mário de Andrade preocupa-se com as características do interior do 

país, onde identificava uma “identidade autêntica”, contra as influências que o litoral 

adquiria pelo contato com a Europa. 

Nos movimentos musicais brasileiros, essa ideia de voltar-se para o interior 

e para as identidades até então “esquecidas”, em busca de uma identidade nacional, tem 

sido recorrente. Iniciado no movimento da Semana de Arte Moderna em 1922, tentando 

identificar o folclore com a proximidade popular, essa temática será retomada no 

movimento da Tropicália em 1968/69, quando aparece como vanguarda de pensamento 

a respeito da nacionalidade brasileira, em contraposição à influência do “iê-iê-iê” norte-

americano e da influência do jazz no samba, que teria originado a Bossa-Nova. 
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A Tropicália, de um lado procurava misturar as tendências da música 

nordestina com a música pop, o samba com o rock, os experimentalismos do rock-

progressivo com as sonoridades já consagradas no âmbito nacional, enquanto tomava 

como recurso principal a visão alegórica da realidade: as canções Alegria, Alegria (de 

Caetano Veloso) e Domingo no parque (de Gilberto Gil) são o marco do início do 

movimento, onde podemos notar o sentimento de mistura de várias influências para, 

numa experiência, produzir algo novo. Essa proposta é uma retomada do 

antropofagismo de Oswald de Andrade, quando se propõe a uma “digestão” de diversas 

posturas para, numa análise e experiência, produzir uma nova identidade. 

Já a postura da Bossa-Nova era outra: misturar as origens do samba com a 

influência do jazz norte-americano para obter uma estética mais elaborada das origens 

nacionais, uma forma de “embelezar” o samba, dando a ele ares de modernidade ao 

adotar os sofisticados sistemas de escalas e contrapontos do jazz. Essa proposta, por 

exigir gosto refinado, ficou conhecida por estar direcionada aos jovens da classe média 

nacional. 

Grandes autores, como por exemplo, José Ramos Tinhorão (1998), 

criticaram veementemente essa ideia, pois não representaria o “povo”, portanto não 

conseguiria sustentar a identidade nacional. Tinhorão, que escreveu grande obra sobre 

música popular no Brasil, propõe uma volta radical às origens das classes baixas e sua 

música para identificação da música nacional. 

Por último, temos o Movimento Mangue Beat, que, em meados dos anos 90 

procurou, para sustentar novamente a necessidade de reivindicar o olhar nacional para a 

identidade do Brasil e para, além do sudeste, misturar as influências do maracatu com a 

música eletrônica, usando ainda recursos do rock’n roll e do hip-hop. Marcado pela 

agitação musical e procurando uma sonoridade própria dos mangues e das ruas de 

Recife, o movimento aparece como vanguarda criativa pois mistura música de rua com 

as alternativas do mercado sonoro, enquanto tinha o apoio de figuras já consagradas no 

mercado nacional como Alceu Valença. Os principais nomes do Mangue Beat foram as 

bandas Chico Science e a Nação Zumbi, Mombojó, Mundo Livre S/A, Mestre 

Ambrósio e Cordel do Fogo Encantado. 

O Paralelo 30, como explicou Raul Ellwanger, em entrevista a nós 

concedida, tinha a proposta inicial de ser um desses movimentos que, influenciados pela 
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abertura musical da década de 1970, mostrariam que há um filtro no olhar do habitante 

do Rio Grande do Sul e que esse filtro é constituído pelo fato de ele estar em contato 

direto com a cultura argentina e a cultura uruguaia. Mas a ideia de movimento não 

vingou. 

Após essa pequena explanação somos obrigados a nos perguntar: o que há 

de comum entre todos esses movimentos? Em todos eles a mistura de influências é o 

que dá a tônica. Uns de forma mais tímida e direcionada como a Bossa Nova, outros de 

forma mais experimentalista e escrachada como a Tropicália, o disco Paralelo 30 ou o 

Mangue Beat. Mas em todos eles notamos que a mistura de gêneros forma um arsenal 

de novas propostas. A busca de uma identidade a partir da síntese das misturas de 

influências diversas, nacionais e internacionais torna-se fundamental quando pensamos 

no texto A invenção do cotidiano de De Certeau (1994).  

De Certeau promove uma revolução quando volta seu olhar para a 

construção de uma história baseada no cotidiano, nas pequenas negociações cotidianas 

que muitas vezes se tornam invisíveis ao olhar de muitos historiadores. A mistura, que 

aparece em todos esses movimentos musicais só pode ser pensada quando levamos em 

consideração o cotidiano desses compositores
39

. 

A proposta dessa pesquisa está diretamente ligada ao que estudamos sobre 

memória, pois manifesta o interesse de uma história voltada para as pequenas 

negociações do cotidiano, a fim de encontrar no processo habitual da memória os 

lugares das pequenas inventividades; não mais as análises das grandes ideologias, mas a 

preocupação com o que há de humano na história, valorizando os sujeitos e as 

experiências do cotidiano; não mais a história do que está estabelecido, do “ser”, mas a 

história como “devir”, como se referiu Deleuze (1992), a análise do que há de “trânsito” 

entre um estado e outro; como se referiu Sarlo a essa proposta: 

Esses sujeitos marginais, que teriam sido relativamente 

ignorados em outros modos de narração do passado, demandam 

novas exigências de método e tendem à escuta sistemática dos 
“discursos da memória”: diários, cartas, conselhos, orações 

(SARLO, 2007, p.17). 

                                                             
39 Um exemplo: nas reuniões na casa de Gilberto Gil nas décadas de 60 e 70, que promoviam-se debates 

acerca da música popular no Brasil, contaram com a participação dos principais nomes da música 

brasileira daquela época – a saber, Caetano Veloso, Tom Zé, Maria Bethânia, Francis Hime, Chico 

Buarque, Gal Costa, Geraldo Vandré, Edu Lobo, Torquato Neto, entre outros – a fim de estabelecerem as 

bases para pensar a música popular daquela época. 
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O estudo de história e música exige um tipo de abordagem que considere a 

complexidade do documento. Apesar de nas palavras cantadas seu principal substrato 

para veicular ideias a música popular (e principalmente a canção tal como conhecemos) 

não pode ser reduzida apenas à “letra”, pois seu discurso musical é complementado por 

outras categorias além das palavras cantadas. 

Para que a história consiga abordar a música na sua função de alcance social 

é preciso que a letra não seja separada da harmonia, da melodia e do ritmo; é preciso 

que os compositores não sejam separados de seus intérpretes; que as condições de 

composição não sejam separadas da forma e influências que o compositor teve; que seus 

arranjos não sejam separados da gravadora em que produziram suas canções; que a 

análise da mídia com que chegou ao alcance do público não seja separada das condições 

do mercado, etc.Apenas uma abordagem voltada para o cotidiano desses diversos 

“cancionistas” (TATIT, 2002a) (compositor, arranjador, produtor, intérprete, etc) pode 

dar conta de abordar um objeto tão complexo mas ao mesmo tempo tão importante para 

a constituição de nossa identidade nacional. 

O trabalho de Peter Burke (1992) contribui para nossa pesquisa quando 

analisa que o documento histórico passa pela organização social da transmissão e os 

meios pelos quais o objeto chega ao historiador. Burke explica que esse processo pode 

ter diversas variáveis como 1. as possibilidades e limitações das fontes orais, 2. os 

documentos escritos, 3. a possibilidade de interpretação das imagens, 4. as ações 

humanas como fonte de representação do passado e 5. o espaço como local particular 

onde o documento foi concebido. Todos esses processos de transmissão são úteis para a 

pesquisa de história e música, pois contribuem para a pesquisa do cotidiano do 

cancionista enquanto elucidam as diversas influências que a música sofre no momento 

de sua concepção. 

A música no Brasil tem sido, como se referiu Napolitano, “lugar de fusões, 

encontro de diversas etnias, classes e regiões que formam o nosso grande mosaico 

nacional” (NAPOLITANO, 2002, pág 7). Vários de nossos impasses sociais passam 

pelo crivo dos artistas que se manifestam na música popular. Além disso, segundo 

Napolitano, num país de grande tradição oral e altos índices de analfabetismo, diversas 

vezes se recorre aos recursos da música para manifestar ideias. Isso explica também a 

participação de grandes nomes de nossa poesia na proposta de produção musical, para 
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fazer atingir o povo com suas ideias aproveitando o alcance popular que a música tem 

no nosso país. 

Isso faz da música um lugar institucionalizado naquele sentido que a se 

referiu Dosse sobre trabalho de Ricœur. A abordagem da música popular deve ter o 

tratamento de discurso, ou seja, não se deve pensar que a música apenas “reflete” 

determinadas ideias, pois ela também recria essas ideias dentro de sua inventividade 

discursiva, já que a própria linguagem musical (texto + música ou apenas música) é 

criadora de valores estéticos. O discurso musical, com suas especificidades sonoras e 

paradigmas estéticos, é criador de seu próprio tempo. O “tempo da narrativa musical”, 

podemos dizer. 

 

2.4 – A procura pela identidade 

É nesse sentido que a partir de agora podemos sustentar que a música 

produzida a partir do disco Paralelo 30 é marcada pela busca de uma reconfiguração da 

tradição da música gaúcha. Retorno ao argumento de Massimo Mastrogregori, de que as 

tradições de lembrança possuem, depois do século XIX, as seguintes características: 1. 

são marcadas pela observação do poder na gerência dessa tradição; 2. têm influência da 

proposta futurista de desenvolvimento e, por conseguinte na reinvenção do passado; 3. 

são marcadas também pela reprodução técnica das informações e das obras de arte. 

Separaremos esses três pontos destacados por Massimo Mastrogregori e, por 

hora, nos concentraremos no segundo: a lembrança sendo construída por uma proposta 

futurista.
40

 Observamos que o contexto histórico que circunda o Paralelo 30 é um 

momento em que, recebendo informações artísticas de vários lugares, tentava-se dar 

uma resposta estética de como o gaúcho recebia e “digeria” (para usar um termo 

bastante antropofágico) tais informações. 

Como Raul Ellwanger disse em sua entrevista, seu primeiro disco (antes do 

lançamento do Paralelo 30) era uma tentativa de responder a essa quantidade de 

informações que chegavam. Ao ser perguntado sobre qual a diferença entre o que já 

existia e o que sua geração estava tentando fazer, Ellwanger responde: 

                                                             
40 Retornaremos aos outros pontos desse argumento de Massimo Mastrogregori nos capítulos seguintes. 

 



124 

 

Havia duas linhas. A do Lupicínio Rodrigues e do Túlio Piva, 

que seguia os cânones da Rádio Nacional e do samba-canção. A 

outra vertente era a regionalista. Tinha um programa de rádio 
nas noites de domingo que tocava o pouco que se conseguia 

gravar da nossa música regionalista, que era bonita e bastante 

autêntica, mas um pouco brega. Nós, da Frente Gaúcha da 
Música Popular, éramos influenciados pelo tango, que levava a 

algo mais triste, denso e, talvez, até mais profundo que o 

samba-canção tipicamente carioca. Queríamos superar esses 

dois modelos unindo as influências e indo além. Passamos a 
tratar de temas novos, relacionados à nossa cidade, à nossa faixa 

etária, ao nosso estado, à fronteira e ao idioma castelhano, sem 

copiar as antigas canções rurais. Nos atualizávamos com tudo 
de novo que tínhamos, como o tropicalismo, o rock’n roll, o 

samba moderno e o concretismo da poesia.
41

 

Esse ir além não deve ser interpretado como uma vontade individual de 

Raul Ellwanger pois se há um disco inteiro que corrobore essa ideia, é sinal de que há 

uma intenção e um apoio de toda uma geração e um público. Juarez Fonseca, 

organizador do disco Paralelo 30, em recente entrevista concedida a Bebeto Alves, 

afirma que naquela época o disco teve, inclusive, um caráter espontâneo: 

Bebeto, não é que hoje eu não continue fazendo as coisas com 

espontaneidade. Sempre fiz. Mas se fosse fazer um outro 
Paralelo 30 hoje, com novos músicos e músicas, acho que teria 

mais, digamos, pompa e circunstância. Em 1978 tudo me 

pareceu natural porque tudo era novo, vocês na música, eu no 

jornalismo, e via todos na mesma barca, na mesma rota, mesmo 
objetivo. Nem considerei o fato de nunca ter entrado num 

estúdio. (...) Por que escolhi vocês? Porque vocês estavam nesse 

horizonte de Rio Grande do Sul brasileiro que se movia, o 
sentimento de identidade, lembra? (FONSECA, 2013, p. 13). 

42
 

Esse sentimento de identidade, é claro, refere-se a um ideal de 

pertencimento e identificação que aquele grupo mantinha entre si. O disco Paralelo 30 

é, portanto, consequência não só de um grupo que se consolidara, mas de um momento 

histórico do Rio Grande do Sul em que são abertas novas possiblidades artísticas. Há 

um sentimento manifesto de, ao misturar regionalismo com outras estéticas, não 

permanecer isolados. 

Quando Mastrogregori fala em lembranças sendo construídas com uma 

perspectiva de futuro, observamos que, no caso específico do disco, as memórias que 

são acessadas são evidentemente recentes. Há ali um projeto de renovação da música 

                                                             
41  Entrevista concedida ao jornal Sul21 no dia 7 de setembro de 2012 e disponível em 

http://www.sul21.com.br/jornal/2012/09/raul-ellwanger-faco-hoje-a-musica-que-sonhava-em-1968/ 
42  Entrevista concedida ao jornal Bebeto Alves – um artista em 3D e disponível em 

http://www.bebetoalves.com.br/jornal.pdf 

http://www.sul21.com.br/jornal/2012/09/raul-ellwanger-faco-hoje-a-musica-que-sonhava-em-1968/
http://www.bebetoalves.com.br/jornal.pdf
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gaúcha, um olhar para o futuro, no entanto, ele está baseado em experiências cotidianas 

compartilhadas (os temas novos a que Raul Ellwanger se refere), memórias de uma 

geração, e não em uma tradição de lembrança escolhida para sedimentar uma identidade 

em direção a um futuro. 

Portanto, tendo como referência o trabalho de De Certeau, o cotidiano 

também é, digamos, capaz de engendrar projetos para o futuro. Por outro lado, para que 

isso possa acontecer, é claro, tais experiências cotidianas precisam estar localizadas em 

um ambiente propício. Lembramos então que, como defende Luiz Sérgio Duarte da 

Silva (2012), a América Latina possui uma modalidade política de afirmação dos 

contatos, da intercambialidade, interculturalizações ou, simplesmente, um hibridismo 

fundamentado no cotidiano. 

São, portanto, situações muito específicas que possibilitam fenômenos 

históricos como a busca de afirmação de uma identidade. Como entender as 

circunstâncias dentro da história? Aqui, podemos lançar mão das ideias de Reinhart 

Koselleck (2006) pois este entende que o que chamamos de tempo histórico são essas 

situações peculiares. Para o autor, o passado e o futuro devem ser investigados no que 

tange à linguagem manifestada na experiência temporal: é na linguagem que 

entrevemos o espaço de experiência e o horizonte de expectativas dos agentes da 

história. 

Essa reflexão de Koselleck nos auxilia muito a entendermos os depoimentos 

dos compositores: o espaço de experiência musical e estético dos compositores é 

diferente de outros, pois sua localização temporal (fins da década de setenta e início da 

década de oitenta) e espacial (no Rio Grande do Sul, região de fronteira e onde a música 

regionalista ainda é muito forte). Essa conjuntura possibilitou aos compositores 

experimentarem seu tempo de forma inédita, propondo um disco inédito, abrindo, por 

assim dizer, os horizontes e as expectativas da música. 

 

2.5 – Das relações entre música e vida 

Quando pensamos no relacionamento entre uma busca de identidade e a 

abertura para novos horizontes, imaginamos, logo de início, que pelo menos duas 

instâncias contribuem para esse processo: por um lado, conforme vimos anteriormente, 

o peso das memórias e a efetividade da relação com o presente são decisivos nesse 
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processo; por outro lado, buscar a própria identidade é estar em constante discussão com 

as ideias que cercam o compositor, o que leva a uma reflexão crítica sobre o seu 

cotidiano, sobre a conjuntura na qual ele se insere. 

Os diálogos estabelecidos em todo o trabalho de Vitor Ramil, por exemplo, 

não são frutos do acaso. Sua carreira, como expusemos, começada no início dos anos 

80, faz parte de um contexto muito significativo de nossa música: um momento 

histórico político conturbado de enfraquecimento da ditadura militar e início da abertura 

democrática, quando as respostas aos problemas cotidianos eram buscadas em novas 

possibilidades estéticas e não mais nas respostas tradicionais, baseadas nas formas 

culturais habituais de enxergar o mundo. Ao nos deparamos com o disco Paralelo 30, 

gravado no ano de 1978, entendemos que o ponto de partida deva ser a compreensão 

deste enquanto discurso. 

Sua importância histórica está baseada em pelo menos três fatores: primeiro, 

ter alavancado a carreira de vários músicos; segundo, a característica desses músicos era 

a abertura para o diálogo com outras formas musicais que não aquelas tradicionais 

gaúchas sem, no entanto, perder o contato com as tradições; terceiro, o objetivo central 

do projeto que era mostrar a “cara”, a opinião musical dos músicos do Rio Grande do 

Sul para o contexto musical nacional. 

Mas, para entendermos o Paralelo 30 e as características que dele decorrem, 

precisaremos fazer uma pausa para compreendermos alguns fatores que circundam, 

antecedem historicamente e outros que subjazem ao disco. É preciso entender a 

especificidade da comunicação musical e o papel da música no referido contexto sulista 

e brasileiro. Por isso, procuraremos antes entender a música como discurso a partir das 

características filosóficas e existenciais do indivíduo (consideramos até aqui tudo que já 

dissemos sobre fronteira e memória), já que nosso foco são composições musicais 

populares, até chegarmos às características da música popular no final do século XX. 

Nas entrevistas, ao escutarmos os compositores lembrarem 

espontaneamente suas referências musicais, nos questionamos sobre essa motivação. 

Não temos intensão de dar uma resposta única para entender o impulso da criação 

musical, mas pretendemos indicar alguns caminhos, assaz filosóficos talvez, que nos 

indiquem dois direcionamentos: se, por um lado, uma dimensão maior de compreensão 

pode nos indicar um caminho no trato com as músicas de Raul Ellwanger, Bebeto Alves 
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e Vitor Ramil (por ligá-los às suas referências), por outro lado, pode também nos 

revelar, dentro do caminho da escrita da história, que existe uma base no trato da música 

como objeto histórico. 

Três caminhos serão seguidos: em primeiro lugar, proporemos algumas 

elucidações filosóficas, alguns conceitos que nos orientem no fazer musical, na sua 

relação abstrata com a poesia e com a memória; em seguida, procuraremos algumas 

especificidades brasileiras para entender nossos compositores tanto em sua relação com 

a América Latina quanto com a fronteira sul do Brasil; por fim elucidaremos algumas 

especificidades da relação entre música e a fronteira que estamos trabalhando. 

Nesse caminho, podemos retomar, de início, à segunda epígrafe deste 

capítulo: 

Eu não sei se todos os povos amam seus cientistas mas todos os 

povos amam seus poetas. No Brasil poetas, digamos, vamos 
pegar assim... Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, 

Caetano Veloso... são pessoas amadas por... Milton Nascimento 

e seus parceiros... Os poetas são amados por milhões. Por que é 
que os povos amam seus poetas? É porque os povos precisam 

disso. Porque os poetas dizem uma coisa que as pessoas 

precisam que seja dita. O poeta não é um ser de luxo. Ele não é 

uma excrescência ornamental da sociedade. Ele é uma 
necessidade orgânica de uma sociedade. A sociedade precisa 

daquilo. Daquela loucura para respirar. É através da loucura dos 

poetas, através da ruptura que eles representam que a sociedade 
respira! (LEMINSKI, 2012).  

Apesar de Leminski se referir à poesia, citar compositores nacionais mostra 

que ele compreende a música como poesia em um sentido mais amplo que uma 

conceituação restrita (técnica), não diferenciando, mas unindo-os sob a compreensão de 

arte e artistas. 

Devemos lembrar que a fronteira, conforme analisado no primeiro capítulo, 

não é uma linha de separação, mas um lugar em si, com uma sociedade específica. 

Trabalhamos com um conceito de lugar que amplia a noção de fronteira por dar a ela 

regras próprias, valores intrínsecos. Pensamos, portanto, que “sociedade” não é um 

conceito que se fecha a tratados políticos oficiais como “sociedade brasileira” ou 

“sociedade sul-rio-grandense”. As fronteiras criam suas próprias sociedades a partir 

desses inter-espaços. 

Ora, se consideramos as palavras de Leminski compreendemos que essa 

sociedade fronteiriça também precisa de seus poetas, precisa “plasmar” em música seus 
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valores, suas expectativas, suas necessidades e seus sentimentos. Se os poetas absorvem 

e orientam, através de seu ofício, os anseios de uma sociedade, na fronteira isso não será 

diferente. Por que não pensarmos no lugar de fronteira como uma sociedade com seus 

próprios poetas, seus próprios cronistas, que contam (e cantam) as especificidades dessa 

região. 

Baseados nas entrevistas, podemos dizer que essa “ruptura” e “loucura” 

artísticas (às que Leminski se refere) reorientam a reflexão desses músicos e os 

possibilitam levar suas ideias à sociedade fronteiriça. Ao indagar sobre quais as 

referências musicais nossos compositores basearam suas produções iniciais estamos 

investigando qual tipo de argumentação artística os motiva, que tipo de discurso eles 

pretendem. Isso, é claro, não elucida toda a obra de um artista, mas ajuda compreender 

os valores que ele veicula. Ajuda a compreender também que o disco Paralelo 30 

pretendeu ser esse veículo pelo qual “a sociedade respira”.  

 

2.5.1 – Algumas sugestões filosóficas para a compreensão musical. 

Tomemos de início uma conhecida frase de Nietzsche no livro Crepúsculo 

dos Ídolos: “Sem a música, a vida seria um erro” (NIETZSCHE, 2006 p. 10 § 33). Parte 

de uma máxima onde ele se admira ao constatar que não são necessárias muitas coisas 

para alcançar a felicidade, talvez apenas o som de uma gaita. Mais do que um momento 

de devaneio inspirado, essa frase nos desperta como um ponto de partida para a 

profunda reflexão filosófica que a música ocupou no trabalho de Nietzsche. 

Esta frase de Nietzsche é famosa por refletir como deve ser importante 

inspiração para todo músico que faz do seu ofício, a sua vida; ou como vida e música se 

misturam. Ao ler os modos gregos de fazer artístico, o autor investiga o que existe de 

essencial em sua produção, antes de sua materialização propriamente física.  

Cantando e dançando, manifesta-se o homem como membro de 

uma comunidade superior: ele desaprendeu a andar e a falar, e 

está a ponto de, dançando, sair voando pelos ares. De seus 
gestos fala o encantamento. Assim como agora os animais 

falam e a terra dá leite e mel, do interior do homem também soa 

algo de sobrenatural: ele se sente deus, caminha tão extasiado e 

enlevado, como vira em sonhos os deuses caminharem. O 
homem não é mais artista, tornou-se obra de arte: a força 

artística de toda a natureza, para a deliciosa satisfação do uno 

primordial, revela-se aqui o frêmito da embriaguez 
(NIETZSCHE apud DIAS, 2005, p. 30). 
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Rosa Maria Dias nos ajuda a entender essa interpretação de Nietzsche 

quando nos explica que a arte (porém, a música especificamente) foi fundamental para o 

filósofo compreender que a virtude filosófica dos gregos não estava ligada a um ideal de 

serenidade como alguns filósofos haviam interpretado antes. 

Nietzsche opõe a essa aparência de tranquilidade a violência da criação 

dionisíaca, seus estados de embriaguez e de sonhos. Para existir a catarse musical é 

preciso um impulso criador que venha do êxtase sentimental, do acesso imediato à 

vontade. Dias nos ajuda a entender que, na interpretação nietzschiana, há uma 

necessidade de abstração total da subjetividade do artista para este encontrar-se com seu 

impulso criativo. 

Despertadas as emoções dionisíacas, provocadas por bebidas 
narcóticas e pelo desencadeamento dos instintos primaveris, o 

homem, em êxtase, sente que todas as barreiras entre ele e os 

outros homens estão rompidas, que todas as formas voltam a ser 
reabsorvidas pela unidade mais originária e fundamental – o 

“Uno primordial” (das Ur-Eine) – em que só existe lugar para a 

intensidade. Nesse mundo das emoções inconscientes, que 

abole a subjetividade, o homem perde a consciência de si e se 
vê ao mesmo tempo no mundo da harmonia e da desarmonia, da 

consonância e da dissonância, do prazer e da dor, da construção 

e da destruição, da vida e da morte (DIAS, 2005, p. 26-27). 

Apesar de a explicação ser elucidativa, é difícil, no entanto, nos 

posicionarmos em uma relação direta da música grega com a nossa música 

contemporânea. Há distâncias enormes, indescritíveis entre a música da antiguidade e a 

música dos nossos tempos. Como poderíamos então relacionar esse impulso criativo, do 

âmago do indivíduo e da sua subjetividade, com nossos tempos ainda se tratando de 

música? Mais uma vez tomaremos de empréstimo a fala de Paulo Leminski: 

Eu sou praticante de um esporte chamado judô que é um esporte 

individual, não é um esporte coletivo, mas no qual eu aprendi 
muito em termos de poesia no sentido de você contar sempre 

com as tuas próprias forças. No sentido de você tirar de dentro 

de você tudo o que é necessário para o momento decisivo. E, 
sobretudo a capacidade de você não hesitar diante de uma 

intuição porque assim como na poesia, no judô e nas artes 

marciais qualquer segundo de hesitação pode ser fatal para você 
(LEMINSKI, 2012).  

Não hesitar é algo muito sério tanto para o músico que compõe com calma 

uma canção quanto, por exemplo, para um trompetista que improvisa numa banda de 

jazz ou na rua, que deve entender a composição como um eterno movimento. O êxtase 
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de conectar-se à música é o não pensar, não raciocinar. Apenas intuir e confundir-se 

com a música: “o homem tornou-se obra de arte” nas palavras de Nietzsche. Apesar 

desses trechos não trazerem uma referência conceitual à intuição por parte de Nietzsche, 

acreditamos esse ser um ponto de intersecção importante com sua reflexão, pois o 

caminho intuitivo não está relacionado com uma racionalidade mas sim com um 

conhecimento imediato (sem mediações) entre o sujeito e a realidade. 

A música é um tipo de arte muito específica pois, ao contrário da pintura, da 

arquitetura, da fotografia, não há uma materialização em suas formas. Seu meio é o ar e 

seu substrato é o tempo. As partituras e as letras das canções não são senão a 

representação do que se projeta sonoramente. Para nos auxiliar nessa reflexão, 

lançaremos mão de algumas palavras de Antônio Jardim quando aborda a questão da 

música ser a mais abstrata das artes.  

A palavra abstrato vem do latim abstraho, que diz do que se 

retira, do que se apresenta idealmente ou do que se representa. 

Em última instância, abstrato diria de uma representação à qual 
não corresponde nenhum dado sensorial ou concreto (JARDIM, 

2008, p.78). 

Por essa característica de abstração, por localizar-se no tempo e não no 

espaço, a música exige uma apreciação diferente das outras artes. Ela depende da 

memória para estabelecer-se.  

Por não poder se inscrever nas coisas, ela se inscreve na 

memória e através da constituição do memorável. De certo 

modo, a música opera uma constituição de tempo, e uma 
densificação do espaço. Enquanto constituição de tempo, ela 

estabelece uma temporalidade própria, e ritmo originário, à 

diferença do tempo marcado e medido. A música dimensiona e 

re-dimensiona [sic] o tempo ao se realizar. No que diz respeito 
ao espaço, ela estabelece uma densificação, uma compactação 

do espaço, compreendendo e unificando o espaço de seu 

alcance, nele inscrevendo-se. A música é o estabelecimento da 
unidade, na medida de sua inscrição numa dada espácio-

temporalidade sempre di-ferente [sic] (JARDIM, 2008, p.77).  

Tal relação íntima com a memória, com o manifestar-se no tempo e com sua 

redimensionalização, dão à música uma relação com o presente muito específica: cada 

execução musical pode ser entendida como uma recriação presentificada, uma 

reinauguração de si mesma. Expressar-se através da música é uma experiência 

específica pois denota uma reflexão contínua acerca do presente, seja através do 
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trabalho de novas composições, seja através da ocasião de uma nova performance: a 

música faz o compositor questionar-se constantemente acerca do seu trabalho. 

Ao refletirmos sobre a biografia dos três compositores, podemos entender 

que as diferentes experiências indicam direcionamentos musicais diversos. No caso de 

Raul Ellwanger, o exílio o obrigou a um percurso pela Argentina e pelo Chile onde, 

junto com música, estudou sociologia. Compreende que no Sul, a abertura musical da 

década 1970, que propunha a inclusão de várias influências, era acrescentada da 

tentativa de diálogo com os fatores regionais, com a fronteira e com o idioma 

castelhano. 

Mas, para o compositor, mesmo os fatores regionais são estrangeiros, vindos 

dos países vizinhos, o que leva sociedade local a uma confusão regional. Por ser mais 

velho, Ellwanger consegue um distanciamento crítico que precede a Tropicália, pois sua 

carreira antecede a esse movimento, absorve alguns aspectos e se distancia de outros. 

No caso de Bebeto Alves é diferente. Suas primeiras lembranças musicais 

não são tão caseiras quanto o piano e o acordeom lembrados por Raul Ellwanger. Suas 

primeiras influência são do rádio, ou seja, já da pluralidade de execuções musicais. O 

contexto hostil da década de 1970 ajudou a inflamar o gosto de toda uma geração por 

uma música mais pesada. O contato com Beatles, Led Zeppelin e com o rock’n roll 

argentino fazem a carreira de Bebeto Alves nascer em um meio mais “turbulento” do 

que a formação mais tradicional que tiveram Raul Ellwanger e Vitor Ramil.  

No caso desse último, por iniciar a carreira num momento de arrefecimento 

da ditadura militar, parece ter tido contato com os compositores latino-americanos de 

uma forma um pouco mais paulatina. Os estudos de música erudita no violão e no piano 

parecem ter lapidado um estilo mais reflexivo, ao mesmo tempo em que os chamados 

“discos conceituais” de grupos como Pink Floyd proporcionaram escutas mais 

intimistas. 

Evocamos aqui o início da carreira dos três compositores para 

compreendermos que, apesar de existirem semelhanças entre as referências, existem 

mais diferenças na forma como eles são influenciados pois o “ritmo” do contato é muito 

particular. Por exemplo, os três fazem referência aos Beatles, mas isso não quer dizer 

que a obra dos Beatles tem o mesmo peso para todos. Pelo contrário. A forma como 
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cada um deles dialogou e dialoga as outras escutas com Beatles (por exemplo) é que 

lhes dá identidade musical. 

Ao compor, cada um deles trabalha de forma particular com sua memória, 

cada um redimensiona o tempo e as lembranças que lhes são próprios. O pai de Vitor 

Ramil é uruguaio. Parte da família de Raul Ellwanger tem origem alemã. Bebeto Alves 

é entre os três o que nasceu na cidade mais fronteiriça. As formações, apesar de 

guardarem semelhanças quanto à localização espaço-temporal, tem diferenças 

profundas. 

Rosa Maria Dias nos oferece uma interessante pista para perseguirmos uma 

interpretação musical. Segundo ela, Nietzsche “durante toda a vida, buscou sempre 

desmascarar qualquer subterfúgio que pudesse desviá-la [a música] de sua finalidade: a 

afirmação da existência” (DIAS, 2005, p. 11). Afirmação da existência. Seria esse o 

conceito atemporal que estamos buscando? Seria Essa a finalidade da música que liga a 

atitude da sensibilidade musical de Beethoven a qualquer violonista dedilhando seu 

violão sentado no meio-fio da rua? 

 Esse não seria um conceito interessante para compreendermos o que há de 

semelhante no fazer musical? O que há de musicalmente comum na razão pela qual 

Raul Ellwanger escolhe o título Teimoso e Vivo, para seu primeiro disco; na motivação 

que leva Bebeto Alves a criar uma palavra (Devoragem) para expressar sua forma de 

enxergar nossa violência cotidiana; e na Estética do Frio como norteadora simbólica de 

uma cultura e de uma música gaúcha por parte de Vitor Ramil?
43

  

Podemos compreender que todos esses caminhos musicais, cada qual à sua 

maneira, é uma afirmação da existência. Própria, individual, particular em sua 

exposição. Entretanto, comum a todos os músicos. O mais simples aprendiz musical 

deseja, mesmo que não saiba, afirmar sua existência através da beleza da linguagem 

sonora. De forma não deliberada, pode ser apenas uma vaga crença. Mas nela há uma 

fagulha legítima de expressividade lírica, de admiração pela estética musical. 

Não há aqui uma relação com as palavras de Pesavento “a fronteira cultural 

aponta para a forma pela qual os homens investem no mundo, conferindo sentidos de 

reconhecimento” (2002, p. 36) se pensarmos que “afirmar a existência” pode 

                                                             
43 Apesar de fazermos essas referências entre obras e compositores, não pretendemos aqui reduzir cada 

um deles à concepção estética citada. Suas obras são extensas, podendo ser observadas por outros 

ângulos, prismas e trabalhos. Escolhemos, pois, essas referências apenas em caráter de exemplificação. 
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compreendido “investir no mundo”? Acreditamos que afirmação da existência é um 

conceito que pode, portanto, ser norteador nesse ponto da nossa tese. 

  

2.5.2 – Alguns caminhos historiográficos para compreender a música no 

Brasil. 

Estudar historicamente a música enquanto fenômeno artístico pode 

pressupor um universo inteiro de possibilidades. Podemos partir de inúmeros aspectos: 

os estéticos essencialmente musicais do ponto de vista sonoro (e até restritamente 

acústico, em alguns casos), as variações performáticas dentro de uma notação em 

comum, as variações de instrumentação e suas consequências para a interpretação 

musical, os meios de difusão e suas consequências econômicas e estéticas (como 

investiga Rita C.L. Morelli em Indústria fonográfica (2009) e Marcia Tosta Dias em Os 

donos da voz (200)); as relações com outras artes, como fazem Garramuño e Strega, 

podem ser investigadas, como também o fez Nelson Antônio Dutra Rodrigues em Os 

Estilos literários e letras de Música Popular Brasileira (2003); assim como também 

podem ser inquiridos aspectos estéticos não necessariamente musicais mas que emanam 

das canções, como no trabalho de Rodrigo Faour, História Sexual da MPB (2006) ou 

aspectos sociais específicos – nesse caso, os trabalhos no campo de etnomusicologia 

tem crescido nos últimos anos, ao considerar estruturas sociais específicas para entender 

o papel da música e do músico naquela sociedade. 

Segundo nos alerta Napolitano em História e Música (2002), o importante 

para o historiador é entender que todos os aspectos estão inter-relacionados e não 

devemos cair no erro de uma análise em que esteja a “‘letra’ separada da ‘música’, 

‘contexto’ separado da ‘obra’, ‘autor’ separado da ‘sociedade’, ‘estética’ separada da 

‘ideologia’” (p. 8), dentro de uma estrutura em que a música propriamente dita 

(materialização de ritmo, harmonia e melodia) são apenas uma parte, consequência e 

causa de muitas outras coisas. Assim, o historiador terá a possibilidade de entender a 

música de uma forma um pouco mais ampla, pelo viés da cena, do contexto, da 

conjuntura musical na qual ela se localiza.  

Escolhemos como foco os compositores. E isso exige de nós alguns 

cuidados e alguns caminhos a serem tomados. O primeiro deles, as implicações 

biográficas vem sendo trabalhadas desde o primeiro capítulo ao entendermos o 
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indivíduo localizado historicamente dentro de um contexto fronteiriço, construindo suas 

memórias. E é provável também que as palavras de um músico-compositor acerca do 

nosso ofício historiográfico, alertando para a delicadeza no trato com a singularidade da 

música, nos ajude a escrever melhor uma história musical: 

O historiador pode ser realmente produtivo quando, em vez de 

limitar-se a fornecer dados cronológicos, oferece uma 

concepção histórica quando não se restringe a enumerar, mas se 
esforça em ler, no passado, o futuro (SCHÖENBERG, 2001, 

pág 72). 
44

 

Ao concluirmos na sessão anterior que a música pode ser entendida 

enquanto afirmação da existência do compositor, direcionaremos agora nossa atenção 

para o aspecto composicional, pela relação compositor-mundo. Se, por um lado, como 

dissemos acima, a análise musical pode ter vários direcionamentos, a investigação 

problematizando o indivíduo é particularmente recente. Essa característica está 

relacionada diretamente com a importância que o artista tomou no século XX. A 

investigação do músico passa a ser tema de uma preocupação biográfica, que relaciona 

sua obra com suas condições históricas, apenas a partir da publicação da biografia de 

Mozart escrita por Norbert Elias (1995). 

De acordo com François Dosse a preocupação com o artista como 

biografado é resultado de um longo processo do século XX que envolve desde a 

proposta da Escola dos Annales de atentar-se para novos objetos históricos, passando 

pelas investigações em relação à micro-história e à história da vida privada até o 

momento de interpretação hermenêutica da década de 1970. 

A partir desse momento (segundo Dosse, mais especificamente com a 

publicação da biografia de Flaubert escrita por Sartre em 1971) as biografias deixam de 

ser totalizantes, cronologicamente orientadas, para uma visão um pouco mais subjetiva 

por parte do biógrafo. As especificidades do artista não são mais “encaixadas” em uma 

linha do tempo, mas problematizadas histórica e sociologicamente. 

Dosse (2012) ressalta também que no final do século XX os atores da 

história optam por uma revalorização, reconfigurando temporalmente a história, que 

passa a basear-se na potencialidade de interpretações do presente. Mais do que o 

acontecimento em si, o historiador tende a observar seu rastro, sua carga simbólica, suas 

implicações sobre a memória coletiva, as reutilizações da memória do acontecimento. 

                                                             
44 Primeira edição publicada por Schöenberg em 1922. 
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Essa interpretação nos é extremamente cara, pois ela nos permite enxergar o Paralelo 

30 não apenas como um disco importante lançado em 1978. Podemos afirmar que 

desencadeia, simbolicamente, a atitude de afirmação de existência que aqueles músicos 

buscavam. 

Ao mesmo tempo, na história do tempo presente, entendemos também que o 

“acontecimento” é observado não apenas com um objetivo de causa e efeito. A história 

do tempo presente tem uma série de características próprias. A ligação direta com o 

acontecimento e a falta de distância temporal indicam, na maioria das vezes, “uma 

redefinição da acontecimentalidade como abordagem de uma multiplicidade de 

possíveis, de situações virtuais, potenciais e não mais como o concluído em sua fixidez” 

(DOSSE, 2012, p.168). 

A linearidade do tempo é quebrada em função de simultaneidades, de uma 

pluralidade de temporalidades – que, no nosso caso, pode ser observado na 

concomitância das biografias. Isso implica, por outro lado, em críticas instransponíveis: 

devido à proximidade, o historiador fica incapacitado de hierarquizar as causas ou de 

fazer um recuo crítico mais elaborado; em seguida, a proximidade de um futuro 

desconhecido do objeto de pesquisa retira a capacidade do historiador de dar sentido ao 

fato. No caso da modernidade, onde as mudanças são acentuadas, a incerteza do futuro é 

ainda maior. 

Por trabalharmos diretamente com a individualidade dos compositores e 

com as parcelas de história de suas vidas privadas, pretendemos estabelecer uma relação 

dos depoimentos com o conceito nietzschiano da música como afirmação da existência. 

Tal relação pode nos revelar um pouco sobre a atual condição histórica de ser músico no 

Brasil pois o artista sabe também que, ao expor sua maneira de pensar através de sua 

arte, ele a torna pública, sujeita à interpretação de seus expectadores. Por isso, 

afirmação da existência não pode ser um conceito tomado de forma unidirecional, 

monopolizado pelo compositor. 

Essa postura de “afirmar-se”, portanto, estará sempre em construção 

multidirecional. Felizmente, trabalhar com a história oral nos permitiu ir ao encontro 

dessas experiências e escutar o músico manifestar-se com palavras em entrevistas que 

permitiam um acesso às manifestações de suas memórias
45

. 

                                                             
45 Entre as várias técnicas de produção de história oral, a atenção à maneira como as perguntas são feitas é 

fundamental para um bom resultado e um bom recolhimento de informações. Entrevistar artistas 
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Se por um lado isso dá à escrita da história um grau menor de pragmatismo 

causal, por outro lado, trabalhar com “o inacabado contribui para desfatalizar a história, 

para relativizar as cadeias causais [...] para romper os fatalismos causais” (DOSSE, 

2012, p.169). Contar com o trunfo das fontes orais, é inverter a relação de história como 

ciência e memória como fonte fantasiosa. Acabar com a oposição entre história e 

memória unindo-as. 

As duas noções se aproximaram, e a parte das fontes orais na 
escrita do tempo presente torna possível uma história da 

memória. Essa inversão tem um valor heurístico, pois permite 

compreender melhor o caráter indeterminado dos possíveis 
abertos para atores de um passado que foi o presente deles. A 

história do tempo presente modifica a relação com o passado, 

sua visão e seu estudo. O historiador do tempo presente 

inscreve a operação historiográfica na duração. Não limita seu 
objeto ao instante (DOSSE, 2012, p. 170). 

Para nos ajudar a concretizar essas reflexões, gostaríamos de lançar mão  

das ponderações de dois autores acerca da produção histórica: (novamente) Nietzsche e 

Paul Veyne. 

Em primeiro lugar, devemos lembrar o quanto Nietzsche, no texto Segunda 

Consideração Intempestiva (2005), critica os excessos na história, advindos de 

interpretações puramente causais, dos paradigmas da racionalização da ciência 

moderna. Sua busca é pelos impulsos vitais do conhecimento intuitivo e não pela 

investigação causal. Esquecer, portanto, é necessário para evitar o “excesso” de história 

que levaria a uma ilusão de conhecimento, à mistificação da história. Nietzsche, de certa 

forma, abre uma prerrogativa importante para a valorização da presentificação do 

pensamento para a construção da história. 

Tal pensamento nos auxilia a construir nosso trabalho pois a dimensão 

interpretativa, que relaciona música e fronteira e suas consequências enquanto forma de 

afirmar uma identidade, é apenas uma proposição de itinerário, uma possibilidade de 

enxergar as formas de se fazer música no Brasil no final do século XX. Sendo assim, 

não pretendemos “explicar” o que aconteceu, mas sim oferecer uma compreensão de 

algo que consideramos historicamente interessante. 

                                                                                                                                                                                   
estabelecendo um questionário rígido de perguntas e respostas, investigando relações puramente causais, 

por exemplo, pode arruinar uma entrevista. Escolhemos, portanto, tecnicamente o caminho de uma 

“conversa aberta”, um “bate-papo” em que os artistas puderam tanto acessar suas memórias livremente 

quanto direcionar, por eles mesmos, as respostas. Além disso, a receptividade dos artistas, já manifesta na 

concessão das falas, mostrou-se maior quando o diálogo passava por experiências musicais e profissionais 

com o entrevistador. 
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Isso fica evidenciado na forma como construímos as entrevistas: a intensão 

foi fazer com que o entrevistado revisitasse seu passado de forma não objetiva, não 

respondendo de forma “fechada” às questões, pois isso levaria a um caminho simplório 

de descrição do passado. Ao contrário, deixando os compositores vagar pelas suas 

memórias tanto possibilita um esclarecimento no passado como uma recriação no 

presente, no momento da entrevista. 

Optamos por esse tipo de pensamento pois uma história descritiva levaria a 

um amontoado de dados que, além de não contribuir para a compreensão do 

emaranhado de forças e influências sobre os compositores que escolhemos, 

impossibilitaria também a construção de uma história a partir de um posicionamento, de 

um ponto de vista escolhido da nossa parte a partir de nossa orientação subjetiva. 

Por isso, nos auxilia muito a reflexão de Paul Veyne (1998) quando afirma 

que é impossível esclarecer eventos já que, se os conhecemos através de documentos 

históricos, indícios e/ou depoimentos, os eventos vão permanecer sempre incompletos, 

impossíveis de serem remontados ou revividos. Como então não cair em um relativismo 

que destruiria a história? 

Veyne explica que a história não é o conhecimento do passado, mas o que 

ainda é possível conhecer do passado. Daí a história como reflexo do historiador: “uma 

média entre a importância que estes aspectos têm a seus olhos e a abundância da 

documentação” (1998, p. 27). Ao preencher as lacunas, o historiador não apenas exerce 

o caráter explicativo da própria história como exerce sua subjetividade. “O historiador 

pode dedicar dez páginas a um só dia e comprimir dez anos em duas linhas: o leitor 

confiará nele, como um bom romancista, e julgará que esses dez anos são vazios de 

eventos” (1998, p. 27). 

O caráter factual ou não factual da história está na divisão dos campos 

históricos – é uma divisão que transcende os fatos ao mesmo tempo em que lança novos 

olhares sobre esses fatos: olhares políticos, sociológicos, militares, culturais ou 

econômicos. Ao mesmo tempo os campos definem o que é e o que não é factual, pois a 

partir do momento em que rompem fronteiras definem o que é factual do que antes não 

seria considerado dessa forma. 

A diferença entre os critérios dos historiadores e dos campos aos quais eles 

são vinculados através de suas leituras também definem as dimensões dos fatos: não 
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existe dimensão absoluta de determinado objeto. Os eventos têm uma importância e 

uma dimensão relativa. É preciso, portanto, não nos iludirmos com a ideia de que a 

história da vida cotidiana vai substituir as outras modalidades de escrita. 

Os fatos históricos têm importância conforme o enfoque do historiador e é 

através dos indícios que eles são buscados. A extensão da história está no problema 

proposto pelo historiador, mesmo ele sabendo que a reconstituição do passado é 

impossível, mas explorando os indícios que lhe estão disponíveis conforme o ponto de 

vista que propõe.  

Daí a proposta de que a “História não existe”, é uma ideia-limite (entre o 

que se pode e o que não se pode dizer). De acordo com Paul Veyne, acreditar que a 

História pode ser vista como um todo não anima o historiador, assim como também não 

a ideia de que a História caminha em direção a uma evolução ou a um progresso e, 

mesmo se caminhasse, “descobrir que um trem se dirige para Orléans não resume nem 

explica tudo o que podem fazer os viajantes no interior dos vagões” (1998, p. 35). 

Essa evolução representa menos uma “chave mística” e mais um indicador. 

“O sentido da evolução é um problema biológico, teológico, antropológico, sociológico 

ou parafísico, mas não histórico pois o historiador não aceita sacrificar a história a um 

só de seus aspectos, ainda que esse aspecto seja significativo” (VEYNE, 1998, p. 36). 

Ou musical!, diríamos aqui de nossa parte. “O interesse do historiador dependerá do 

estado da documentação, de suas preferências pessoais, de uma ideia que veio à mente, 

de um pedido do editor, de quanta coisa mais?” (VEYNE, 1998, p. 36) 

Veyne assume toda a subjetividade na história: sua construção representa a 

resposta para anseios, perguntas, indagações e desejos pessoais: “... sim, a história é 

subjetiva, pois não se pode negar que a escolha de um assunto para um livro de história 

seja livre” (1998, p. 37). 

No que isso tudo nos ajuda a interpretar a música? 

Em primeiro lugar, porque a sensibilidade por determinado tema, seja ele 

político, econômico, social ou cultural, dentro da história, por parte do historiador, já é 

em si mesmo algo particular e subjetivo. Em segundo lugar, porque mesmo a partir de 

uma pré-disposição por determinado tema, o historiador desenvolve também, ao 

aprofundar-se na investigação de um tipo de objeto específico, capacidade de manejo e 

aporte teórico na possibilidade de melhor compreender e oferecer uma compreensão ao 
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seu leitor. Em outras palavras, o interesse vai lapidando o historiador no trato com seu 

objeto de pesquisa. 

Se hoje há um interesse crescente na investigação da música como 

documento histórico por parte de muitos historiadores é porque há uma compreensão de 

sua importância histórica para o imaginário coletivo. 

No Brasil, o crescimento desse interesse nas últimas duas décadas foi 

impulsionado, entre outros, pelos trabalhos de Arnaldo Contier e Marcos Napolitano, 

que ofereceram, os primeiros aportes teóricos para uma intepretação musical da história. 

Por outro lado, a vasta tradição musical do Brasil e a relevância que a música possui no 

alcance popular para a mobilização de ideias, tem despertado cada vez mais a 

sensibilidade historiográfica. 

É claro que há produção histórico-musical em outros tantos países, mas 

entender esse crescimento nos últimos anos (relacionado com a importância que a 

música tem no nosso país) ajuda a compreender nossa subjetividade enquanto 

brasileiros. Esse despertar da sensibilidade musical por parte dos historiadores tem 

resultado em trabalhos investigativos que possibilitam novos e interessantes olhares 

sobre a música. 

Esse é o objetivo da história de acordo com Veyne (1998). A história 

preocupa-se com o que é interessante, ou seja, com aquilo que desperta, no presente, 

curiosidade para além do fato, para o que pode ser desdobrado em deduções e 

consequências. O que é interessante e o que é desinteressante são, conforme verifica 

Weber, pontos de vista decorrentes de uma atribuição de valores: “por que a música 

harmônica, extraída em quase toda parte, da polifonia popular, se desenvolveu 

unicamente na Europa?” (1998, p. 53). 

Na resposta de Veyne, “a distinção de fato-valor e de fato-documento 

depende do ponto de vista e da trama escolhida” mas essa distinção não é a mesma coisa 

que determinar “a escolha do assunto e a diferença do que seria, ou não, histórico” 

(1998, p. 55). “O conhecimento tem sua finalidade nele mesmo e não na relação de 

valores” (1998, p. 59). A escolha do assunto muitas vezes transcende o próprio 

historiador: o nome de cada imperador estará “ex-oficio” inscrito em todos os 

documentos e em todos os anais e isso dá ao imperador indelevelmente um papel 

notório na história.  
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Na definição de Veyne,  

a história interessa-se por acontecimentos individualizados, dos 

quais nenhum apresenta dupla função, mas não é sua própria 

individualidade que a interessa, ela procura compreendê-los, 

isto é, encontrar neles uma espécie de generalidade ou, mais 
precisamente, de especificidade (VEYNE, 1998, p. 56). 

 

Uma pessoa escolhida representa ela mesma e uma categoria à qual 

pertence. Ser específico significa duas condições: é ser ao mesmo tempo particular e 

geral. Mesmo quando narra o indivíduo, a história não pesquisa ele por ele mesmo, 

tentando diferenciar-lhe de outras individualidades, como que para salvaguardar sua 

memória, mas pesquisa sim a sua especificidade, sua particularidade dentro da sua 

relação com o geral. É a especificidade que indica o quanto o fato em si pode ser 

desdobrado em conclusões: “tudo é história, exceto o que ainda não se compreendeu o 

porquê” (VEYNE, 1998, p.58). 

A história busca um saber pelo saber, não um saber pela verdade. De acordo 

com essa afirmativa, Veyne entende que a imparcialidade do historiador está além da 

boa-fé: sua busca não está na verdade como fim, mas como meio para saciar sua 

curiosidade. E nas interpretações musicais por parte da história, no Brasil, temos 

observado que de fato não há nos trabalhos recentes tentativas de explicações 

totalizantes, oniscientes, para a música. Trabalhos como o de Alencar (2004), que 

procura mostrar através das músicas regionalistas que a globalização não solapa das 

identidades locais, ou como de Souza (2009), que escolhe o viés do amor para nos 

oferecer uma compreensão de Bezerra da Silva. 

Aos poucos, ao pesquisarmos história e música escolhendo um específico 

itinerário compreensivo (sem pretensões totalizantes), nossa maturidade vai substituindo 

“a história de...” por “uma história de...”, ao mesmo tempo em que ganhamos espaço 

para a manifestação subjetiva da narrativa. 

De acordo com Santuza Cambraia Naves, 

A tendência atual que parece configurar-se no Brasil 

principalmente a partir dos anos 1980, é a de enfatizar o aqui e 
agora e de orientar-se por critérios mais relativistas do que 

valorativos. Assim, o paideuma concretista que valoriza o que 

foi revolucionário em sua própria época é substituído por um 

princípio que leva em conta, principalmente, a articulação da 
arte com a vida. Ao que parece, o que se aplica à literatura e às 

outras artes também se aplica à música [...] O período que teve 

início com a abertura política no país caracteriza-se pela 
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incidência de um debate amplo e democrático que se daria no 

mundo artístico, não no âmbito político e tampouco no 

intelectual acadêmico. A arte então, nesse momento, em vez de 
restringir-se ao domínio da “alta cultura”, configura-se como 

instrumento poderoso na criação de novas identidades sociais 

(NAVES, 2010, p.13-14) [grifos da autora]. 

Ora, a afirmação de Naves acerca desse momento de abertura coincide com 

que estamos afirmando desde o início do trabalho acerca da simbologia do disco 

Paralelo 30. A relação da arte com a vida, nessa segunda metade do século XX, após o 

turbilhão de eventos que atravessou a humanidade (com as duas Guerras Mundiais e a 

Guerra Fria) e que o Brasil e a América Latina passaram com as ditaduras militares, 

ganhou uma dimensão de existência diferente do que era estabelecido anteriormente. 

Diante dos absurdos inumanos cometidos em nome da paz, a arte passou a 

veicular a insatisfação de muitas pessoas, a representar a condensação dos sentimentos 

de descontentamento. Arrisco-me aqui a dizer que, dentro da música, o rock’n roll foi 

um dos maiores contribuintes para essa mudança, pois, a partir desse estilo, um 

posicionamento político-social passou a ser manifestado pelos músicos e cobrado deles 

por parte dos fãs. Palavras como “atitude” e “opinião” começaram a fazer parte do 

cotidiano de quem trabalha com música, estabelecendo novas dimensões entre a vida 

pública e privada do artista, estabelecendo uma relação diferente entre arte e a vivência 

de cada artista. 

Por outro lado, a industrialização da música atingiu tal nível de 

profissionalismo e racionalização que o compositor não pode mais ser enxergado como 

autônomo em relação à sua obra. Pelo contrário. O processo criativo está cada vez mais 

complexo pois, como nos explica Luiz Tatit (2002), há vários “cancionistas” que 

participam do processo da produção musical: o arranjador, o diretor de som, todos os 

músicos contratados, produtor, o intérprete, etc. 

E mesmo que, com o advento da internet e a possibilidade de se produzir um 

disco de forma independente em um pequeno estúdio e se distribuir livremente, essa 

autonomia poderia ser questionada mesmo em relação à formação do compositor (em 

relação à escola pela qual passou ou por qual método estudou). 

Esse pensamento nos ajuda a compreender que o disco Paralelo 30 pode ser 

política-esteticamente localizado. Conforme afirma Naves, as mixagens estão cada vez 

mais “democráticas” (2010, p.16), o que tem “embaralhado” vários tipos de 
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musicalidades diferentes, tanto populares quanto eruditas, mas também entre culturas 

diferentes, de forma, inclusive, intercontinental. Para a autora, há uma redescoberta e 

uma revalorização do pulso musical decorrente desse processo de complexificação. 

Nesse sentido, apesar da “democratização” da musicalidade na indústria 

cultural, compartilhamos da opinião da autora ao indicar que o compositor ainda possui 

caráter central não apenas na composição, mas ao condensar o objetivo inicial e final da 

obra musical. Naves toma o conceito de Giulio Carlo Argan, em Arte e crítica da arte 

(1988), estendendo 

ao compositor “crítico” ou à figura que tomo como 

“intelectual”: a ideia do artista moderno como crítico da cultura. 

Argan vê a arte moderna como aquela que pretende ser do seu 
tempo; assim, o artista participaria do cenário político e 

cultural, atitude que lhe exigiria um diálogo constante com a 

ciência, a filosofia, a poesia e o teatro, entre outras áreas 
artísticas e culturais (NAVES, 2010, p. 20). 

Se cabe ao compositor ser o “intelectual crítico”, essa posição não admite 

muita pluralidade na composição do disco. Em outras palavras, por mais que outros 

músicos, arranjadores e produtores interfiram artisticamente na obra e nela manifestem 

seu grau de subjetividade, é ao compositor central do disco que cabe a escolha ou não 

de determinados músicos. Disso depende o futuro ou não de sua carreira artística. É 

dessa forma que observamos que há compositores que optam por gravarem e se 

apresentarem sempre com os mesmos músicos auxiliares enquanto outros preferem 

estabelecer um rodízio entre os músicos ou até mesmo alguns que optam sempre pelo 

ineditismo das parcerias. De toda forma, é ao nome do compositor (ou da banda em 

outros casos) que é vinculada uma identidade.
46

 

Nesse início do século XXI, portanto, o compositor ainda é símbolo do 

objetivo estético do trabalho musical. No Brasil esse papel do compositor é ainda mais 

evidenciado pela necessidade histórica do século XX que nos referimos acima. Nas 

palavras de Naves,  

                                                             
46 É bom lembrarmos que estamos tratando aqui especificamente da canção popular, gravada, mixada 

industrializada, produto destinado a um consumo amplo. Existem outros tipos de manifestação musical 

que vão seguir orientações diferentes. Por exemplo, uma banda marcial possui uma musicalidade muito 

mais ligada à necessidade de reprodução virtuosa de determinados arranjos, havendo pouco espaço para 

manifestações subjetivas. Já em experiências musicais populares que não tem o objetivo de 

gravação/industrialização/venda, por exemplo, como são os casos das músicas em festas tradicionais do 

interior do Brasil, não há uma preocupação de manifestação individual, mas sim manifestar a coletividade 

através da catarse produzida pela execução e/ou canto das músicas. 
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[...] a música popular tornou-se, sobretudo a partir da bossa 

nova, o veículo por excelência do debate intelectual, operando 

duplamente com o texto e com o contexto, com os planos 
interno e externo. Internamente, à maneira do artista moderno, o 

compositor passou a atuar como crítico no próprio processo de 

composição; externamente, a crítica se dirigiu às questões 
culturais e políticas do país, fazendo com que os compositores 

articulassem arte e vida. O compositor popular passou a operar 

criticamente no processo de composição, fazendo uso da 

metalinguagem, da intertextualidade e de outros procedimentos 
que remetem a diversas formas de citação, como a paródia e o 

pastiche. E ao estender a atitude crítica para além dos aspectos 

formais da canção, o compositor popular tornou-se um pensador 
da cultura (NAVES, 2010, p. 20-21). 

Se analisarmos o contexto brasileiro desde o início do século XX 

observaremos que há uma relação entre composição e crítica musical interessante. 

Mário de Andrade, escritor, pianista e professor de música, foi provavelmente o 

primeiro a estabelecer parâmetros que buscassem identificar criticamente uma 

identidade nacional, mesmo que ainda em construção. Por outro lado, Heitor Villa-

Lobos pode ser entendido como um pesquisador e grande compositor que buscou 

musicalmente os rudimentos da cultura brasileira. 

Já na década de 1940, o movimento Música Viva, liderado pelo músico 

alemão Koellreutter, procurava uma modernização radical da música brasileira 

criticando compositores conservadores e, trazendo, entre outras influências, elementos 

da dodecafonia de Schoenberg para o conhecimento de músicos brasileiros. Foi 

professor de nomes como Guerra Peixe, Julio Medaglia, José Miguel Wisnik, Tom Zé e 

Caetano Veloso, alguns que viriam a ser a base de algumas críticas contemporâneas. 

Nas décadas de 1950 e 60, a bossa-nova passa a sintetizar os objetivos de 

um país que uniria a tradição (do samba) com a modernidade (do cool-jazz) em prol de 

um progresso e de um crescimento que localizassem internacionalmente o país.  O 

discurso de “símbolo” nacional suscitou tanto o apoio de músicos e intelectuais quanto a 

oposição ferrenha de críticos como José Ramos Tinhorão. Com o movimento da 

Tropicália, em 1967, a utilização dos meios de comunicação em massa para a promoção 

dos interesses do grupo ajudaram a popularizar uma ideia de abertura musical a toda e 

qualquer influência.  

A partir de então, como explicamos na introdução deste trabalho, cada 

região do país moveu suas identidades locais para suas próprias expressões musicais. 

Cada movimento desse (Vanguarda Paulistana, Mangue Beat, Clube da Esquina, etc) 
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possuiu seus críticos que, através das palavras manifestadas em jornais e em panfletos, 

apoiavam e/ou , por vezes, criticavam os movimentos. 

O importante, nesse momento, é compreendermos que no Brasil, assim 

como na América Latina, o compositor tem papel fundamental de intelectual na 

construção da identidade local, seja compondo canções, seja escrevendo textos que 

corroborem sua obra.  

Para demonstrar esse papel crítico/intelectual, Naves discorre sobre José 

Miguel Wisnik, explicando que este passou a se dedicar tanto à filosofia quanto à 

música para melhor elaboração estética: 

Chamou-lhe então a atenção a experiência oposta por que 

passava a canção popular no final da década [de 1960], 

sobretudo a atuação dos cancionistas na televisão e no meio 

estudantil, procurando intervir, poética e musicalmente, nas 
discussões estéticas, políticas e existenciais. Ao desempenhar 

uma série de papéis antes reservados a veículos da “alta 

cultura”, a canção passou a propiciar uma espécie de “educação 
sentimental” aos jovens de sua geração (NAVES, 2010, p.21). 

Tais reflexões indicam, portanto, um caminho interpretativo em que a 

música seja o ponto de partida de uma história multidirecional, em que os indícios 

podem, por exemplo, nos levar tanto a uma interpretação puramente musical quanto a 

uma investigação das intencionalidades intelectuais e críticas do autor (como vimos, 

muito presentes na história da nossa música popular). Ao mesmo tempo em que, 

presentificada na narrativa, a história da música se transforma a partir da subjetividade 

do próprio historiador. 

 

2.5.3 – Características da música gaúcha de fronteira: 

A relação com o presente, aliás, mostrou-se até aqui muito cara ao nosso 

trabalho. Em primeiro lugar porque trabalhar com autores que estão ainda com suas 

carreiras ativas, em produção musical, impossibilita uma visão distanciada, uma noção 

do “todo” como seria a abordagem musical de um compositor que estivesse com sua 

carreira encerrada. Nossa abordagem admite, inclusive, uma música que ainda se 

constrói no seu fazer. 

Em segundo lugar pois, por um lado, retomando o debate da primeira parte 

desse capítulo e da sessão anterior, as memórias dos compositores nas fontes orais, re-
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presentificadas, manifestadas de forma livre nas entrevistas, revelam-se não como 

acúmulo de lembranças e experiências, mas sim como frutos da seleção subjetiva do 

artista. Por outro lado, retira do historiador o monopólio da palavra na escrita da 

história. As trocas de experiências que as entrevistas nos proporcionaram nos permitem 

dizer, a partir desse momento, que a criação narrativa é transformada pelos 

conhecimentos veiculados nas falas dos artistas e que algumas expectativas de 

intepretação são sensivelmente reconsideradas a partir do contato com os músicos
47

. 

Sobre a relação entre música e memória, nos auxiliam ainda as ideias de 

Antônio Jardim:  

A musicalidade não perde e não deixa perder a memória. 

Estando sobre qualquer suporte, a música faz eclodir memória, 

ainda que seja como condição de possibilidade da constituição 

da unidade de seu próprio ser. Os suportes ao longo da 
dinâmica histórica da música, de um modo ou de outro, sempre 

pretenderam impor à música uma ordenação a partir de si 

mesmos. Todavia, essa pretensão de imposição esbarra numa 
questão originária: a música é e sempre será a presença da 

memória fazendo-se viger como unidade, dimensionamento e 

concretude (JARDIM, 2005, p. 216). 

Se a memória é para nós historiadores algo extenso porém subjetivo em sua 

seleção, essa ideia de concretude da memória pode ser entendida também como a 

concretização e dimensionamento do que é selecionado pelo indivíduo para ser 

lembrado e do que é obliterado para ser olvidado.  

Em terceiro lugar, se retomarmos brevemente o debate do primeiro capítulo, 

lembraremos que a fronteira é o lugar, por excelência, da representificação das 

experiências, da transculturação, do hibridismo e das vicissitudes dos encontros, do 

encontro das alteridades. Como disse Bebeto Alves, “o limite não é limite nenhum”. 

Para Eliana Rosa Sturza, é preciso entender os limites territoriais antes como fronteiras 

sociais. 

De qualquer modo, mesmo onde os agrupamentos são menores 

e menos populosos, a fronteira efetivamente é complexa pela 
natureza de sua formação e pelo modo como se estabelecem ali 

as relações sociais das diferentes etnias que nela habitam. As 

                                                             
47 Uma das experiências mais importantes e inesperadas que nossa pesquisa se deparou – e que por isso 

mesmo transformou parte da narrativa – foi o incômodo que os três entrevistados mostraram com a 

relação do resto do Brasil com a cultura gaúcha. Nos três casos, há ao mesmo tempo uma identificação 

óbvia com a cultura sulista, mas um desejo inquestionável de pertencimento ao Brasil. Nas três entrevistas 

os músicos fazem referência à sua obra tanto como parte da cultura brasileira como ao diálogo com a 

heterogeneidade cultural brasileira. 
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fronteiras geográficas são preenchidas de conteúdo social 

(STURZA, 2005, p.47). 

Na opinião de Raul Ellwanger, o fronteiriço é dividido entre identidades 

diversas – portuguesa, espanhola, indígena. No seu entendimento, há um problema 

nisso; diríamos, complementando essa última fala, que o fronteiriço é fragmentado. 

Mas, por isso mesmo ele é interessante, pois é a “encarnação” das contingências; é 

prenhe de oportunidades e de contatos. É o reflexo humano da característica porosa do 

continente latino americano.  

Aqui temos condição de afirmar nossa tese: se a música é a “afirmação da 

existência” do compositor, a fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina compõe uma 

situação que, ao presentificar a contingência, a mistura, a experiência, transforma o 

compositor no intelectual responsável pela condensação desses valores, dessa 

existência em constante reformulação. Ele é o guia na afirmação de uma identidade 

latino-americana: híbrida, surpreendente, pulsante, transitória e movediça. Uma 

identidade advinda da vivência contingente: primeiro por estar no limite das 

descobertas, das exacerbações das diferenças, e segundo pelo fato, de acordo com 

Nietzsche, de a música necessitar da catarse, da perplexidade, da violência do êxtase 

da embriaguez e/ou do sonho. Retomando a fala de Leminski (2012), essa sociedade 

específica fronteiriça também precisa “loucura” de seus poetas, “da ruptura que eles 

representam, para respirar [...] É porque eles dizem algo que é preciso que seja dito”. 

E, se há algo de semelhante entre história, música e fronteira, é sua 

redimensionalização temporal constante ao realizar-se. Os músicos da fronteira são, 

por assim dizer, os “poetas-sacerdotes pós-modernos” de Hermes, deus das passagens, 

da ruptura das muralhas, da sacralização dos limites ultrapassados... 

Para nos ajudar a desenvolver esse pensamento lançaremos mão da reflexão 

de Luiz Antônio de Assis Brasil (2002), quando ele afirma que para se compreender o 

Sul é tão importante entender sua história quanto sua geografia. Para o autor, a literatura 

pampeana revela interessante debate sobre a identidade fronteiriça: 

Como se sabe toda literatura é resultado de uma tensão. E aqui 

no Sul essa tensão existe: para uma geração, é a tentativa de 
harmonizar elementos antagônicos que vivem dentro de nós e 

que foram por nós mesmos criados; para outros, é aquela 

decorrente da simples existência no mundo (BRASIL, 2002, p. 
131). 
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Essa tensão, essa inquietude do artista nos interessa bastante. Ela se 

assemelha à perplexidade e à articulação que move o músico em seu ofício. Mas Brasil, 

romancista que é, também nos auxilia a compreender algumas especificidades da 

fronteiras pampeanas gaúchas: 

O pampa é o diluidor de fronteiras, território da liberdade, lugar 

de encontros amistosos do Mercosul hoje, de guerras ferozes no 

passado, mas sempre imóvel e soberano, a ver sucederem-se as 
gerações e as fases da Lua. No pampa ocorrem as mutações 

meteorológicas mais felizes – o natural do Rio Grande saúda 

com esperança o vento Minuano que vem das planícies do Sul, 
pois leva embora as tempestades e traz de volta o céu cristalino. 

Em sua majestosa amplidão de pradarias o pampa chama-nos à 

ancestralidade, à terra, instituindo-se em território pleno de 

metáforas, de existência mais lírica do que real. Mas não só o 
poeta: mesmo o peão de estância vê com os olhos da alma o 

pasto que alimenta o gado; conhecemos bem aquela sua 

silenciosa imagem, ao entardecer, tomando mate em frente ao 
galpão, com as vistas perdidas nas lonjuras (BRASIL, 2002, p. 

128). 

Uma das palavras chave para compreender esse trecho é “mistério”. A 

planície que quando não está parada aos olhos do campesino e seu mate, desvenda-se 

aos poucos, lentamente, no cavalgar ou no caminhar pelas pradarias. Na música não é 

diferente: o compasso simples, firme e pausado da milonga dialoga com um silêncio 

quase estarrecedor de sua síncope; a instrumentação geralmente composta de violões e 

pouca percussão, evoca o som rústico da madeira. 

Durante os preparativos para a entrevista, Bebeto Alves nos contou de um 

instrumento argentino muito específico dessa região chamado bombo leguero que é uma 

espécie de tambor de som grave que pode ser ouvido a léguas de distância. Muito 

tradicional da música folclórica daquela região, ele pode ser visto sendo tocado por 

artistas como Mercedes Sosa em algumas filmagens. O interessante é que sua 

reverberação só é possível devido à geografia linear, à planície do pampa. Sua 

fabricação em madeira e couro e sua execução sincopada faz lembrar o cavalgar sobre 

os campos da região. Essa cadência que vem de longe, do desconhecido, vai de encontro 

ao que Brasil fala sobre o “mistério” da paisagem pampeana. 

Nestor G. Canclini, em Culturas Híbridas (2008a), nos elucida que uma das 

formas de compreender a heterogeneidade das experiências latino-americanas é 

compreender que há diferenças de temporalidades entre as regiões. Há lugares em que a 

modernidade desenvolveu-se de uma ou de outra maneira, enquanto há lugares em que 
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os valores tradicionais ainda são vigentes. Brasil complementa essa forma de pensar não 

opondo cidade ao pampa, afirmando que há uma coexistência, mesmo que conflituosa, 

entre tradição e modernidade. Em suas palavras: 

Menores, algumas cidades são tocadas mais proximamente pelo 

meio rural e, de certo modo, diferem deste mais pela quantidade 
do que pela natureza; as maiores, a par dessas evocações 

campestres, elaboram cânones culturais – muitas vezes os 

importa, diga-se de passagem – formando-se, assim, uma 
dicotomia muitas vezes esquizofrênica, isto é: se dependemos 

do pampa porque ele ainda nos dá um sentido existencial, 

vivemos a necessidade de frequentar modelos estéticos 

internacionais, como homens comprometidos com a realidade 
de hoje (BRASIL, 2002, p. 128). 

Há, portanto, dimensões temporais diferentes ao mesmo tempo em que, com 

o crescimento do acesso e do consumo, tendem a tornar-se cada vez mais complexas e 

abertas. Esse caráter pulsante levou a autora Karla Maria Müller a entender a fronteira 

sul sob o conceito de “fronteira viva” pois, a permeabilidade, geradora de tensões e 

acumulações, é vista como natural pelos habitantes do local. Para a autora 

O próprio conceito de fronteira é empregado de modo 

diferenciado por quem não é morador de um desses espaços e 

pelos habitantes do local. Para quem vive nesses lugares, a linha 
divisória é tênue e não passa necessariamente pela demarcação 

geopolítica. Eles se dizem “da fronteira”, incluindo-se em uma 

área diferenciada e ampla, e deixam para regiões mais distantes, 
além das zonas urbanas, a responsabilidade pelos contornos 

nacionais (MÜLLER, 2002, p. 226). 

Nossa reflexão inicial sobre as motivações composicionais do músico, que 

procuramos elucidar a partir da noção da intuição, do êxtase e do prazer, encontra-se 

aqui com a especificidade fronteiriça. O artista é aquele que, ao se deparar com a 

realidade, se surpreende, se sente tocado por algo que lhe deixa inquieto e se manifesta 

pela beleza de sua linguagem. Sem essa inquietude não há arte. Se, como afirmou 

Müller acima, há uma naturalidade e uma ampliação do espaço de observação, cabe ao 

músico explorar essa situação a partir de sua linguagem. 
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Capítulo 3 

Também eu me transformo numa canção – Um itinerário interpretativo 

das canções de Bebeto Alves, Raul Ellwanger e Vitor Ramil. 

 

Salgo a caminar 
Por la cintura cósmica del sur 

Piso en la región 

Más vegetal del tiempo y de la luz 

Siento al caminar 
Toda la piel de América en mi piel 

Y anda en mi sangre un río 

Que libera en mi voz 
Su caudal. 

Mercedes Sosa, 1977. 

 

O ideal manifesto por essa clássica canção de Mercedes Sosa, composta por 

Armando Tejada e César Isella, mostra o ideal de unificação de todas as vozes da 

América Latina. Para isso, a imagem da canção é uma caminhada pela “cintura cósmica 

do sul”. A América “corre pelas veias” da cantora, que “se veste” do continente para 

soltar sua voz em defesa dos seus países contra a tirania dos governos autoritários e das 

opressões externas. 

Essa idealização de uma América Latina única pode não estar mais em 

evidência no início do século XXI, mas a reciprocidade e a cumplicidade entre os países 

são necessárias para sua própria sobrevivência. O cantar entre fronteiras pode ser visto 

como símbolo de novas relações, não de um continente unificado, mas que tem 

aprendido a lidar com a porosidade de suas fronteiras. 

Esse aprendizado pode ser compreendido se entendemos que nenhuma 

fronteira é igual à outra, que todas elas tem suas linguagens, seus acontecimentos, seus 

tempos históricos. Nesse último capítulo nos dedicaremos a um diálogo entre as 

músicas dos três compositores sobre as relações na tríplice fronteira – Brasil, Uruguai, 

Argentina –, o conteúdo proposto até aqui, as ideias sobre a fronteira, as memórias dos 

artistas e suas escolhas estéticas. As canções que motivaram essa pesquisa e toda essa 

compreensão que desenvolvemos até então sobre a história da fronteira gaúcha, as 
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memórias dos compositores e sobre as relações entre música e vida, são aprofundadas 

agora em seus significados semântico-musicais.  

Para isso, dividimos o capítulo em uma introdução inicial que explicará as 

bases de escolha das canções e o itinerário interpretativo proposto, considerando 

aspectos metodológicos e aspectos intepretativos que nos ajudarão a iniciar a análise; 

depois, apresentaremos as canções conforme a sequência proposta, dialogando-as entre 

si e com o que refletimos até então; por último, gostaríamos de retornar as canções 

através de uma observação do conjunto proposto de forma a amalgamar parte da carga 

de informações que as canções poderão nos proporcionar. 

Em todo caso, foram as músicas que levantaram nosso problema inicial. É a 

partir delas, e não ao contrário, que esse trabalho desenvolve-se como questionamento, 

como busca de conhecer o que há naquela região que faz desse momento histórico algo 

de singular.  

 

3.1 – Alguns apontamentos metodológicos 

É preciso esclarecer, em primeiro lugar, os critérios para a escolha das 

músicas. Essa é sempre uma parte delicada, sensível dentro do trabalho historiográfico, 

pois a opção pelas canções poderia ser plenamente questionada como “porque essas e 

não aquelas?”. Como garantir que nossa fundamentação metodológica respeite, de 

forma ética até, a especificidade de cada compositor e ao mesmo tempo atenda às 

demandas de nossa problematização? Como não cair na arbitrariedade de forçar uma 

intepretação?  

Nossa resposta está no fato de que a seleção do objeto precisa ser 

considerada pelo ponto de vista do problema inicial: evidenciando que há algo de 

diferente e novo na música gaúcha, o que há nela de específico e singular e que se 

manifesta a partir de 1978? É essa a pergunta inicial à qual nos propomos responder e a 

escolha das canções e do caminho investigativo deve respeitar essa problematização. 

Dentro disso, deixaremos claro que as canções propostas refletem o 

transitar, o deslocar-se, o movimentar-se. A fronteira não necessariamente aparecerá 

tematizada em todas as músicas (mesmo porque não é sempre que se move sobre ela). 

Nossa ideia é mostrar que a condição movediça em que os músicos nasceram e se 

formaram proporcionou esse movimento, ou seja, a própria situação fronteiriça de 
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trajetória já é uma influência intrínseca sobre os músicos que investigamos – é uma 

condição própria de suas personalidades. 

Dessa maneira, nossa proposta é não estreitar os músicos ao lugar da 

fronteira, já que – também – parte de suas vidas foi vivenciada fora dela. Isso fica 

evidente pelo fato de que muitas músicas dos três compositores não se referem 

diretamente à fronteira. E não queremos reduzi-los apenas a uma personagem 

fronteiriça, mas evidenciar que esse é um fator relevante no que tange às suas canções. 

Como explicamos no capítulo anterior, de acordo com Veyne (1998), não procuramos 

aqui uma verdade histórica, mas uma maneira de compreendermos um evento 

específico. 

Este é o risco de todo e qualquer recorte histórico: por um lado, apreensão 

tão generalizada a ponto de perder o foco e cair no excesso de história, tão criticado por 

Nietzsche na Segunda Consideração Intempestiva (2005); ou, por outro lado, selecionar 

o que parece apropriado para comprovar sua tese e excluir o resto, caindo em um 

reducionismo. 

O que nos previne desse risco, de uma má interpretação ou de uma 

interpretação reducionista, são alguns fatores que foram desenvolvidos ao longo do 

trabalho que podem ser compreendidos como prudência e reflexão: 1) esse é um dos 

caminhos, uma proposta para interpretar esses compositores, o que não exclui outras 

possibilidades de compreensão e conjecturas, advindas de outras pesquisas; apoiamo-

nos no ponto de vista histórico, ou seja, em um recorte que considera o tempo como 

substrato principal; 2) a pesquisa até aqui mostra que há, nesse recorte espaço-temporal 

(Rio Grande do Sul, de 1978 até nossos dias), algo de específico que merece ser 

pensado (que é uma abertura, ressignificação e redimensionamento da música gaúcha) e 

que aparece na abertura que esses três compositores representam; 3) as conversas que 

tivemos com cada um deles contribuíram bastante para diminuir os riscos de 

generalizações ou reducionismos, pois deixou claro que nossa pesquisa segue em uma 

direção que coaduna com suas propostas ideológicas e estéticas; 4) como evidenciamos 

no capítulo anterior, se as sociedades amam seus poetas e a sociedade fronteiriça tem 

especificidades tão interessantes, por que não investigar mais a fundo os poetas próprios 

desse lugar de transição? 
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Em suma, escolhemos as músicas não de forma a extrair delas, 

“pinçadamente”, o que os músicos pensam da fronteira, mas procuramos entender como 

a fronteira efetivamente os constrói. Desta forma, selecionamos canções em que a 

fronteira aparece ora tematizada no centro da música, ora como contribuidora en 

passant do imaginário do artista (Ruas, de Bebeto Alves, por exemplo) ou também não 

aparece explicitamente, mas podemos observar algumas características do seu 

“movimento” e da paisagem específica da fronteira sul do Brasil (Milonga em Sete 

Cidades, de Ramil). 

Um exemplo bastante “palpável” dessa construção fronteiriça e que já 

tratamos aqui, de antemão – pois concerne aos três compositores –, é o idioma. 

Compondo e cantando em português e castelhano, mostram que pensam não apenas a 

partir do português, mas de uma nova construção linguística. Isso porque a fronteira, 

como constitui sua sociedade fronteiriça, também demanda seu idioma próprio: as gírias 

neologísticas “portunhol” (mistura de português com espanhol) ou “espanguês” (mistura 

de espanhol com português) não precisam ser consideradas como formas “erradas”, 

piadas ou embromações. 

Pelo contrário, misturar o português e o espanhol pode significar outra 

instância: aproveitar de ambos os idiomas o máximo possível, estar sensível e aberto às 

palavras que as duas línguas oferecem de forma singular e tentar dar conta da realidade 

fronteiriça a partir de novos usos da linguagem verbal. Pensar a partir de línguas que se 

misturam é usar esse novo idioma, que se recria conforme se utiliza. A fronteira cria seu 

próprio e idioma, pois tem suas próprias necessidades. 

Por autor, as canções escolhidas foram:  

Vitor Ramil: Indo ao pampa, Milonga para los orientales, Milonga em sete 

cidades (a estética do frio), Ramilonga , Satolep e Deixando o Pago. 

Bebeto Alves: ¿Que se pasa?, Frontera, Periferia, Novo País, Ruas e 

Milonga orientao. 

Raul Ellwanger: Fronteiras, O gaúcho, Pequeno exilado, Rosinha, 

Aventureiro e Te procuro lá. 

Já a ordem em que as músicas aparecem dispostas não se refere a uma 

organização autoral nem temporal de suas composições. É um itinerário interpretativo 
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próprio desta pesquisa histórica. Optamos por apresenta-las dessa forma pois, vistos de 

maneira isolada, é possível até enxergarmos alguma semelhança entre elas. Mas, se 

propusermos um caminho específico, poderemos mostrar que alguns aspectos aparecem 

com maior relevância em um ou em outro trabalho, interligando-os, enxergando 

semelhanças e diferenças, continuidades e descontinuidades. Isso, ao nosso ver, 

enriquece a pesquisa, pois permite uma correlação entre eles e com o que já foi dito até 

aqui, nos primeiros capítulos desta tese. 

As características das canções se mesclam e se interligam entre si de várias 

maneiras de forma que o leitor, se preferir, pode estabelecer suas próprias conjecturas. 

Entretanto, a nossa sequência ficou definida como: 

1. Fronteiras – Raul Ellwanger 

2. Milonga para los orientales – Vitor Ramil. 

3. Frontera – Bebeto Alves  

4. ¿Que se pasa? – Bebeto Alves 

5. Milonga em sete cidades – Vitor Ramil  

6. Rosinha – Raul Ellwanger 

7. Novo país – Bebeto Alves 

8. Indo ao Pampa – Vitor Ramil 

9. Te procuro lá – Raul Ellwanger  

10. Deixando o pago – Vitor Ramil 

11. Pequeno exilado – Raul Ellwanger 

12. Ruas – Bebeto Alves 

13. O Gaúcho – Raul Ellwanger 

14. Satolep – Vitor Ramil 

15. Periferia – Bebeto Alves 

16. Milonga Orientao – Bebeto Alves 

17. Aventureiro – Raul Ellwanger 

18. Ramilonga – Vitor Ramil 
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Aquém de uma pretensa sistematização total da pesquisa de história e 

música, propomos aqui um direcionamento bastante simples que parte da pergunta: o 

que nosso objeto musical nos suscita? Não apenas enquanto historiadores, não apenas 

na contribuição para compreensão da história (da fronteira ou não). Mas, como nos 

sensibilizam essas músicas? Se músicos podem nos transmitir a ginga e a fragmentação 

como atributos urbanos (como fez em sua obra Itamar Assumpção) ou nos lançar a uma 

viagem lúdica (como em João e Maria (1989), de Sivuca e Chico Buarque de Holanda), 

como compartilhar com o leitor o “clima” fronteiriço que sentimos? 

Em termos de compreensão ou crítica da arte, a subjetividade da 

interpretação é sempre questionável. Há sempre o risco de uma interpelação no sentido 

de ouvirmos: “Não. Para mim, essa música não significa isso!”, o que não 

necessariamente inviabiliza um trabalho, mas causa no historiador um incômodo no 

sentido de: “mas onde está o caráter científico do meu ofício se o objeto será sempre 

alvo de toda sorte de interpretações?”. 

É claro que (como historiadores que somos) todos os conteúdos estudados 

nos capítulos anteriores nos balizaram, nos talharam as arestas e nos serviram de 

respaldo para dizermos: “ali há algo musical específico, originado e propulsor de uma 

cultura específica”. 

Por isso, a metodologia de abordagem do documento musical não se baseia 

apenas na escuta interpretativa (que exercitaremos a seguir), mas em todo o arcabouço 

apresentado até então. Há nela, para nos ajudar, algo específico, que é a 

problematização a partir do objeto em si, ou seja, foi justamente o impacto que nos 

causaram essas músicas que levou à pesquisa, à investigação, à elucubração e à análise 

da dimensão temporal e espacial que fizemos até aqui. E não o contrário. 

Dessa forma, a escuta atenta das canções, como chamamos o processo em 

que o historiador dedica-se a ouvir repetidamente, com o máximo de atenção seu objeto 

de pesquisa e extrair dele tudo o que o ajude na compreensão, deve estar respaldada por 

duas referências: o problema que é levantado no início do estudo (para que não se perca 

em truísmos inférteis) e, de forma dialógica com a escuta, o que lhe aparece como 

pertinente para servir de explicação (fatores extramusicais). Tais caminhos nos 

garantem, pelo menos no início da abordagem, pertinência e coerência. Após todo 
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estudo anterior, nossa interpretação, então, nos indica a observação dos elementos das 

fontes musicais com as fontes não musicais. 

Segundo Napolitano (2002), na música, podemos considerar os parâmetros 

poéticos (a “letra”, em si, seus recursos e formas) ao lado dos parâmetros musicais 

(melodia, arranjo, andamento, vocalização, gênero musical, intertextualidade musical, 

efeitos, etc). Procuraremos, a seguir, considerar esses elementos em diálogo com o que 

estudamos até então. Tal procedimento se coaduna com o que esse autor fala sobre a 

relação entre “fontes musicais e não musicais” (2002, p. 106). 

Ao lado do que percebemos nas músicas, as memórias consideradas nas 

entrevistas são fontes não musicais importantes a serem (re)consideradas neste 

momento. O contexto fronteiriço detalhado no primeiro capítulo (suas consequências 

multidirecionais) e ainda a produção cinematográfica sobre Bebeto Alves e Vitor Ramil 

são interessantes atributos conjunturais que somam bastante sentido às canções. 

Entretanto, não traçaremos um “esquema” fixo de interpretação musical, 

com os mesmos inícios, meios e fins para todas as músicas. Pelo contrário, cada uma 

delas nos chega (nos sensibiliza) de forma específica: algumas pela letra, outras pela 

musicalidade, outras pelas memórias que suscitam. E, igualmente para o leitor, cada 

canção transmite diferentes sensações, tornando a escuta uma ação bastante ampla. Por 

isso, deixamos que a escuta nos indicasse o caminho a ser seguido, mas procurando 

desfrutar e desenvolver tudo o que cada canção nos oferece. 

Ademais, entendemos que “desconstruir para compreender” não seja um 

caminho apropriado para a compreensão da história e música (apesar de, didaticamente 

eles aparecerem, por vezes, separados). Primeiramente porque os elementos que 

compõem uma música (letra e parâmetros musicais) só tem caráter de canção se são 

colocados em conjunto e, em segundo lugar, pois não se quer aqui elaborar um 

palavrório detalhista sobre tais elementos, mas sim relacioná-los, aspirando uma 

possível ampliação do debate histórico-fronteiriço. 
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3.2 – Milongas, bossas, rockbillys e experimentalismos: sonoridades 

fronteiriças.  

 

1 – Fronteiras – Raul Ellwanger
48

 

 

Faz bem tempo me larguei 

Mundo velho sem porteira 

Foi cruzando fronteira 

Que eu aprendi a viver, viver... 

 

Pr’outra moça me entreguei 

Cordilheira foi meu chão 

Um novo irmão encontrei 

Cantando coisas de amor, de amor... 

 

O cimento do destino 

Semeei em terra amiga 

Nas andanças por lá 

Foi que aprendi a voltar, voltar... 

 

Consumi o pão e o vinho 

No cansaço da viagem 

Contrabandeando coragem 

No jardim dos meus países 

No abraço das raízes 

 

 

Raul Ellwanger tinha vinte e três anos quando precisou mudar de país pela 

primeira vez e exilou-se no Chile, em 1970. Isso mostra o peso dos versos iniciais que 

dizem que foi cruzando fronteira que ele aprendeu a viver. Não que os vinte e três anos 

iniciais não pesem na sua formação, mas sim que boa parte da sua personalidade ganhou 

consistência quando ele “se larga” pelo continente. Pelo verso “contrabandeando 

                                                             
48 Voz, violão e arranjo – Raul Ellwanger 

Viola – Claudio Vera Cruz 

Sintetizador moog – Fernando Costa 

Flautas – Ayres Pothoff 

Bateria – Paulino Soares 

 

Disco: Paralelo 30 

Faixa: 6 

Ano: 1978 

Gravadora: Estúdios ISAEC / Unisinos. 
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coragem” fica claro que essa canção trata de uma perspectiva fronteiriça de quem 

precisou fugir para sobreviver. 

A Frontera
49

 para Bebeto Alves é citada no singular. Se contrapormos à de 

Raul Ellwanger, perceberemos algo interessante. Em primeiro lugar, singular aqui pode 

ter um duplo sentido: tanto na ideia de ser apenas uma fronteira (no caso, a tríade entre 

Brasil, Uruguai e Argentina) como na ideia de ser uma fronteira única, particular, 

inigualável. Já para Ellwanger, o plural indica outras coisas: ele não ultrapassava as 

fronteiras de maneira contemplativa, mas correndo, migrando, de um país para o outro, 

de uma fronteira para a outra. Daí a pluralidade que já aparece no título e que o 

diferencia de Bebeto Alves. 

Mas a perspectiva do compositor é de otimismo, de saldo positivo apesar de 

tantos problemas. 

Olhando a letra com lupa, vê-se que ela exalta o lado positivo e 

aventureiro do périplo do cantautor [sic], deixando de lado as 

queixas e tristezas naturais nestes casos de exílios e perdas. Fala 
em aprender a viver, em novos amores e amigos, em novas 

paisagens; diz do cimento da vida, do pão e do vinho, dos 

países como jardins e raízes. Decididamente, não é um tema de 
protesto, é antes uma exclamação vital, um brado incontido. 

(ELLWANGER, 2015, s/p)
50

. 

Novos amores, novas amizades. Ao sair do Brasil, Ellwanger descobre um 

continente-amigo, continente-irmão, que lhe oferece receptividade nas semelhanças, nas 

origens em comum, um “abraço das raízes” nas palavras do compositor; ou seja, apesar 

do “jardim” estar sobre a terra, por baixo dela as raízes, as origens, se encontram. Daí 

sua facilidade de fazer novos amigos e amores. Ele explica que há outro sentido em 

Fronteiras, que é a divisão de fases na sua carreira: 

Para mim, Fronteiras foi também divisória em vários sentidos. 

Separa dois momentos, aquele em que eu era somente músico, e 

aquele em que começo a me perfilar como criador de canções. 
Também ali realizo meu primeiro xou [sic] individual autoral, 

chamado não por acaso de Fronteiras. Por fim, nesse momento 

começo a ter uma vida profissional como músico. Adquiro 
autoconfiança, encerro o exilio e começo a carreira 

(ELLWANGER, 2015, s/p). 

                                                             
49 Terceira música a ser analisada. 
50 Tal conteúdo, assim como os próximos que se seguem, foram extraídos de informações que o próprio 

compositor nos enviou sobre suas canções via correio eletrônico. 
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“Cantautor” e “criador de canções” são palavras-chave para entendermos o 

momento particular que o Brasil estava passando em correlação com o posicionamento 

de Santuza Cambraia Naves (2010): o compositor musical, nesse momento, toma para si 

o papel de intelectual-crítico, veiculando suas ideias através de suas músicas. O caráter 

“autor” mostra que, além da autoconfiança, também já possuía autonomia para sustentar 

seus pontos de vista. 

Interessante em suas canções é uma referência bastante comum aos 

personagens fronteiriços. Isso também aparece com mais frequência que nos outros dois 

compositores. Assim é Fronteiras (quando ele faz referência às amizades e amores), em 

Rosinha (quando ele descreve um amor fronteiriço) e em Te procuro lá, quando vai de 

encontro a outra pessoa que está fugindo. Mais que para Vitor Ramil, que vai ter a 

paisagem como referência, a travessia, para Ellwanger, está bastante ligada às pessoas 

com as quais ele se relacionou nesses episódios. 

Seria errôneo, apressado e generalizante dizer que o compositor fala por 

toda uma geração (ou mesmo que seja por uma outra pessoa), mas é importante salientar 

que ele reflete o sentimento de insegurança de uma geração que precisou deslocar-se 

para aprender a viver. 

A expressão ‘contrabandeando coragem’ me chamou sempre a 

atenção, no sentido de adjetivar uma galera e uma geração que 

pagaram uma tarifa muito alta por seu atrevimento politico e 
sonho reformador (ELLWANGER, 2015, s/p). 

Com uma pequena introdução musicalizada, num solo ascendente de 

sintetizador moog, o compositor logo inicia o canto optando por versos que “sobem e 

descem” pela melodia, como quem, ao recordar, encontra pontos altos e baixos em sua 

rememoração. Quando canta os versos “foi cruzando fronteira”, “nas andanças por lá” e 

“cantando coisas de amor”, um solo de flauta surge, lembrando bastante músicas 

chilenas, dialogando com os versos, como que para indicar uma abertura de caminhos e 

pensamentos. 

É importante notar que esse sobe e desce apenas é interrompido no final de 

cada estrofe, quando percebermos que termina em palavras-chave: “viver”, “amor”, 

“voltar”, “raízes”. Dentro da musicalidade, elas ganham ênfase por prolongar a melodia 

e/ou por serem cantadas em repetição, subindo um tom conforme o canto e, por 

reiterarem essa musicalidade (sempre ao final, quase ecoando), ligam-se como 

elementos importantes para o compositor. Podemos interpretar que, após “sobe e desce” 
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“altos e baixos” das andanças pela fronteira, alguns valores que ele encontra parecem 

estabilizar tanto sua melodia quanto seu caminho. 

Ao mesmo tempo, há versos que nos indicam o contexto no qual Ellwanger 

viveu: “Cantando coisas de amor” pode ser interpretado como uma referência à música 

A Banda, grande marco na carreira de Chico Buarque de Holanda. Quando Ellwanger 

canta que havia outro irmão, também cantando versos de amor dentro de ditaduras, 

conecta o contexto e o sofrimento brasileiro ao mesmo sentimento de nossos vizinhos 

na América do Sul.  
 

A musicalidade da canção nos ajuda muito a compreendê-la. Em primeiro 

lugar, nos pareceu um chamamé, pois menos cadenciado que a milonga e que a guarânia 

e, em segundo, porque suas origens estão pelo Paraguai, Argentina e sul do Brasil. 

Entretanto, conforme nos informou, é um ritmo fronteiriço escolhido pelo compositor, 

no qual a mescla de ritmos é confusa e inconclusiva: 

Seu estilo é uma boa mistura, má confusão ou sofisticada 
‘fusion’. Não sei defini-lo, mas anda mariscando pela tonada e 

pelo malambo com certeza. No cruzamento incerto entre o 3´4 e 

o 6´8, aqui predomina o tempo binário deste ultimo, sempre 

muito  agradável e vital para tocar com energia e expansividade 
expressiva  (ELLWANGER, 2015, s/p). 

O autor avalia que alguns elementos musicais deixam a música diferente: 

No caso, por exemplo, nos faltou um bombo leguero que teria 

dado uma cor especial ao tema, mas ao mesmo tempo ousamos 
colocar o solo de um moderníssimo Minimoog

51
 monofônico! 

(ELLWANGER, 2015, s/p). 

O solo de flauta de Ayres Pothoff, entretanto, faz uma contraposição 

significante ao minimoog tocado por Fernando Costa, dando ares de tradição à 

sonoridade do sintetizador moderno. A vocalização final não apenas remete a uma forte 

tendência da bossa-nova e da Música Popular Brasileira como, ao ir “desaparecendo”, 

em efeito fade-out
52

, aos poucos parece indicar alguém que segue sua caminhada 

cantarolando como aventureiro. 

Fronteiras de Raul Ellwanger, por ter sido lançada no Paralelo 30, mostra o 

lado aventureiro e ao mesmo tempo doloroso de quem, por muito tempo, precisou 

                                                             
51  Instrumento monofônico eletrônico de teclas com função semelhante aos sintetizadores, ou seja, 

trabalhar as ondas eletrônicas e suas variações. 
52

 Efeito em que o volume sonoro é diminuído lentamente até o silenciamento final. É contrário ao efeito 

fade-in, no qual a transição se dá do volume zero e vai aumentando gradualmente até chegar ao ideal da 

música. 
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atravessá-las e que pode compor quando retornou ao Brasil, quando refletiu sobre tudo 

o que passou. Três décadas depois, quando Vitor Ramil, no disco Délibab (2010) a 

canção Milonga para los orientales, a reflexão acerca da fronteira toma uma dimensão 

mais reflexiva. 

Isso pode ser observado na diferença de musicalidade: o ritmo adotado por 

Ellwanger acrescido de uma instrumentação bastante repleta (misturando cordas, 

percussão, sopro e sintetizadores) parece remeter a um caminhar apresado; enquanto na 

milonga de Vitor Ramil há uma cadência mais intimista, amparada por dois violões e 

pela voz mais “repousada” do compositor de Pelotas. 

 

2 – Milonga para los orientales Vitor Ramil (poema de Jorge Luis 

Borges)
53

 

 

[Declamado] 

Milonga que este porteño 

Dedica a los orientales 

Agradeciendo memorias 

De tardes y de ceibales 

 

El sabor de lo oriental 

Con estas palabras pinto; 

Es el sabor de lo que es 

Igual y um poco distinto 

 

[Cantado] 

Milonga de tantas cosas  

Que se van quedando lejos 

La quinta con mirador 

Y el zócalo de azulejos 

 

En tu banda sale el sol 

Apagando a la farola 

Del Cerro y dando alegría  

A la arena y a la ola 

 

                                                             
53 Voz, violão base e arranjo – Vitor Ramil 

Violão solo – Carlos Moscardini 

 

Disco: Délibab 

Faixa: 11 

Ano: 2010 

Gravadora: Satolep Music 
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Milonga de los troperos 

Que hartos de tierra y caminho 

Pitaban tabaco negro 

En el Paso del Molino 

 

[Declamado] 

A orillas del Uruguay, 

Me acuerdo de aquel matreiro 

Que lo atravesó, prendido 

De la cola de su overo. 

 

Milonga del primer tango 

Que se quebró, nos da igual 

En las casas de Junín 

O en las casas de Yerbal. 

 

[Cantado] 

Como los tientos de um lazo 

Se entrevera nuestra historia 

Esa historia de a caballo 

Que huele a sangre y a gloria. 

 

Milonga de aquel gauchaje 

Que arremetió com denuedo 

Em la pampa, que es pareja, 

O em la Cuchilla de Haedo. 

 

¿Quién dirá de quiénes fueron 

Esas lanzas enemigas 

Que irá desgastando el tempo, 

Si de Ramírez o Artigas? 

 

[Declamado] 

Para pelear como Hermanos 

Era buena cualquier cancha; 

Que lo digan los que vieran 

Su último sol em Cagancha. 

 

Hombro a hombro o pecho a pecho 

Cuántas veces bombatimos.  

¡Cuántas veces nos corrieron, 

Cuántas veces los corrimos! 

 

[Cantado] 

Milonga del olvidado 

Que muere y que no se queja;  

Milonga de la garganta 

Tajeada de oreja a oreja. 

 

Milonga del domador 
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De potros de casco duro 

Y de la plata que alegra 

El apero del oscuro 

 

Milonga de la milonga 

A la sombra del ombú 

Milonga del otro Hernández 

Que se batió en Paysandú 

 

Milonga para que el tiempo 

Vaya borrando fronteras; 

Por algo tienen los mismos  

Colores las dos banderas. 

 

 

Esses versos, escritos por J. L. Borges, publicado no livro Para las seis 

cuerdas (uma referência ao violão), de 1965 e musicados por Vitor Ramil, representam 

boa parte do que foi exposto até aqui em nossa pesquisa. Escrito para os orientais 

(como são chamados informalmente os uruguaios), é originalmente um poema que 

celebra o que há de comum entre argentinos e uruguaios. 

Leva o nome de milonga porque, como sugere o título do livro, Borges já 

pensava musicalmente sua declamação ou talvez porque esperasse um dia sua 

musicalização. De toda forma, mostra que o poeta compreende o quanto a milonga é 

musicalmente importante para a representação dos sentimentos daquela região. 

A valorização das proximidades logo fica evidente nos versos “Es el sabor 

de lo que es / Igual y um poco distinto” para depois repetir no final “Por algo tienen los 

mismos / Colores las dos banderas.” É bem perceptível também a vivência que o 

porteño descreve, os personagens, os trabalhadores, os tropeiros e os lugares que 

compõem a região uruguaia e argentina: Paso del Molino, Cuchilla des Haedo, Yerbal 

(no Uruguai), Junín (na Argentina). 

O poema explora a imagem do gaucho (em castelhano), do tradicional 

homem do campo, das pradarias, envolvido em guerras, revoluções e batalhas. Daquele 

que sabe que seu destino é a morte e o esquecimento, e por isso não se queixa de ter a 

“garganta talhada de orelha a orelha”. Mas, ao mesmo tempo, tem seu valor simbólico 

pois é a figura que unifica essa região. 

À paisagem, que ele “pinta com palavras”, se mistura um imaginário de 

passado em comum, uma história com cheiro de sangue e glória, de pescoços cortados e 
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de mortos esquecidos. Tal conteúdo foi explorado no início desse estudo quando 

vislumbramos a fronteira na região da Bacia do Prata como um lugar de disputas 

territoriais (inclusive com guerras), de intercambialidades culturais, de lenta 

consolidação política. Mas o foco de Borges não parece ser as guerras, mas sim essa 

história em comum, que é possível ser refletida a partir da experiência fronteira. 

A forma linear e uniforme da escrita é complementada por uma 

musicalização sem sobressaltos, apenas com algumas pausas de Vitor Ramil para 

declamação ao invés de propriamente cantar a letra. Em todas as estrofes cantadas, é 

adotada a mesma musicalização: uma suave descida tonal do primeiro para o segundo 

verso, mantendo igualmente suave para finalizar com um canto pausado, em descida 

pela escala diatônica, arrematando a estrofe.  

Ao adotar ausência de percussão e ao alternar o cantar e o declamar, o 

compositor parece nos conduzir às tradicionais “rodas de violão” em que, ao lado do 

chimarrão e com a presença do frio, tanto se cantam canções como se entoam poemas 

para sensibilizar o imaginário de quem acompanha. Enquanto o violão base conduz a 

vocalização de Vitor Ramil, o outro violão “flutua” melodias que não se prendem ao 

ritmo, pairando sobre a harmonia. 

Essa característica, muito presente nas canções de Ramil – principalmente a 

partir da década de 1990 quando ele começa uma importante parceria com o violonista 

Carlos Moscardini –, pode ser interpretada como um “caminhar” quase aleatório sobre a 

harmonia linear. Não há um “solo” de violão propriamente dito, mas um diálogo de dois 

violões por itinerários diferentes. Em outras palavras, se trouxermos para nossa 

problematização, isso pode ser interpretado como um movimento de alguém que 

caminha sobre a linearidade do pampa fronteiriço, sem se prender a caminhos lógicos 

pré-estabelecidos, mas observando a paisagem que o cerca. 

Na entrevista que nos concedeu, o compositor detalhou um pouco dessa 

relação entre poesia e música: 

[...] os poemas do Jorge Luis Borges, quando eu musiquei os 
poemas dele para o disco Delibab, são poemas que ele chamava 

de Milongas, ou seja, ele já via naqueles poemas um potencial a 

serem cantados, inclusive ele diz no prólogo... ele dizia “Leiam 

esses poemas imaginando que alguém está com um violão... na 
varanda... cantoriando... cantarolando uma melodia” e tal... E é 

assim, é simples, não é exatamente igual a compor melodias e 

depois escrever uma letra pra ela... que é o que eu mais faço 
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quando eu faço... eu nunca escrevi uma letra e depois botei uma 

música, certo... mas... no fim das contas dá tudo no mesmo, 

depois do produto feito, às vezes tu não consegue... às vezes, se 
tu pega um poema que é duro ou tu vai musicar ele de uma 

maneira que ele não ganha uma fluência, uma desenvoltura 

assim, que a canção tem que ter... aí tu percebe: “ah, isso aqui é 
um poema musicado... não esse tá duro, não tá fluindo, tal...” 

Mas, eu, pra mim, eu só aprovo a musicalização de um poema 

quando eu sinto que ele flui, que eu toco ele e ele... e é natural 

que ele seja daquele jeito.
54

 

No entanto, ao musicar um poema há também a interferência do compositor, 

de sua musicalidade, imprimindo ali uma interpretação. É possível perceber isso antes 

das palavras da última estrofe, quando a música estende-se na instrumentação 

diferentemente do que havia sido apresentado até então, como em um momento de 

reflexão antes de dizer as palavras finais. Nessa estrofe, Ramil muda discretamente a 

melodia do canto, como quem prepara um arremate, estendendo a pronúncia de 

“fronteras”, num sinal de evidência a esse termo. 

Como vimos no primeiro capítulo, a fronteira é o espaço simbólico das 

trocas, do encontro de experiências diversas e uma reflexão sobre os próprios 

pensamentos. É interessante percebermos que, apesar de a fronteira, na maioria das 

vezes, estar ligada ao ato de atravessá-la, Bebeto Alves (também no Paralelo 30) parece 

nos oferecer uma visão mais contemplativa do lugar que é a região fronteiriça. 

Nesse momento, o compositor não é aquele que passa, mas expectador das 

ações que passam. É por representar uma oportunidade de pensar sobre si mesmo que 

estar na fronteira muitas vezes pode significar senti-la, internalizá-la como um valor em 

si. É disso que a canção de Bebeto Alves, Frontera, nos fala. Morte e vida, na mistura 

de idiomas da canção a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Vitor Ramil nos concedeu essa entrevista na cidade de Pelotas no dia 9 de abril de 2013 Ao tratarmos 

dessa entrevista, utilizaremos as abreviações V.R para Vitor Ramil e VH para o entrevistador. Todas as 

referências que se seguem são extraídas deste documento, salvo indicação contrária. 
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3 – Frontera - Bebeto Alves
55

 

 

 
Por la frontera  

Me mira sonolenta  

La mirada del tiempo 

Las casas duermen por la tarde  

Su siesta pachorrenta  

El cielo azul nel verano 

Peina mis pensamientos 

Que no quieren más pensar en ti  

Más sé que te quiero pá sempre  

Hasta morir (bis) 

Por la frontera mis muertos en mi  

Vivos se encuentram  

La frontera es todo lo que tengo  

Correndo el mundo 

De afuera pá dentro (bis) 

Por la frontera  

Yo soy lo que soy  

E es todo lo que siento  

Por la frontera  

Yo soy lo que soy 

E lo soy cien por cento (bis) 

Por la frontera  

Por la frontera 

Frontera  

Frontera 

Frontera… 

Ao contrário da linearidade comedida e serena apresentada por Vitor Ramil, 

Bebeto Alves nos apresenta uma fronteira um pouco mais conturbada ou, pelo menos, 

movimentada. Nesta canção, esse último explora sua constituição pessoal-fronteiriça. Já 

no início da música, em uma “levada” de bateria e contrabaixo que lembra o 

rockabilly
56

 mas com uma mistura com a milonga (principalmente na linha melódica do 

                                                             
55 Voz, violão e arranjo – Bebeto Alves 

Bateria – Luke Faro 
Guitarra – Marcelo Corsetti 

Voz e contrabaixo -  Rodrigo Rheinheimer 

 

Disco: Blackbagualnegovéio 

Faixa: 3 

Ano: 2004 

Gravadora: Cultpar / INgrooves 

Selo: Upa! 
56 Estilo de música norte americano da década de 1950 que mescla rock’n roll e música country-folk. 
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contrabaixo), o compositor mostra que pode enxergar a fronteira fora dos ritmos 

regionais-tradicionais. A instrumentação também é própria do rock’n roll: bateria, 

contrabaixo, guitarra, violão e voz. 

Há uma interessante variação tonal nessa canção: a primeira estrofe se 

encontra com a última, equivalendo os tons, mas entre elas, no refrão, há uma elevação 

tonal, talvez marcando um ápice no ponto de vista do compositor, saindo de uma 

reflexão serena para uma expansão entusiasmada. Em relação à letra, nessa parte, em 

reflexão, ele constata que o passado e o presente fazem parte de sua composição, pois os 

mortos ainda estão vivos dentro dele (em sua memória, pelo menos). 

Esse estribilho é cantado duas vezes: a primeira terminando de forma aberta 

(na quinta nota de referência tonal) e, na segunda vez, terminando na nota tonal, o que 

dá uma noção de finalização, de fechamento, de sentido e de conforto. Em seguida, a 

tonalidade original é retomada e, quando isso acontece, os versos finais são mais 

ponderados, ao mesmo tempo em que o ritmo é dançante e a música permite retornar 

pelo mesmo caminho aos primeiros versos. 

O mote central é a “frontera”, mas o músico se vê “por la frontera”, ou seja, 

em trânsito por ela. Localiza-se nela, observando-a e ao mesmo tempo a perpassa. Mas 

é um deslocamento sereno, natural como o céu azul que lhe cobre, pois sente a 

tranquilidade do sono “pachorrento” das sestas vespertinas nas residências. Observa o 

tempo e sente que o tempo, reciprocamente, o observa também. Ambos se movimentam 

calmamente enquanto o compositor pensa em um amor eterno e o vento penteia seus 

pensamentos. Como ele diz na canção, a fronteira é tudo o que ele tem, pois é a 

constituidora de sua perspectiva, é a forma que ele internaliza o mundo: ela é o que ele 

sente e o que lhe permite sentir. 

Quando, no segundo capítulo desta tese, falamos sobre a memória em Paul 

Ricœur, discorremos sobre a questão individual, sobre como o sujeito interfere no 

tempo cronológico quando entra em cena a noção de extensão do fato. A importância do 

evento histórico não depende do espaço em si que ocupa na cronologia, mas da 

relevância que o indivíduo dá a ele. Em outras palavras, o peso da fronteira na formação 

de Bebeto Alves é a chave que o permite refletir sobre os mortos que ainda vivem em 

sua memória. 
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O ritmo rockabilly, dançante e caminhante ao mesmo tempo, vai se 

misturando com a marcha ao final da letra, com o deslizar repetitivo dos versos por la 

frontera misturado ab uma vocalização feminina que parece remeter aos cânticos 

árabes. 

Nessa canção podemos observar como Bebeto Alves se sente íntimo ao 

integrar-se à fronteira: ela manifesta-se na sua memória (mortos que permanecem 

vivos), na tranquilidade em atravessá-la, na expressão de sentimento dela e a partir dela, 

de senti-la de fora para dentro. Ele encontra-se consigo mesmo ao deparar-se com a 

fronteira. Esse sentimento é semelhante ao de Raul Ellwanger. Para esse último, a 

fronteira é algo a ser atravessado e é cruzando-a, através do emblema que é essa 

travessia, que ele aprendeu a viver, como ele se refere em Fronteiras. 

 

4 – ¿Que se passa? – Bebeto Alves
57

 
 

Que se pasa yo no sé 

Que se pasa yo no sé quién fue 

Que se pasa yo nada sé 

En la frontera oeste estaba a dormir 

Se pasó la vida y muerte en una nocturna barca 

Cuando la luna la iluminó en Plata 

 

Barqueiro chibeiro, um homem do barro, 

Pescador de dourado do Rio Uruguai 

Barqueiro chibeiro, um homem do barro, 

Pescador de dourado do Rio Uruguai 

Rolou pranto amargo e sangue, salgando a água doce, 

Lambuzada de azeite, açúcar, farinha e café (2x) 

 

                                                             
57 Voz, violões, percussão e arranjo – Bebeto Alves 

Violão base – Cao Trein 

Percussão – De Santana 

Vocal – Oswaldo Riverol, José Acuna, Rodolfo Duré 

Loma – Claudio Vera Cruz 

 

Disco: Paralelo 30 

Faixa: 1 

Ano: 1978 

Gravadora: Estúdios ISAEC. 
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Que se pasa yo no sé 

Que se pasa yo no sé quién fue 

Que se pasa yo nada sé  

En la frontera oeste estaba a dormir 

Se pasó la vida y muerte en una nocturna barca 

Cuando la luna la iluminó en Plata (5x) 

 

 

O clima intimista do início canção pode remeter o ouvinte imediatamente a 

um tranquilo navegar fluvial. A imagem da lua iluminando o Rio da Prata e o ritmo da 

milonga, cadenciado e uniforme, sem sobressaltos nem interrupções, ajuda a reforçar 

esse parnasianismo, essa impressão de calmaria. A instrumentação é bastante discreta, 

composta por violão, um sintetizador musical e percussão. Um pescador vaga com seu 

barco e completa a cena. 

Primeiramente, há uma percussão artesanal – o som de uma moringa – 

acompanhada do dedilhado pausado de um instrumento de cordas. Entretanto, quando a 

figura do pescador/contrabandista entra em cena, a música muda de instrumentação, 

aparecendo somente a guitarra e o contrabaixo, deixando a ambientação mais tensa, 

menos acolhedora. Relevantemente, a melodia do cantar se cruza com esse momento, 

ficando um pouco mais pausada, o que pode ser interpretado como um momento em que 

o compositor/observador presta atenção no pescador: parece haver uma pausa numa 

melodia que antes vinha se arrastando de forma “sonolenta” para uma mudança em 

função de uma concentração no que vai acontecer.  

Esse momento vai de encontro, em seguida, às lágrimas e ao sangue que 

escorrem pelo rio, misturadas aos produtos que ele carregava consigo “azeite, açúcar, 

farinha e café”. O compositor passa a cantar do castelhano para o português (sem 

misturar os dois idiomas, entretanto) quando deixa a observação sonolenta para olhar 

com mais atenção o pescador. 

Quando discutimos, no capítulo 1 deste trabalho, a questão da fronteira 

como símbolo, falamos em compreendê-la pelos seus personagens intrínsecos, pelas 

pessoas que a compõem. Essa utilização dos dois idiomas nos mostra uma dessas 

possibilidades. Além disso, a compreensão de Canclini (2008a e 2008b) de que existe 

uma multiplicidade de temporalidades, modernidades que convivem com arcaísmos, nos 

ajuda muito a compreender essa cena, pois o pescador que passa em meio a esse 
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marasmo é também um chibeiro (contrabandista – geralmente de cigarros – próprio da 

fronteira). 

Cremos que essa figura deslizante pode representar um desses personagens 

“intrínsecos” já que há algo de tradicional – a pesca – e algo de novo ou pelo menos 

inesperado para um pescador – o contrabando; uma relação dúbia, no mínimo, de 

legalidade e ilegalidade ao mesmo tempo. 

Bebeto Alves vive uma experiência fronteiriça noturna, entre estar acordado 

ou dormindo (vigília e sono, poderíamos dizer); não sabe o que “se pasa” com o 

personagem e tem apenas a iluminação da lua para tentar entender. Não 

compreendendo, também não esclarece ao ouvinte, o que nos leva a crer que a morte do 

pescador/chibeiro não muda o curso das coisas, pelo contrário, parece fazer parte da 

rotina fronteiriça. Vida e morte na fronteira aparecem quase como complementares uma 

da outra. 

Como o rio e a fronteira, sem interrupções, a música segue seu curso sem 

vocalizações, mas somente longos experimentalismos da guitarra distorcida sobre os 

outros instrumentos e sobre o violão que conduz a milonga. Ao que parece, após 

observar o pescador morrendo, o observador retorna sua visão para a lua iluminando o 

rio. 

No entanto, há algo de incômodo: a forma de cantar “cuando la luna la 

iluminó en Plata” tornou-se repetitiva e dramática, enquanto a guitarra, que termina 

apenas após todos os outros instrumentos, em um efeito de fade-out, expressa um 

ambiente que continua de forma indeterminada, quiçá infinito na perspectiva do 

espectador. Essa instrumentação experimentalista e um tanto desconfortável pode ser 

compreendida como um incômodo que permaneceu no observador/compositor após ver 

o pescador morrer no rio. 

Essa ideia pode ser dialogada com Milonga em Sete Cidades, de Vitor 

Ramil. Ambas remetem subjetivamente a um panorama. Mas, se por um lado, Bebeto 

Alves apresenta o que se passa tal como ele observa, Ramil opta por trocar sensações 

dele, de sua própria música e da paisagem que se lhe oferece, aprofundando-se na 

imensidão do pampa. E por observar a planície, ele se reconhece: “E me vi em mim”.  
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5 – Milonga em Sete Cidades – Vitor Ramil
58

 

 

Fiz a milonga em Sete Cidades 

Rigor, Profundidade, Clareza 

Em Concisão, Pureza, Leveza 

E Melancolia 

Milonga é feita solta no tempo 

Jamais milonga solta no espaço 

Sete Cidades frias são sua morada 

Em Clareza 

O pampa infinito e exato me fez andar 

Em Rigor eu me entreguei 

Aos caminhos mais sutis 

Em Profundidade 

A minha alma eu encontrei 

E me vi em mim 

Fiz a milonga em Sete Cidades 

Rigor, Profundidade, Clareza 

Em Concisão, Pureza, Leveza 

E Melancolia 

A voz de um milongueiro não morre 

Não vai embora em nuvem que passa 

Sete Cidades frias são sua morada 

Concisão tem pátios pequenos 

Onde o universo eu vi 

Em Pureza fui sonhar 

Em Leveza o céu se abriu 

Em Melancolia 

A minha alma me sorriu 

E eu me vi feliz (bis) 

 

                                                             
58 Voz, violão de aço, nylon, piano e arranjo – Vitor Ramil 

Contrabaixo acústico – Nico Assumpção 

Tablas, percussão e bateria – Alexandre Fonseca 

Cítara – André Gomes 

Harmonium, vina e tamboura – Roger Scarton 

 

Disco: Ramilonga – A Estética do Frio 

Faixa: 5 Ano: 1997 

Gravadora: Estúdio Cia dos Técnicos (Rio de Janeiro) 

Selo: Satolep Discos 
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Uma das canções do disco Ramilonga, essa música é explicada em detalhes 

no filme A linha fria do horizonte. Milonga em Sete Cidades é relevante pois marca um 

momento de reflexão sobre a carreira de Vitor Ramil.  

E quando eu pensei em como seria uma Estética do Frio eu logo 

pensei numa imagem típica do Sul, dessa minha região, uma 
imagem de planície. Pode ser uma imagem do Pampa ou de 

uma grande várzea, como tem aqui na saída de Pelotas. Um 

grande campo parelho, um grande campo plano. E começo a 
buscar valores estéticos nessa imagem, associados a esse lugar 

do frio. Eu busquei uma imagem emblemática do frio. Uma 

imagem extrema, que é sempre uma imagem de planície. 

(RAMIL – 2014) 

Ele então imaginou uma viagem surrealista a sete cidades, cada uma delas 

representando um sentimento que o compositor enxergou tanto no horizonte do pampa 

quanto na sua própria música. 

Então os valores estéticos que eu comecei a extrair dessa 

paisagem foram rigor, concisão, clareza, profundidade, pureza, 
melancolia, leveza. Ai comecei a pensar sobre a milonga. Então 

eu tinha a minha maneira de fazer as milongas. E essa milonga, 

esses valores de rigor, concisão, clareza, leveza, melancolia... 

Opa, as minhas milongas tem isso! A maneira como eu toco, é 
sempre meio sequencial, são poucos acordes. É como se fosse 

uma coisa muito definida assim... muito clara, muito leve. 

Então o que que eu fiz: eu resolvi fazer uma espécie de tábula 
rasa do meu trabalho, das minhas ideias e eu coloquei a milonga 

como a música matriz. (RAMIL – 2014) 

É importante salientarmos que essa canção mostra um pouco do ato de 

deslocar-se entre vários lugares para poder encontrar-se. Diferentemente do caráter mais 

estático de Satolep (anagrama de Pelotas) e da música Ramilonga (feita em referência a 

Porto Alegre), como veremos adiante. Esse aspecto fica evidente não apenas no passar 

pelas “cidades”, mas também pelos versos “Milonga é feita solta no tempo” e “A voz de 

um milongueiro não morre”. Ao passar por elas, como ele explica no livro A estética do 

frio (2004), a planície pode ser observada na combinação de uma densidade horizontal 

com os espaços vazios da paisagem. 

A escolha da musicalidade pela milonga e principalmente pela forma 

intimista como ela é composta, interpretada e executada por Vitor Ramil, está 

intimamente ligada a esse universo aberto, frio, porém afetuoso. Na primeira estrofe, 

quando o compositor apresenta sua viagem e o nome das “cidades”, em uma forma que 

lembra bastante a que analisamos em Milonga para los orientales, os versos tem um 
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pequeno deslize descendente para, ao final sobressaltar silabicamente para baixo. 

Apresentar essa similitude com outras canções é uma característica de continuidade 

bastante comum em seu trabalho. 

Entretanto, essa musicalidade muda na estrofe seguinte: há um salto para 

seis tons acima quando ele começa a descrever as cidades, como quem se depara e se 

surpreende com essa aventura. Ao contrário da parte anterior, a melodia agora vai 

“crescendo” através de versos que são cantados ascendentemente, como numa 

experiência de ansiedade que aumenta a cada nova descoberta, a cada nova “cidade”. 

Nas palavras do compositor: 

Do lado de cá das fronteiras, modestamente, eu a associava [a 

milonga] à imagem altamente definida do gaúcho e do pampa. 

A milonga me soava uma poderosa sugestão de unidade, a 

expressão musical e poética do frio por excelência. 
A milonga, que estivera sempre no fundo das minhas escolhas 

como uma voz íntima, à espreita, agora se fazia ouvir mais 

claramente (RAMIL, 2004, p. 22). 

Quando a música ascende até o ponto máximo de reflexão do autor, há 

novamente uma descida silábica, mas com uma diferença essencial: a melodia vocal vai 

de encontro a uma espécie de “resolução tonal” que pode ser observada em duas frases 

finais de cada parte da música. “E me vi em mim” e “E eu me vi feliz” são dois versos 

que terminam na nota tonal (novamente uma sensação de completude e conforto) e que 

se equivalem sob a mesma melodia, tornando possível um paralelo entre eles. 

 Primeiramente pela conclusão em si que essas frases representam, ou seja, 

são resultados de processos tanto poéticos quanto musicais. Em segundo lugar, porque, 

primeiramente, ele se vê em si mesmo, ou seja, ele observa as “cidades” e identifica-se; 

e após passar por todas elas, ele se sente feliz, completo, por esse encontro de 

sentimentos. Após o primeiro desses dois versos, a melodia da voz é complementada 

por um solo de vina
59

 de Roger Scarton. 

Esse horizonte pampeiro pode ser visto por esse prisma de vários 

sentimentos que, projetados externa e internamente, desenvolvem essa reflexão que 

proporciona ao compositor uma abertura de perspectiva. Paralelamente, Ellwanger 

também projeta um sentimento na situação de fronteira. Entretanto, seu objetivo não é a 

solução musical da organização dos seus sentimentos, mas sim a reflexão sobre como se 

                                                             
59 Instrumento musical indiano de cordas, semelhante à cítara, mas com duas caixas de ressonância. 
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dá uma situação amorosa em uma circunstância fronteiriça tão específica, tão próxima e 

tão particular para o compositor. 

 

6 – Rosinha – Raul Ellwanger
60

 
 

Conheci Rosinha 

Numa festa na fronteira 

Me cheguei pra moça 

E brinquei com Rosinha a noite inteira 

 

Botei Rosa na garupa 

Do meu pingo tobiano 

Cortei légua, contei prosa, 

Corri muito mais de ano 

 

Fui cruzando minha querência 

Por tudo quando é lado 

Vida é luta de paciência 

 

E eu ando sempre atrasado 

Porém sempre acompanhado 

Na garupa levando Rosa 

E amando Rosa num upa (6x) 

 

Quem diz bem diz um ditado 

Não há tempo que perca a conta 

Nem há tento que não se rompa 

Para amarrar um lutador 

 

Eu tomei do meu cavalo 

E duma grosa de fumo 

Dei um beijo na minha Rosa 

E fui cantando prá outro rumo 

 

Vou-me embora, vou-me embora, 

Prenda minha, pobrezinha 

Tenho muito o que fazer 

Tenho de ir trocar o destino, 

Tenho muito prá dizer 

                                                             
60 Voz, violão e viola de 10 cordas – Raul Ellwanger 

Voz – Santiago Ellwanger 

Bandoneón – Carlos Magallanes 

Alex Rossi – Gaita de boca 

 

Disco: Boa Maré 

Faixa: 14 

Ano: 2004 

Gravadora: Gravação Independente / Edição Privada 



174 

 

 

Senhora não chore ainda 

Que a linda manhã vai chegar 

Nas asas de um quero-quero 

Tudo o que eu quero é voltar 

 

Cavalgar pela coxilha,  

Invernar à maravilha 

Sem temer o lobisomem, 

Sem ver frio, vazio ou fome 

 

Só sede demais, mas sede de amar 

Só sede demais, mas sede de amar 

E de continuar 

Na garupa levando Rosa 

E amando Rosa num upa (6x) 

 

 

Em Rosinha, Raul Ellwanger se expressa através de uma mistura de ritmos 

decorrentes do xote gaúcho e que é acrescentada de uma complexidade de harmonia 

típica de alguém influenciado pela bossa nova. 

A alternação de ritmos é convidativa à atenção para as surpresas que a 

canção nos guarda. Ao lembrar-se de Rosinha ou quando reflete cuidadosamente sobre 

o ditado que aprendeu, sua melodia é suave, agradável, como uma boa memória que lhe 

chega encantadoramente. Mas logo depois ele é arrebatado pela lembrança das 

aventuras e das cavalgadas, das partidas e despedidas, traduzindo isso em uma melodia 

mais acelerada.  

Quando freia a melodia novamente, na penúltima parte, Raul Ellwanger 

ainda traz uma referência aos tempos infelizes daquele momento de ditadura e à 

esperança de tempos melhores no verso “Que a linda manhã vai chegar”. Nesse 

momento, há uma contemplação pelos valores que o compositor admira para ser feliz. A 

ponderação da reflexão ganha ares de encantamento na melodia bastante cadenciada 

para, em seguida, numa disparada, ganhar novamente a velocidade de quem cavalga e se 

lança no mundo. 

A tríade de violão, voz e gaita reflete a busca de uma simplicidade no 

discurso musical. A duplicação da voz, em alguns momentos da canção, e a entonação 

quase recitativa remetem à tradição trovadora de contar histórias através da música e até 

de passar ensinamentos relevantes (através de ditados populares, por exemplo). 
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Podemos observar que o tom intimista/reflexivo pode ser um parâmetro 

comparativo pois perpassa, em vários momentos, a forma como Ellwanger relaciona as 

condições fugidias das relações fronteiriças à formação da personalidade de quem vive 

nessas circunstâncias. “Cortar légua”, cantar em vários lugares, sair a cavalo, voltar 

voando, estar atento ao tempo e ao cuidado – tento – são alguns exemplos dessa 

formação de personalidade de que estamos falando. 

Conforme nos referimos anteriormente, a fronteira para Raul Ellwanger 

parece estar ligada a pessoas que lhe marcaram a travessia – diferentemente da relação 

com a infinitude do pampa, como em Vitor Ramil, ou o caráter complexo/contemplativo 

de Bebeto Alves. Dessa forma, nada mais propício para Ellwanger do que uma canção 

de amor que reflita a dinâmica dos encontros afetivos de quem peregrina. 

Peregrinação, aliás, que parece ser o mote principal dessa canção, já que o 

eu lírico está sempre correndo, cruzando, partindo, chegando, “tocando” o destino. A 

referência ao cavalo deixa claro que ele está atento às origens gaúchas, à formação da 

sociedade nessa região. À Rosinha, cabe o papel inverso, de esperar “plantada”, a não 

ser nos momentos em que o eu lírico a leva na garupa. Na situação de fronteira, ele 

deseja, tem sede de amá-la afinal, porém também precisa continuar seu caminho, como 

no último verso ele deixa claro. 

Apesar disso, a situação fronteiriça, que subjaz ao romance e compõe todo o 

pano de fundo temático da canção, parece possuir mais intensidade na observação do 

compositor do que o próprio romance. A amada aparece apenas no caminho de 

passagem do compositor, que está sempre apressado. Ela fica, ele segue seu caminho. 

Ao mesmo tempo, falar de temas amorosos relacionados à fronteira, ou seja, 

a um contexto geopolítico, era decorrência de uma relação de um compositor que não 

destacava o amor das circunstâncias pelas quais ele passava. Pelo contrário: a forma 

como o eu lírico se relaciona com Rosinha é marcada pela certeza de que os dois vão 

ficar pouco tempo juntos. Ao mesmo tempo, inserir os sentimentos em uma conjuntura 

são expressões típicas da literatura. Nas palavras de Raul Ellwanger (no encarte do cd 

Boa Maré): 

“O gaúcho” e “Rosinha” são dessa época, em que a literatura de 
João Simões Lopes Neto e Érico Veríssimo passava a ser uma 

descoberta maravilhosa. Procuram criar MPB com 
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personalidade local (coisa escassa até então), renovando os 

timos regionais e poetando as coisas da nossa cidade e da nossa 

região, sem complexos, sem copiar imposições da mídia 
(ELLWANGER, 2004, p. 8). 

Sobre as relações entre música e literatura, nos auxilia Rodrigues: 

A maioria das letras de música popular brasileira apresentam 

confissão amorosa, numa linguagem carregada de 
passionalismo, apelo à emoção. Essas letras aproximam-se, 

portanto, do estilo do Romantismo, já que essa escola literária 

busca um código em que o sentimento passa a ser expresso sem 
as amarras da razão, num tom confessional, afastando-se da 

rigidez formal e do racionalismo clássicos (RODRIGUES, 

2003, p. 77). 

Podemos fazer uma relação muito próxima, portanto, entre Romantismo e 

Rosinha, pois esse código do qual Rodrigues fala pode ser a própria situação fronteiriça, 

na qual não é explicada a razão pela qual o eu lírico precisa seguir e nem é idealizado 

um romance perfeito. Os dois sofrem mas sabem que esse é o destino de alguém que 

vive um romance na fronteira. 

 

7 – Novo País – Bebeto Alves
61

 

 
Pela estrada correm soltos os pensamentos 

E na garupa deles vamos com a cara ao vento 

Passando por sinais, por cidades iguais 

Cheias de crianças famintas 

Que pedem dinheiro, alimento 

 

E uma rádio toca uma milonga bagaceira 

E um gole de caña nos provoca 

E nós vamos assim no mais 

 

Onde fica o Brasil no fundo d’a gente? 

No bolso a memória escrita nos papéis 

Goles de café e cigarros 

E o dia morre lento à beira de um cais 

 

                                                             
61 Voz, violão e arranjo – Bebeto Alves 

Bateria – Luke Faro 

Guitarra – Marcelo Corsetti 

Voz e contrabaixo -  Rodrigo Rheinheimer 

 

Disco: Novo País 

Faixa: 9 

Ano: 1985 

Gravadora: Som Livre – gravação ao vivo. 
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E passa pesado pela estrada um caminhão de medo 

E leva e veloz o coração ou deixa pra trás 

 

Passamos pela saudade 

A estrada é assim o que vai 

Talvez uma bebedeira, 

Se folheia um livro 

E nem sempre o que se quis 

Mas mal não faz 

 

Uma revista, um artista, 

Uma coisa em comum que rola 

E vai rolando e enrola a vala 

E sem raiva acreditamos em nós 

 

Pelo gelo, por hotéis da beira 

De paredes lisas 

E qualquer cidade assim nos recebe 

Uma ansiedade a mais 

 

E nessa estrada, um momento vai à distância 

E a discrepância nos une 

E se torna um olhar 

 

Absorto na viagem, 

Pastagem de alcoólatras 

Vagabundos dos bolichos,  

A poeira da margem do ar 

 

E uma aventura nos é tão necessária 

Nos mostrar ao seu passo  

E o que de mais falso dentro de nós existir 

 

É nessa estrada afora  

Que se põe os pingos nos is 

Se aprende o lugar, nosso povo 

E a querer ser feliz 

 

E nessa estrada, frequência, se diz 

É o que se leva 

O que se traz de melhor na mira, no olhar 

Um dia claro de sol a raiar 

Iluminando as canções desse nosso imenso país (4x) 

 

 
 

Diferentemente de Raul Ellwanger, que retrata a rotina de um viajante rural, 

a cavalo, com despedidas repentinas, Bebeto Alves nos mostra a história de viajantes, 
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de partidas mais rotineiras que, na garupa de caminhões, vão conhecendo cidades do 

interior do Brasil ao mesmo tempo em que aprendem sobre o povo e sobre si mesmos. 

Essa composição adota o ponto de vista do “nós”, ou seja, de um grupo que descobre 

cada cidade, acumula novas ansiedades e que vai se conhecendo conforme viaja. 

Estruturada em ternário
62

, é uma canção que nos remete imediatamente a 

um ritmo geralmente executado em instrumentos mais suaves como violão ou viola: as 

guarânias paraguaias. Porém novamente Bebeto Alves usa instrumentos comuns ao 

“peso” musical do rock’n roll: guitarra, bateria, contrabaixo e teclado. Isso mostra uma 

mistura interessante entre perspectivas musicais diferentes. 

Por outro lado, também nos é impossível escutar essa canção e não 

lembrarmo-nos de uma outra canção popular, também em ternário – e por isso um tanto 

semelhante no papel que atua o contrabaixo –, de Renato Teixeira: Frete, que é a visão 

do caminhoneiro sobre as experiências, agruras e desventuras da estrada. 

Ao contrário, a perspectiva de Bebeto Alves é a dos itinerantes, que pegam 

carona no caminhão e nos pensamentos, e que, ao serem “passageiros”, assumem as 

duas acepções da palavra: tanto como pessoas transportadas (no sentido não serem o 

motorista), quanto como aqueles que são transeuntes, transitórios. 

Esses personagens compreendem bem que “a estrada é assim o que vai”, o 

que caminha sempre em frente, ininterruptamente. Ali o convívio e as conversas levam, 

por vezes, a discordâncias, mas eles sabem que elas fazem parte (“a discrepância nos 

une”) e que elas levam à reflexão pessoal (“e se torna um olhar absorto na viagem”). 

A canção se segue com as pequenas e grandes experiências que se 

apresentam pelo itinerário e vão possibilitando a abertura de novos caminhos. Bebeto 

Alves nos possibilita retomar as palavras de Sérgio Cardoso: “as viagens, na verdade, 

parecem ampliar – intensificar e prolongar – o mesmo movimento que cotidianamente 

verificamos no exercício do olhar.” (CARDOSO, 1988, p. 358). 

Em comunhão com esse pensamento, observamos que os viajantes da 

canção de Bebeto Alves estão em constante exercício de ampliação do olhar pois 

acostumam-se à  descontinuidade no pensamento, à fragmentação de espaços e 

temporalidades, abrindo novas indeterminações, novas lacunas na realidade. Isso se 

                                                             
62  Divisão de compassos em a partir de três tempos , muito comum na música erudita e músicas 

populares, em guarãnias e valsas. 
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reflete, por exemplo, na musicalidade: não há refrãos, ou seja, nada se repete, o que 

pode ser interpretado como sinal de que nenhuma experiência é passível de repetição 

por parte dos observadores/viajantes. 

Diferentemente de Rosinha, de Ellwanger, em Novo País não há grandes 

sobressaltos no ritmo (pois não há grandes mudanças de rotina) mas apenas alternações 

melódicas entre uma estrofe e outra, exigindo adaptação da linguagem verbal à melodia. 

Isso leva a subidas e descidas da melodia, dando ênfase ao prolongamento de palavras 

como “milonga”, “artista”, “coração”, “estrada”, “vala”, “momento”, “une”, “passo”, 

“frequência” e “melhor”. 

São aqueles que, através das surpresas que a viagem lhes reserva, “viajam” 

por estradas e divagações à procura da própria identidade: “Onde fica o Brasil no fundo 

d’a gente?” Ou seja, o Brasil deve ser buscado através da profundidade das 

experiências, que vão constituir a “bagagem” da aventura que lhes é tão necessária. 

Talvez por isso também a repetição incisiva dos versos finais. Um Brasil que está 

escondido pelas estradas do sul e que ajuda a composição “iluminando” a reflexão de 

quem se aventura por essas estradas. 

A canção termina com um dedilhado absorto de violão misturado ao que 

parece ser um som ambiente de uma estrada onde passam carros e caminhões. 

 

8 – Indo ao pampa – Vitor Ramil
63

 
 

Vou num carro são 

Sigo essa frente fria 

Pampa adentro e através 

Desde o que é Libres sigo livre 

E me espalho sob o céu 

                                                             
63

 Voz, violão de aço, nylon, piano e arranjo – Vitor Ramil 

Contrabaixo acústico – Nico Assumpção 

Tablas, percussão e bateria – Alexandre Fonseca 

Cítara – André Gomes 
Harmonium, vina e tamboura – Roger Scarton 

 

Disco: Ramilonga – A Estética do Frio 

Faixa: 2 

Ano: 1997 

Gravadora: Estúdio Cia dos Técnicos (Rio de Janeiro) 

Selo: Satolep Discos 
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Que estende tanta luz 

No campo verde a meus pés 

O que vejo lá? 

Mata nativa instiga o olho 

Que só visa me levar 

Sobe fumaça branca 

E a pupila se abre pra avisar 

Se há fumaça, há farrapos por lá 

Eu acho que é bem 

Eu indo ao pampa 

O pampa indo em mim (bis) 

Quase ano 2.000 

Mas de repente avanço 

A mil e oitocentos e trinta e oito 

Eu digo avanço porque é claro 

Que os homens por ali 

Estão pra lá dos homens do ano 2.000 

Oigalê, que tal! 

Sou o futuro imperfeito 

De um passado sem lugar 

Com a missão de olhar pra tudo 

E em tudo viajar 

Pra não ser só um cego 

Num espaço sem ar 

Eu acho que é bem 

Eu indo ao pampa 

O pampa indo em mim (bis) 

Diz um capitão: 

“Seja bem vindo, hombre 

Nosso tempo é todo teu 

Tempo de morte, dor e fome 

Mas tempo de pelear 

Onde as ideias 

Não são cegas sem ar 

Só vou te pedir 

A montaria, exausta 

Não consegue mais andar 

Que a partir de agora 

Seja nosso o carro em que estás 

Pois só um carro são 

Nos pode levar” 
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E lá vamos nós 

Seguindo a frente fria 

Pampa adentro e através 

Séculos XIX e XXI fundidos sob o céu 

Que estende tanta luz 

No campo rubro a meus pés 

Eu acho que é bem 

Eu indo ao pampa 

O pampa indo em mim (3x) 

 

Eu indo ao pampa. 

 
Uma jornada pelo tempo e pelo espaço. A fantasia dessa composição pode 

remeter facilmente à uma influência conceitual e surreal de The Beatles e Pink Floyd na 

carreira do compositor. O ambiente de sua canção é o pampa gaúcho por onde ele 

“viaja”. Aqui o verbo viajar ganha um duplo sentido (“Em tudo viajar”), pois ele “viaja 

em...”, ou seja, deixa-se levar por tudo, espalhando-se pelo firmamento, como em uma 

reflexão livre. 

A musicalidade, preenchida por instrumentos indianos (cítara e percussão) 

acompanhados pelo violão e pelo contrabaixo, reforça um ambiente de “viagem”, de 

sonho e fantasia, ao mesmo tempo em que parece imitar um trotar de cavalo. Todas as 

estrofes iniciam-se com notas mais baixas, apresentando as situações e crescendo aos 

poucos. Nos dois últimos versos, o autor dá um “salto”, alcançando oito notas acima do 

tom inicial
64

. Observando o entrelaçamento entre letra e melodia, percebemos esses 

“saltos” como os ápices de sua imaginação (ou sonho). Nesse auge, nessa plenitude 

melódica na qual a voz do cantor atinge as notas mais altas, ele une então os versos-

chaves da identificação com o ambiente “eu indo ao pampa / o pampa indo em mim”. 

Esse recurso ajuda a arrematar o discurso, como quem conclui uma ideia utilizando a 

voz “a plenos pulmões” para sustentar esse pensamento. 

É importante observarmos também que a música, ao contrário de em outros 

casos dessa análise, não termina em fade-out, mas repentinamente, em “Eu indo ao 

pampa.”, podendo ser interpretado como uma exclamação afirmativa ou, em outras 

palavras, uma certeza de que o pampa faz parte dele e ele, do pampa. 

                                                             
64  Atingir “uma oitava” acima ou abaixo, na linguagem musical, quer dizer que o autor alcançou a 

repetição da nota – por exemplo, partiu de um dó e subiu pela escala até chegar ao outro dó. 
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O eu lírico vai ao encontro de farrapos do século XIX, e neles reconhece 

semelhanças, criando um vínculo que, posteriormente na canção, será fundido sob o 

céu. Esse trecho pode ser interpretado como uma busca de identidade, já que, como 

vimos, a Guerra dos Farrapos (1835-45) foi um momento em que a população daquela 

região alcançou determinado êxito militar e político. 

Em um primeiro momento, o personagem identifica uma fumaça branca e, 

ao identificar-se a um capitão, apresenta-se como “futuro imperfeito de um passado sem 

lugar” que não quer perder-se, ou seja, uma definição bastante vaga, indefinida, mas 

sendo construída através de sua missão: “olhar para tudo e em tudo viajar”. A resposta 

do capitão remete à figura do gaúcho formado pelas adversidades provocadas pelas 

guerras e pela Revolução Farroupilha. Conforme temos observado, esses conflitos rurais 

aparecem principalmente nas músicas de Vitor Ramil e Raul Ellwanger. 

Ao optar por deixar a montaria e tomar o automóvel como transporte, o 

capitão “entra na viagem” do compositor, participando do seu sonho, fundindo duas 

eras distantes em uma apenas. O campo deixa de ser verde e passa para a cor rubra, 

enfatizando ainda mais o surrealismo. 

A identificação com esse período não necessariamente vincula o compositor 

ao caráter separatista dessa guerra (mesmo porque constantemente ele discute em seu 

trabalho sua brasilidade), mas nos ajuda a pensar como é possível, em um início de 

século XXI que tende a globalizar relações, um compositor buscar no passado as 

características singulares de sua região. 

Conforme exploramos no capítulo 1 desta tese, de acordo com Canclini 

(2008a e 2008b), o final do século XX e início do século XXI é marcado por incertezas 

e por um momento em que os latino-americanos buscam seu lugar no cenário global. O 

século XIX, entretanto, foi uma época violenta (“morte, dor e fome”), mas para o eu 

lírico, em sua viagem, era também um tempo em que as ideias eram “arejadas” pela 

viagem a cavalo. 

O eu lírico não quer ser um “cego num espaço sem ar”. Expressão bastante 

abstrata, mas que pode ser compreendida se pensamos num espaço “sem ar” como 

asfixiante, pois logo a seguir o capitão, recepcionando-o, diz que o tempo é de pelear, 

cavalgar, de arejar as ideias, para que não se tornem a cegar. Fantasia, imaginação, 

sonho e miragem são as chaves para o encontro com o passado.  
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Para nós, é inevitável enxergarmos semelhanças no discurso entre o 

estribilho dessa canção (“Eu indo ao pampa / O pampa indo em mim”) e os versos de 

Frontera de Bebeto Alves “La frontera es todo lo que tengo / Correndo el mundo / De 

afuera pá dentro / Por la frontera / Yo soy lo que soy  / E es todo lo que siento”. O fato 

de constituírem refrões é ainda mais salutar pois, na repetição, ajuda a fixar a ideia do 

texto: a fronteira faz parte da formação individual do compositor. 

Os ambientes compõem os personagens tanto quanto os personagens 

compõem os ambientes – podemos até arriscar a dizer que há uma reciprocidade, 

cumplicidade na identificação de um para com o outro. Podemos entender o verso “Eu 

acho que é bem” como uma resolução bem sucedida entre ambiente e eu lírico. Por isso 

os compositores entendem esse aspecto com clareza e reproduzem de forma semelhante 

em suas composições. 

 

9 – Te Procuro Lá – Raul Ellwanger e Ferreira Gullar
65

 

 

Eu não vou te perder 

Eu não vou te perder 

Eu não vou te perder 

Eu não vou te deixar 

Não vou te perder 

Eu não vou te abandonar 

Vá você pra onde quiser 

Que eu te procuro lá 

Te procuro, eu te procuro 

Eu te procuro lá 

Te procuro, eu te procuro 

Eu te procuro lá 

                                                             
65

 Voz e violões – Raul Ellwanger 

Cavaquinho – Didi do Cavaquinho 

Baixo – Tenison Ramos 

Bateria – Marco Antônio 

Percussão – Fernando Costa 

Arranjo – Cristóvão Bastos 

 

Disco: Paralelo 30 

Faixa: 7 

Ano: 1978 

Gravadora: Estúdios ISAEC / Unisinos. 
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Você pode ir s’embora 

Pra bem longe daqui 

Pode ir pro Maranhão 

Pode ir pro Piauí 

Pode ir com rumo certo 

ou ficar ao Deus dará 

Pode parar no Perú 

Pode parar no Pará 

Pode mudar de babado 

Mudar de sapateado 

Pode ficar numa boa 

Pode bancar a careta 

Pode mudar de país 

Pode mudar de planeta 

Pode mudar de nariz 

Pode ir pro fundo do mar 

Te procuro, eu te procuro 

Eu te procuro lá 

Eu te procuro, eu te procuro 

Eu te procuro lá 

 

Com letra de Ferreira Gullar e musicalização de Raul Ellwanger, Te procuro 

lá é uma canção composta na Argentina na década de 1970, que fala de um personagem 

que está se deslocando, mas não fica explícito o motivo nem se o personagem que 

procura é amigo ou não. Pressupomos ser amigo pelo verso “eu não vou te abandonar”, 

mas ainda assim a intepretação fica em aberto. Pode ser interpretada ainda como uma 

pessoa que vai atrás de outra pessoa amada. 

A canção apresenta uma dualidade melódica bastante pertinente: no refrão, 

ao dizer que não vai perder nem abandonar a outra pessoa, não há sobressaltos na 

melodia, como quem afirma serenamente uma certeza: de que não vai descuidar-se da 

outra pessoa. 

Já nas estrofes, quando mostra o eu lírico está ao encalço da outra pessoa, a 

melodia mostra mais “sobes e desces”, com notas muito agudas e muito graves, como 

quem descreve uma viagem com idas e vindas, altos e baixos, com uma “ênfase” maior 

no verso “Pode mudar de nariz”, como se esse fosse um ato extremo de radicalização na 
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fuga. Não há a serenidade e o equilíbrio presentes no refrão, mas sim alguns pequenos 

saltos, como quem assume riscos ao lançar-se a uma viagem sem destino. 

A letra, em conformidade com o uso da bossa nova, não foi por acaso. Ela é 

decorrente da conversa entre Vinícius de Morais e Ferreira Gullar, ao se reunirem em 

um bar em Buenos Aires (entre vários outros brasileiros como Toquinho e o próprio 

Raul Ellwanger). Segundo nos informou Ellwanger: 

Vinicius, de braço com sua namorada, dizia a Ferreira Gullar, 
que já estava farto de exílio e solidão: “ – Pô bixo, larga dessa 

mania de poesia séria, faz como eu, olha só, estou me 

divertindo à pampa, faturando e fazendo uns sambas bem 
bonitinhos, aí com o Tom, o Toco, o Muti, e tal..., as moças 

estão gostando...”. No final da madrugada, fomos todos 

repousar, tontos e felizes com aquele “pedacinho de Brasil” que 

os músicos nos traziam por algumas horas (ELLWANGER, 
2015, s/p). 

Conta Ellwanger que Gullar respondeu à brincadeira com a letra pronta para 

ser cantada em bossa-nova. Tratava de um assunto pesado que era a questão de não ter 

um lugar fixo durante os anos de repressão, mas ao mesmo tempo não era “poesia séria” 

já que não há referência à ditadura podendo ser, inclusive, entendida como uma canção 

romântica e porque a bossa-nova (nesse caso com um andamento de 70 bpm
66

) dá um ar 

leve à letra. 

Os arranjos de Cristóvão Bastos a deixaram, inclusive, com traços bastante 

parecidos com as canções de Vinícius de Morais e Tom Jobim, pois utilizam os mesmos 

instrumentos (flauta, violão, piano, bateria bastante discreta). A repetição de “Eu te 

procuro, te procuro...” pode ser entendida como uma onomatopeia, que imita 

vocalmente, por assim dizer, o som e a cadência da percussão. 

A canção fala de alguém que não tem destino certo, que pode vagar tanto 

pelo Brasil (Maranhã, Piauí), quanto para fora, para o continente americano (Perú) ou 

para outro país; que não tem feição (“pode mudar de nariz”) nem comportamentos 

(mudar de sapateado) próprios; que pode, inclusive, ser morto (o fundo do mar era 

destino comum para desaparecimento de corpos durante a ditadura militar). Em suma, 

alguém que, obrigado a deslocar-se constantemente, coloca em risco a própria 

identidade. 

                                                             
66 Sigla de batidas por minuto. Recurso para metrificação da velocidade da música. 
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Em outra interpretação, pode ser alguém à procura da própria pátria perdida 

na época do regime militar, que pode ter um rumo ou não, ou que pode estar em outro 

Estado, e que não é abandonada pelo eu lírico. Essa é uma interpretação mais abstrata, 

mas se entendermos que, quando a repressão apertava o cerco, o militante era obrigado 

a fugir para qualquer lugar, é possível compreendermos que ele poderia 

incansavelmente perseguir, não abandonar o ideal de um Brasil livre, mas que se 

perdera devido à perseguição política. 

Por outro lado, como nos referimos, pode ser uma canção romântica 

também. “Eu não vou te perder...” pode ser compreendido como a repetição da certeza 

de que não vai desistir da pessoa. Como a letra não fecha o sentido é preciso deixar em 

aberto a interpretações conforme a escuta de cada um. 

O que nos chama atenção, mesmo entre diferentes interpretações, é o caráter 

de deslocamento do compositor. Mesmo com tantas mudanças, o eu lírico da canção 

está disposto a seguir os passos desse personagem fugaz. A música termina sob efeito 

de fade-out, um recurso que é bastante nítido aos ouvidos e que pode ser interpretado 

como parte do apelo a não desistir do reencontro, como se a caminhada continuasse 

intermitente, indefinidamente. 

 

 

10 – Deixando o pago – Vitor Ramil
67

 
Poema de João da Cunha Vargas 

 

Alcei a perna no pingo 

E saí sem rumo certo 

Olhei o pampa deserto 

E o céu fincado no chão 

 

Troquei as rédeas de mão 

Mudei o pala de braço 

                                                             
67 Voz, violão de aço, nylon, piano e arranjo – Vitor Ramil 

Contrabaixo acústico – Nico Assumpção 

Tablas, percussão e bateria – Alexandre Fonseca 
Cítara – André Gomes 

Harmonium, vina e tamboura – Roger Scarton 

 

 

Disco: Ramilonga – A Estética do Frio 

Faixa: 8 

Ano: 1997 

Gravadora: Estúdio Cia dos Técnicos (Rio de Janeiro) 

Selo: Satolep Discos 



187 

 

E vi a lua no espaço 

Clareando todo o rincão 

 

E a trotezito no mais 

Fui aumentando a distância 

Deixar o rancho da infância 

Coberto pela neblina 

 

Nunca pensei que minha sina 

Fosse andar longe do pago 

E trago na boca o amargo 

Dum doce beijo de china 

 

Sempre gostei da morena 

É a minha cor predileta 

Da carreira em cancha reta 

Dum truco numa carona 

Dum churrasco de mamona 

Na sombra do arvoredo 

Onde se oculta o segredo 

Num teclado de cordeona 

 

Cruzo a última cancela 

Do campo pro corredor 

E sinto um perfume de flor 

Que brotou na primavera. 

 

À noite, linda que era, 

Banhada pelo luar 

Tive ganas de chorar 

Ao ver meu rancho tapera 

 

Como é linda a liberdade 

Sobre o lombo do cavalo 

E ouvir o canto do galo 

Anunciando a madrugada 

Dormir na beira da estrada 

Num sono largo e sereno 

E ver que o mundo é pequeno 

E que a vida não vale nada 

 

O pingo tranqueava largo 

Na direção de um bolicho 

Onde se ouvia o cochicho 

De uma cordeona acordada 

 

Era linda a madrugada 

A estrela d'Alva saía 

No rastro das Três Marias 

Na volta grande da estrada 
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Era um baile, um casamento 

Quem sabe algum batizado 

Eu não era convidado 

Mas tava ali de cruzada 

Bolicho em beira de estrada 

Sempre tem um índio vago 

Cachaça pra tomar um trago 

Carpeta pra uma carteada 

 

Falam muito no destino 

Até nem sei se acredito 

Eu fui criado solito 

Mas sempre bem prevenido 

 

Índio do queixo torcido 

Que se amansou na experiência 

Eu vou voltar pra querência 

Lugar onde fui parido (bis)

 

Assim como em Indo ao pampa, o título da canção começa já com um 

verbo, ou seja, palavras que remetem à ação, ao movimento (contrariamente ao caráter 

semântico mais estático de um substantivo ou um adjetivo, por exemplo).  

Musicando um poema de João da Cunha Vargas, Vitor Ramil explora uma 

tradição gaúcha repleta de verbetes próprios da região pampeira. “Alçar a perna”, por 

exemplo, significa montar a cavalo e “Pago”, significa o lugar onde se nasceu (NUNES 

e NUNES, 2009). Para nós esse é um fator importante pois outros discos do compositor 

contém, além das tradições locais, canções experimentalistas, influências da bossa nova 

e do rock’n roll e ainda músicas que ele cantava em inglês – como A word is dead, de 

Émily Dickinson no disco Longes de 2004). 

No álbum Ramilonga – A Estética do Frio, Ramil procura uma identidade 

local e parece tentar construí-la. Nesse sentido, gostaríamos de ressaltar que musicalizar 

um poema não é apenas um ato de tomar de empréstimo os versos para inserir uma 

canção. No processo de musicalização há também a impressão da própria identidade do 

compositor/musico. Fazer com que a própria musicalidade (gaúcha e apanhando a 

tradição da milonga) vá de encontro a um poema tão carregado de emblemas sulistas, 

não é por acaso. Não seria o mesmo se algum músico ligado ao samba ou ao baião 

partisse para a musicalização desse poema. Teríamos outra forma de expressão. 



189 

 

A melodia cantada nos primeiros versos lembra bastante um antigo samba 

de Dorival Caymmi chamado Peguei Um Ita no Norte (1945). Não há uma referência 

direta à Caymmi, mas as duas canções se aproximam na temática do viajante.  

Vitor Ramil opta pela expressão da milonga (parcialmente silenciosa, leve e 

cadenciada) para ir de encontro com o que o poeta tentou exprimir da vivência no 

pampa gaúcho. Esse fator é muito perceptível na forma pausada e separada como ele 

canta o início de cada estrofe, quase ou totalmente ausente dos acordes do violão. “Alcei 

a perna no pingo”, “Troquei as rédeas de mão”, e assim por diante, são versos cantados 

com uma cadência que tanto inauguram uma nova parte da música (que em seguida 

volta a uma musicalidade menos pausada) quanto remetem a uma reflexão do próprio 

ato. 

Palavras e expressões usadas na região do pampa como “china” (moça), 

“rincão”, “churrasco de mamona” (novilha, bezerro) e “bolicho” são acrescidas de 

outros dois importantes fatores: a admiração pela paisagem e a mescla de sensações. O 

encontro do céu com o deserto do pampa, a sombra do arvoredo, o odor das flores em 

plena primavera, a noite estrelada e o som da “cordeona” (se referindo a acordeom ou 

gaita). 

Ao contrário do que vimos anteriormente em outras canções, a caminhada 

do eu lírico não remete aos conflitos, ao gaúcho envolvido em guerras por terras, que 

observamos em outras canções. Os fatos são corriqueiros e misturam-se ao cavalgar, à 

contemplação da paisagem, às memórias e aos valores (morais e estéticos). Se 

observarmos que o tempo de conflitos (pelo menos os oficiais como as Guerras dos 

Farrapos e do Paraguai) ficou no passado, podemos relacionar esse contexto cotidiano 

aos dias de hoje. Em outras palavras, o compositor canta um ambiente corriqueiro que, 

nos rincões dos pampas gaúchos, ainda existe. 

Por outro lado, a ideia de retorno ao local de origem, ao fim da viagem, é 

bastante significativa. Primeiramente, porque a volta pode significar a ideia de um ciclo 

cumprido, de uma viagem explorada em todas as suas etapas, inclusive na sua 

finalização, que é chegar de onde partiu. 

Também remete ao ato de reflexão quando, ao final da viagem, há um 

retorno ao ponto inicial e é importante notarmos que essa é uma temática recorrente nos 

outros compositores: aparece, por exemplo, em outras canções como Fronteiras (“Nas 
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andanças por lá / Foi que aprendi a voltar”) e Rosinha (“Tudo o que eu quero é voltar”) 

de Ellwanger e em Milonga Orientao (“Só depois de muito chão [...] Só então eu 

descobri que sempre estive aqui”) de Bebeto Alves. Também semelhantemente à 

Rosinha, deixa amores para trás: “E trago na boca o amargo dum doce beijo de china”. 

Por outro lado, pode significar também que, somente com o retorno, a 

viagem vai estar completa. É importante esse ponto de vista, do regresso como 

possibilidade, pois, em muitos casos, a volta é representada muito mais pela esperança 

do retorno do que por sua efetivação. Podemos observar tal aspecto nos versos “Teu 

único plano primeiro / É ver terminar tanta espera” que aparecem, a seguir, na canção 

Pequeno Exilado, de Ellwanger. 

 

11 – Pequeno Exilado – Raul Ellwanger
68

 

 

 
Navegas, navegas, navegas 

Lá do outro lado do oceano 

Na palma da mão já carregas 

Vinte mil léguas de sonhos 

Seguindo o teu pai que te leva 

A bordo dos teus nove anos 

Pequeno exilado sem pátria 

Navegas teu barco de engano 

Navegas teus olhos molhados 

Na capital dos franceses 

Carregas teus olhos chorados 

Contando dias e meses 

Menino crescido sem terra 

Teu único plano primeiro 

É ver terminar tanta espera 

É ser cidadão brasileiro 

Guerreiro do Bairro da Glória 

Duende do Bairro Floresta 

                                                             
68 Voz, violão, piano e arranjo – Raul Ellwanger 

Voz / Participação Especial – Elis Regina 

 

Disco: Teimoso e vivo 

Faixa: 13 

Ano: 1979 

Gravadora: Gravação Independente / Edição Privada. 
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Vem cá conhecer nossa história 

Malandros, calçadas e festas 

Só quero te ver na cidade 

Cantando em bom português 

Canções de gritar liberdade 

Daquela que usa o francês 

-Vou-me embora 

-Vou-me embora 

Navegas, navegas, navegas 

Lá do outro lado do oceano 

Na palma da mão já carregas 

Vinte mil léguas de enganos 

Guerreiro do Bairro da Glória 

Duende do Bairro Floresta 

Vem cá conhecer nossa história 

Malandros, calçadas e festas 

Boi, boi, boi 

Boi da cara preta... 

 

Esse acalanto conta a história de um menino que, juntamente com sua 

família, precisou sair do Brasil na década de 1970 para refugiar-se na França. O trauma 

de sair forçosamente do próprio país (e depois do Chile para a Europa) e passar pela 

incerteza do exílio, do translado, sensibiliza o compositor. A busca por referências 

nacionais ausentes, as lágrimas por essas experiências e a esperança pelo momento do 

retorno. 

Essas são circunstâncias que não pertencem apenas ao “pequeno exilado” da 

canção, mas, também e é claro, ao próprio Raul Ellwanger. Ela nos é importante, 

portanto, para compreendermos a perspectiva do compositor como refugiado, afastado 

de seu lar. 

O formato da música, uma cantiga de ninar, é essencial para 

compreendermos seu significado. Não é uma bossa-nova ou milonga, como é comum 

em outras canções do mesmo compositor. Acalantar significa não apenas colocar para 

dormir, mas também dar aconchego, confortar, suavizar ou aliviar uma situação, uma 

tormenta. 
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A sensibilidade instrumental dessa música é extremamente expressiva. Sem 

percussão, possui um sintetizador que inicialmente imita caixinhas de música. Em 

seguida, é acompanhado pelo contrabaixo, pelo violão (que aos poucos torna-se mais 

evidente) e por instrumentos de corda que dão densidade à música. Quando Elis Regina 

canta, fazendo coro “ao fundo” da voz de Ellwanger, a música ganha ares ainda mais 

familiares, como se mais de uma pessoa estivesse tentando acalmar a criança. 

“Vou-me embora / vou-me embora” são versos quase recitados, sob uma 

voz que ressoa distante e lânguida, como alguém que se despede, e que servem tanto 

para encerrar a primeira parte da interpretação quanto para abrir espaço para a voz de 

Elis Regina. Conhecida por sua versatilidade e potência sonora, Elis, gaúcha de Porto 

Alegre, destacou-se (também) por suas críticas à ditadura militar e pelas canções que 

faziam frente a esse regime. A parceria com Raul Ellwanger é, portanto, não apenas 

musical, mas simbólica do ponto de vista da resistência artística. 

A música pode ser compreendida como uma aproximação entre poesia e 

infância pois a perspectiva de uma criança, que não compreende bem o que está 

acontecendo e é obrigada a deslocar-se, pode ser poeticamente aproximada do 

compositor que, vendo seu país passar por tantas atrocidades e injustiças, vê-se perdido, 

sem entender como a situação chegou a tal nível desesperador. Manifesta-se através da 

poesia para ir ao encontro daquela situação de desesperança pela qual a criança passava. 

Raul Ellwanger nos auxilia na compreensão da canção compartilhando 

conosco suas memórias: 

Quando voltei do exílio, brotou esta canção que tenta mostrar 

poeticamente a trajetória, os sonhos, a perplexidade, a saudade 

da criança andariega
69

 nas diásporas de minha geração. 

Ao nomear Elis um bairro de sua infância – Floresta – dá para 

sentir o soluço emocionado daquela que também teve uma vida 

algo “exilada” de si e de sua terra natal. O tema foi gravado em 

plena ditadura em meu tardio primeiro disco ‘Teimoso e Vivo’, 
numa manhã paulistana (ELLWANGER, 2015, s/p). 

A esperança de liberdade vai ao encontro da feliz valorização das tradições 

brasileiras: o malandro, as festas, o português, as calçadas. Remetendo à leitura do 

destino nas linhas das mãos, o compositor questiona como seriam os traços quando o 

destino é enganoso e incerto.  

                                                             
69 Termo em castelhano que designa pessoa que é obrigada a andar muito, geralmente aplicada a pessoas 

que precisam fugir. 
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A canção é encerrada com um retorno à caixinha de música e, paradoxal e 

ironicamente, uma “citação” de uma cantiga de ninar do folclore nacional que recorre a 

um monstro para amedrontar uma criança – como se mesmo em um acalanto, que serve 

para tranquilizar e proteger, fosse preciso lembrar que, se o menino não se comportar, o 

“boi-da-cara-preta” (ou o regime militar) estará lá para pegá-lo. 

O compositor mostra, juntamente com Te procuro lá, que nem toda canção 

que aborda o regime militar é necessariamente uma canção de protesto
70

, mas sim 

canções que lamentam a derrota do exílio e que mostram esperança por dias melhores.  

Os bairros e as calçadas aos quais Ellwanger se remete não passam pela caminhada, mas 

sim pela navegação, pela imagem de um barco cruzando o oceano. 

Trinta e um anos depois, em 2010, Bebeto Alves lança a música Ruas, numa 

outra perspectiva de deslocamento. É importante notarmos que, em três décadas, a 

perspectiva musical de Bebeto manteve a noção de descoberta do híbrido na experiência 

cotidiana (que aparece também em Novo País e que exploramos com Silva (2012) e 

Canclini (2008) em outra parte deste trabalho). Mas diferentemente de Ellwanger que, 

devido às circunstâncias de sua época, entendia o deslocamento mais como necessidade 

de mudança de vida, Bebeto Alves possui um tom mais agregador. A conjuntura dessa 

música é diferente, como dissemos, mas o caráter urbano de Bebeto Alves também é sua 

marca. 

 

12 – Ruas – Bebeto Alves
71

 

 

É só silêncio que sinto, minha alegria se cala 

Ruas de carros suspensos no ar 

Ruas de estranhos chapéus que pensamentos exalam 

Insustentável leveza do olhar 

 

                                                             
70 Estilo que ficou conhecido pela simplicidade musical e pelas letras que procuravam conscientizar a 

população da situação de limitação de direitos pela qual o país passava. 

 
71 Voz, violão e arranjo – Bebeto Alves 
Bateria – Luke Faro 

Guitarra – Marcelo Corsetti 

Voz e contrabaixo -  Rodrigo Rheinheimer 

 

Disco: O Maravilhoso Mundo Perdido 

Faixa: 2 

Ano: 2010 

Gravadora: Estúdio Tec-Audio 

Selos: Fonomídia – Bank7 
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Ruas recortam fronteiras tão longe e tão perto de mim 

Lambendo a poeira, roçando nos pés 

Ruas que são porto aberto de amores, dores e afins 

Trazendo notícias e outros papéis 

 

Ruas por onde se encontram paixões escondidas 

Gerando outras ruas de sonhos bebês 

Sonhos de ruas que cruzam cidades perdidas 

Tesouros que o tempo não soube comer 

 

Mas numa rua eu te encontro e uma alegria se instala 

Entre faróis e avenidas nossos amores se embalam (bis) 

 

Ruas de balorixás onde uma chama palpita 

Pedindo por graças a um santo do bem 

Rua pancada despida que em mais nada acredita 

Não vira pros lados, não leva ninguém 

 

Ruas que batem no peito por onde outros passos ecoam 

Descendo a ladeira sem olhos para trás 

Rua de estampidos secos e alguns sapatos que voam 

Bandidos, polícias e anjos da paz 

 

Rua esquecida na câmera lenta do tempo 

Sem pedra polida de nome qualquer 

Ruas que nunca existiram e cismam ao vento 

Sem gente bonita ou gente sequer 

 

Mas numa rua eu te encontro e uma alegria se instala 

Entre faróis e avenidas nossos amores se embalam (bis) 

 

Ruas da minha cidade de madrugadas aflitas 

Do cheiro do mijo de um século atrás 

Ruas de outras cidades onde eu me identifico 

Em Praga, Paris ou num beco do Brás. 

 

Ruas sem contos de fadas onde adormecem os meninos 

Na Rua da Praia, no beco ou paiol 

Ruas da cor do ipê de novembro ao sul do Brasil 

De nuvens vermelhas na hora do sol 

 

Rua que é meu endereço onde tudo começa 

Meus planos, meus passos, por onde me vês 

Rua de onde me ausento a passar outras ruas 

Ao longe, ao tempo, bem mais do que um mês 

 

Mas numa rua eu te encontro e uma alegria se instala 

Entre faróis e avenidas nossos amores se embalam (bis) 
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É possível observarmos uma proximidade entre a instrumentação de 

inspiração indiana de Ruas com Indo ao pampa, de Vitor Ramil. Entretanto, a melodia 

da voz é completamente diferente: a voz de Vitor Ramil encaminha-se para o êxtase de 

um sonho. Já em Ruas, há uma musicalidade que ascende e descende de um verso para 

o outro, o que parece sugerir ondas em um “mar urbano” de múltiplas alternativas e que 

termina cada verso (verbal e musicalmente) de forma reticente, vaga, imprecisa. A 

melodia parece, portanto, contribuir para um olhar do compositor que retrata o evento 

no verso, mas não tem muito tempo para reflexão, pois as experiências passam 

rapidamente sobrepondo-se. 

Ruas é uma milonga onde a temática não é a fronteira (que, entretanto, 

aparece como componente), mas as ruas, as avenidas, as passagens. Acompanhado por 

uma percussão de tom bastante grave, o ritmo é calmo e reflexivo, de acordo com o 

silêncio observativo ao qual ele se dedica. 

Apesar de a região fronteiriça não ser tematizada, dois aspectos nos 

chamaram atenção nessa música. Primeiro, a situação de vicissitudes: a rua é o espaço 

onde tudo é possível, onde as experiências fervilham e onde há a abertura para o 

compositor experimentá-las através de vários sentidos: através da visão, audição e olfato 

o músico se integra à pluralidade de eventos. 

Identificar-se com esse local público faz do compositor um personagem que 

compõe e é composto por tudo isso, ou seja, ele se mistura a esse espaço público. Ele é 

o flâneur (Benjamin, 1994) de várias cidades, nesse mar urbano de novas alternativas a 

cada esquina dobrada. Sua cidade natal tem o cheiro de vários séculos, mas isso não o 

impede de reconhecer-se em outras como a Rua da Praia, uma provável referência à 

uma rua histórica e boêmia de Porto Alegre, ou ruas de Praga,  Paris ou do Brás
72

.  

A crônica se desenvolve sem uma narrativa sequencial, sem destaques ou 

hierarquias entre os eventos. Diante de experiências positivas (a cor do ipê) e negativas 

(os meninos dormindo nas ruas), o compositor não faz sobre as ruas juízo de valor. Em 

sua perspectiva, ela não é tida como boa nem ruim, mas apenas um espaço 

multifacetado. 

O segundo aspecto é a relação aberta com o ouvinte/expectador. É 

interessante perceber que, como não há um fechamento na ideia do compositor acerca 

                                                             
72 Bairro da cidade de São Paulo, conhecido pelo amplo comércio de roupas. 
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das ruas ou, em outras palavras, ali é o lugar onde absolutamente tudo é possível, é 

desencadeada no ouvinte também uma abertura imaginativa. 

Sobre esse aspecto composicional, nos ajuda muito Paulo Costa Lima: 

Com o compositor, as coisas começam de maneira intimista, 

dentro da cabeça, imaginando, ante-ouvindo músicas ou ideias 
que às vezes chegam a se materializar, se é que podemos fazer 

uso dessa figura de linguagem. 

A realidade, desse ponto de vista, parece tudo, menos real 
porque ela surge como imaginação, maneia ou devaneio, talvez 

até algo na direção do delírio – mesmo que seja o delírio 

obsessivo do controle de todos os parâmetros, ou o defensivo 

que escolhe um sistema para que este escolha a música – e 
progride daí para o que temos de mais material: as ondas. 

(LIMA, 2010, p. 67) 

 

Nesse processo de composição, nem todas as experiências descritas derivam 

de uma experiência real, mas também da imaginação do compositor. É possível 

observarmos tal sentimento em pelo menos três versos: “Sonhos de Ruas que cruzam 

cidades perdidas”. Sonhos de Ruas pode ser interpretado como parte da fantasia da 

composição, do imaginário do infinito de situações provocadas pela canção. Esse 

caráter abstrato aparece também no sentido de ausência do verso “Rua de onde me 

ausento a passar outras ruas”. 

A ausência do compositor não o impede, entretanto, de imaginar, de 

fantasiar, de sonhar com tal rua. Em ambos os casos, a presença do compositor na rua é 

relativizada em prol da idealização de um universo aberto. E em “Ruas que nunca 

existiram e cismam ao vento” Bebeto Alves deixa claro que cria em seus sonhos 

possibilidades, contingências novas e incertas. 

Tal característica da canção, exemplificada nesses três versos, serve para 

propor ao ouvinte/expectador seu próprio sonho, sua imaginação, seja dos elementos 

propostos por Bebeto Alves, seja pelos próprios elementos que o ouvinte valorizaria ao 

caminhar por uma rua qualquer. 

Essa canção nos remete imediatamente ao momento da entrevista que 

Bebeto Alves nos concedeu em que ele nos fala do caráter metropolitano que possui sua 

cidade natal Uruguaiana. A heterogeneidade da constituição da cidade, quando ele nos 

contou que em “Uruguaiana tem catalão, basco, francês, polonês, árabe, judeu, negro, 

índio pra caramba, índio a beça, espanhol, português...”, é importante para 

compreendermos o quanto essas vicissitudes lhe são caras. 
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No filme Mais uma canção (2014), documentário sobre a vida e carreira de 

Bebeto Alves, o compositor, violinista e pesquisador Felipe Azevedo explica: 

Essa noção de fronteira ele constrói ainda quando residia em 
Uruguaiana, quando ele começa a perceber que além daquela 

ponte internacional existe um outro lugar, existe um outro 

espaço, existem outras culturas, a partir dessa percepção de se 

sentir no limite, ele passa a ser um artista e um ser humano 
constantemente em deslocamento (AZEVEDO, 2014). 

O compositor está sempre pronto para ultrapassar limites e dessa forma 

incorpora a cidade. O refrão, curto, na mesma proposta de sobe-e-desce do resto da 

canção, não se distingue musicalmente, integrando-se ao conjunto da música. 

Por outro lado, a palavra “mas”, conjunção de oposição, parece propor uma 

pausa, um momento em que um encontro amoroso nos possibilita “respirar”, descansar 

frente a tantos acontecimentos simultâneos do cotidiano das ruas. É como se a alegria 

do encontro amoroso fizesse parte (musicalmente) da dinâmica dos encontros e 

desencontros das ruas, no entanto os amores também “se embalam” nesse turbilhão de 

sensações. 

Já na canção O Gaúcho, de Raul Ellwanger, esses traços de deslocamento 

são acompanhados mais como atos de coragem, pela necessidade da conjuntura de um 

ambiente rural e tradicional, do que pela convulsão urbana de acontecimentos como em 

Ruas de Bebeto Alves. 

 

13 – O Gaúcho – Raul Ellwanger
73

 
 

Vou pelos campos da minha terra 

Sem patrão e sem espera, 

laçador de boa mão 

Tenho o destino da boiada [coro] 

Rodo, rodo pela estrada, 

Ando atrás não sei de não 

 

Quando eu era bem piá 

Meu avô mandou me dar 

                                                             
73 Voz e violão – Raul Ellwanger 

Arranjo – Paulinho Machado 

 

Disco: Teimoso e vivo 

Faixa: 17 

Ano: 1979 

Gravadora: Gravação Independente / Edição Privada. 
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Uma surra de umbigo pra 

ver se pegava raça 

Quando o Satanás passava 

Nem sequer se arrepiar 

 

[coro] 

Vou pelos campos da minha terra 

Sem patrão e sem espera, 

laçador de boa mão 

Tenho o destino da boiada 

Rodo, rodo pela estrada, 

Ando atrás não sei de não 

 

Gaúcho crescendo forte, 

bom na trova e no baralho 

Pouca mágoa e muita sorte, 

Sem ver água nem trabalho 

Tenho gozo nesta vida, 

Na vida zombo da morte. 

 

[coro] 

Vou pelos campos da minha terra 

Sem patrão e sem espera, 

laçador de boa mão 

tenho o destino da boiada 

Rodo, rodo pela estrada, 

Ando atrás não sei de não 

 

Desde então sigo tropeando 

pelos pampas de meu pago 

Pelo amigo dou um braço 

Pra mulher, um doce abraço 

Pros milicos trago estrago 

Pro inimigo outro balaço 

 

 

[coro] 

Vou pelos campos da minha terra 

Sem patrão e sem espera, 

laçador de boa mão 

Tenho o destino da boiada 

Rodo, rodo pela estrada, 

Ando atrás não sei de não 

 

Minha gente vou-me embora 

Muito grande é meu Rio Grande 

Vou andando campo afora 

Que meu povo está esperando 

Para ouvir minhas histórias, 

Só saudade vou deixando 
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Se eu voltar aqui de novo 

Que me esperem em pé cantando 

Me desculpem minha pressa, 

Que uma prenda está chorando 

 

Vou pelos campos da minha terra (4x) 

 

 

Retomando a ideia de “gauchismo”, essa canção fala do contexto do homem 

pampeiro, destemido sobre seu cavalo, que reflete a estrutura do pensamento que se 

formou pela consolidação dessa figura mítica. Mas Ellwanger, influenciado pelos ritmos 

da bossa-nova, misturava esse ideário tradicional a uma nova musicalidade. Bateria 

sendo tocada com “vassourinha”, violão discreto, flauta transversal, orquestração 

marcante. A bossa-nova se fazia chegar ao sul do Brasil. 

Ademais, o uso do coro somente com vozes masculinas é bastante 

significativo. Na primeira vez que Ellwanger canta o refrão (abrindo a música), ele 

começa cantando sozinho e, em seguida o coro o acompanha, como que para concordar 

e sustentar sua ideia. As estrofes são cantadas somente por Ellwanger, indicando que as 

experiências contadas são individuais. Em seguida, nas repetições do refrão, o coro 

volta, começando e terminando, possivelmente indicando já um pensamento coletivo, 

uma cumplicidade de várias pessoas ao redor da ideia de gaúcho e de seu destino, 

propostos na música. O refrão é localizado entre as estrofes para lembrar que a essência 

do gaúcho: apesar da criação local, não tem destino certo. 

Essa canção e esse momento mostram bastante da motivação dessa 

pesquisa, pois era um contexto de abertura da música gaúcha para horizontes musicais, 

(no caso a bossa-nova) de outras partes do país. Antes de Ellwanger, quem imaginaria 

“ir pelos campos” cantando uma música tão urbana como a bossa-nova? 

Como nos referimos no primeiro capítulo desse trabalho, a abertura do 

tradicionalismo da música gaúcha esteve ligada a uma conjuntura que, através da 

juventude do final da década de 1970, buscava outras referências, não mais apenas os 

valores sul-rio-grandenses. 

O refrão começa a música pois mostra o momento em que, ao andar por 

suas terras, o gaúcho reflete sobre sua formação, sobre seus tempos de infância e 

adolescência para tentar compreender suas características através de sua história. Entre 

as estrofes, os versos são rimados de forma irregular. Essa é uma característica 
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interessante caso interpretemos que as experiências se modificam com o passar do 

tempo e a própria percepção do compositor se transforma ao crescer: tais mudanças 

parecem exigir do compositor rimas que espelham a singularidade dos momentos 

expressos nas estrofes. 

No campo, segundo o compositor, não há os problemas da cidade 

(representados pelo patrão e espera), só há o destino incerto da caminhada. A primeira 

estrofe introduz a infância e o destemor para, na segunda, mostrar um gaúcho em fase 

de crescimento que campeia pelo prado, trovador, jogador de baralho, que sabe se 

divertir, mas também não teme a morte. Talvez para explicar a característica de 

“destemido” do gaúcho, ele invoca o tradicionalismo da região pela atitude do avô: 

surra de umbigo de boi
74

 para perder o medo. 

Na próxima estrofe, os versos que seguem são os que ele nos informou, em 

entrevista, que trouxeram seus primeiros problemas com o regime militar e com a 

censura. Como nos referimos anteriormente, mais uma vez Raul Ellwanger se refere aos 

personagens que compõem esse ambiente: o amigo, a amada, o “milico”. 

Se, por um lado, foi criado para não ter medo, esse destemor o levou a 

chocar-se contra a ditadura. A figura do trovador, que conta histórias para seu povo, 

retorna na última estrofe, juntamente com o personagem apressado e inquieto, que deixa 

saudades e amores pelo caminho, como os que vimos em canções anteriores. 

Nesse momento, percebemos como melodia e letra se entrelaçam pois, nos 

últimos versos, ele adota uma estrutura diferente das outras estrofes, acrescentando 

versos mas repetindo a melodia, como quem precisa ir embora mas, despedindo-se, 

necessita dizer algo a mais. 

O “laçador de boa mão” de Ellwanger nos ajuda a compreender que a 

tradição gaúcha passava por uma reelaboração, uma perspectiva que ampliava seus 

horizontes. Seu ambiente, retoricamente descrito como “grande é o Rio Grande”, 

reforça essa noção de amplitude de possibilidades. Já para Vitor Ramil, em Satolep, 

pensar no ambiente para a composição envolveu imaginar uma cidade para si mesmo. 

Satolep, anagrama inverso de Pelotas, é também título de um romance fantástico do 

mesmo autor. 

                                                             
74 O umbigo de boi, seco, pode ser usado como chicote, chibata. 
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14 – Satolep – Vitor Ramil
75

 
 

[Vozes e acordeom] 

Sinto hoje em Satolep 

O que há muito não sentia 

O limiar da verdade  

Roçando na face nua 

As coisas não têm segredo 

No corredor dessa nossa casa 

Onde eu fico só com minha voz 

 

A Dalva e o Kleber na sala 

Tomando o mate das sete 

A Vó vem vindo da copa 

Trazendo queijo em pedaços 

Eu liberto nas palavras 

Transmuto a minha vida em versos 

Da maneira que eu bem quiser 

Depois de tanto tempo de estudo 

Venho pra cá em busca de mim. 

 

E o céu se rirá d'amore  

No olho azul de Zenaide 

Outrora... lembras flam(ingos) 

Jê ne se pá, singulare  

Yê na barra uruguaia 

E letchussas no Arroito 

Marfisas gemerão de paz 

No The Lion! 

 

La Jana torpor vadio  

Cigarra sem horizonte 

Lia, Alice e a lua  

Num charque sem preconceito 

O CISNE NEGRO APRISIONA 

O bélICO AmoR perdido 

E a Esma, num bisaje que só 

Cativa alguém 

Nessa implosão de signos e princípios 

Eu guardo o Joca e ele a mim. 

 

O teu nome, Ana, escrito 

No braço da minha alma 

                                                             
75 Voz e arranjo – Vitor Ramil 

 

Disco: A paixão de V segundo ele próprio 

Faixa: 1 

Ano: 1984  

Gravadora: RBS / Som Livre. 
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Persiste como uma estrela 

Nas horas intermináveis 

Chuva, vapor, velocidade 

É como o quadro do Turner  

Sobre a parede gris da solidão. 

 

So-to-me-lo te verás-me 

Como-lho-me verte-ás-nos  

Solo te quiero dizer-te 

Que me sinto mui contento 

Porque vou na tua casa 

E lemos cousas bonitas juntos 

No silêncio eu pego a tua mão 

Tu do meu lado e eu no teu quarto quieto 

Teu ser se confunde no meu. 

 

Vitorino de La Mancha 

Minha luta se resume 

No compasso de um tango 

Na minha triste figura 

Meu piano Rocinante 

A YOGA e o chá no fim da tarde 

E depois a noite e meu temor. 

 

Eu converso com o Kleiton 

Na mesa da casa nova 

Sobre a vida após a morte 

Sobre a morte após a vida  

Vencedor é o que se vence 

E a falta do Kleber é dura 

O que a gente quer é ser feliz 

A paz do indivíduo é a paz do mundo 

E viva o Rio Grande do Sul! 

 

[Vozes] 

Só, caminho pelas ruas 

Como quem repete um mantra 

O vento encharca os olhos 

O frio me traz alegria 

Faço um filme da cidade 

Sob a lente do meu olho verde 

Nada escapa da minha visão. 

 

Muito antes das charqueadas 

Da invasão de Zeca Netto 

Eu existo em Satolep 

E nela serei pra sempre 

O nome de cada pedra 

E as luzes perdidas na neblina 

Quem viver verá que estou ali. 
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[Vozes] 

 

Quando elaboramos essa proposta de pesquisa foi pela surpresa que essa e 

outras canções nos causaram. Havia (e há) algo de novo no Rio Grande do Sul, a partir 

das últimas décadas do século XX, que não se prende aos tradicionalismos e admite 

influências externas e diversas. 

Essa canção, símbolo da relação do compositor com Pelotas, pela abstração 

e subjetivismo memorial do compositor, divaga sobre a vida de quem transita por uma 

cidade imaginária, fria, úmida e fantástica. Mas a esse imaginário somam-se as 

influências conceituais e experimentalistas de Ramil, herdadas de influências que estão 

além de “Satolep”. É possível compreender essa influência através de sua fala no filme 

A Linha Fria do Horizonte: 

A minha milonga é isso. É uma milonga de alguém que ouviu 
Beatles a vida inteira. Que gostava de música indiana. Que 

gostava de Miles Davis, de música brasileira. E que gostava 

também da milonga, dessa música simples e tal. Eu comecei a 
incorporar isso nas minhas milongas. Eu comecei a alterar a 

afinação do violão. Comecei a criar todo um mundo, no meu 

instrumento, muito pessoal. (RAMIL, 2014). 

 

Aqui a influência indiana não aparece mais somente nos instrumentos, mas 

na mistura singular deles com a ideia do flâneur que passeia: “Só caminho pelas ruas 

como quem repete um mantra”. Interessante notarmos que “só” adquire um duplo 

sentido de “solitariamente caminho...” e “apenas caminho...” Suas memórias vão 

desenhando um caminho próprio da mesma maneira que desafiam os métodos da 

narrativa linear. 

Ao mesmo tempo, o cenário da música é a sua casa em Pelotas: as cenas 

familiares, os corredores, as singularidades vividas, se misturam com emaranhados de 

idiomas e com as influências artísticas: o quadro de Turner, o piano chamado Rocinante 

(possível referência à literatura de Don Quixote de la Mancha), a arquitetura urbana das 

ruas. 

Não há refrãos, mostrando que não lhe interessam ideias a serem repetidas 

na música, ou seja, as memórias aparecem e desaparecem e ele as encaixa sempre na 

mesma melodia. No encontro que tivemos, antes da realização da entrevista, o 

compositor nos revelou que essa canção era um projeto para ser feito aos poucos: uma 
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melodia pronta mas que iria ser acrescida de versos aos poucos. Dessa forma, nos 

informou o compositor, seu pai (Kleber) está vivo no início da canção mas, ao final, 

deixa saudade com seu falecimento. 

A melodia, então, foi composta para ser preenchida por lembranças. Uma 

forma interessante de compor, já que a letra não foi criada ao mesmo tempo de sua 

musicalização. A melodia foi criada para “receber” a letra conforme ela aparecesse para 

o compositor. Com estrofes que começam com a voz mais alta e essa vai descendo aos 

poucos, a melodia se dá como quando as memórias aparecem em flashs, trazendo 

lembranças secundárias. No final de cada estrofe há um salto mais alto que seu início, 

como quem conclui as ideias, encerrando o pensamento na passagem para uma próxima 

memória. 

Outro fator que chama bastante atenção é o grande uso de 

experimentalismos que subjazem os instrumentos e a voz do cantor: são sons de sinos, 

manipulações com instrumentos eletrônicos, ruídos, vozes. Tudo de forma aleatória, da 

mesma maneira não hierárquica que suas lembranças lhe aparecem. Como é uma canção 

que remete às suas memórias, esses experimentalismos parecem interessantemente 

compor sonoramente as imagens reminiscentes que ocorrem conforme o compositor se 

entrega às suas reflexões. 

Entre vários aspectos de sua rememoração, um nos chama atenção por sua 

relação com Satolep (ou Pelotas): o fato de, nos últimos versos, ele se confundir, se 

transformar na própria cidade (nas pedras, na neblina). Essa experiência sublime com 

algo com que ele se identifica mostra a sensibilidade do compositor. Da mesma forma, 

aparecerá na canção Ramilonga (que analisaremos adiante), quando Vitor Ramil 

transforma-se na sua própria música. 

É possível perceber esse aspecto no som da gaita e da cantoria (ao fundo) 

que dão início à canção ou no momento em que, no meio da canção, é possível ouvir 

uma conversa informal sobre umidade. Da mesma forma, na penúltima faixa do mesmo 

disco (A paixão de V segundo ele próprio, 1998), há uma breve música com a melodia 

idêntica à de Satolep, mas com apenas quatro versos: “Na cidade de Pelotas / As moças 

vivem fechadas / De dia fazem biscoitos / De noite bailam caladas”. Essa canção, 

chamada As Moças
76

, é como se aparecesse como um fragmento de Satolep (quase que 

                                                             
76 Faixa 21 do referido disco. 
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dando continuidade à essa música) e das memórias do cantor. Muito abstrata, entretanto, 

ela parece uma forma experimental, uma possível influência de Beatles. 

A canção relaciona-se com o livro homônimo, nos auxiliando a 

compreendê-los. Fica evidente a presença da memória e da rememoração não apenas 

nessa canção, mas na forma como o compositor se expressa. Na entrevista que nos 

concedeu, Vitor Ramil falou sobre sua relação íntima com a cidade. Percebemos, logo 

de início, a ação de caminhar tanto no processo de composição quanto de reflexão e nos 

surpreendemos com a presença da influência do samba em seus primeiros contatos com 

a música. 

Eu por exemplo, em Satolep, para escrever esse livro eu estudei 

bastante a cidade... pesquisei personagens reais da cidade... 

então eu tenho flashs fortíssimos quando eu ando por aí. [...] E 

ela é mágica por isso, eu acho assim, sabe, que tem essa coisa 
da cultura negra, que é superforte... As minhas primeiras 

emoções musicais... Eu to contando tudo isso mas não era com 

milonga... milonga eu vim conhecer quando era adolescente... 
era com o samba... o samba que era feito basicamente pelas 

comunidades negras da cidade num carnaval que acontecia na 

Rua Quinze... numa época, na minha época de guri, que toda a 
sociedade ia pra rua, a sociedade que eu digo em geral... todas 

as pessoas iam, não tinha cordão de isolamento ficava todo 

mundo misturado... acho que tipo como o carnaval de Olinda é 

hoje em dia... não tem cordão né... é todo mundo na rua assim 
né... então era tudo aberto... quando vinha uma Escola de 

Samba todo mundo ia abrindo e a Escola passava ali mesmo, 

apertadinha... Era muito lindo, era emocionante, a rua é uma rua 
estreita que ecoa, entendeu... então o som ali era muito forte era 

muito bom. 

 

Percebemos que outras partes do país aparecem com frequência em 

comparações, o que nos leva a compreender que, para o compositor, pensar como sua 

identidade gaúcha se constitui parece ser um diálogo entre diferenças e semelhanças 

com o resto do Brasil. Em seguida, o compositor desenvolve essas comparações 

explicando a relação da atitude gaúcha com a postura atenta de quem observa. 

 
Eu acho que o gaúcho é muito “perfil bajo”, assim... 

dificilmente a gente vai ter aqui um movimento como o 

Tropicalismo ou como o Axé, ou qualquer coisa... que os 

baianos tem essa potência, essa facilidade, esse talento pra 
fazer... A gente sempre vai ser muito mais observador, muito 

mais interno... 

VH – É, e não é à toa que o personagem do Satolep é um 

fotógrafo né... não só é fotógrafo como a fotografia aparece 

bastante no livro... 
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VR – Exatamente, totalmente... É, a história do livro, 

basicamente, ele é um jogo, uma brincadeira de fundo que tem, 

porque aquelas fotos foram feitas em 1922... Então de repete eu 
me vi escrevendo para aquelas fotografias na mesma cidade 

muitos anos depois. Mas o Satolep foi isso, né... Então, de 

repente, era eu escrevendo sobre aquelas fotos feitas no começo 
do século... aí eu imaginei ao contrário... “e se fosse o 

contrário... e se esse fotógrafo tá fotografando esses textos” Eu 

pensei, essa é a chave pra mim, autor... “como é que eu posso 

fazer isso acontecer?” Aí eu passo pra uma coisa assim meio 
Edgar Allan Poe, esse fotógrafo, ele está no passado, ele volta 

pra cidade, né, tem toda uma brincadeira com o tempo e tal... E 

ele começa a fazer as fotos e ele encontra uma pasta com textos 
que descrevem a foto que ele fez... É como se os meus textos 

tivessem chegado às mãos dele em 1922... é basicamente essa a 

ideia, certo... E é todo um mistério assim, quase que da fusão 
desse homem com a cidade, do pensamento com a cidade...  

A música também parece ser um jogo abstrato de rememorações, tanto da 

parte dos conteúdos que são apresentados como a forma como aparecem. A mistura de 

vários idiomas
77

, a não hierarquização das lembranças, uma declaração de amor, a 

procura por si mesmo, a presença do surrealismo, a influência da literatura e da pintura: 

tudo isso é “transmutado” em versos, expressado sublimemente na sua arte. Misturando 

imaginação com memória, sonho com realidade, a música segue um fluxo subjetivo de 

imagens e ideias. 

Se, por um lado, a perspectiva de Vitor Ramil em Satolep é de um 

observador e transeunte de uma cidade ao sul, permeada de símbolos fantásticos, a 

perspectiva de Bebeto Alves, em complemento e contraposição, é de uma cidade que, 

por estar à beira do Brasil, é periférica. Não fica claro sua referência à Uruguaiana, 

sendo apenas Porto Alegre citada diretamente. Mas pressupomos que a beira da qual ele 

fala seja o extremo sul do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
77 Foi conservada a forma que a letra da canção aparece no site oficial de Vitor Ramil – inclusive com 

algumas palavras em caixa alta ou escritas de maneira informal. 
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15 – Periferia – Bebeto Alves
78

 
 

Do limite do olhar 

Pousado em 180 graus 

Sou da periferia, da legião estrangeira. 

Eu sou da várzea, sou da beira. 

Eu inauguro o pensamento todo o santo dia 

Atravesso suas pontes, eu contrabandeio 

O mundo de novo, de novo, e de novo. 

Sou pura prata, a língua corrente. 

Um selvagem e quem mais eu deveria 

Eu sou eu, somos nós, eu sou tu... 

Essa paisagem 

Um facho de luz em viagem 

Sou tamanha fusão, redemoinho 

Sou a ausência de toda presença 

Eu me lixo, eu me fixo 

Sou da nova milonga uma prova 

A explosão de uma super nova 

O feio, o sujo e o malvado 

De Porto Alegre esses tais 

Sou o pano de fundo, o amálgama 

Sou barro dos uruguais 

Sou do rio de janeiro, os navais 

Eu sou cova, da cova da onça 

Eu sou a dança e os tambores de maçambique 

Em osório e terras de sto antônio, d'ali 

Sou a loma e os poetas do litoral 

Outros termos carnavais guaíbas 

Eu nomeio, eu cito, eu incito 

O que me é de direito 

Por uma questão de respeito 

Eu digo também que sou todos mais 

                                                             
 
78 Voz, violão e arranjo – Bebeto Alves 

Bateria – Luke Faro 

Guitarra – Marcelo Corsetti 

Voz e contrabaixo -  Rodrigo Rheinheimer 
Voz / Participação especial: Vika Barcelos 

 

Disco: Devoragem 

Faixa: 2 

Ano: 2008 

Gravadora: Estúdio Brasa 

Selo: Bank7 
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E não sou mais de um, nem consenso, 

Outra história 

Um rock and roll, chamamé, chama a canção 

Que nos brilhe a memória 

Outra estrela da ponta cabeça 

O cruzeiro do sul, uma luz 

Sou o céu oriental de pingentes e mantras 

O chagdud tulku rinpoche, o Tibet, três coroas, 

E a Teiniáguá das Furnas de Salamanca 

Sou o avô e a conjugação do futuro perfeito 

Sou do piso ao teto, tábua por tábua, 

O artesão e o arquiteto 

Nem tão longe nem tão perto 

O teu muro em ruínas e em chamas 

Caudaloso verbo e mais nada 

Sou o que não mais me lembro e o que ainda virá 

Sou o tango sol africano 

Um quebra cabeça, outro plano, por Alah! 

Sou todos nós, da vila do rei sou Antônio. 

Sou pé sujo e bolicho de estrada 

O perfeito do imperfeito 

Lua cheia e enchente 

Sou-me assim e assim levo tudo por diante 

Um descobrimento 

Todo o meu estrangeiro 

E me sou como sou, terra adentro e por inteiro, meu Brasil. 

 

Meu Brasil, um Brasil sul brasileiro (9x) 

 

Sou um movimento, 

De fora pra dentro 

O quadril 

O tempo em riste 

Nem alegre nem triste 

Outra liga, um outro metal 

O que ainda por não saber nunca viste 

Sou o que me veste, enquanto outro... despiste! 

O que não se pensa nem se espera 

O que fui e serei 

O que sou agora. 

 

Meu brasil, um Brasil sul brasileiro...
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Saudação a uma perspectiva nacional muito diferente do que habitualmente 

se faz sobre o Brasil do samba, do calor, do carnaval, esse “Brasil sul brasileiro” é o 

Brasil de Bebeto Alves: periférico, misturado, fragmentado, fusão e movimento de 

muitas coisas. É nítido que o compositor percebe isso a partir de seu olhar do limite do 

país, que quem pode observá-lo não do centro, mas da margem.  

Estruturada em uma base experimental de guitarra (com efeitos bastante 

distorcidos), bateria e contrabaixo, e uma harmonização que nos remete a uma milonga 

lenta, pausada, “vestida” de rock’n roll, Periferia é uma list-song
79

, quase uma 

declamação com influências de hip-hop. Mas ela não tem o mesmo caráter sereno de 

outras canções como Frontera. A guitarra e a bateria parecem um pouco mais 

agressivas diante de uma realidade que se mostrará tão surpreendente quanto violenta. 

Em complemento dessa “confusão”,  a vocalização de Vika Barcelo aparece em alguns 

versos, mas sem uma regularidade, aparentando aleatoriedade.  

A voz parece estar quase sempre “desencaixada” dos outros instrumentos, 

criando não uma melodia única na qual as palavras se encaixam, mas admitindo a 

sonoridade de cada palavra e de cada expressão. Em O Gaúcho de Ellwanger, as 

experiências diversas são mostradas com rimas igualmente irregulares. Em Periferia, 

Bebeto Alves aplica essa descontinuidade a cada nova experiência verbal e vivenciada, 

tornando imprevisível a melodia que se apresentará no próximo verso. 

Mesclam-se os elementos que o compositor observa: as paisagens, os 

ritmos, as festas, lendas, com os sentimentos que ele abruptamente manifesta: “eu me 

lixo, eu me fixo”, por exemplo. Aqui podemos observar também a perspectiva de 

fotógrafo, expressão artística à qual Bebeto Alves tem se dedicado há alguns anos, e que 

pudemos vislumbrar em Satolep anteriormente. Mas, diferentemente de Ramil, a cidade 

de Bebeto Alves não é fantástica, serena, subjetiva, nem afetiva, mas verdadeira, 

violenta, objetiva e experimentada através de vários sentimentos. 

Nesse realismo cru, nada parece seguir uma ordem ou ser sacralizado e 

hierarquizado na visão do compositor. “Feio, sujo e malvado” (possível referência ao 

filme quase homônimo de Ettore Scola, de 1976) tem a mesma dimensão da “Cova da 

Onça”, escola de samba de Uruguaiana, da conjugação do futuro perfeito, do cruzeiro 

do sul e do bolicho (bar barato) de beira de estrada, e da lenda de Teiniaguá (um conto 

                                                             
79 Estilo de composição que enumera elementos em sequência. 
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gaúcho sobre uma princesa moura transformada em salamandra vermelha). A cada novo 

elemento, uma nova ruptura. 

O compositor é tudo isso e confunde-se com tudo isso, com essas rupturas, 

fragmentos e com as outras pessoas (“eu sou tu”, “sou todos nós”), acrescido da voz de 

Vika Barcelos, nos remetendo, novamente, às palavras de Schlee quando afirma: 

“Assim entendida, a democracia se torna o espaço do reconhecimento das diferenças, da 

aceitação do outro e da alteralidade, pela construção do nós como efetivo resultado do 

eu e do tu; enfim pela afirmação do nós, nosotros, nós outros” (2002, p. 63). 

E o mais importante: tudo é preesentificado: “Eu inauguro o pensamento 

todo o santo dia”, “O que sou agora” ou localizado entre o passado e o futuro: “Sou o 

que não mais me lembro e o que ainda virá”. Em nenhum momento o Bebeto Alves é 

saudosista ou futurista. “O tempo em riste” nas palavras do compositor. 

Tal perspectiva nos remete às análises do primeiro capítulo dessa tese 

quando, ao buscarmos as ideias de Silva, entendemos a fronteira como o lugar próprio 

das vicissitudes, da alegoria, do simbólico, “compreensão, deformação e sobreposição” 

(2012, p.557) nas palavras do autor. Bebeto Alves, sobrepondo elementos, compõe essa 

canção que se desenrola na própria descrição, na medida em que o que há de épico 

nesse Brasil sulista é a beleza da eterna construção de si mesmo. 

E o verso mais repetido (em comunhão com a vocalização de Vika Barcelos, 

que ora canta conjuntamente, ora explora a palavra Brasil quase de forma aleatória) 

“Meu Brasil, meu Brasil sul brasileiro”, por ser o mais apoiado em melodia rítmica, 

parece nos fixar melodicamente em um sentimento de que há, de alguma forma, uma 

ordem, uma coesão melódico-harmônica nisso tudo ou, em outras palavras, um sentido 

nessa existência sul brasileira. O Brasil de Bebeto Alves e de Vika Barcelos é sul 

brasileiro, ou seja, “sul” ganha status não de região ou direção, mas de adjetivo, 

qualificador, caracterizador de algo. 

Periferia seria então uma outra espécie de margem? Em nossa opinião, 

periferia pode remeter tanto à localização sul do Brasil, o local inverso (“180 graus”), de 

onde origina seu ponto de vista; quanto à marginalidade intelectual, ou seja, perceber as 

coisas com certo distanciamento, guardando certa distância para formular melhor uma 

compreensão. O sul como adjetivo equivale-se à periferia nesse sentido abstrato. 



211 

 

A noção de observador periférico de Bebeto Alves vai ser substituída pelo 

viajante reflexivo em Milonga Orientao. Nessa última, assim como em Deixando o 

pago, de Ramil e em Fronteiras e Rosinha, de Ellwanger, o eu lírico vai compreender 

que o retorno é fundamental para compreender a dimensão de uma jornada ou mesmo 

de toda uma trajetória.  

 

 

 

16 – Milonga Orientao – Bebeto Alves e Humberto Gessinger
80

 
 

Só depois de muito chão 

De galho em galho 

De grão em grão 

Degrau retalho 

Quando larguei de mão 

Qualquer atalho 

Só então 

Cheguei aqui e descobri 

Que sempre estive aqui  

Só depois de muito mais 

Que o necessário 

O silêncio faz o necessário 

Depois de muito som 

De luz e sombra 

Só então descobri 

Que sempre estive aqui 

Eu sempre estive aqui 

Veja como são as coisas, companheiro 

Hoje canto esta milonga orientao 

Veja como são as coisas, companheiro 

Na esquina onde os ventos mudam a direção (bis)

                                                             
80 Disco: Milonga Orientao 

Faixa: 6 

Ano: 2014 

Gravadora: STR. 
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Caminhar, descobrir, recolher os “grãos” da estrada. Dessa vez a ideia de 

Bebeto Alves não é essencialmente a fronteira, mas, como em Ruas, o deslocar-se. 

Entretanto, agora, com um tom mais reflexivo, mais voltado para o destino pessoal onde 

deve chegar: “Cheguei aqui e descobri / que sempre estive aqui”. 

A parceria de composição e interpretação com Humberto Gessinger 

acrescenta um outro ingrediente à canção. Gessinger, natural de Porto Alegre, 

consagrado cantor, compositor, escritor e band-leader do grupo Engenheiros do Hawaii, 

une-se a Bebeto Alves para uma parceria que reflete sobre um momento maduro da 

carreira de ambos. Com pesadas influências do rock’n roll e do pop, construíram 

carreiras duradouras por caminhos diferentes – Bebeto Alves com uma musicalidade 

mais ligada à mistura entre rock’n roll e tradições gaúchas do que Gessinger. 

Nessa música, Milonga Orientao, eles parecem encontrar-se para comparar 

suas trajetórias, vendo pontos em comum, e dialogar as experiências trilhadas. Isso 

aparece musicalmente quando ao cantar, primeiramente, eles se alternam nos versos e, 

posteriormente, eles cantam juntos. Ademais palavra “companheiro” aumenta essa 

noção de camaradagem, de cumplicidade, de ligação que o encontro representa. 

Para reforçar o simbolismo da parceria e do significado da letra, gravaram 

um clip (ALVES/GESSINGER, 2014) em que aparecem caminhando por estradas, ora 

separados, ora juntos. Em entrevista, Humberto Gessinger explica essa preocupação de 

Bebeto Alves em refletir sobre a identidade da música gaúcha: 

O Bebeto Alves é um cara que tem intuições incríveis sobre a 

música e seu lugar no mundo. Às vezes nós, gaúchos, 

encucamos muito com questões que ele resolve sem alarde, com 
palavras e acordes. Fizemos Milonga Orientao por e-mail numa 

madrugada. Ele mandou uma gravação da melodia tocando saz 

e na hora eu fiz a letra, gravei e mandei para ele. Eu lembro que 

fiquei ouvindo várias vezes a gravação até amanhecer e “de 
cara” eu fiquei sabendo que tinha uma coisa forte acontecendo 

ali. (GESSINGER, 2014) 

Acompanhados por uma instrumentação que mescla guitarra distorcida 

(ALVES/GESSINGER, 2014), contrabaixo e bateria (tradicionais do rock) com gaita
81

 

e instrumentos rústicos de percussão (como o bombo-leguero), Bebeto Alves utilizando 

o saz, (instrumento de cordas de origem árabe), Humberto Gessinger assume uma viola. 

                                                             
81 Conhecida como acordeom ou sanfona em outras partes do Brasil. 
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Essa mistura parece indicar que há algo de árabe na musicalidade gaúcha mas também 

algo dos pampas (a gaita e a viola).  

Estar na esquina, no lugar “onde o vento faz a curva”, no limite da 

perspectiva pode ser compreendido como uma referência ao sul, à característica 

longínqua da paisagem pampeira. Falar a partir desse lugar, ou melhor, compor e 

cantar uma milonga a partir dele, é uma atitude de reflexão e de constatação: “sempre 

estive aqui”.  

O título da canção Milonga Orientao, pode ser interpretado de várias 

maneiras, mesmo porque essas palavras não são explicadas na canção, deixando “em 

aberto” seu significado. Mas uma maneira que nos parece interessante é entendermos 

que, em primeiro lugar, milonga é um dos símbolos musicais do sul e, portanto, compor 

uma milonga é tentar refletir um pouco do universo gaúcho. 

Por outro lado, a palavra orientao pode ser compreendida como uma 

decorrência de “oriente” no sentido de como algumas pessoas referem-se aos uruguaios: 

“orientais” (pelo nome oficial do país ser “República Oriental del Uruguay). Esta 

milonga estaria, portanto, ligada à fronteira com os “orientais” uruguaios. Ao mesmo 

tempo, o final “tao” pode ser interpretada como uma ligação ao “taoísmo”, corrente 

filosófica chinesa cujo significado estrito de Tao é “caminho”.  

Essas informações não estão disponíveis claramente na canção, mas podem 

nos dar uma dica de compreensão para a música. O caminho, a passagem à qual os 

compositores se referem está na composição de suas vidas e nessa travessia, elementos 

importantes, quiçá musicais, vão aparecendo, como a musicalidade, os instrumentos 

(árabes, gaúchos e próprios do rock) e o companheirismo com camaradas que tem 

trajetórias parecidas. O caminho, no fim, levou ao mesmo lugar do início da caminhada, 

mas agora os compositores já possuem muito mais “bagagem”, vivência e maturidade 

do que no início do percurso. 
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17 – Aventureiro – Raul Ellwanger
82

 

 

Aventureiro 

Cabelos largos ao vento (bis) 

 

Sempre que viajo 

Levo nos olhos 

Pecados, silêncios, despedidas 

Zarpar campeireando a liberdade 

Coração lenha seca de soluços 

Aos suspiros e aos pedaços pelas docas 

Entre amigos exilados e drogados 

Tripulantes d’aguardente e d’aventura 

 

É o punhal, é o punhal, é o punhal da solidão nos tocaiando 

É o punhal, é o punhal, é o punhal da solidão nos tocaiando 

 

Aventureiro 

Cabelos largos ao vento (bis) 

 

Dedos lavradores d’horizontes 

Carinhos e agrados na chegança 

Que me importa quem me chora na distância 

Se amanhã me deito com Valparaíso 

Migrante de um Outubro liberado 

Passageiro cantador que Deus me ajude 

Delirando no olhar da juventude 

 

Singrar, singrar, singrar até sempre mais 

Singrar, singrar, singrar até sempre mais 

 

Essa canção, que possui grande carga de tristeza tanto no canto de Ellwanger 

quanto na solidão do violão dedilhado, mostra um pouco da relação do compositor com as 

viagens e com a conjuntura violenta que o cercava. A solidão, os amigos que passavam por 

problemas e a tristeza da despedida são sentimentos que, apesar de melancólicos, parecem 

ser transmutados pela rotina de quem viaja com frequência, pelo ideal de liberdade e pela 

força da juventude. 

                                                             
82 Voz, violão e arranjo – Raul Ellwanger 

 

Disco: Boa Maré 

Faixa: 20 

Ano: 2004 

Gravadora: Gravação Independente / Edição Privada 
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A referência ao ambiente marítimo, apesar de um pouco dissonante do que nos 

acostumamos ao compreendermos a paisagem fronteiriça, é relacionável às outras canções 

de Ellwanger (por exemplo, em Pequeno Exilado). O compositor explica que essa canção 

veio da inspiração de leituras do poeta Raul González Tuñón: 

Ele tem ali muitos poemas escritos em Santos onde andou 

vagabundeando na juventude, amando as meninas do cais, ouvindo 
o samba dos estivadores, tomando todas e fumando alguns.  Como 

aconteceu também aos espertos Neruda, futuro diplomata 

namorador na Birmania, e Ho-Chi-Min, marinheiro ali mesmo em 

Santos. Se ve que o ar marinho faz bem aos poetas e sonhadores 
em geral...  

Afanadas por mim as palavras, foi-se armando a letra de 

“Aventureiro”, onde identifico um certo retrato de meu irmão 
Roberto, sempre às voltas com barcos, mariscos, sonhos, amores e 

perdas (ELLWANGER, 2015, s/p). 

 

É importante notarmos que nas canções de Ellwanger, as expressões no 

presente nos transmitem uma presentificação, uma noção de quem, naquele momento, não 

pensava nas memórias e muito abstratamente projetava um futuro – de liberdade. Assim 

podemos fazer um paralelo com os versos “Sempre que viajo / Levo nos olhos” dessa 

música com “Vou pelos campos da minha terra” de O Gaúcho e “Eu te procuro lá” da 

canção homônima. Apenas em Fronteiras há um uso de verbos no passado, como quem 

rememora fatos relevantes. 

Tal característica pode ser ressaltada a partir do destaque que demos, no 

primeiro capítulo dessa tese, à ideia de fronteira como lugar onde as relações com a 

alteridade são frequentes e, por isso, re-presentificadas. Ao elaborar seus versos no 

presente, Ellwanger não apenas informa a ação que exercia, mas transmite a sensação de 

que, naquele momento, o presente era o ponto de partida, era sua referência de 

pensamento.  

O importante de percebermos tal característica está no fato de serem canções 

que trabalhavam com a ditadura militar sem projetar um passado nostálgico nem um futuro 

utópico. Apesar de ser extremamente crítico à ditadura, essa não é exatamente uma canção 

de protesto, no conceito estrito de engajamento, pois não visava “educar” a população para 

reagir contra o regime opressor. Essa canção tem contexto complexo como fundo, mas se 

refere às experiências trágicas de quem precisou atravessar forçosamente fronteiras. 
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A paisagem campeira, aberta, infinita, é equiparada com a ideia de vastidão da 

liberdade mas, diferentemente de outras suas canções, a solidão do violão não acompanha 

os tradicionais instrumentos da bossa-nova. Os versos que compõem o refrão são espécies 

de gritos, que foram devidamente preparados pela musicalidade. Nos explica Ellwanger 

que houve toda uma preocupação para com a forma de se expressar: 

No refrão, ao repetir se faz uma troca a uma oitava mais aguda, 

como para poder gritar a palavra ‘aventureiro’. A parte B tem um 

começo melódico e harmônico algo vacilante, reiterativo sobre 4 

longos versos, para então engrenar numa cadencia modulante cheia 

de dinamismo que leva aos 2 versos finais quase como 

exclamações de medo e desejo, como o punhal tocaiando e o eterno 

singrar do mar infinito (ELLWANGER, 2015, s/p). 

O fato de a canção terminar em efeito fade-out nos transmite a ideia de 

progressão ao infinito, de que a canção continua indefinidamente seu percurso apesar de 

seu término formal. Esse ornamento é muito expressivo quando observamos os casos em 

que ele não é usado. Por exemplo, na canção seguinte, Ramilonga, os versos finais “nada 

mais” são usados para encerrar a fala e a canção ao mesmo tempo, não deixando espaço 

para continuidades.  

 

 

18 – Ramilonga – Vitor Ramil
83

 

 
Chove na tarde fria de Porto Alegre 

Trago sozinho o verde do chimarrão 

Olho o cotidiano, sei que vou embora 

Nunca mais, nunca mais 

Chega em ondas a música da cidade 

Também eu me transformo numa canção 

                                                             
83  Voz, violão de aço, nylon, piano e arranjo – Vitor Ramil 

Contrabaixo acústico – Nico Assumpção 
Tablas, percussão e bateria – Alexandre Fonseca 

Cítara – André Gomes 

Harmonium, vina e tamboura – Roger Scarton 

 

Disco: Ramilonga – A Estética do Frio 

Faixa: 1 

Ano: 1997 

Gravadora: Estúdio Cia dos Técnicos (Rio de Janeiro) 

Selo: Satolep Discos 
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Ares de milonga vão e me carregam 

Por aí, por aí 

Ramilonga, Ramilonga 

Sobrevôo os telhados da Bela Vista 

Na Chácara das Pedras vou me perder 

Noites no Rio Branco, tardes no Bom Fim 

Nunca mais, nunca mais 

O trânsito em transe intenso antecipa a noite 

Riscando estrelas no bronze do temporal 

Ares de milonga vão e me carregam 

Por aí, por aí 

Ramilonga, Ramilonga 

O tango dos guarda-chuvas na Praça XV 

Confere elegância ao passo da multidão 

Triste lambe-lambe, aquém e além do tempo 

Nunca mais, nunca mais 

Do alto da torre a água do rio é limpa 

Guaíba deserto, barcos que não estão 

Ares de milonga vão e me carregam 

Por aí, por aí 

Ramilonga, Ramilonga 

Ruas molhadas, ruas da flor lilás 

Ruas de um anarquista noturno 

Ruas do Armando, ruas do Quintana 

Nunca mais, nunca mais 

Do Alto da Bronze eu vou pra Cidade Baixa 

Depois as estradas, praias e morros 

Ares de milonga vão e me carregam 

Por aí, por aí 

Ramilonga, Ramilonga 

Vaga visão viajo e antevejo a inveja 

De quem descobrir a forma com que me fui 

Ares de milonga sobre Porto Alegre 

Nada mais, nada mais 

 

Se em Satolep, Vitor Ramil nos apresenta sua visão particular de Pelotas, em 

Ramilonga ele faz o mesmo com Porto Alegre. Mas agora ele não mais rememora 
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lembranças aleatoriamente, enquanto transita pela casa. Prefere “passear” pelas paisagens, 

ruas e praças da capital sul-rio-grandense. 

Porém, sua viagem não é exatamente de um transeunte que caminharia, mas de 

alguém que, transformado em canção, sobrevoa, paira sobre a cidade, impulsionado pelo 

fluxo melódico de sua milonga. Visita alguns bairros e regiões (Bela Vista, Chácara das 

Pedras, Cidade Baixa) e, ao fim, parece concluir que tudo é transitório, de que, após 

observá-las, as coisas passam, pois o “nunca mais” ao final da estrofe transmite a ideia da 

irreversibilidade temporal. 

Mas a apreensão da extensão do tempo tem, nessa canção, outra qualidade. 

Assim como em Indo ao pampa e como em Foi no mês que vem
84

, essa viagem remete ao 

uso de interferências do surrealismo, aparecendo também no fantástico de ultrapassar 

duplamente o momento em “triste lambe-lambe aquém e além do tempo”
85

. 

Para expressar esses sentimentos, Ramil construiu uma milonga envolvente, 

“desenhada” sobre a linha melódica de dois violões, com uma percussão bastante discreta e 

o contrabaixo acústico
86

 (de Nico Assumpção) preenchendo os silêncios deixados pelo 

violão, complementa o tom intimista da canção. Os versos são cantados de forma que a o 

silêncio de sua voz seja completado pelos solos de violão. No terceiro verso de cada 

estrofe, há um leve crescente musical, quase dando ares de ansiedade para versos 

conclusivos que seguem. 

Tal aspecto transmite uma sensação de pausa entre a reflexão e a 

materialização das ideias nas palavras. No ato contemplativo do compositor, as imagens 

passam vagarosamente. A suavidade do violão e do contrabaixo acústico (esse último que 

acentua os compassos da milonga) dão a característica de quase um “silêncio musicado”, 

um momento em que a contemplação é tão profunda que a música vem quase como um 

resultado “natural” desse momento. 

Ao contrário de Bebeto Alves que, junto com o rock’n roll, dá um tom mais 

veloz, pesado e realista em Ruas e em Periferia, o flanar de Ramil pela cidade não 

                                                             
84 Música do disco À Beça (1995) – álbum com bastantes influências do rock progressivo 
85 Numa provável referência a um fotógrafo ambulante. 
86 Interessante observarmos que o contrabaixo acústico acentua o tom calmo da música, efeito que talvez não 

fosse alcançado com um contrabaixo elétrico. 
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apreende cruamente todos os aspectos urbanos. Este último opta pelas imagens de leveza 

como as ruas em lilás
87

, a elegância dos guarda-chuvas... 

O refrão e nome da canção, um neologismo advindo do hibridismo entre 

“milonga” e “Ramil”, mostra que a subjetividade, a forma particular com que Ramil 

entende a milonga, é determinante para sua arte. Cantado duas vezes, descendo pela 

melodia, a primeira parte de uma nota mais alta, a segunda “fechando” na nota tonal, o 

neologismo parece reafirmar essa visão particular: primeiro ele depara-se com sua própria 

perspectiva “abrindo” a ideia, em seguida, adéqua-a a canção, pousando-a, como quem 

compreende que sua visão e sua viagem, além de pessoais, estão de acordo com a 

paisagem que ele descreve. 

Após cantar pela terceira e pela quarta vez, o refrão Vitor Ramil acompanha o 

violão com uma vocalização: a fusão de sua voz com a melodia pode ser interpretada como 

a transformação do compositor em sua música (“Também eu me transformo numa canção” 

como ele se refere na segunda estrofe), já que ele parece ter se deixado levar pelo som do 

instrumento e pelas ideias que vagam por sua cabeça. 

A ideia de pairar no ar frio de Porto Alegre dá uma ideia de leveza que 

combina com a forma da canção de maneira que o recurso da aliteração soa bastante 

natural no contexto da música.  De onde viria essa inflexão suave, elegante mas ao mesmo 

tempo forte da canção? Explicou-nos em entrevista, o compositor, que primeiramente a 

milonga possibilita pensar em outros estilos musicais e por isso, para ele, é um emblema: 

É uma música fácil de tocar, simples, boa, e a milonga tem uma 

grande qualidade e é por isso que eu tipo escolhi ela como uma 
música emblemática: porque ela é uma música que se combina 

muito bem com todos os gêneros, entendeu... tu pode tocar um 

rock com uma milonga, tu pode tocar um blues com uma 
milonga... então é uma música que... que eu estava ouvindo... eu 

tava ouvindo outro dia um funk e eu fiquei cantando para minha 

mulher... “olha só, o acento da milonga e do funk casam 

perfeitamente”, tu pode fazer uma milonga, um funk-milonga, por 
exemplo, entendeu?  

A milonga. A mesma que, no início do trabalho, pelas palavras de Borges, vai 

borrando as fronteiras geográficas, aparece para Vitor Ramil como possibilidade de 

                                                             
87 Provavelmente das flores dos jacarandás plantados nas ruas de Porto Alegre 
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esmaecer limites estéticos. O compositor nos explica a relação com o silêncio que esse 

estilo carrega. 

Então a milonga tem essa qualidade... Ao mesmo tempo em que ela 
é uma música que parece extremamente pura, que parece que 

quanto menos nota, menos som ela tiver, mais forte ela vai ser, ela 

tem um outro extremo que ela é uma música que ela se mescla 
muito a outros gêneros... e não é uma música que se mescla, que 

tome conta... não, ela entra, realmente, e ela se funde... ela chega a 

desaparecer na subjacência, vamos dizer, de um outro gênero, 
vamos dizer assim... E então é isso, é isso que eu acho interessante 

na milonga, eu acho que não é à toa que a milonga é uma música 

assim, de raiz no Uruguai, na Argentina e aqui no Rio Grande do 

Sul também... 

 

Nessa segunda fala do compositor, é possível identificarmos uma chave para 

compreendermos parte de sua obra: a ideia de fundir-se. Não apenas porque a milonga é 

um ritmo que permite isso, como explicou claramente. Mas sobretudo porque sua 

personalidade parece caminhar para o mesmo objetivo: em Ramilonga, sob o mesmo 

andamento que sua música, Ramil transforma-se na própria canção; compositor e música, 

artista e obra fundidos na própria arte.  

 

3.3 – Observando o conjunto das canções  

Tal como o Angelus Novus, obra de Klee descrita por Walter Benjamin (1994) 

em sua nona tese sobre a história, gostaríamos de olhar com certa distância para o conjunto 

das canções que escutamos. Não por vermos qualquer catástrofe ou por sermos empurrados 

pelo progresso, mas por podermos, enquanto nos afastamos, ainda guardar uma noção do 

todo. 

Observamos então que optamos por trabalhar de forma inicial com as canções 

em que a fronteira é um lugar multifacetado, ilimitado e, por isso, infinito. É significativo 

então o misto de ritmos (chacareira/malambo) em Fronteiras, que tão bem ensinaram Raul 

Ellwanger a viver. Em seguida, Milonga para los orientales, é uma saudação a essa 

vivência-deslocamento que, vagarosamente, ao seu jeito, vai “borrando” as fronteiras, vai 

transformando o território, unindo diferentes. Foram seguidas, então, pelo rockabilly 

Frontera de Bebeto Alves, e a perspectiva de uma fronteira que lhe compõe a maneira de 

ser por dentro. 
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¿Que se pasa? nos propôs uma visão mais lânguida e ao mesmo tempo 

contemplativa de Bebeto Alves, enquanto Milonga em sete cidades transformou Ramil em 

transeunte de sentimentos e sensações e, por fim Ellwanger nos proporcionou um romance 

fronteiriço em Rosinha, entre a moça que fica e o andante que precisa seguir, mas anseia 

retornar. 

Num segundo momento, as canções evidenciaram a importância do caminhar. 

Novo país, de Bebeto Alves, é um hino aos companheiros que se lançam por estradas em 

busca de descobertas, seguida por Te procuro lá: um momento de mergulho em uma 

viagem sem fim à procura de alguém que é obrigado a fugir Brasil e América Latina 

adentro. 

Depois, iniciamos viagens com bastante carga imaginativa com Indo ao 

pampa, de Ramil, uma jornada espaço-temporal surrealista pelo pampa gaúcho e com 

Pequeno Exilado, um acalanto de Ellwanger sobre a necessidade do exílio já na infância. 

Em Deixando o pago, Ramil nos levou à projeção de um visual horizontal e desértico da 

paisagem pampeira, seguido de Ruas, composição mais vertical, em que Bebeto Alves 

“nos jogou” no turbilhão urbano de descobertas a cada esquina. 

Por fim, nos aprofundamos em algumas canções que refletem como a estrutura 

do pensamento sul-riograndense é construída por essa atitude de deslocar-se, típicas da 

situação de fronteira ou, em outras palavras, como suas identidades são construídas a partir 

dessas experiências. 

Dessa forma, começamos com O Gaúcho, na qual Ellwanger nos fala do 

destemor gauchesco, da necessidade constante de partir, da vastidão do Rio Grande do Sul. 

Essa perspectiva foi complementada por uma cena, quase uma miragem, que mescla a 

planície horizontal com a estrutura plana de uma cidade em Satolep, de Vitor Ramil. Uma 

visão um tanto tradicional da região sul, que foi contrastada com uma realidade mais 

urbana, metropolita e movimentada de Bebeto Alves em Periferia, na qual estar no sul é 

estar na beira, na margem, uma perspectiva em que o movimento vai aglutinando os 

inúmeros novos elementos que aparecem em uma cidade. 

Por último, Milonga Orientao, uma composição de Bebeto Alves e Humberto 

Gessinger, nos mostra como a música serve para uma reflexão sobre o próprio caminhar e 

é seguida de Aventureiro, de Raul Ellwanger, uma ode ao ato de singrar, à viagem e ao 
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deixar-se ir sempre adiante. Ao final, Ramilonga, de Vitor Ramil, uma travessia poética 

por Porto Alegre em que, ao final, ele se confunde com a própria música. 

Ao olhar para o caminho trilhado, nos parece pertinente deixar claro que a 

parcela subjetiva desse itinerário não procurou encerrar o debate, mas responder à questão 

sobre o que há de específico na fronteira sul e como essas particularidades aparecem como 

um discurso musical. 
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Considerações Finais 

Assim como a harmonia é o substrato por onde a melodia percorre, 

imaginamos que esse desfecho deve seguir um caminho não apenas “somatório” do que 

estudamos até aqui, mas numa explanação entre o que foi estudado, entre nossas 

motivações musicais e expectativas meta-históricas. 

Gostaríamos de, preliminarmente, tomar de empréstimo o título do livro de 

Canclini (2008b) transformando-o em uma indagação: que lugar os latino-americanos 

procuram no início do século XXI? Essa pergunta poderia ser respondida de diversas 

formas. Primeiro, porque é provável que, em uma era de incertezas tal qual vivemos 

(dentre elas as migrações e os questionamentos do que é regional e do que é global), não 

sejam os latino-americanos os únicos a estarem procurando o seu lugar no mundo. Em 

segundo lugar, pensando de um ponto de vista meta-histórico, é provável também que toda 

contemporaneidade seja incerta, confusa em relação ao seu futuro, e que cada presente 

questione-se sobre qual caminho seguir. 

O que os nossos tempos possuem de diferente é que, de acordo com Stuart Hall 

(2000), há uma fragmentação, uma descentralização que coloca em xeque constantemente 

o ser humano. O que a fronteira gaúcha tem de singular é a situação de fronteira, a sua 

bagagem histórica relacionada com Uruguai e Argentina. O que nossos compositores 

apresentam de novo é a capacidade de trânsito e diálogo entre essas culturas – e ainda entre 

aspectos de outros gêneros musicais como a bossa nova, a música indiana ou o rock’n roll; 

característica que havia sido precedida pelo grupo Almôndegas mas que, após o Paralelo 

30, ganhou força entre vários artistas. 

Canclini (2008b) nos auxilia a pensar em como uma agenda política que 

valorize cooperação e a diversidade latino-americana pode representar um caminho 

interessante, principalmente quando se trata de alteridade e paz, dentro de um cenário 

internacional conturbado. 

As políticas transnacionais em relação a nossos governos e 

sociedades dificilmente mudarão se não elaborarmos posições 
próprias. Deve partir de nós uma visão mais atenta à complexidade 

sociocultural da América-Latina afim de imaginar outra 

globalização para além das mercadorias [...] agora precisamos 

pensar maneiras de conquistar uma cultura política, democrática e 
intercultural em que os debates e os tribunais internacionais entrem 

em ação antes das armas. E também pensar melhor por que em 

diferentes épocas a cultura é considerada uma chance de 
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transformar os combates em danças, as comemorações e perdas em 

cantos e filmes, de receber o que não nos agrada nos outros com 

humor e argumentos (CANCLINI, 2008b, p. 108,109). 

Para o autor, o intercâmbio cultural tem um poder de coesão social 

significativo, pois garante o conhecimento recíproco, a conexão, a cooperação e a 

solidariedade entre os povos. Canclini entende que é preciso que, diante do duplo risco 

entre uma globalização desenfreada e uma resistência niilista à essa globalização, o artista 

adote constantemente uma postura crítica nesse processo. Essa posição do autor entra em 

acordo com pelo menos outros dois autores. Primeiramente, observamos essa mesma 

postura em Gullar. Ao analisar o papel da arte e sua relação com a diversidade de 

manifestações, de concepções, de estéticas, entende que há um papel transitório, que só 

pode vir do convívio e da tolerância, um caminho que irá levar à postura crítica.  

Mas a tolerância não implica a ausência da visão crítica e de 
compromisso. Já o debate das ideias compreende a crítica das 

ideias. O próprio trabalho do artista é crítico, pois questiona, 

quando trabalha criadoramente, suas próprias concepções e 
formulações. Num outro nível atua a crítica da arte, que deve 

procurar compreender a complexidade do fenômeno artístico, 

desfazer os preconceitos e tanto quanto possível abrir perspectivas 

fecundas para a indagação artística. A crítica incluirá certamente a 
visão de conjunto do processo cultural e social, contribuindo para 

que o artista se situe dentro dele (GULLAR, 2003, p.100). 

 

Entretanto, Ferreira Gullar, admitindo essa tolerância e coexistência, nos alerta 

para que o artista tenha lucidez para discernir o que é imitação de expressões estrangeiras 

de uma experiência genuína da arte
88

. 

Em segundo lugar, dentro do papel específico da música no Brasil, lembramos 

que, para Santuza Cambraia Naves (2010), devido às nossas especificidades históricas, o 

compositor brasileiro obteve um status de intelectual moderno, símbolo de uma postura 

que, através da clareza de ideias e do carisma da música, consegue atingir seu público. Seu 

argumento de que “ao estender a atitude crítica para além dos aspectos formais da canção, 

o compositor popular tornou-se um pensador da cultura” (NAVES, 2010, p. 20-21) nos 

auxilia bastante a entender que, no século XXI que se inicia, a música pode nos 

proporcionar uma reflexão sobre nossos dilemas culturais. 

                                                             
88  Ainda que tomemos as palavras de Ferreira Gullar quando se refere a uma arte genuína, cientes da 

complexidade desse termo e do desencadeamento de problematizações que ele sugere, não entraremos nesse 

debate. Apenas usamos as palavras de Gullar para compreendermos sua perspectiva de uma arte que possa 

ser tomada como expressão original, e não uma mera cópia. 
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Ao propor um itinerário pelo papel crítico da música no século XX, Naves 

analisa que nos anos de 1920 o samba foi preenchido de coloquialidade, da estética do 

malandro, por Noel Rosa e Lamartine Babo. Nos anos 1950 o samba ganhou ares de 

internacionalização com a influência do cool jazz e do blues, o que levou, nas duas décadas 

seguintes, a um processo de “desconstrução da canção” (NAVES, 2010, p. 95) como forma 

de crítica. 

Esse processo foi perpassado pelo movimento da Tropicália, numa ideia de 

vivenciar não a herança do passado nem a esperança no futuro, mas sim a investida no 

presente. Segundo a autora, a Tropicália não é uma forma de ruptura utópica pois não 

abandonava o passado; ao contrário, trazia-o para o presente. Não separando o passado 

nem idealizando do futuro, foi a inspiração hedonista de viver o presente uma 

transformação radical na forma de enxergar a música.  

Nas palavras da autora 

Podemos então pensar, de certa forma, a introdução da guitarra e 
do rock naquele momento histórico como reveladora da 

substituição de uma retórica utópica por uma estética do aqui e 

agora. Esse tema da conversão ao cotidiano tem muito em comum 
com a sensibilidade denominada por Octávio Paz (em Os filhos do 

barro, p. 194-195) de “pós-utópica”, que se desenvolveria 

principalmente no pós-Segunda Guerra e que questionaria 
profundamente a crença dos “modernos” na ruptura com o passado 

e com o presente em nome da redenção a ser realizada no futuro 

(NAVES, 2010, p. 110). 

Dessa forma, os experimentalismos, as cisões abruptas, as tensões e 

descompassos são marcas dessa desconstrução da canção nas décadas de 1970-80, que 

aparecem tanto na ideia de contracultura como em músicas de Caetano Veloso, Jards 

Macalé e depois em Arrigo Barnabé e Itamar Assumpção. 

Nesse momento, observamos que o nosso objeto de pesquisa, incialmente, 

situa-se nesse trânsito da canção nacional. A abertura que nossos compositores 

propuseram e que tantas vezes evocamos, está na raiz interpretativa desse trabalho, faz 

parte de um momento histórico de novos horizontes para a música brasileira. Os três 

compositores que escolhemos, guardando a semelhança de pertencer a esse contexto e a 

uma atmosfera gaúcha de “existência”, cada qual com seu ponto de vista diferente, 

responderam a essa abertura conforme seus valores, suas influências, suas perspectivas e 

expectativas. 
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Para nos aproximar da música e da persona dos compositores, optamos por 

investigar suas canções pela sua historicidade. Além de ser própria de um trabalho no 

âmbito da ciência histórica, essa perspectiva nos viabilizou uma visão ampla, que contasse 

não apenas com a apreciação musical em si, mas com as possibilidades investigativas que 

o objeto musical nos proporciona. 

Paulo Costa Lima (2010), ao relatar vários caminhos da intepretação musical, 

em um deles, aponta  

a esperança de suspensão dos enfoques teóricos tradicionais em 

prol de uma priorização da experiência musical; ou seja, a busca de 
ferramentas da fenomenologia, para tratar dos aspectos mais 

diretos da vivência sonora/musical – tempo, espaço, sentimento e 

jogo (LIMA, 2010, p. 61). 

Experiência e vivência, então, nos conduziram não apenas à historicidade de 

um trabalho que explicasse os personagens pelas suas origens, mas à sensibilidades 

múltiplas que nos guiaram pelos meandros da pesquisa. 

Dessa forma, recorremos, primeiramente, às entrevistas, que tanto 

enriqueceram o trabalho, por várias vezes, significativamente, nos reorientaram em relação 

às interpretações. Os textos, depoimentos e produções paralelas dos compositores nos 

possibilitaram enxergar várias de suas semelhanças e diferenças. 

Durante esse período, foi muito significativo a concomitância de produção de 

elementos que colaboraram muito e por vezes complementaram nossa pesquisa e ao 

mesmo tempo evidenciaram a relevância de nossa reflexão. Por exemplo, o depoimento de 

Raul Ellwanger na Comissão Nacional da Verdade
89

, revelando seus medos, 

conhecimentos, esperanças e anseios, e como trabalhou esses sentimentos em suas canções.  

Igualmente, ao longo da pesquisa fomos surpreendidos com duas gratas 

produções cinematográficas: A Linha Fria do Horizonte (2014) e Mais uma canção (2013) 

foram dois filmes que não só nos mostraram que estávamos em um caminho interpretativo 

interessante como também contribuíram para esclarecimento de dúvidas e aprofundamento 

de ideias. 

Observar como algumas de nossas ideias se coadunam com o pensamento e 

reflexão de outros autores nos deu bastante entusiasmo para embrenharmo-nos no tema e 

                                                             
89 Localizável no endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=_jGOmfiI61A. 

https://www.youtube.com/watch?v=_jGOmfiI61A
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na carreira dos compositores. Entretanto, por outro lado (e principalmente), essas 

produções contribuíram para refletirmos ainda mais sobre o objeto de pesquisa do nosso 

ponto de vista historiográfico. Em outras palavras, estando nossos personagens de pesquisa 

sendo vislumbrados de outras perspectivas, agora como historiadores, conseguirmos pensar 

esse objeto musical posto em cena. 

Retornando à ideia de Lima (2010), experiência e vivência nos ajudaram, por 

outro lado, como historiadores da música, a construir uma linguagem que estivesse de 

acordo com a demanda do nosso objeto. Ajudaram-nos tanto especificamente acerca da 

música enquanto objeto histórico quanto o convívio com músicos que nos alertaram, aqui e 

ali, sobre pontos importantes do nosso material sonoro. 

É interessante percebermos que na pesquisa de história e música existem 

especificidades importantes. Uma música produzida na fronteira é essencialmente 

diferente, por exemplo, de grupos como Congos ou Ternos de Capotês ou dos improvisos 

bascos, onde a repetição periódica do ritual dá sentido à festa e à música. Uma pesquisa 

sobre esses grupos exige uma vivência diferente, que participe da festa, da noção de 

conjunto. 

Nosso objeto fronteiriço, por ser singular, nos exigiu uma adaptação de nossa 

vivência, nos demandou um olhar de viajante para poder adquirir experiência 

interpretativa. Nossas viagens ao sul do Brasil e à Buenos Aires serviram não apenas para 

realizar entrevistas, mas para conhecer os ares fronteiriços das cidades que inspiraram os 

compositores. Estando em Porto Alegre, pudemos ler os jornais argentinos e uruguaios, 

conhecer círculos musicais noturnos; em Pelotas, caminhamos pela planície e sentimos o 

frio e o silêncio que inspiraram Satolep. A diferença produzida pela fronteira produz a 

originalidade de cada nova experiência e conseguimos, com essa vivência, nos aproximar 

desse conhecimento.  

Quando vivenciamos parte da fronteira sul, conseguimos ir de encontro ao 

conceito de involução, utilizado por Silva (2012), invocado anteriormente nesse trabalho. 

As canções Deixando o pago, Aventureiro e Periferia nos pareceram muito mais próximas 

e passíveis de compreensão. Nessa trajetória, tivemos a possibilidade de reconstruir a 

surpresa pela qual passamos quando nos deparamos com algo desconhecido.  

Nesse sentido é que pudemos enxergar o Paralelo 30 como o símbolo do início 

de uma nova fase da música gaúcha. A partir desse disco, o imaginário gaúcho pode ser 
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vislumbrado não mais enclausurado pelos essencialismos tradicionais, que parecem afastar 

essa cultura de diálogos mas, por um lado, pela noção aberta de ruptura constante que ele 

ajudou a propagar (lembrando a ideia de desconstrução da canção, de Naves (2010)) e, por 

outro lado, pelo diálogo entre tradicionalismos, permanências em relação à modernidades, 

vicissitudes e inovações.  

Acreditamos que nossa pesquisa também ajuda a redimensionar a cultura 

gaúcha, saindo do lugar-comum de que a música dessa região restringe-se ao 

tradicionalismo folclórico. Clichê esse refutado pelos três compositores em nossas 

entrevistas e que motivou Vitor Ramil a pensar parte de sua obra: 

[...] eu já ouvi muito: “ah, no sul só tem branco, os caras só querem 
trabalhar, só tem intelectual, lá não sai música” Eu já ouvi muito 

isso assim... ou então aquela coisa de folclore, aquela coisa de 

gaúcho, “os curitibanos são todos uns poloneses, todo mundo é 
jogo duro de cintura”, a gente ouve muito, o sul ouve muito isso 

em relação ao Brasil. Então quando eu proponho a Estética do Frio 

é um pouco chamando a atenção para isso... a gente não faz então 
parte dessa estética “tropical”, entre aspas, mas ao mesmo tempo, 

eu pensava assim, ao mesmo tempo nós não temos uma estética do 

frio, que fale de nós com propriedade... onde é que ela está, como é 

que ela é... entendeu... assim, eu comecei nas minhas reflexões a 
provocar exatamente como é que a gente se sente aqui nessa 

posição...  

A cultura brasileira, por sua amplitude imensa, possui uma multiplicidade 

difícil de ser compreendida. Isso leva a esferas onde ela se comunica plenamente e, 

contrariamente, a outros espaços onde isso não é possível. Esse trabalho foi uma tentativa 

de diminuir a distância entre espaços onde a comunicação é deficiente. 

Lidar com a surpresa de uma música fronteiriça proporcionou a esse trabalho a 

tentativa de sair dum estereótipo apressado de música gaúcha como algo meramente 

folclórico, tradicionalesco. Para tanto, a escuta de artistas de natureza completamente 

diferente dos músicos analisados (do jazz, do rock’n roll, do samba, etc) em citações e 

breves análises de artistas advindos de outras culturas, nos ajudou em pelo menos três 

aspectos: primeiramente, não apenas nos permitiu distinguir melhor as expressões da 

música gaúcha específica composta por Vitor Ramil, Bebeto Alves e Raul Ellwanger de 

outros compositores; em segundo lugar, nos forneceu bases para pensarmos a abrangência 

do fenômeno musical, ou seja, as canções desses compositores como objetos multi-

facetados, influenciados e influenciadores da cultura; em terceiro, escutar 

desinteressadamente música de todo tipo, participar do seu “belo”, experimentar seu 
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sublime, nos enriqueceu e nos despertou sensibilidades para a compreensão dos 

compositores escolhidos, para lidar com as surpresas que tais músicas nos reservaram.  

Uma dessas foi a presença de elementos de influência surrealista nas canções. 

A manifestação de catarse na última canção analisada, quando o compositor diz que se 

transformou numa canção, nos leva imediatamente às reflexões levadas a efeito do 

segundo capítulo desta tese: “O homem não é mais artista, tornou-se obra de arte: a força 

artística de toda a natureza, para a deliciosa satisfação do uno primordial, revela-se aqui o 

frêmito da embriaguez.” (NIETZSCHE apud DIAS, 2005, p. 30). 

Nietzsche nos auxilia a compreender que o impulso criador pode provocar essa 

ligação intuitiva entre compositor e música. Dessa forma, podemos entender (apenas para 

citarmos três exemplos) não somente Ramilonga, mas também o rockabilly Frontera, de 

Bebeto Alves e o grito de liberdade em Aventureiro de Raul Ellwanger. 

O estranhamento que tivemos ao ouvir essas canções pela primeira vez, que 

descrevemos no início desse trabalho, incitou uma investigação que buscasse não apenas o 

sentido semântico das letras, mas esse caráter profundo de fruição estética. Acreditamos 

que as palavras de Nietzsche iluminam nosso caminho e possibilitam uma compreensão. 

Retomando a argumentação que levantamos no final do segundo capítulo, mas 

agora à luz da escuta atenta e intepretação musical que fizemos no último capítulo, temos 

condições de afirmar que a música produzida em uma situação de fronteira, por sua 

condição de representificação constante, seu contato com a surpresa e com a aceitação do 

outro, reflete a ultrapassagem dos limites, tanto físicos quanto humanos. Coexistências.  

Mas o caso da tríplice fronteira platina mostra especificidades ainda mais 

intrigantes: os idiomas convergentes, os passados nacionais em comum, a paisagem 

pampeira horizontal convivendo com o cosmopolitismo efervescente das cidades 

fronteiriças e o momento de reabertura política do final da década de 1970 no Brasil são 

características bem especificas desta tríplice fronteira. 

Esses valores não aparecem apenas nas letras das canções que vislumbramos 

acima como na forma de fazer música: por um lado, a milonga é revisitada e reconstruída 

de diferentes maneiras; enquanto, por outro lado, há influências marcantes da bossa-nova, 

do rock’n roll, do experimentalismo, da música indiana e de seus instrumentos. 
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Ao retomarmos nossa tese, levantada anteriormente, podemos concluir que 

nossos poetas-sacerdotes pós-modernos de Hermes incorporam sua arte, transformam-se 

nela tanto no rememorar de suas lembranças quanto no fazer musical. Nosso continente 

poroso facilita essa aventura. Por transitarem por contextos diferentes, também se 

modificam: ora é o gaúcho que, sobre seu cavalo, pampea pela planície infinita da 

horizontalidade, ora é o contemplador inabalável, ora é o flâneur metropolitano, ora é o 

descobridor de novos e escondidos países que encontram-se sob o desdobramento da 

fronteira. O hibridismo não é apenas uma constatação, mas um ponto de partida para 

inúmeras possibilidades. Mas a afirmação da existência desses músicos está ligada tanto à 

fronteira fortuita do pampa e das cidades fronteiriças, quanto à uma noção de brasilidade 

repensada em suas músicas e igualmente às suas atitudes em arriscar-se em composições 

que fogem do tradicional, admitindo diversas influências, a fim de alcançar horizontes que 

ultrapassam esse contexto. Nossa tese entende que há nesse risco algo de novo e 

representativo tanto da condição híbrida da fronteira quanto no momento de abertura 

democrática que o país viveu após 1978. 

Em outras palavras, experimentar novas aberturas, novas passagens, foi o 

caminho escolhido por esses músicos fronteiriços para demonstrar que há nesse contexto 

uma exacerbação de valores que não poderiam mais ser representados pelas tradicionais 

expressões musicais gaúchas. Essa “loucura que eles representam”, utilizando mais uma 

vez as palavras de Leminski (2012), é que torna significativa sua existência como músico, 

que fez do disco Paralelo 30 algo de memorável e deflagrador de aberturas na música 

gaúcha. 

A forma como cada um deles escolheu para afirmar sua existência foi 

diferente. Vitor Ramil elaborou uma estética própria, baseada no frio como emblema 

gaúcho dentro da realidade nacional e na milonga (com seus silêncios) como possível 

elemento de manifestação e reflexão dessa realidade. 

No filme Mais uma canção, Vitor Ramil explica que a geração de Bebeto 

Alves, por vir de um momento pós-tropicalista, vinha de um momento em que se 

misturava mais as coisas, em que se ficava mais à vontade para isso. Se, para Ramil, a 

milonga é um referencial, um conceito, como ele se refere, para Bebeto Alves ela é parte 

do projeto: ele vagueia por ela, não se fixando, mas indo e voltando por ela. Mas, segundo 
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Ramil, é preciso observar que o aspecto em comum é que nenhum deles faz a milonga 

tradicional. 

Bebeto Alves tem um caráter mais nômade, mais mutável. “O Bebeto Alves é 

um cara que muda sempre para se manter fiel a ele mesmo”, como se refere Juarez Fonseca 

no mesmo filme. Sua característica de se adaptar, de experimentar sempre algo de moderno 

aparece bastante em suas canções. Ele explica que participar de vários projetos possibilitou 

estar “infectado” por várias formas de criação. Por isso, ele se define, ao final, como um 

criador. Mas uma criação que, a nosso ver, depende muito da experimentação, de uma 

nova situação. 

Já no caso de Raul Ellwanger, no encarte do disco Boa Maré, ao fazer uma 

análise de sua carreira, nos indica também um pouco do que espera como músico: 

Foi por tudo isso que supus que poderia ser compositor. Passaram-

se anos de militância, de exílio, de aprendizado, de absorção da 
diversidade. Comecei uma carreira (um tanto atrasada), obtive 

reconhecimentos, tive canções gravadas por cantores(as) 

extraordinários, fiz centenas de apresentações, participei dos 

movimentos de músicos e sindicatos, toquei em atos de 
solidariedade aqui e fora daqui, estive no exterior, lá cantei e editei 

discos. Sinto que cheguei ao coração de muita gente e lá joguei um 

perfume de beleza, um átimo de esperança, um grão de 
inconformismo, um broto de amor. (ELLWANGER, 2004, p. 2) 

 

Chegamos a esse momento conclusivo após, tendo exposto as análises das 

canções, retomarmos nossa hipótese inicial a fim de consolidá-la e nosso argumento 

relacionado à condição da música produzida a partir da tríplice fronteira no final do século 

XX e início do século XXI. Como todas as condições históricas são singulares e 

particulares em si mesmas, é dessa conjuntura única que podemos enxergar esses três 

compositores. 

Caberia aqui um contra-argumento interessante: “se esse contexto é único, não 

seria natural e óbvio que essas músicas refletissem essa condição histórica?” Em nossa 

opinião, esse caminho não é tão “natural”. Em primeiro lugar porque nem a história nem a 

arte se pautam em pura “causa” e “consequência” para existir; elas não emergem 

simplesmente; o que nos leva a constatar, em segundo lugar, que é o ser humano, e não seu 

contexto, que compõe uma canção; é o compositor quem tem inspiração, que usa da 

linguagem para exprimir seus sentimentos; é a subjetividade, suas memórias, seus 

compassos e descompassos, suas harmonias e desarmonias, seus momentos que deságuam 
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numa composição. Em última instância, é preciso destacar o fator humano, pois é o músico 

que leva a tarefa a cabo, aglutinando informações e transfigurando-as, fundindo-as, em sua 

obra, traduzindo em sons os seus anseios. 

Nesse sentido, ao discutir como a arte brasileira é uma questão aberta, nos 

auxilia Ferreira Gullar: 

Deve-se, no entanto, ter em mente que a fonte da criação artística é 
a experiência particular, ou seja, o reflexo do que o artista vive, 

experimenta, conhece da vida, do meio. Essa experiência não 

exclui, mas antes implica a massa de informações acumuladas nele 
e que têm as mais próximas e mais distantes origens. A obra é a 

síntese e a superação desses dados, a transcendência do particular 

nele mesmo, a transfiguração de seus elementos. Por isso, imaginar 

uma arte puramente nacional ou regional ou individual não 
corresponde à realidade. É certo, porém, que, se os elementos 

contraditórios não se fundem numa expressão própria, o que nasce 

não é arte nacional, nem regional, nem internacional: não é nada. 
(GULLAR, 2003, p. 100). 

Se, em algum momento, podemos ver uma abertura da música tradicional em 

direção a experimentações, é porque em algum momento esses compositores correram o 

risco de sintetizar elementos e ao mesmo tempo superá-los. Nas palavras do poeta 

Torquato Neto, “um poeta não se faz com versos. É o risco. É estar sempre a perigo e sem 

medo. É inventar o perigo.” (Torquato Neto, 1982, p. 63)
90

 É uma frase que muito se 

coaduna com essa situação-limite. Por isso o lançar-se é tão importante e tão caro. Muitos 

não o fizeram. Esses três sim. Arriscar-se é criar. 

Tentamos mostrar que, sendo a música uma forma de sustentar a própria 

identidade, afirmar a existência, há um caráter específico no nosso continente: a situação 

fronteiriça do final do século XX e início do século XXI é única pois mescla uma condição 

político-geográfica específica – de intercambialidade cultural –, com um momento 

histórico em que, seja pela pressão dos regimes militares, seja pela abertura mercadológica, 

a fronteira ganha força como um novo lugar, uma nova identidade que se reconstrói 

conforme a cada novo momento. Canclini nos ajuda nesse sentido. 

Procurar outro lugar. Não encontrar, às vezes, mais do que 

promessas. Ser assaltado em terras novas por outros poderosos 

protegidos pelas mesmas leis inéditas, analfabetas, que 
conhecemos no nosso mercado. Contar o que fantasiamos e 

planejamos fazer antes de esbarrar com os ladrões, ou com a mídia 

apressada por transformar o último assalto num reality show: 

                                                             
90 Fragmento do texto “Pessoal e Intransferível”, presente na biografia de Torquato Neto, organizada por 

Wally Salomão e Ana Maria Duarte. 
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imaginar a cultura como essa narrativa, a iminência do que ainda 

não aconteceu, o colapso que talvez ainda possa ser evitado. Contar 

a experiência possível dos outros. Contar com os outros. 
(CANCLINI, 2008b, p 116). 

O homem fronteiriço é aquele que se reformula a cada novo reencontro, que 

“borra” fronteiras por estar disposto a sempre pensar algo novo a partir da alteridade, e a 

música constitui uma possibilidade interpretativa ímpar para compreendermos esse 

fenômeno. 

Frente ao contexto da globalização, o músico na fronteira arrisca-se entre perda 

de identidades tradicionais e da procura por um sentido, e transforma essa atitude em uma 

sonoridade pungente. Qual o lugar dos latino-americanos nesse século? Através da 

especificidade do discurso musical, tentamos aqui oferecer uma tentativa de resposta a essa 

questão: um lugar situado entre o risco e a produção de beleza musical. 

 



234 

 

FONTES 

 

Entrevistas  

Bebeto Alves: entrevista realizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no dia 4 de setembro de 

2012. 

Raul Ellwanger: entrevista realizada na cidade de Porto Alegre no dia 25 de novembro de 

2012. 

Vitor Ramil: na cidade de Pelotas no dia 9 de abril de 2013 

 

Álbuns de referência 

ALVES, Bebeto. Blackbagualnegovéio. Porto Alegre: Gravadora Cultpar / INgrooves – 

Selo UPA!, 2004. 

ALVES, Bebeto. Devoragem. Porto Alegre: Gravadora Estúdio Microservice – Selo: 

Bank7, 2008 

ALVES, Bebeto. Milonga Orientao. Porto Alegre: Gravadora STR, 2014. 

ALVES, Bebeto. Novo País. Rio de Janeiro: Gravadora Som Livre, 1985. 

ALVES, Bebeto. O Maravilhoso Mundo Perdido. Porto Alegre: Estúdio Tec-Audio. Selos 

Fonomídia – Bank7, 2010. 

ELLWANGER, Raul. Boa Maré. Porto Alegre: Gravação Independente / Edição Privada, 

2004. 

ELLWANGER, Raul. Teimoso e vivo. Porto Alegre: Gravação Independente / Edição 

Privada, 1979. 

RAMIL, Vitor.  A paixão de V segundo ele próprio. Rio de Janeiro: RBS / Som Livre, 

1984 /1998. 

RAMIL, Vitor. À beça. Porto Alegre: Revista Capacete – Gravação Independente, 1995. 

RAMIL, Vitor. Délibab. Buenos Aires:  Selo: Satolep Discos 2010. 

RAMIL, Vitor. Longes. Buenos Aires. Selo: Satolep Discos, 2004. 



235 

 

RAMIL, Vitor. Ramilonga – A Estética do Frio. Rio de Janeiro: Estúdio Cia dos Técnicos 

Selo: Satolep Discos, 1997. 

VÁRIOS ARTISTAS. Paralelo 30. Porto Alegre: Gravadora Isaec, 1978 

 

Sites de referência 

Bebeto Alves Site Oficial – www.bebetoalves.com.br 

Vitor Ramil Site Oficial – www.vitorramil.com.br 

  

http://www.bebetoalves.com.br/


236 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALENCAR, M. A. G. ; Imagens, Identidade e Memória na Canção Regionalista. In: 

Gonçalves, Ana Teresa, Souza, Armênia, Serpa, Élio, Bittencourt, Libertad. (Org.). 

Escritas da História: memória e linguagem. 1ªed.Goiânia: Editora da UCG, 2004, v. 18, p. 

111-135. 

ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. O Tempo, o Vento e o Evento: história, espaços e 

deslocamentos nas narrativas de formação do território brasileiro. Conferência realizada 

XXIV Simpósio Nacional de História – ANPUH, História e Multidisciplinariedade: 

territórios e deslocamentos, julho 2007. Disponível em 

http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/docentes/durval/artigos/otempo ovento oevento.pdf 

ARGAN, Giulio Carlo. A arte no século XX. In:_____. Arte e crítica da arte. Lisboa: 

Editorial Estampa, 1998. 

ÁVILA, Arthur Lima de. Caudilhos e fronteiriços – a revolução farroupilha e seus 

vínculos rio-platenses. In: Careli, Sandra da Silva; e Knierim, Luiz Claudio (orgs.). 

Releituras da História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: CORAG, 2011. 

BARRAUD, Henry. Para compreender as músicas de hoje. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

BARROS, Fernando de Moraes. O pensamento musical de Nietzsche. São Paulo: 

Perspectiva: Fapesp, 2007. 

BENJAMIN, Walter. O narrador – considerações sobre a obra de Nicolai Leskov. In: 

Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura; Tradução 

Sérgio Paulo Rouanet. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 197 a 221. [Texto publicado 

pela primeira vez em 1936.] 

__________________. Obras escolhidas III: Charles Baudelaire: Um lírico no auge do 

capitalismo. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

BOAL, Augusto. Manifesto Antitropicalista. Folha da Tarde, 29 de maio de 1968. 

Disponível em http://tropicalia.com.br/eubioticamente-atraidos/polemica/simbolo-da-mais-

burra-alienacao 

BRASIL, Luiz Antônio de Assis. Nosso pampa, tão comum e vário. In. MARTINS, M.H. 

Fronteiras culturais – Brasil, Uruguai e Argentina. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2002. 

http://tropicalia.com.br/eubioticamente-atraidos/polemica/simbolo-da-mais-burra-alienacao
http://tropicalia.com.br/eubioticamente-atraidos/polemica/simbolo-da-mais-burra-alienacao


237 

 

BURKE, P. O mundo como teatro. Estudos de Antropologia Histórica. Tradução de Vanda 

Maria Anastácio. Lisboa: DIFEL, 1992. 

CAMBRIA, Vincenzo. Música e alteridade. In ARAÚJO, Samuel. PAZ, Gaspar. 

CAMBRIA, Vincenzo (orgs) Música em debate – perspectivas interdisciplinares. Rio de 

Janeiro: Mauad X: Faperj, 2008. 

CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da 

modernidade. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008a. 

________________________. Latino-americanos à procura de um lugar neste século. São 

Paulo: Iluminuras, 2008b. 

CAPELATO, Maria Helena. O estado novo: o que trouxe de novo? In: FERREIRA, Jorge; 

DELGADO, Lucila de Almeida Neves (Orgs). O tempo do nacional-estatismo: do início 

da década de 30 ao apogeu do estado novo. O Brasil republicano, v. 2. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira. 2003. 

CARDOSO, Sérgio. O olhar do viajante. In: NOVAES, Adauto. O olhar. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. 

CASTAGNA, Paulo. Das linhas de influência à musicologia da vida (prefácio). In: 

NOGUEIRA, Isabel Porto; MICHELON, Francisca Ferreira; SILVEIRA Jr., Yimi Walter 

Premazzi (orgs.). Música, memória e sociedade ao sul: retrospectiva do Grupo de 

Pesquisa em Musicologia da Universidade Federal de Pelotas (2001-2011). Pelotas, Ed. 

da Ufpel, 2011.  

CHIAPPINI, L. Multiculturalismo e identidade nacional. In. MARTINS, M.H. Fronteiras 

culturais – Brasil, Uruguai e Argentina. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2002. 

CYNTRÃO, S. H. A forma da festa – tropicalismo, a explosão e seus estilhaços. Brasília: 

Editora da Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. 

DE CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano. Petropolis Vozes, 1994. 

DELEUZE, G. Controle e devir. In: DELEUZE, G. Conversações. São Paulo: Trinta e 

Quatro, 1992. p. 209-218. 

DIAS, Márcia Tosta. Os donos da voz. São Paulo: Boitempo Editorial, 2000. 



238 

 

DIAS, Rosa Maria. Nietzsche e a música. São Paulo: Discurso Editorial; Ijuí, RS: 

EDITORA UNIJUÍ, 2005. 

DINIZ, Luiz Antonio Garcia . Seja marginal, seja herói: a figura do herói e do anti-herói 

na obra de Hélio Oiticica. SOLETRAS (UERJ), v. 23, p. 53-66, 2012. 

DOSSE, François. A história à prova do tempo: da história em migalhas ao resgate do 

sentido. Tradução Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Editora UNESP, 2001. 

_______________. O desafio biográfico – escrever uma vida. São Paulo: Edusp, 2009. 

_______________. A história. São Paulo: Editora Unesp, 2012. 

DUARTE, Geni Rosa. GONZALEZ, Emilio. A construção de si e do (no) outro: 

Deslocamentos de músicos na Tríplice Fronteira (Brasil / Argentina / Paraguai). Revista 

Espaço Plural . Ano X . Nº 20 . 1º Semestre 2009. 

ELIAS, Norbert. Mozart – sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Ed., 1995. 

FAVARETTO, Celso. 1996. Tropicália: alegoria, alegria. 2a ed. São Paulo, Ateliê 

Editorial. 

FAOUR, Rodrigo. História Sexual da MPB. Editora Record: São Paulo, 2006. 

FICO, C., FERREIRA, M. ARAUJO, M e QUADRAT, S. (orgs). Ditadura e democracia 

na América Latina. Rio de Janeiro: FGV, 2008.  

FENERICK, José Adriano. Façanhas às próprias custas – a produção musical da 

Vanguarda Paulistana. São Paulo: FAPESP / ANNABLUME, 2007.  

FRANÇOIS, Etienne. A fecundidade da história oral. In. AMADO, J. e FERREIRA, 

Marieta de Moraes. Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da Fundação 

Getúlio Vargas, 1996. 

GARRAMUÑO, Florência. Modernidades primitivas: tango samba e nação. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2009. 

GARCIA, Tânia da Costa. Nova canção: manifesto e manifestações no cenário politico-

mundial dos anos 60. Trabalho completo publicado no VI Congresso de la Rama 

Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de La Música Popular, 

IASPM – 2005. Localizado no endereço eletrônico http://www.iaspmal.net/wp-

content/uploads/2012/01/costagarcia.pdf (visitado em 18/02/2015).  

http://www.iaspmal.net/wp-content/uploads/2012/01/costagarcia.pdf
http://www.iaspmal.net/wp-content/uploads/2012/01/costagarcia.pdf


239 

 

GOLDSTEIN, Norma. Versos, sons, ritmos. São Paulo: Ática, 2006. 

GONÇALVES, A. T. M.. Uma Análise da Damnatio Memoriae de Geta. In: Pedro Paulo 

Abreu Funari; Glaydson José da Silva; Adilton Luís Martins. (Org.). História Antiga: 

Contribuições Brasileiras. 1 ed. São Paulo: Annablume, 2008, v. 1, p. 115-128. 

GULLAR, Ferreira. Argumentação contra a morte da arte. Rio de Janeiro: Revan, 1993. 8ª 

edição, fevereiro de 2003. 

HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, Editora Revista dos 

Tribunais, 1990. 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de janeiro : DP&A, 2000. 

HISSA. Cássio Eduardo Viana. A Mobilidade das fronteiras – inserções da geografia na 

crise da modernidade. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 

JARDIM, Antônio. Música: vigência do pensar poético. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005. 

_______________. Musicologia: a pesquisa e a criação. Sobre o que vem de longe. In 

ARAÚJO, Samuel. PAZ, Gaspar. CAMBRIA, Vincenzo (orgs) Música em debate – 

perspectivas interdisciplinares. Rio de Janeiro: Mauad X: Faperj, 2008. 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos 

históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, Editora Puc-RJ, 2006. 

LEMINSKI, Paulo. Melhores Poemas de Paulo Leminski. / seleção Fred Góes e Avaro 

Martins. 6ª Ed. São Paulo: Global, 2002. 

LENHARDT, Jacques. Fronteiras, fronteiras culturais e globalização. In. MARTINS, 

M.H (org.). Fronteiras culturais – Brasil, Uruguai e Argentina. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 

2002. 

LIMA, Paulo Costa. Música popular e adjacências. Salvador: EDUFBA, 2010. 

LIMA, Sônia Albano. Uma metodologia de interpretação musical. São Paulo: Musa 

Editora, 2005. 

LOWENTHAL, David. Como conhecemos o passado. In: Projeto História: revista do 

Programa de Pós-graduados em História e do Departamento de História da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo n. 0 (1981). São Paulo: EDUC, 1981. 



240 

 

MARTINS, José de Souza. Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano. São 

Paulo: Hucitec, 1997. 

MASTROGREGORI, Massimo. Historiografia e tradição das lembranças. In: 

MALERBA, Jurandir (org.). A história escrita: teoria e história da historiografia. 1ª ed. 

São Paulo: Contexto, 2006, p. 65-94. 

MAYOCK, Rick. Tapando os buracos metafísicos: Beatles, Nietzsche e o problema da 

incompletude. São Paulo: Madras, 2007. 

MORELLI, Rita de Cássia Lahoz. Indústria Fonográfica – um estudo antropológico. 

Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009. 

MÜLLER, Karla Maria. Práticas comunicacionais em espaços de fronteira: os casos de 

Brasil-Argentina e Brasil-Uruguai. In. MARTINS, M.H. Fronteiras culturais – Brasil, 

Uruguai e Argentina. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2002. 

NAPOLITANO, Marcos. A síncope das idéias – a questão da tradição na música popular 

brasileira. 1ª ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2007. 

____________________. História & Música – história cultural da música popular. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2002. 

NAVES, Santuza Cambraia. Canção popular no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2010. 

NERCOLINI, M.J. e WALTENBERG, Lucas. Novos mediadores na crítica musical. In 

Simone Pereira de Sá (org). Rumos da Cultura da Música: negócios, estéticas, linguagens 

e audibilidades. Porto Alegre: Sulina, 2010. (p.227-248) 

NIETZSCHE, Friedrich. II Consideração Intempestiva sobre a utilidade e os 

inconvenientes da História para a vida. In: Escritos sobre história. Tradução Noéli Correia 

de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Ed. PUC-RIO; São Paulo: Loyola, 2005, p. 67 – 178. 

____________________. O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

____________________. O caso Wagner e Nietzsche contra Wagner . São Paulo: 

Companhia das Letras, 1999. 



241 

 

____________________. Crepúsculo dos ídolos. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006. [Texto publicado orginalmente em 1888]. 

NOGUEIRA, Isabel Porto; MICHELON, Francisca Ferreira; SILVEIRA Jr., Yimi Walter 

Premazzi (orgs.). Música, memória e sociedade ao sul: retrospectiva do Grupo de 

Pesquisa em Musicologia da Universidade Federal de Pelotas (2001-2011). Pelotas, Ed. 

da Ufpel, 2011. 

NUNES, Z. C. NUNES, R. C. Dicionário de regionalismo do Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre: Editora Martins Livreiro, 2009 

PAVÓN, Héctor. La identidad , lista para usar. (Entrevista a Suely Rolnik). Clarin, 

Argentina, 22 jul. 2001. www.clarin.com/suplementos/zona/2001-07-22/z-01001.htm 

(apud CANCLINI (2008b)) 

PESAVENTO, S.J. Além das fronteiras. In. MARTINS, M.H. Fronteiras culturais – 

Brasil, Uruguai e Argentina. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2002. 

POMER, Leon. Os conflitos na Bacia do Prata. São Paulo: Brasiliense, 1979. 

PRUSS, Paulo. Paralelo 30. In http://www.gazeta4distrito.com.br/2009/06/fatos-da-

cidade-por-paulo-pruss-2/. Consultado em 22/09/2012. 

RAMIL, Vitor. A estética do frio – conferência em Genebra. L’Esthétique du froid: 

conférence en Genève. Porto Alegre: Satolep Livros, 2004. 

RICŒUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução Alan François. 

Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007. 

_____________. Tempo e narrativa, v. I. Campinas: Papirus, 1994 

RIO, João do. A alma encantadora das ruas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

RIOS FILHO, Paulo. A hibridação cultural como horizonte metodológico na criação de 

música contemporânea. Revista do Conservatório de Música da UFPel Pelotas, nº3, 2010. 

p. 27-57.  

RIOUX, Jean Pierre. Pode-se fazer uma história do presente?. In CHAUVEAU, A. 

TÉTARD, Ph. Questões para a história do presente. Bauru, SP: EDUSC, 1999. 

RODRIGUES, Nelson Antônio Dutra. Os estilos literários e letras de música popular 

brasileira. São Paulo: Arte e ciência, 2003. 

http://www.clarin.com/suplementos/zona/2001-07-22/z-01001.htm
http://www.gazeta4distrito.com.br/2009/06/fatos-da-cidade-por-paulo-pruss-2/
http://www.gazeta4distrito.com.br/2009/06/fatos-da-cidade-por-paulo-pruss-2/


242 

 

ROLNIK, S. Subjetividade Antropofágica / Anthropophagic Subjectivity. In: 

HERKENHOFF, Paulo e PEDROSA, Adriano (Edit.). Arte Contemporânea Brasileira: 

Um e/entre Outro/s , XXIVa Bienal Internacional de São Paulo. São Paulo: Fundação 

Bienal de São Paulo, 1998. P. 128-147. Edição Bilíngue (português/inglês). 

____________, Antropologia Zombi, Disponível em 

http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/Antropzombie.pdf . Acessado 

em 15 de abril de 2013. 

SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. Tradução Rosa 

Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: UFMG, 2007. 

SCHMIEDECKE, N. A. . Canciones folklóricas de América e a proposta de renovação da 

música popular empreendida pela Nova Canção Chilena. In: XXVI Simpósio Nacional de 

História da ANPUH, 2011, São Paulo. Anais do XXVI Simpósio Nacional da ANPUH. 

São Paulo: ANPUH-SP, 2011. v. 1. p. 1-12.  

SCHLEE, A. Integração cultural regional. In. MARTINS, M.H. Fronteiras culturais – 

Brasil, Uruguai e Argentina. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2002. 

SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: UNESP, 2001. []  

SILVA, L.S.D da. O conceito de fronteira em Deleuze e Sarduy. In: Textos de História: 

Revista do Programa de Pós-Graduação em História da UNB. Brasília: UnB, vol. 13, nº 

1/2, 2005. 

_______________. Teorías de la Historia y de la Frontera en los ensayos 

latinoamericanos y caribenhos. Revista Brasileira do Caribe, São Luis, Vol. XII, nº24, 

Jan-Jun 2012, p. 549 – 574. 

_______________ Teses sobre sertão e cidades de fronteira: labirinto e barroco. O Público 

e o Privado, v. 7 , 2007. 

SIMÃO, Ana Regina Falkembach. Da colônia ao império: uma análise da política externa 

brasileira. In: Careli, Sandra da Silva; e Knierim, Luiz Claudio (orgs.). Releituras da 

História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: CORAG, 2011. 

SOUSA, Rainer Gonçalves. Bezerra da Silva e o cenário musical de sua época: entre as 

tradições do samba e a indústria cultural (1970 - 2005). Goiânia, GO, 2009 - Dissertação 

de Mesrado – Departamento de Pós Graduação em História.  



243 

 

SOUZA, Marcos Alves de. O dono da terra: estudo sobre a formação de uma pós-

fronteira no Tocantins. In: SILVA, Luiz Sérgio Duarte da (Org.). Relações cidade-campo: 

fronteiras. Goiânia: Ed.UFG, 2000. 

SQUEFF, E. WISNIK. J.M. O nacional e o popular na cultura brasileira. São Paulo: 

Editora Brasiliense, 2004. 

STANYEK, Jason; PIEKUT, Benjamin. Mortitude: tecnologia do intermundano. In 

Simone Pereira de Sá (org). Rumos da Cultura da Música: negócios, estéticas, linguagens 

e audibilidades. Porto Alegre: Sulina, 2010. (p.11-62) 

STREGA, Enrique Alberto. Bossa nova y nuevo tango: una historia de Vinicius a Astor. 

Buenos Aires: Corregidor, 2009. 

STURZA, Eliana Rosa. Línguas de fronteira: o desconhecido território das práticas 

linguísticas nas fronteiras brasileiras. In Ciência e Cultura: Cienc. Cult. vol.57 no.2 São 

Paulo Apr./June 2005. Acessado no endereço eletrônico 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-

67252005000200021&script=sci_arttext em 02/08/2014. 

SALOMÃO, W., DUARTE, A.M (org). TORQUATO NETO - os últimos dias de paupéria. 

São Paulo: Max Limonad, 1982. 

TABORDA, Márcia. Violão e identidade nacional. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2011. 

TARGA, Luiz Roberto Percoits. O Rio Grande do Sul: fronteira entre duas formações 

históricas. Revista Ensaios FEE, Porto Alegre: 1991. 

TATIT, Luiz. O cancionista. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002a. 

__________. Análise semiótica através das letras. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002b. 

TERRA, Mano. Raízes da América Gaúcha. Florianópolis: Grupo de Arte e Cultura “Ilha 

Xucra”, 1993. 

TINHORÃO, José Ramos. As origens da canção urbana. São Paulo: Editora 34, 2011. 

_____________________. História social da música popular brasileira. São Paulo: 

Editora 34, 1998. 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252005000200021&script=sci_arttext
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252005000200021&script=sci_arttext


244 

 

_____________________. Música popular: os sons que vêm da rua. São Paulo: 

Edições Tinhorão, 1976. 

_____________________. Pequena história da música popular: da modinha à canção de 

protesto. São Paulo: Círculo do Livro, 1974. 

VEPPO, GABRIEL. Un Mango y un Cutillo en el norte: João da Cunha Vargas e Jorge 

Luís Borges em Délibáb de Vitor Ramil. In: Orbis Tertius congreso Internacional, 2013, La 

Plata-Ar. Actas, 2013. v. 1. 

VEYNE, Paul Marie. Como se escreve a história; Foucault revoluciona a História. Trad. 

Alda Baltar e Maria Auxiadora Kneipp. 4ª ed – Brasilia: Editora Universidade de Brasília, 

1998. 

WEINRICH, Harald. Lete. Arte e crítica do esquecimento. Tradução de Lya Luft. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 

WILLIAMS, RICHARD. Kind of Blue – Miles Davis e o álbum que reinventou a música 

moderna. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2011. 

  



245 

 

REFERÊNCIAS FONOGRÁFICAS 

ALVES, Bebeto. Blackbagualnegovéio. Porto Alegre: Gravadora Cultpar / INgrooves – 

Selo UPA!, 2004. 

ALVES, Bebeto. Devoragem. Porto Alegre: Gravadora Estúdio Microservice – Selo: 

Bank7, 2008 

ALVES, Bebeto. Milonga Orientao. Porto Alegre: Gravadora STR, 2014. 

ALVES, Bebeto. Novo País. Rio de Janeiro: Gravadora Som Livre, 1985. 

ALVES, Bebeto. O Maravilhoso Mundo Perdido. Porto Alegre: Estúdio Tec-Audio. Selos 

Fonomídia – Bank7, 2010. 

BALEIRO, Zeca. Lado Z. São Paulo: Universal, 2007. 

BAPTISTA, Arnaldo. Loki. São Paulo: Gravadora Universal - Polygram, 1974. 

BUARQUE, Chico. Chico Buarque Ao Vivo Paris Le Zenith. São Paulo: Gravadora RCA, 

1989. 

CAYMMI, Dorival. Peguei Um Ita no Norte. São Paulo: Odeon, 1945. 

ELLWANGER, Raul. Boa Maré. Porto Alegre: Gravação Independente / Edição Privada, 

2004. 

ELLWANGER, Raul. Teimoso e vivo. Porto Alegre: Gravação Independente / Edição 

Privada, 1979. 

RAMIL, Vitor.  A paixão de V segundo ele próprio. Rio de Janeiro: RBS / Som Livre, 

1984 /1998. 

RAMIL, Vitor. À beça. Porto Alegre: Revista Capacete – Gravação Independente, 1995. 

RAMIL, Vitor. Délibab. Buenos Aires:  Selo: Satolep Discos 2010. 

RAMIL, Vitor. Longes. Buenos Aires. Selo: Satolep Discos, 2004. 

RAMIL, Vitor. Ramilonga – A Estética do Frio. Rio de Janeiro: Estúdio Cia dos Técnicos 

Selo: Satolep Discos, 1997. 

SOSA, Mercedes. El grito de la tierra. Uruguai: Philips, 1977. 

VÁRIOS ARTISTAS. Paralelo 30. Porto Alegre: Gravadora Isaec, 1978 

VELOSO, Caetano. Caetano Veloso. São Paulo: Philips 1968. 

 

 



246 

 

REFERÊNCIAS VIDEOGRÁFICAS 

COELHO, Luciano. A linha fria do horizonte. Brasil: Canal Brasil – Linha Fria Filmes – 

Ancine, 2014 (97 min). 

DERLAN, Alexandre. GOYA FILHO, Rene. Mais uma canção. Porto Alegre: Bank7 – 

AC2 – Estação Filmes, 2013 (96 min). 

 

  



247 

 

SITES CONSULTADOS: 

1. http://www.ibge.gov.br. Acessado em 21 de setembro de 2011. 

2. http://www.sul21.com.br/jornal/2012/09/raul-ellwanger-faco-hoje-a-musica-que-

sonhava-em-1968/ Acessado em 14 de outubro de 2011. 

 

3. Hans Joachim Koellreutter (1915-2005)  

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/HansJKoe.html 

4. Portal do Rio Grande do Sul – http://www.rs.gov.br/o-estado/Simbolos-oficiais/35 

5. Bebeto Alves Site Oficial – www.bebetoalves.com.br  

6. http://www.bebetoalves.com.br/jornal.pdf. Acessado em 23 de outubro de 2012. 

 

7. ALVES, B. GESSINGER H. Milonga orientao. Localizável no endereço eletrônico 

https://www.youtube.com/watch?v=-yu1wnpP_Do. Acessado em 02 de março de 

2014. 

 

8. ALVES, B. GESSINGER H. Milonga orientao. Localizável no endereço eletrônico 

https://www.youtube.com/watch?v=oIdUDn88jlw . Acessado em 03 de março de 

2014. 

 

9. ELLWANGER, R. Comissão estadual e nacional da verdade - 18 março de 2013 - 

Raul Ellwanger. Localizável no endereço eletrônico 

https://www.youtube.com/watch?v=_jGOmfiI61A Acessado em 13 de janeiro de 

2015. 

 

10. Vitor Ramil Site Oficial – www.vitorramil.com.br 

11. http://www.bebetoalves.com.br/jornal.pdf 

12. http://www.revistaovies.com/entrevistas/2012/01/o-exilio-e-contraditorio-uma-

entrevista-com-raul-ellwanger/ 

13. LEMINSKI, Paulo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ajBvXUh8Cqg&index=17&list=FLm7MooDxl

K0Cwbw52F-BAAw . Coletânea de entrevistas publicada no sítio Youtube.com em 20 de 

setembro de 2012. No entanto, a autoria/edição e a data de sua realização não é informada 

no vídeo. O poeta Paulo Leminski morreu em 1989. 

14. ELLWANGER, Raul. Te Procuro Lá, Aventureiro, Barca Largada, Farewell, 

Fronteiras, Guri D'américa, Irmãozinho De Batalha , Pequeno Exilado . Mensagem 

eletrônica recebida por <vitorabranche@hotmail.com> em 19 de maio de 2015. 

15. Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. 

http://www.dicionariompb.com.br/ 

 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.sul21.com.br/jornal/2012/09/raul-ellwanger-faco-hoje-a-musica-que-sonhava-em-1968/
http://www.sul21.com.br/jornal/2012/09/raul-ellwanger-faco-hoje-a-musica-que-sonhava-em-1968/
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/HansJKoe.html
http://www.rs.gov.br/o-estado/Simbolos-oficiais/35
http://www.bebetoalves.com.br/
http://www.bebetoalves.com.br/jornal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-yu1wnpP_Do
https://www.youtube.com/watch?v=oIdUDn88jlw
https://www.youtube.com/watch?v=_jGOmfiI61A
http://www.vitorramil.com.br/
http://www.bebetoalves.com.br/jornal.pdf
http://www.revistaovies.com/entrevistas/2012/01/o-exilio-e-contraditorio-uma-entrevista-com-raul-ellwanger/
http://www.revistaovies.com/entrevistas/2012/01/o-exilio-e-contraditorio-uma-entrevista-com-raul-ellwanger/
https://www.youtube.com/watch?v=ajBvXUh8Cqg&index=17&list=FLm7MooDxlK0Cwbw52F-BAAw
https://www.youtube.com/watch?v=ajBvXUh8Cqg&index=17&list=FLm7MooDxlK0Cwbw52F-BAAw
http://www.dicionariompb.com.br/

