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Resumo
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The historiography of ‘gauchesca music’: notes for a
History
Abstract
This paper proposes a reflective look on the production and
comprehensive bibliography on the History of “gauchesca
music”. In the text, such historiography is divided into three
phases according to the esthetic and ideological precepts that
have guided its development over the past sixty years. In addition,
archives are still presented, challenges and posible alternatives
for future research.
Keywords: “Gauchesca music”; regionalism; tradicionalism;
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Há cem anos a música do Rio Grande do Sul movimenta um mercado dinâmico e de
proporções surpreendentes. Só a produção musical de matiz não-urbana conta com pelo
menos dez mil fonogramas gravados. No cinema, passam de vinte os longa-metragens
protagonizados por musicistas locais. De 1971 até hoje, registraram-se aproximadamente
160 festivais de música nativista, alguns com quase quarenta edições. Teixeirinha, o
maior ídolo da música local, teria vendido em torno de 80 milhões de discos em 25
anos de carreira (COUGO, 2010, p.12). Quando seu primeiro sucesso, a autobiográfica
Coração de luto, chegou ao topo dos rankings de vendagem, a gravadora Chantecler
precisou aumentar a produção para atender à demanda. Ao voltar de uma turnê pelo
interior paulista, o cantor “quase desmaiou” quando viu o valor do cheque que lhe
esperava no guichê da companhia fonográfica. Com o dinheiro, ele comprou uma casa,
uma chácara e dois automóveis. Anos mais tarde, em 1977, o Coojornal noticiou que
as empresas do artista faturavam 90 cruzeiros (cerca de 17 reais) a cada três segundos.2
Apesar do sucesso de Teixeirinha e de tantos outros artistas, esta produção musical
ainda é um tema estudado com reservas pela historiografia, o que dificulta tanto o
entendimento sobre sua História, quanto a compreensão de sua importância e impacto
na cultura e sociedade brasileira. Até hoje não há, por exemplo, um termo que defina esta
música. Por isso, neste artigo utilizarei a expressão “música gauchesca”3 para descrever
a produção musical criada e/ou inspirada a partir dos principais fatores identitários do
Rio Grande do Sul, especificamente aqueles ligados ao contexto rural/agropastoril que
é, em termos rítmico-harmônicos, fortemente influenciado pelo contato direto com a
cultura dos países platinos (Argentina e Uruguai) e pela imigração ítalo-germânica –
além do estreito vínculo com as culturas indígena, africana e portuguesa. A poética deste
cancioneiro tem sido fortemente arraigada pela figura mítica do gaúcho – o habitante
nômade da pampa, homem sem lei descrito por vasta literatura, sobretudo a partir
do século XIX. As características deste “tipo social” constituem o cerne temático da
“música gauchesca”: “franqueza nas atitudes e nas palavras, o narcisismo, a bravura
quixotesca, a instantaneidade impulsiva das resoluções, a veemente vocação cívica, a
altaneria, o bom humor, mesclado a irreprimíveis explosões sentimentais e fatalistas”
(LESSA, 2008, p.54-55). É a História e, principalmente, a historiografia deste gênero
musical que pretendo analisar.
Antes disso, no entanto, é fundamental compreender que este é um tema sobre o
qual há restrita e fragmentária bibliografia. A produção acadêmico-universitária sobre
o assunto participou apenas esporadicamente dos debates historiográficos a respeito
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“Teixeirinha, a força de uma tragédia”. Coojornal, agosto/1977.
Como o termo é passível de reinterpretações, neste artigo ele será sempre apresentado entre aspas.
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desta vertente musical. Este silêncio da academia, tanto no Rio Grande do Sul quanto
no restante do Brasil, mais do que um sinal sobre o limitado número de pesquisas
acerca das manifestações da cultura popular brasileira, é também o retrato de uma
constante na historiografia da música no Brasil: o do predomínio de estudos sobre a
produção cancionista da região Sudeste, especificamente do chamado eixo Rio - São
Paulo. Basta analisar a quantidade de trabalhos produzidos sobre a História da música
popular brasileira (em minúsculas), para que nos surpreendamos com o elevado número
de pesquisas voltadas ao samba carioca em detrimento de outros gêneros igualmente
importantes, como a música caipira-sertaneja, o forró nordestino e o cancioneiro cafona/
brega, em geral alijados das páginas dos livros. Em certa medida, a “música gauchesca”
faz parte deste segundo e esquecido grupo, o que torna imperativa a reflexão sobre ela.
É importante salientar também que outras nomenclaturas já foram dadas ao termo que
serve de mote para este artigo. A mais significativa delas – “música regionalista gaúcha”
– quiçá seja também a mais adequada, mas, nos anos 1970, os folcloristas João Carlos
D’Ávila Paixão Côrtes e Luiz Carlos Barbosa Lessa (criadores da chancela) propuseram
dividir o gênero musical gaúcho em três subgêneros: tradicionalismo, nativismo e
regionalismo. Esta divisão, contestada em intensas polêmicas ainda hoje, dificulta
a utilização da nomenclatura “música regionalista gaúcha”, já que torna obrigatória
a convivência conceitual de dois movimentos musicais supostamente discrepantes, o
nativista e o regionalista. Neste artigo, portanto, busco na expressão “música gauchesca”
certa amplitude conceitual. Ao discorrer sobre ela, ignoro intencionalmente a produção
musical urbana – nos anos 1980 chamada de “Música Popular Gaúcha” – um gênero de
características muito próprias que – apesar de estar relacionado com o tema central deste
estudo – merece ser refletido de maneira independente e em momento mais oportuno.
Para fins de organização, divido a historiografia da “música gauchesca” em três partes,
conforme os debates gerados pelo universo intelectual nas últimas seis décadas. Estas
fases serão discriminadas e analisadas no transcorrer do texto, mas, como ponto de
partida, elas servem para denotar a fragmentação da historiografia que começou a ser
construída precisamente no final da primeira metade do século XX, a partir de um restrito
elenco de investigadores e suas escassas fontes de pesquisa. A trajetória da maioria
destes pesquisadores está ligada diretamente ao universo do Movimento Tradicionalista
Gaúcho. Portanto, esta primeira geração – semi-amadora e voltada mais ao empirismo
que à reflexão – é composta pelos chamados “folcloristas”, entusiastas que reuniram
uma considerável quantidade de registros – orais, escritos, foto-cinematográficos e
museológicos – com os quais foi possível descrever e analisar a História da “música
gauchesca” em seus primeiros anos. Estes verdadeiros militantes do passado compõem
com memorialistas, cronistas, jornalistas e, mais recentemente, pesquisadores acadêmicos,
o heterogêneo grupo de investigadores que escreveu a história do cancioneiro gauchesco
até hoje. Como veremos adiante, tal produção intelectual foi publicada não apenas em
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livros, mas também em jornais e revistas, espaços dinâmicos e acessíveis nos quais
transitaram a maioria das reflexões acerca do gênero.
Inventando tradições (Primeira fase: 1948-1971)
Definir exatamente quando nasce a “música gauchesca” é difícil. Ao que tudo indica,
o gênero começou a se estabelecer dentro de estatutos mais ou menos coesos em meados
do século XIX. A literatura a respeito indica que os habitantes seminômades da pampa
comum às regiões onde hoje estão Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, tinham na
prática musical – especialmente a da rima improvisada, a payada – um hábito costumeiro.
Contudo, os primeiros registros fonográficos brasileiros desta arte só apareceram a partir
de 1911, quando os imigrantes Theodoro Hartlieb e Savério Leonetti decidem investir no
mercado de discos, montando as companhias gravadoras Casa Hartlieb e Casa A Eléctrica,
ambas em Porto Alegre. Juntas, estima-se que estas empresas tenham lançado cerca de
mil registros, dentre os quais estão os xotes Pisou-me no poncho e Está de tirar lixiguana,
gravados em 1913, por Lúcio de Souza, em solo de acordeom. Não há comprovação, mas
estas podem ter sido as primeiras gravações da “música gauchesca”. Elas foram lançadas
na mesma época em que Moysés Mandadori, o Cavaleiro Moysé, editou seus cerca de
60 registros, todos ao som da gaita. Esta fase embrionária da fonografia profissional do
Rio Grande do Sul (na qual os músicos contratados eram geralmente desconhecidos)
não durou muito, mas deixou documentados os ritmos que pouco tempo depois seriam
elevados à condição de “típicos” da música sulina, especialmente a polca, a trova e o
xote – nenhum deles originário do Rio Grande do Sul, mas todos com características
adaptadas ao cenário local.
Suplantada pela conjuntura econômica desfavorável do final da Primeira Guerra
Mundial (a Casa A Eléctrica fechou em 1924, quando a Europa voltou a produzir seus
próprios discos, tornando difícil a concorrência), a incipiente “música gauchesca” passou
a ocupar um espaço marginal nos anos 20. Este quadro só mudou com o aparecimento
das rádios Gaúcha (1927) e Farroupilha (1935), que criaram espaços de difusão do
gênero regional, especialmente o programa Campereadas (1935), apresentado por Lauro
Rodrigues. É no Campereadas que surge Pedro Raymundo, acordeonista nascido em
Imaruí (Santa Catarina) que, em 1939, organizou o Quarteto dos Tauras e, quatro anos
mais tarde, foi contratado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde “estourou” com
o xote Adeus Mariana. Pedro Raymundo, que estrelou dois filmes e gravou dezenas
de discos de 78rpm, foi o primeiro cantor sulino de êxito nacional que fez uso do traje
típico gaúcho (botas, bombachas, lenço ao pescoço, chapéu de abas largas e cinturão).
Seu sucesso chamou atenção de outros cantores que logo passaram a imitá-lo. É neste
mesmo contexto que surgiram a Dupla Campeira (Osvaldinho e Zé Bernardes, inspirados
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nos paulistas Tonico e Tinoco) e o Conjunto Vocal Farroupilha (formado em 1950, por
Alceu, Danilo, Estrela, Inah e Tasso). Na mesma esteira, surgiram Honeyde e Adelar
Bertussi, acordeonistas que a partir de 1955 deram impulso ao estilo serrano da “música
gauchesca”, gênero fortemente influenciado pelos ritmos ítalo-germânicos e de muita
aceitação em bailes e festas do interior gaúcho.
O primeiro disco do Conjunto Farroupilha, editado pela Rádio Serviços e Propaganda
Ltda., anuncia – em prefácio assinado pelo maestro Aldo Taranto – que “as melodias aqui
interpretadas não têm sabor de produções urbanísticas; são autênticos motivos colhidos
pelos lídimos representantes do ’35 – Centro de Tradições Gaúchas’” (apud COUGO,
2010, p.36). Esta referência sugere, talvez pela primeira vez, a intervenção direta do
nascente Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) na fonografia do Rio Grande do Sul.
O MTG começou a se gestar em Porto Alegre, quando um grupo de jovens estudantes
do Colégio Júlio de Castilhos – todos provenientes do interior – decide organizar uma
série de ações em favor dos hábitos e costumes campeiros – segundo eles, até então
suplantados pelo imperialismo cultural norte-americano. Esta modesta iniciativa tem
início em 1947 – quando da promoção de uma cavalgada em homenagem ao líder
farroupilha David Canabarro – e é consolidada meses depois, com a fundação do primeiro
Centro de Tradições Gaúchas, o 35CTG. Em pouco tempo, o movimento se espraiou por
todas as áreas da cultura, inclusive a música. Sob a batuta dos patronos Barbosa Lessa e
Paixão Côrtes, durante pelo menos 20 anos o tradicionalismo foi o responsável direto e
único por estabelecer os parâmetros sobre a autenticidade ou não do cancioneiro gaúcho,
delimitando fronteiras e definindo (às vezes inventando) suas características. Polêmicos
e contraditórios, os tradicionalistas da primeira geração souberam aproveitar muito bem
o recém-nascido mercado brasileiro de bens culturais. Uma prova disso é a ocupação de
espaços estratégicos utilizados para difundir o novo movimento, em especial o programa
radiofônico Grande Rodeio Coringa – responsável por revelar e divulgar a música local
– e a coluna “Tradição”, publicada no Diário de Notícias, a partir de 1954. A propósito
da “Tradição”, estampada em um dos jornais mais lidos do Estado, podemos considerála como o primeiro meio de divulgação intelectual do tradicionalismo. Até hoje não há
um trabalho sistemático e analítico acerca da coluna, o que nos impossibilita de afiançar
suas principais características, mas, a julgar pelas opções do MTG, é bem possível que
o espaço tivesse na música um de seus temas privilegiados, constituindo-se assim em
pioneiro na historiografia da “música gauchesca”. Com o tempo, outros jornais teriam
seções semelhantes.
Previsivelmente, o tradicionalismo não tardou em lançar um primeiro livro referente
à música. Editado em 1956, o Manual de danças gaúchas é um pequeno compêndio
dedicado a apresentar os primeiros resultados de quase dez anos de pesquisa sobre as
danças típicas do Rio Grande do Sul. Por seu caráter didático, o livro – assinado por
Barbosa Lessa e Paixão Côrtes – também acaba estabelecendo uma série de diretrizes
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fundamentais acerca do cancioneiro folclórico gaúcho, sobretudo no que diz respeito aos
ritmos “autênticos” (geralmente sugeridos pelos próprios autores, a partir de pesquisas
repletas de lacunas4). Este raciocínio fica muito claro quando, em 1961, é lançado o
disco “Danças Gaúchas”, coletânea de peças folclóricas cantadas pela paulista Inezita
Barroso, com arranjos do maestro Hervê Cordovil e assessoramento artístico de Lessa
e Côrtes. No LP, destacam-se ritmos colhidos em festas e bailes do interior gaúcho,
especialmente a chimarrita e a rancheira. Como admite o prefácio do disco, a obra serve
de complemento ao livro.

Figura 1: O precursor Manual de danças
gaúchas de Paixão Côrtes e Barbosa Lessa

O Manual de danças gaúchas é o primeiro registro bibliográfico que tem a “música
gauchesca” como protagonista. Seu caráter de “guia” abre a fase inicial de discussões
sobre o gênero, um debate dominado de forma indelével por Lessa e Côrtes. Em 1960,

Para maiores informações, ver: LESSA, Luiz Carlos Barbosa. Nativismo: um fenômeno social gaúcho.
Porto Alegre: Secretaria Municipal da Cultura, 2008.
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ocorre o lançamento de Folclore musical do pampa – Música e letras, livro no qual
Paixão Côrtes elenca as peças musicais consideradas exemplares no estudo do folclore
sulino. Dois anos depois, Lessa produz Cancioneiro do Rio Grande, letra e música, obra
semelhante à de seu parceiro de pesquisas. Nesta época, o espaço do tradicionalismo
ainda é restrito e os debates sobre a autenticidade da cultura gaúcha – ainda pouco
polêmicos – se dão apenas no âmbito dos CTGs. Marcada por tais características, esta
primeira fase da historiografia da “música gauchesca” se estende até a virada dos anos
70, mas Lessa e Côrtes seguirão nas etapas seguintes.
A grande guinada na História da “música gauchesca” se dá graças ao aparecimento de um
personagem que, ironicamente, durante muitos anos foi minimizado pela historiografia.
No final dos anos 50, quando Pedro Raymundo já não fazia o mesmo sucesso de antes,
e grupos como Conjunto Farroupilha e Os Bertussi já pareciam ter alcançado o limite
de sua restrita repercussão, surge o primeiro fenômeno massivo da produção musical
gaúcha, Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha – até então conhecido apenas nas rádios
interioranas do chamado Planalto Médio sul-rio-grandense. Teixeirinha registrou suas
primeiras gravações em 1959, pela novíssima gravadora Chantecler. Seus três discos
iniciais não fizeram sucesso, mas o quarto – um 78rpm contendo o xote Gaúcho de
Passo Fundo e a toada-milonga Coração de luto – tornou-se um marco da fonografia
brasileira. Em pouco tempo, Teixeirinha vendeu dois milhões de cópias, tornou-se um
dos artistas mais bem pagos do Brasil e passou a figurar como o grande representante
da música sulina – imagem consolidada durante 25 anos de carreira, sobretudo depois
da parceria com a acordeonista Mary Terezinha. O sucesso do “Gaúcho Coração do Rio
Grande” foi tanto que vários outros artistas resolveram seguir seus passos.
Junto a Teixeirinha, Gildo de Freitas e José Mendes também conseguiram grande
destaque na “música gauchesca”, o primeiro no âmbito local, o segundo nacionalmente,
depois da gravação de Pára, Pedro, campeã de vendas em 1967. Com o sucesso, artistas
e gravadoras lançaram-se ao desafio do mercado gaúcho. No início dos 1970, quase
todas as companhias contavam com um representante da “música gauchesca” em seu
cast: Ademar Silva na Phillips, Rodrigo na RCA, Jorge Camargo na Copacabana etc.
Esta disseminação de cantores populares despertou o frisson dos fãs e a repulsa dos
setores mais intelectualizados. Desprendidos de qualquer dogma e sujeitos somente às
exigências do mercado, tais artistas foram acusados de deturpar a imagem do gaúcho
típico. Os tradicionalistas mais ortodoxos, zelosos da cartilha dos CTGs, diziam
que Teixeirinha, Gildo de Freitas, José Mendes e seus congêneres de menor sucesso
padeciam do “estigma da grossura” e difundiam uma imagem distorcida da cultura
gaudéria. Deste embate, nasce um festival com a pretensão de renovar esteticamente a
“música gauchesca”. A Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana – criada em 1971,
por Henrique de Freitas Lima e Colmar Duarte – desde sua primeira edição pretendeu
reciclar o cancioneiro gaúcho, estabelecendo poética, rítmica e afluência de gêneros
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compromissados com uma estética mais refinada. O festival, que foi durante muitos
anos um dos maiores da América Latina, serviu de pedra de toque para o nativismo, um
movimento musical surgido no interior do tradicionalismo e que, com o passar dos anos,
ganhou vida própria, chegando a sonhar com certa independência.
A ebulição nativista (Segunda fase: 1971-1980)
Com a eclosão do nativismo, mais uma vez Paixão Côrtes e Barbosa Lessa serão
pioneiros em definir intelectualmente os novos rumos da “música gauchesca”. Em
textos publicados em jornais e revistas no início dos anos 1970, os pesquisadores já
desenhavam a divisão de tal música – cisão vista por eles como pacífica –, embrião
das três linhas que eles mesmos proporiam na década seguinte: a tradicionalista (mais
comprometida com a ortodoxia do MTG); a regionalista (menos pretensiosa e mais
ligada à cultura popular, com forte influência das imposições da indústria cultural) e; a
nativista (jovem e renovadora). O primeiro grupo seria representado pela música gestada
e difundida pelos CTGs, com ênfase no folclore; o segundo, pelos artistas do chamado
“estilo Teixeirinha” (CÔRTES, 1984, p.100). O terceiro, pelos cantores e compositores
dos festivais. É interessante salientar que, de acordo com Barbosa Lessa, esta divisão
começa a ser constituída em 1953, ano das primeiras incursões do tradicionalismo nos
meios de comunicação. Evidentemente, nesta etapa o nativismo ainda não era levado em
consideração. Conforme o folclorista, as duas linhas originais seriam:
A linha tradicionalista, com temas e harmonias mais trabalhadas,
competindo com as demais expressões de música urbana nacional e
internacional. Teve como principal divulgador o Conjunto Farroupilha,
que gravou o segundo LP produzido no Brasil (Gaúcho, etiqueta
Rádio) e foi sucesso na televisão de São Paulo e do Rio de Janeiro,
tendo excursionado com êxito aos Estados Unidos, Europa e China.
O gauchismo em traje de gala. (...) E a linha regionalista, com temas
e harmonias singelas, competindo com a música sertaneja produzida
no centro do país. Teve como pioneiros o gaiteiro Tio Bilia, de Santo
Ângelo, o gaiteiro e cantor Honeyde Bertussi, de Caxias do Sul, e o
trovador repentista Gildo de Freitas, da Grande Porto Alegre. Mais tarde
essa música “estouraria” nacionalmente com Teixeirinha. Alegria das
massas mais humildes, no ambiente rural e suburbano. O gauchismo de
bombachas gastas e pé no chão. (LESSA, 2008, p.75-76)

Esta divisão, aparentemente tranqüila, é até hoje fruto de intensas reflexões e
polêmicas, principalmente por parte dos tradicionalistas, que têm dificuldade de
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aceitar o regionalismo. Este acirramento é o grande foco de discussão entre eruditos,
musicistas e entusiastas da cultura gaúcha que, ao longo dos anos, tornaram cada vez
mais irreconciliáveis as partes envolvidas. Na década de 1970, a imprensa foi a grande
válvula de escape desta discussão. O conflito entre os defensores de cada subgênero só
foi reduzido – ou amenizado – pela idéia de “coexistência pacífica” apregoada por Lessa
e Côrtes. Embora defendessem a “pureza” do tradicionalismo, em seus estudos estes
dois pesquisadores sempre se posicionaram à favor da pluralidade de idéias e estilos
no interior do movimento. Côrtes, inclusive, sempre foi um dos poucos defensores da
importância de Teixeirinha para a “música gauchesca”. Em 1984, ele destacou:
Teixeirinha é um homem simples, de bela voz, inteligente, repentista
expressivo, trabalhador incansável, comunicador de massa à sua
moda e para o seu público. Não me recordo de ter lido declarações
suas ou entrevistas faladas, em que ele se tomasse por folclorista ou
tradicionalista. Por artista sim e faz jus. (...) Desconhecer Teixeirinha,
dizer que ele não é importante, é uma heresia. (CÔRTES, 1984, p.141,
grifo do autor)

Apesar da política apaziguadora dos dois maiores expoentes da historiografia musical
gaúcha, a paz entre os gêneros musicais sul-rio-grandenses foi definitivamente abalada
no momento em que os festivais nativistas começaram a se transformar em instituições
culturais e fonográficas de significativa importância. Esta mudança ocorreu em meados
da década de 1970, quando também começam a aparecer novos espaços de discussão
na imprensa. Diferente do tradicionalismo – que fazia circular suas idéias em círculos
específicos e restritos – e do regionalismo – menos disposto a refletir sobre seus próprios
rumos –, depois de um curto processo embrionário o nativismo se transformou em um
movimento intelectual fortemente influenciado pela música urbana – sobretudo a chamada
“Música Popular Gaúcha”, cujo epicentro era Porto Alegre. Seus participantes, em geral
com passagem pelo universo acadêmico, se preocuparam em produzir subsídios textuais
sobre os debates dos quais participavam. Não é a toa que as polêmicas inauguradas com
a Califórnia da Canção de Uruguaiana tenham sido amplamente difundidas pelos jornais
gaúchos, sobretudo Zero Hora e Correio do Povo – este último pertencente à Companhia
Jornalística Caldas Junior, uma das primeiras instituições apoiadoras do movimento dos
festivais. Jornalistas como Danilo Ucha, Osmar Meletti e Juarez Fonseca, entre outros,
assumiram neste ínterim um ativo papel de alimentadores da nova ebulição cultural
proporcionada pela música nativista. Junto a eles, artistas como Luiz Coronel e Gilberto
Carvalho aproveitaram o espaço para produzir largo conteúdo de defesa à vanguarda
musical da qual faziam parte.
Em termos de popularidade, o nativismo não conseguiu ofuscar o regionalismo. Como
movimento cultural, ele jamais se tornou independente do tradicionalismo, sobretudo por
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estar subjugado ao potencial financeiro e organizacional dos Centros de Tradições. Apesar
disso, a “era dos festivais” desencadeou a tão decantada “febre de gauchismo” (LESSA,
2008, p.104), uma onda de supervalorização da cultura gaúcha que foi cooptada pelos
jovens, sobretudo em Porto Alegre. Até os anos 1980, o mercado nativista proporcionou
o surgimento de uma série de artistas que se consagraram localmente, sobretudo porque
a mídia e a indústria fonográfica do centro do país perderam o interesse pelo gênero,
proporcionando um mercado interno auto-sustentável.5 Hoje, este panorama é o principal
ponto de inflexão entre os interessados na “música gauchesca”. A pergunta principal –
por que a produção musical gaúcha não consegue penetrar no mercado consumidor do
eixo Rio-São Paulo? – parece ser o grande dilema.
Contudo, antes deste questionamento, a bibliografia sobre o gênero abriu espaço para
outros vários temas. A partir de 1971, é possível definir uma segunda etapa da historiografia
da “música gauchesca”, muito mais produtiva e quantitativa que a anterior. Para além
dos artigos esparsos publicados por Lessa, Côrtes e demais próceres do tradicionalismo
e do livreto Coração de luto em quadrinhos (de 1974, que conta a vida de Teixeirinha
e propõe uma reflexão sobre os quinze anos de carreira do cantor), o mais substancial
da produção escrita sobre a música local neste período está concentrado nas mãos dos
nativistas, figuras que souberam cercar-se de subsídios vários para comprovar que o
movimento dos festivais era de fato renovador. O papel da imprensa – que acompanhava
os principais certames musicais do Rio Grande do Sul – é definitivo nesta fase: a cada
novo evento, uma polêmica diferente, envolvendo personagens distintos.
Este palco de disputas, cada vez mais tenso, se acirrou definitivamente quando a
“velha guarda” do tradicionalismo conquistou uma importante trincheira para defender
seus ideais, em meados da década de 70. Em pleno auge da ditadura civil-militar, a Lei
Estadual 6.736, de 19 de setembro de 1974, criou o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore
– instituído definitivamente em 27 de dezembro do mesmo ano, pelo Decreto 23.614.
Nascido no governo do Coronel Euclides Triches, governador nomeado pertencente à
ARENA, o IGTF foi idealizado como espaço público gerido pelo Estado do Rio Grande do
Sul para “atuar na área da pesquisa e divulgação da cultura rio-grandense, especialmente
nos campos do folclore, tradição, arte, história e sociologia” (IGTF, s.d, s.p). Seus
primeiros diretores eram diretamente ligados à origem do MTG – evidentemente, Lessa
e Côrtes estiveram à frente do Instituto desde o princípio. A partir da criação do órgão,
anterior à própria SEDAC (Secretaria Estadual de Educação e Cultura, instituída em
1979), o IGTF passou a acompanhar o tradicionalismo, participando efetivamente de

5
Um estudo significativo neste sentido é o livro de JACKS, Nilda Aparecida. Mídia nativa – Indústria
cultural e cultura regional. Porto Alegre, Ed. da UFRGS, 1998.
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seus congressos e reuniões. Sua atuação estendeu-se também ao nativismo: graças a
um acerto entre os organizadores das competições e a direção do Instituto, a entidade
até hoje é responsável pela direção de palco de todos os certames musicais gauchescos
apresentados no Estado.
Ao longo dos anos, o IGTF patrocinou e idealizou algumas publicações sobre temas
diversos, dentre eles a música. Durante o governo Amaral de Souza (1979-1983), o
Instituto publicou a série “Cadernos Gaúchos”, dos quais destaco os volumes 6 e 8,
Coletânea de Música Folclórica, Tradicional e Popular e Folk, Festo e Tradições
Gaúchas, respectivamente. Este último, supervisionado por Paixão Côrtes, traz um
capítulo intitulado “Música, instrumentos musicais e festivais”, no qual apresenta uma
espécie de catálogo da “música gauchesca”, elencando eventos, discussões e a “memória”
da música local. A obra, até hoje uma referência na história do IGTF, ainda apresenta
o cancioneiro sulino a partir da visão de “coexistência pacífica” entre gêneros, mas
não nega que o nativismo dos festivais tenha colocado “em ebulição o mundo poéticomusical do Rio Grande do Sul” (CÔRTES, 1984b, p.38). Outro detalhe importante do
capítulo é o anúncio da formação de um arquivo sobre os festivais, iniciado em 1981:
(...) foi enfeixado um acervo com vinte (20) volumes, contendo 4.200
páginas e documentos, entre os quais mais de um milhar de letras,
relações diversas de autores , compositores, musicistas e intérpretes, fitas
gravadas, etc., dentre as composições pré-selecionadas para os aludidos
acontecimentos musicais. (...) Além disso, registrou-se o aspecto
histórico que originou a realização dos mencionados eventos musicais,
suas razões, objetivos, regulamentos, a nominata dos seus criadores,
organizadores, continuadores e das instituições que participaram,
heróica e estoicamente nas primeiras e nas arrancadas subseqüentes.
(...) Acreditamos que este material servirá para uma análise comparativa
das tendências da música com ‘gosto’ da terra rio-grandense, em
relação ao panorama musical nacional e com as imposições que as
indústrias discográficas, dispendendo de todos os recursos publicitários
imagináveis, têm colocado no mercado consumidor do Rio Grande do
Sul. (Idem, p.39)

Curiosamente, até hoje as pesquisas propostas no livro não foram levadas a cabo. Do
resgate proposto pelo IGTF, só foi posta em prática a pesquisa que redundou na coleção
“Música Popular do Sul”, uma série de quatro LPs organizada pela companhia Discos
Marcus Pereira que tinha como objetivo registrar a música típica da região Sul do Brasil.
É interessante notar que esta coletânea – farta em canções folclóricas e vinculadas ao
nativismo – só traz exemplos de algumas das vertentes musicais gauchescas. O “estilo
Teixeirinha”, por exemplo, ficou de fora.
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Memórias, produção acadêmica e revisionismo (Terceira fase: 1980-)
Em 1980, Antonio Corte Real publicou o primeiro estudo acadêmico acerca da “música
gauchesca”, iniciando uma nova fase da historiografia sobre o tema. Subsídios para a
história da música no Rio Grande do Sul tem o enfoque dirigido para a música erudita
dos séculos XIX e XX, incluindo um estudo detalhado sobre a composição do Hino
Rio-Grandense. No entanto, o estudo foi responsável direto por abrir a ainda pequena
safra de trabalhos universitários sobre o tema, seara que só se fortaleceu nas últimas
duas décadas. Isso porque, no decênio 1980-1990, o forte da produção intelectual sobre
a “música gauchesca” esteve sob a batuta de revistas especializadas na abordagem dos
assuntos regionais. Estas publicações – produzidas localmente, com poucos recursos e de
circulação restrita – se caracterizaram por trajetórias efêmeras, mas significativas. Três
delas merecem destaque: Nativismo (1982-1984), Tarca (1984-1986) e Nativa (19871990). Editados por empresas independentes com a colaboração de cantores, compositores
e críticos musicais, estes títulos serviram como “pontas de lança” na divulgação da
“música gauchesca”, sobretudo a nativista. Em suas páginas, eram discutidos tanto os
temas corriqueiros, como os tabus. Matérias sobre ecologia, feminismo, eleições diretas
e imperialismo norte-americano, dentre muitas, mostram uma tentativa de abertura
intelectual do “tradinativismo” (GOLIN, 1989) para problemas geralmente destinados
ao esquecimento do MTG. Sobre música, estas revistas ofereceram espaço para debates
diversos, sobretudo a partir dos textos de Luiz Coronel, Tau Golin e Aparício Silva Rillo.

Figura 2: Criada em 1984, a revista
Tarca foi uma das mais importantes
publicações do nativismo.
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Foi uma destas publicações, a Tarca, que repercutiu o intenso conflito iniciado no
seio do nativismo durante a 11ª edição da Califórnia da Canção de Uruguaiana. Naquela
ocasião, preocupada com os rumos do festival, a Comissão de Triagem do certame lançou
a Carta de Uruguaiana, uma espécie de manifesto estético no qual se salientavam os
seguintes problemas:
(...) a repetição de temas ligados à tradição e ao folclore gaúchos, o
emprego exaustivo e geralmente inadequado de certos temas gauchescos,
a compulsão ao passado e à infância como pano de fundo para as letras,
o escasso enfoque que vem tendo a realidade humana e socioeconômica
do Rio Grande do Sul contemporâneo, o uso repetitivo de clichês, a rara
utilização de certos ritmos, a utilização de ritmos alienígenas” (apud
OLIVEN, 2006, p.180 – nota sobre autores e data de lançamento)

A Carta ensejou uma enorme discussão no meio festivaleiro. Boa parte dos
compositores e cantores do gênero considerou o documento ofensivo e cerceador. Um
dos músicos desclassificados da Califórnia, o compositor Cícero Galeano Lopes, decidiu
rebater as acusações proferidas no manifesto. Em novembro de 1982, ele publicou a
Anticarta de Uruguaiana, na qual argumenta serem improcedentes e infundadas as
críticas da Comissão de Triagem da Califórnia, afinal, boa parte das acusações refletia
as próprias exigências do corpo de jurados e do regulamento do festival. Este debate –
estético e político – contrapôs de uma vez por todas os dois grupos dominantes e cada
vez mais antagônicos: o dos artistas de viés “campeiro” (vinculados com os dogmas do
tradicionalismo e, portanto, zelosos do mesmo) e os de origem “urbana” (musicistas
menos preocupados com a ortodoxia da estética gauchesca e mais afeitos ao novo estilo
criado pelo desenvolvimento natural do nativismo). Este quadro de disputas começou a
se aguçar na primeira metade da década de 1980, quando os festivais nativistas passaram
a ter papel decisivo na profissionalização dos músicos sul-rio-grandenses – graças às
atrativas ajudas de custo –, estimulando uma verdadeira invasão de artistas que antes
transitavam por estilos diversos e que, naquele momento, passaram a adequar sua arte ao
movimento cultural renovador, incomodando o grupo “purista”, hegemônico até então.
Um artigo de 1986, escrito pelos jornalistas Juarez Fonseca e Gilmar Elteivein, mostra a
polarização destas disputas. Em “Os aiatolás da tradição”, os autores criticam duramente
o conservadorismo tradicionalista (sobretudo em termos ideológicos) e propõem que o
nativismo busque a independência do Movimento Tradicionalista.
A repercussão desta discussão teve grande impacto na sistematização teórica ao
redor da “música gauchesca”. Este debate pode ser visto como o marco principal que
fecha a segunda fase da historiografia do cancioneiro gaúcho, iniciando uma terceira
etapa. A partir de então, a maioria dos autores se esforçará por definir – metodológica e
teoricamente – as diretrizes do gênero. Em 1985, Lessa e Côrtes voltam à cena com dois
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estudos basilares para a compreensão de suas percepções acerca da querela: Nativismo
– Fenômeno social gaúcho e Aspectos da música e fonografia gaúchas. Este último,
em especial, pela primeira vez elenca uma espécie de “linha evolutiva” da “música
gauchesca”, revelando a história dos primeiros registros fonográficos sulinos, os artistas
subseqüentes, o “fenômeno Teixeirinha” e a complexidade gerada pelo movimento dos
festivais. A obra, que reúne excertos jornalísticos de Côrtes, é pioneira também porque
salienta a importância do “Estilo Teixeirinha”, segmento da canção popular gaúcha que
vai “direto ao coração das grandes massas rurais” (CÔRTES, 1984, p.100). Ao lado de
Lessa, o autor segue pregando um discurso apaziguador, de integração e de livre espaço
entre os gêneros.
É também na década de 1980 que surge uma bibliografia muito rica baseada em
relatos de memórias sobre personagens históricos da “música gauchesca”. Esta produção
memorialista começa a se desenvolver com a coleção “Esses Gaúchos” (Tchê/RBS),
série de pequenas biografias sobre ícones da cultura, política e sociedade gaúchas. Dois
notáveis da “música gauchesca” – o acordeonista e cantor Pedro Raymundo e o “trovador
dos pampas” Gildo de Freitas, símbolos do regionalismo – têm suas trajetórias de vida
contadas nestes estudos, o primeiro por Israel Lopes e Vitor Minas, o segundo por Juarez
Fonseca. Teixeirinha seria o terceiro biografado da série, mas sua morte inesperada – em
dezembro de 1985 – interrompeu o projeto. Mais tarde, em outro contexto, surgiram
os livros da acordeonista Mary Terezinha (A gaita nua, 1992) e da ex-mulher de Gildo
de Freitas, Carminha de Freitas (O trovador dos pampas, 2004). Somente em 2007
é que o são-borjense Israel Lopes publicou Teixeirinha – O Gaúcho Coração do Rio
Grande, primeira biografia sobre o maior astro gaúcho. Destes relatos, merece destaque
também O estilo gaúcho na música brasileira, publicado em 1989 por Tasso Bangel,
ex-integrante do Conjunto Farroupilha. Transitando entre a narrativa memorialística e a
tentativa de problematizar a musicalidade sulina, Bangel apresenta um resumo analítico
sobre os principais ritmos da “música gauchesca”:
[a] trova, bugio, rancheira, toada, chotes, milonga, valsa campeira, polca
limpa-banco e vanerão rasqueado. Nessa multiplicidade de gêneros (...)
é possível depreender os vários usos da música, que se estendem do
baile ao desafio, do deboche à reflexão. (OLIVEIRA, 2007, p.509).

É ainda neste contexto que a academia finalmente resolve se debruçar sobre o tema da
cultura regional enquanto fenômeno social, um caminho que foi aberto com os debates
entre os nativistas e tradicionalistas. Neste ínterim, o primeiro registro envolvendo uma
pesquisa acadêmica e a “música gauchesca” é de 1987, a partir de dois trabalhos em
Antropologia Social: Sob o signo da canção: uma análise de festivais nativistas, de
Rosângela Araújo, e Festivais da canção nativa do RS: a música e o mito do gaúcho, de
Sérgio Ivan Gil Braga. Estas dissertações de mestrado – ainda inéditas – foram precursoras
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na abordagem que, com mais ou menos ênfase, até hoje predomina: a que relaciona
música e identidade regional. Ambos os trabalhos buscam subsídios para compreender
os fatores que levaram o movimento tradicionalista ao posto de principal representante
da cultura local, seguindo uma linha semelhante ao clássico A parte e o todo (OLIVEN,
1992), premiado estudo que, a partir de intensas pesquisas de campo, elenca os fatores
responsáveis por catapultar o crescimento do “gauchismo” num momento de diluição
do multiculturalismo e predominância do neoliberalismo “sem fronteiras” – a chamada
globalização.

Figura 3: O pesquisador Israel Lopes publicou a
primeira biografia de Teixeirinha, em 2007.

Com estes trabalhos, e depois de quase cinqüenta anos de produção bibliográfica, a
historiografia da “música gauchesca” chega à década de 1990 com saldo positivo. Entre
dissertações acadêmicas e livros de memória, alguns trabalhos tornaram-se referências
importantes, pois ajudaram a definir rumos que, se ainda não foram devidamente
percorridos, são menos desconhecidos que antes. No campo universitário, é fundamental
citar os escritos de Silva (Do regionalismo à latinoamericanidade, 1994), sobre a
influência da musicalidade e poética platina no cancioneiro sul-brasileiro; Bauer (O
processo de divulgação da música regional gaúcha: Teixeirinha e o Grupo Tchê Guri,
1997), pequeno estudo que enfoca as obras musicais de dois fenômenos da “música
gauchesca” de viés popular; e Santi (Canto livre?: o nativismo gaúcho e os poemas da
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Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul, 1999), um estudo basilar sobre a
poética nativista. Na virada do século, também se acelerou a produção não-acadêmica,
em especial a assinada por eruditos, jornalistas e críticos de arte. Datam deste período
os trabalhos de Duarte e Alves (Califórnia da Canção Nativa: marco de mudanças na
cultura gaúcha, 2001), um estudo que transita entre a sedução do relato de memória (um
dos autores é o criador do festival de Uruguaiana) e a necessidade de escrever a história
do certame; Mann (Som do Sul: a história da música do Rio Grande do Sul, 2002),
o mais completo compêndio de biografias da música sulina, editado com o patrocínio
da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE); Vedana (A Eléctrica e os Discos
Gaúcho, 2006), estudo precursor na tarefa de remontar a história dos primeiros registros
fonográficos do Estado e; Fonseca (A música regional gaúcha – Anotações para uma
História, 2008), livreto que apresenta uma cronologia sobre os principais fatos da
produção musical do Rio Grande do Sul.
Todos estes trabalhos, complementados por livros de memórias e outras obras que
nem sempre chegam às estantes das livrarias, têm desenhado um panorama otimista
em relação à historiografia da “música gauchesca”. É bem verdade que ainda existem
grandes lacunas, mas o campo evoluiu significativamente nos últimos vinte anos, o que se
comprova não apenas pela bibliografia existente, mas também a partir de ações em prol da
preservação das memórias e fontes para pesquisa. O apoio de projetos como os do Fundo
Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (FUMPROARTE),
a criação da Fundação Vitor Mateus Teixeira – Teixeirinha (instituída em 1999), a
organização da Discoteca Pública Natho Henn (mantida pelo governo gaúcho) e as
atividades do onipresente Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore – todos responsáveis
por financiar, incentivar e/ou promover projetos de incentivo à preservação da história
musical sulina – são fundamentais. Neste sentido, um exemplo significativo é a criação
do Museu Regional do Som, em 1999. Iniciativa do IGTF, o espaço, sediado em Porto
Alegre, conta com quase sete mil suportes fonográficos (divididos em discos de 78rpm,
LPs, fitas K7 e CDs) gravados por artistas gaúchos das mais diversas tendências, além do
Acervo Memorial dos Festivais, com cerca de 90 caixas-arquivo contendo registros dos
certames realizados no Rio Grande do Sul durante os últimos 40 anos. Recentemente, o
Museu Regional do Som lançou o Catálogo da Discografia, um compêndio que relaciona
e detalha todo o acervo discográfico da instituição. Este catálogo ajuda a conhecer um
dos muitos subsídios documentais até hoje parcamente estudados pela historiografia da
“música gauchesca”.
Perspectivas e considerações finais
Nos últimos cinco anos, o número de pesquisas sobre a “música gauchesca” tem se
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mantido estável. Se em um artigo de 1999, o professor Orlando Fonseca assinalava a
necessidade de abrir novas fronteiras de análise acerca do tema, mais de dez anos depois
tais ações têm sido levadas a cabo por trabalhos como a síntese histórico-historiográfica
realizada por Oliveira (“Entre representações e estereótipos – O tipo gaúcho como
expressão na música gravada no século XX”, de 2007), pela tese de Antropologia Social
Remixando Teixeirinha – Uma análise antropológica sobre a construção da imagem
pública do “Gaúcho Coração do Rio Grande”, de Nicole Reis (2010), e também pela
dissertação de mestrado, Canta meu povo: uma interpretação histórica da produção
musical de Teixeirinha (1959-1985). Nestes estudos, há uma notória tentativa de abordar
novos temas ligados a “musica gauchesca”, em especial no que tange a criação e as
apropriações de memórias – “seleções”, nas palavras do alemão Michael Pollak (1992,
p.206) – elaboradas por agentes interessados em manter determinadas tradições, hábitos,
costumes e perspectivas. Os dois estudos recentes sobre Teixeirinha refletem uma óptica
diferente das análises até então apresentadas, já que buscam vincular a imagem do
cantor ao eixo Rio - São Paulo, mostrando a dialética de sua carreira dual: de um lado,
“gauchesca”, de outro, estritamente ligada ao cancioneiro caipira/sertanejo e à música
cafona/brega. O fato curioso – e sintomático – de meu trabalho ser o primeiro a debruçarse sobre a “música gauchesca” pelo prisma da História denota, senão a negligência, no
mínimo a despreocupação dos historiadores acadêmicos com a cultura popular sul-riograndense (especificamente aquela ligada ao apelo comercial, não vinculada às culturas
reverenciadas pela esquerda política).
Hoje, esta historiografia possui uma forte necessidade de heterogeneidade de idéias,
sobretudo porque ainda faltam diálogos entre pesquisadores de diferentes áreas, um
obstáculo que se opõe à quebra de determinados paradigmas – principalmente aqueles
criados pelas exigências do tradicionalismo. É preciso enfatizar, neste sentido, a
influência permanente dos órgãos vinculados ao Movimento Tradicionalista Gaúcho e
também o sempre considerável impacto gerado pelos meios de comunicação integrantes
do conglomerado Rede Brasil-Sul. A RBS, através de seus jornais, rádios e emissoras
de televisão, tem sido uma das principais responsáveis por manobrar os caminhos
e descaminhos da trajetória percorrida pela Historia da “música gauchesca”, ora
reverenciando, ora “apagando” (ou tentando apagar) nomes, fatos e conjunturas que
marcaram esta produção artística.
Uma contraposição a tal influência, somada à própria necessidade de estudar a cultura
gaúcha como mecanismo capaz de explicar as idiossincrasias do Rio Grande do Sul,
parecem constituir um primeiro desafio da historiografia. É preciso enfatizar questões
importantes que até hoje permanecem no limbo, dentre elas as causas pelas quais tantos
historiadores insistem em desprezar a “música gauchesca” enquanto tema de pesquisa,
um vício que me parece esconder preconceitos – sobretudo de classe – capazes de
esvaziar a importância de manifestações culturais significativas para um contingente
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nada desprezível de ouvintes.
Num espectro mais amplo, creio que falte à historiografia uma sistematização de
análises capazes de superar os resultados anteriores – válidos, mas em geral redundantes.
Um destes temas caros (revestido de tabu historiográfico ao longo dos anos) diz respeito
ao estudo dos contextos nos quais a “música gauchesca” foi gestada. Para que se tenha
uma idéia, até hoje – com exceção dos trabalhos sobre Teixeirinha – nunca houve uma
análise conjuntural sobre o papel da ditadura civil-militar brasileira na produção musical
sulina – diferentemente do que ocorre em relação à historiografia da Música Popular
Brasileira. A visão predominante a respeito do assunto – que geralmente apresenta como
harmônicos o tradicionalismo e o autoritarismo – não leva em consideração o vasto acervo
documental sobre o assunto. O que predomina, em geral, é a tendência simplificadora
que, incapaz de fazer distinções entre os paradoxos e conflitos existentes nos próprios
descaminhos históricos, tende a nivelar (por baixo) as discussões entre regionalismo,
nativismo, tradicionalismo e política. A historiografia da música gaúcha, em suma, ainda
não mapeou o impacto social deste cancioneiro. Ao contrário, preferiu saturar a idéia –
sempre importante, mas decisivamente ensimesmada – da formação do tradicionalismo
enquanto identidade inventada capaz de manipular mentes e definir rumos.
Além disso, chama atenção o fato de que o nativismo – surgido a partir de um festival
que desencadeou vários outros certames de viés estético renovador e de posturas
políticas igualmente progressistas (se não de todos, ao menos de uma parte considerável
de seus participantes) – não seja visto como fruto do movimento brasileiro dos festivais
televisivos, originado no final dos anos 60 e vastamente estudado pelos historiadores
do centro do país. Recentemente, buscando subsídios para iniciar uma investigação a
respeito do tema, constatei que os festivais gaúchos estiveram intrinsecamente ligados
às idéias musical-poéticas de seus congêneres do Sudeste brasileiro, assim como
buscaram inspiração em certames realizados no interior argentino, sobretudo no período
da ditadura, quando os palcos transformaram-se em palanques de onde se cantavam
protestos – velados ou abertos – aos regimes autoritários e/ou à própria conjuntura
político-econômica desfavorável. Tais acontecimentos artísticos formaram espaços
férteis para os que combatiam e até para os defensores e simpatizantes das estruturas
autoritárias. Estes paradoxos transformaram o nativismo em um movimento musical de
fortes contradições políticas, transitando, ora no extremo da ortodoxia tradicionalista (ao
defender não apenas o rígido uso de expressões poéticas locais e indumentária típica,
mas também a idéia da oligarquia rural estancieira e seu conservadorismo autoritário),
ora no combate a este mesmo ideário – especialmente a partir do instante em que uma
geração de músicos jovens, geralmente com formação universitária, adota o movimento
como forma de resistência cultural, em meados dos anos 1980.
Este problema, que ajuda a esclarecer a própria idiossincrasia da história do Rio
Grande do Sul, foi abordado de forma muito incipiente pelo professor Orlando Fonseca,
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em artigo datado de 1999. Segundo seu raciocínio, há um filão inexplorado na relação
entre o nativismo e a questão política gaúcha. No livro Rio Grande do Sul, 4 séculos
de História (Martins Livreiro, 1999), o autor registra que, nos anos 80, alguns festivais
nativistas buscaram uma maior politização, seja atraindo artistas preocupados com a
situação social do país, seja graças às próprias regiões em que ocorreram – como no caso
da Tertúlia Nativista, promovida na cidade universitária de Santa Maria, região central do
Estado. Passadas as primeiras edições, estes festivais se tornaram espaços para reflexão
e difusão de idéias progressistas, sobretudo em relação ao combate à cultura gaúcha
retrógrada e seu ethos de segregação social, incluindo aí a ênfase na grande propriedade
tradicional e latifundiária – cantada como responsável direta pelo atraso econômico
do Sul. Desta época, datam canções como Nova trilha (Nilo de Bairros Brum/João de
Almeida Neto, 1983), que traz em seu discurso o grito de protesto dos espoliados do
campo, vítimas diretas do êxodo rural.
Segundo Fonseca, ao perceberem a margem de contestação criada por determinados
artistas festivaleiros, CTGs e latifundiários do interior gaúcho – em especial aqueles
ligados à União Democrática Ruralista (UDR) – passaram a bancar compositores cujas
obras se opusessem às canções de protesto. Não contente em “minar” a produção musical
contestatória, em 1985 este grupo criou condições para que o regulamento da Tertúlia
Nativista – o festival mais “politizado” do nativismo até então – voltasse à suposta idéia
original de valorização do viés “campeiro”, cujo enfoque é a ode à cultura pacífica da
terra (entenda-se: a cultura da repressão). Este processo alijou os produtores da chamada
“canção política” do nativismo, empobrecendo o movimento e, conforme Orlando
Fonseca, criando as condições para a própria decadência da música nativa ao longo
dos últimos anos. Sintomaticamente, a historiografia nunca abordou este tema com a
devida atenção, apesar do considerável elenco de documentos que permitem vislumbrar
tal questão.
À História e seus agentes, falta entender que a “música gauchesca” – sobretudo a
partir de seus produtos, protagonistas e ouvintes – é um campo pleno de estudos que
permite abordagens amplas e multi-temáticas. É passada a hora de abandonarmos os
preconceitos a respeito do tema “cultura gaúcha” e é mais do que necessária a investigação
– metodológica e teoricamente fundamentada – a respeito desta centenária produção
musical. A historiografia a respeito do tema, embora existente e promissora, ainda é
repleta de lacunas, mas o caminho – apesar de sinuoso – está aberto. Basta percorrê-lo.
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