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 Esta apresentação revela o processo de investigação e inscrição da Nova Cantoria, 
protagonizada pelos poetas-cantadores Dércio Marques, Elomar e Xangai, como 
movimento artístico. São analisados aspectos etnográficos, culturais e espetaculares. 
Primeiramente é proposta uma cartografia para o movimento da Nova Cantoria, 
utilizando-se de referencias históricas vinculadas à arte medieval, à Cantoria Nordestina, 
à Literatura de Cordel e as tradições orais. Por intermédio dessas evidências, individua-se 
a gênese da Nova Cantoria, que se dinamiza de acordo com a transgressão de caracteres 
performáticos e culturais, entre gêneros poético-musicais e questionamentos identitários. 
Sob os auspícios das teorias do espetáculo, articula-se a representação dos novos 
cantadores, utilizando-se análises dos espetáculos que apóiam exames e descrições dos 
principais traços performáticos de cada um dos poetas-cantadores, exibindo tipologias 
que se mantém como aspectos intrínsecos na caracterização do movimento poético-
musical. 
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TEMPORA LABATUR1 

 

Essas são as horas da gente. 
As outras, de todo o tempo, são as horas de todos. 

O senhor tolere, é o sertão 
Guimarães Rosa 

 
 
 O cenário aqui exposto trata de cenas vivas que trago à visitação e inscreve uma 

das mais tradicionais ocupações performativas e artísticas das civilizações ocidentais 

desde a antiguidade e mantidas no nordeste brasileiro: o poeta-cantador. Tal espaço 

fronteiriço é amplo logo que cantadores, cada um a seu gênero, ocupam a pluralidade de 

um Brasil presentemente cancioneiro. Minha exposição, entretanto, restringe a 

observação sobre personagens atores de um movimento que se desloca a partir da região 

do sudoeste baiano (Figura 1) tendo como centro o município de Vitória da Conquista. A 

possibilidade de pensar e identificar esteios que comprovem um movimento artístico 

poético-musical como o proposto naturalmente absorve alguns campos científicos e da 

história, salutares para concluir o panorama. Linhas de alteridade e formulação para 

comparação de campos sociais evocadas pela Antropologia e o despertar de ciências 

novas como a Etnocenologia, que adentram na espetacularidade cotidiana, rearmam a 

casa do olhar em direção a outros feitos.  

 Díspare, a Nova Cantoria é um movimento poético-musical de vestígios 

trovadorescos que encontra seu marco em meados da década de sessenta, no cenário do 

cancioneiro brasileiro, precisamente, o sertânico. Sonidos pastoris, oníricos, telúricos 

remontam vida lúdica, cotidiana, de cultura e sociedade ambientadas em práticas rurais 

nordestinas. As canções do restrito grupo de novos cantadores descortinam um Brasil 

profundo, de difícil acesso, nada afeiçoado à vida dos grandes centros constituídos 

culturas-cidades. 

 

                                                 
1 Realizações transitórias. Título em latim do poema de Elomar Figueira Mello gravado no CD Tramas do 
Sagrado de 2007.  



 

Figura 1 – Visão geral da microrregião de Vitória da Conquista 

 

  

 Na geografia dos taludes, por entre a Terra Ignota e pastos, geralmente pobres, 

com extensas áreas açoitadas por secas periódicas, conforma-se a vida típica do homem 

artista e sertanez. Faz-se com adjuntos culturais, carregados sob adereços comuns, 

figurando sensos morais, perpassados por qualidades presentes nas formações pastoris do 

mundo arraigados em tradições. Mas também abordam as representações de cânticos 

ecológicos e movimentações sociais de protestos políticos e humanos contra a exploração 

do homem. Tais adereços traduzem a capacidade criativa e estética do adorno, que 

mimetiza algo do vaqueiro, do índio, do cangaço e dos ciganos. Os cantadores preenchem 

seus espetáculos com performances musicais utilizando linguagens e expressões dialetais, 

compondo cenas oníricas sertanejas e fabulações sociais e ecológicas. As temáticas 

incorporam visões arquetípicas do sertânico; de uma cultura perpassada de sotaques; 

floreios vocais e contação de histórias. Eis o retrato primeiro de algo que se estabelece 

como uma confraria de rapsodos frequentes, em partituras e sub-partituras2, 

                                                 
2 PAVIS, 2005, p. 89 



multiculturalismo e em linhas temáticas e estilos, quase representando um gênero da 

canção.  

 Ao adentrar a trajetória artística dos três cantadores, deparo-me com singular 

produção poético-musical e caracterização artística atuante nas fendas da cultura artística 

brasileira. Deste movimento trago Dércio, Elomar e Xangai como a tríade relevante e 

empreendedora de tipologias poéticas, musicais e performáticas que o constituem. Em si, 

a representação dos três é mencionada por grande número de artistas e público em geral, 

sob os quais norteiam posturas identitárias que reconfiguram representações artísticas no 

cenário musical universal. Esta circunstância fica mais legível a partir da afinidade entre 

os três, identificada na admiração mútua – savoir faire –, e também, em 1983, na 

congregação deles para gravar, na Casa dos Carneiros3, a obra de Elomar, intitulada 

“Auto da Catingueira”. Tal circunstância localiza-se, naquela época, como uma pulsação 

promotora de mudanças artísticas, a partir das transformações políticas que ocorrem com 

o fim do governo militar, em 1984. Embora os grupos formados por estes artistas atuam, 

desde a época dos regimes totalitários, em oposição à internacionalização da cultura do 

país, sobretudo no que tange à música. Assim como em outras áreas, também na música, 

as perspectivas de transformações acentuam os ânimos para produções que identificam o 

espírito de brasilidade e, de algum modo, personificam, de acordo com as concepções 

desses artistas, certa resistência. 

 

ELOMAR FIGUEIRA MELLO. TANGERINO4 DE GADO E CANTORIAS 

 
 Elomar (Figura 2) é um artista que vive em constante atuação, que se pensa como 

criador e se vê como obra de arte de acordo com a clareza de alguém que se sabe 

espetáculo e tece, no cotidiano, seu lugar teatral5. Possui as características de um trovador, 

cujo termo aqui não pode ser aplicado num caráter propriamente ontológico. Mas pode ser 

transmutado à cena sob a qual o trovadoresco relaciona-se de fato com o artista que 

incorpora o gestual de poeta-cantador. Este gestual identifica o artista cuja visibilidade 
                                                 
3 Fazenda de Elomar, na região de Gameleira, povoado a 19 km de Vitória da Conquista. Sede famosa por 
ser um lugar de referências temáticas a algumas composições de Elomar, e também por congregar poetas-
cantadores de todo Brasil que se dirigem para este local com o intuito de encontrá-lo para, entre outras 
coisas, fazer cantorias. 
4 No dialeto sertanez de Elomar, o vocábulo identifica o vaqueiro que tange o gado. 
5 PAVIS, 2005, p. 141 



demonstra características de alguém que assume cotidianamente no gênero de cantador, e 

assim o é. Uma personificação que possui códigos do poeta-cantador através de entonação 

enunciativa descrevendo acontecimentos sempre por trás da figura do narrador. Seu 

diálogo é repleto de incursões vitoriosas no campo da filosofia, teologia, literatura 

universal e muitos outros conhecimentos que o fazem interagir com os debatedores, 

intercalado, ainda, por uma ou outra música entoada e inspirada, por vezes, no mote da 

conversa. Compõe com sua audiência uma dialética radical em que se apega às defesas 

proeminentemente lançadas, mesmo se estas procederem de um arguto debatedor. Este 

poeta-cantador receptivo ao diálogo, exibe prosa finamente articulada, repleta de 

neologismos e palavras que ressoam como um dialeto arcaico do país ou da língua 

portuguesa, cujo teor lingüístico se faz inacessível e oculto das gramáticas tradicionais.

 Indiferente a todo agrupamento artístico, a partir de 1975, consolida-se como 

defensor do homem rural, dos seus mitos e crenças, assume o forte lado sertanez6 e passa 

a discursar contra as revoluções tecnológicas do mundo e contra os sistemas políticos que 

subjugam os valores morais do homem. É nesse tempo que sua música torna-se ainda mais 

 

 

Figura 2 – Elomar Figueira Mello – 1975. Fotografia de Ruth Toledo. 

                                                 
6 SIMÕES, 2002, p. 2 



 

amparada pela imprensa nacional. A imprensa brasileira corrobora na construção 

mitológica e estética de Elomar, conjeturando sobre ele, quase de forma equivalente, à 

figura de Antônio Conselheiro7; como um profeta que prescreve sua escatologia, 

compreendida para além dos parâmetros religiosos. Desde então, a trajetória de Elomar é 

visualizada por uma marcação teatral8 constante, seja em espetáculos com o instrumento, 

seja por meio da participação como apresentador9 nas montagens de suas óperas.  

 

DÉRCIO MARQUES. MENESTREL DAS MATAS E DAS CIDADES 

 

 Dércio Marques (Figura 3) não mantém ação performática em seu cotidiano, a 

vida da performance deste Cantador atravessa o seu momentum10 e evoca um formato de 

cena em que coloca as emoções interpretadas num caráter de visibilidade, legibilidade e 

conformidade aos sentimentos representados em sua poética-musical, como um ator que 

constrói e exibe um personagem que incorpora ou imita. Para Patrice Pavis, princípios 

como estes se relacionam a um sistema ou códigos de emoções manifestados em virtude 

da retórica do corpo e dos gestos, ou seja, quanto mais elas são traduzidas em atitudes ou 

ações físicas, mais se liberam das sutilezas psicológicas do indizível e da sugestão11. 

Paradoxalmente, Dércio, além de se revestir de performances indicativas de cada gesto 

que pretende desenvolver em palco, traz em si a vivência destas mesmas emoções, sem 

                                                 
7 NARBER, 2003, p. 53 
8 Assim, resume-se a Obra de Elomar até o momento: música culta – 11 óperas; 11 antífonas; 4 galopes 
estradeiros; 1 concerto de violão e orquestra; 1 concerto para piano e orquestra - composto e a ser 
partiturado; 1 pequeno concerto para sax alto e piano - composto e partiturado; 1 sinfonia – em processo de 
composição; 12 peças para violão-solo. As composições para violão na maioria já estão partituradas. 
Cancioneiro: um caderno de oitenta canções. A maioria delas se encontra gravada e uma pequena parte 
inédita. Óperas: “Bespas” Esponsais Sertana - São cinco trágicos que se encontram nos seguintes estágios: 
A Carta - ópera com 4 cenas, composta e partiturada; A Casa das Bonecas - composta e 30% partiturada; 
Faviela - toda composta e nada partiturada; O Peão Mansador - composta e a ser escrita; Os Poetas são 
Loucos (mas conversam com Deus) - composta em partes e o Auto da Catingueira - composta, partiturada e 
gravada em disco. Disponível em: < http://www.elomar.com.br/curriculum.html>.  Acesso em: 02 jun. 
2006. 
9 O apresentador nessas peças assume o papel cênico de narrador, faz incursão ao exórdio de cada momento 
do libretto. 
10 Momentum é um termo da física; refere-se à quantidade de movimento empreendido pelo objeto. Neste 
caso é utilizado como uma referência ao conjunto da ação praticada pelo artista em cena.  Disponível em: 
<http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/momentum/u4l1a.html>. Acesso em: 13 jun. 2006. 
11 PAVIS, 2005, p. 50 



simulação. Sua criatividade, todavia é experienciada também na relação de uma 

consciência corpórea, enquanto formam-se os gestos, a fala e o canto. Seu repertório 

artístico é reproduzido, a partir de uma consciência, mas também pelas vias do espírito, 

da sua aura artística, do que vive e acredita, enquanto encena. De fato, Dércio, em sua 

representação, parece minar qualquer distância entre si e o texto, a ponto de se expor 

numa verdade, perfazendo um caminho adequado para o entendimento em favor da 

recepção do público, diante do desenho temático de sua performance. Muito embora não 

seja o público a instância mais importante da concepção espetacular, e sim a própria obra.  

 Características como estas acentuam neste cantador uma dimensão de 

irreprodutibilidade. Ou seja, nenhuma de suas apresentações, seqüenciais ou não, tem a 

mesma idéia. Certamente qualquer performance possui, em sua ontologia, a característica 

de irreprodutibilidade12, contudo a exibição dos caracteres performáticos deste cantador é 

 

]  

Figura 3 – Dércio Marques. Especial da TV Cultura – 1981. 

 

                                                 
12 O trajeto do momento de cada performer, em si, possui um fator paradoxal em relação ao conjunto 
ensaiado e estruturado, em que se supõe que a performance não pode ser armazenada para em seguida ser 
reproduzida (PHELAN, 1993, p. 146). Isso porque a “existência e história do ato” e a “locução 
performativa” não podem ser repetidos (ibid, p. 149). 



propositadamente construída com este fim. Embora atue, muitas vezes, com um repertório 

pré-definido ou uma construção temática, sua apresentação tem um caráter inusitado, 

implicado na performance e dentro desta na live art. Neste aspecto se localiza sua 

ontologia da performance: o elo de ligação está em conceber a performance como um 

movimento maior, uma maneira de se encarar a arte; a live art13. Suas apresentações 

revelam a tendência por buscar, sempre, este caráter inusitado e não repetido, a ponto de 

sugerir que estas apresentações são aguardadas, pelo público, cuja expectativa é da própria 

irreprodutibilidade. Dércio, com isso, cumpre um ritual que reside na decodificação e 

exploração dos elementos do corpo e espírito – metafísica – presentes na atuação e, ainda, 

na aprendizagem como performer que é.  

Dércio é este artista envolvido por uma performance errante no sentido da 

construção do espetáculo. Consumido numa referência imediata a um estilo de vida 

inusitado, talvez imbuído do reflexo imediato que se pode observar na afinidade entre a 

vivência do artista e aquilo que coloca no palco, são características, até certo ponto, 

constituídas como elementos mais reveladores da sua vida performática. Ele é, ainda, um 

cantador existencialista: canta, de modo afetivo o homem em suas relações humanas e 

sociais, apropriando-se, de acordo com cada fase da sua história, de linha poética e 

temática específica, sem contudo desenvolver apresentações concentradas em apenas um 

tema.  

Não é possível revelar a trajetória artística de Dércio sem conjugar aspectos sociais 

da obra. A militância pelas causas educacionais, ecológicas e políticas14, faz parte da 

constituição fundamental da sua carreira. O envolvimento com projetos sociais possibilita 

a Dércio certa notoriedade no passado, a ponto de vir a tornar-se pesquisador bolsista 

pela15 Sociedade Brasileira para o Progresso e Ciência (SBPC), cujo trabalho seria algo 

                                                 
13 De acordo com  Renato Cohen a “live art [é a arte] ao vivo [e também] a arte viva. É uma forma de se ver 
a arte em que se procura uma aproximação direta com a vida, em que se estimula o espontâneo, o natural, 
em detrimento do elaborado, do ensaiado” (COHEN, 2004, p. 38). 
14 No princípio da carreira, questionava as desigualdades sociais e as angústias que acompanham o homem 
contemporâneo utilizando um texto denso, coligido de poetas como Atahualpa Yupanqui, Elomar e José 
Maria Giroldo. 
15Uma referência mais atual da Sociedade e sua teia de atuações podem ser conferidas no site: 
<http://www.sbpcnet.org.br/>. Acesso em: 3 jun. 2006. 



semelhante à Missão de Pesquisas Folclóricas, empreendida por Mário de Andrade na 

década de 3016.  

A trajetória artística de Dércio é marcada por uma administração muito própria, ou 

seja, nunca foi submetida às regras comerciais de gravadoras e da mídia, nem de 

estratégias mercadológicas para a promoção de suas obras. Através da inclinação artística 

às coisas do sagrado e ouvido musical apurado, esse cantador explora uma música 

transcendente, mística, com notado componente criativo. Em suas canções, ou nas que 

interpreta, fala de seres carnais e espirituais: santos católicos, deuses e orixás; fadas, 

dríades e elfos. Ao falar de amor, revela um cenário cotidiano, numa representação menos 

folhetim e densamente poética das trocas afetivas entre os seres. 

 

EUGENIO AVELINO – XANGAI. O CANTADOR QUE TRAMA O VERSO  

  

Xangai (Figura 4) enfaticamente se auto refere como cantador: eu sou cantador, 

canto minha circunstância, minha realidade; e ainda: eu sou um vaqueiro cantador, eu 

sou um pastor. Pertence, portanto, a linhagem de cantadores, estabelecida neste trabalho, 

como a primeira geração da Nova Cantoria. Esse conjunto é formado pelos novos 

cantadores: Vital Farias, Juraildes da Cruz, Elomar, Dércio Marques, Hélio Contreiras, 

Augusto Jatobá, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, João Ba, Dorothy Marques, Maciel 

Mello dentre muitos outros, atuantes desde o final da década de sessenta. Da Cantoria 

Nordestina, Xangai mantém certa proximidade, em parte pelo movimento apresentar 

elementos performáticos que incitam à velocidade de articulação com as palavras e pela 

rapidez de raciocínio, na improvisação. Embora a Bahia não possua tradição17 na Cantoria 

Nordestina, Xangai colhe referências de momentos, considerados por ele, como 

importantes para sua trajetória. São circunstâncias que lhe possibilitam a convivência com 

renomados cantadores e repentistas, a exemplo de: Lourival Batista, Octacílio Batista, 

Manuel Xudu, Mané Serradô, Moacir Laurentino, Diniz Vitorino, Pinto do Monteiro e 

Ivanildo Vila Nova e muitos outros. 

                                                 
16 TONI, 2004, p. 07 
17 Segundo Xangai, o cantador do gênero da Cantoria Nordestina encontra-se em maior difusão nos estados 
da Paraíba, Ceará e Pernambuco em regiões como: Vale do Pajeú/Pe; Sertão do Moxotó/Pe; São José do 
Egito/Pe; Quixeramobim/Ce, dentre outros. 



 Xangai é inclinado a congregações artísticas: é um apologista de cantadores. Tal 

posicionamento é uma das características intrínsecas ao movimento da Nova Cantoria. 

Possui carisma para agregar cantadores, poetas e instrumentistas dos variados gêneros em 

espetáculos e gravações. Da música pantaneira: Almir Sater e Renato Teixeira, até 

cantadores de coco, como Jacinto Silva18. É um poeta-cantador que incentiva a 

movimentação artística e social da Nova Cantoria, proporcionando encontros e produções 

artísticas. Forma, atualmente, uma teia preenchida por profissionais de diversos setores 

que engendram ações culturais e artísticas na Nova Cantoria: comunicadores, produtores, 

publicitários, artistas plásticos, poetas, escritores, jornalistas, empresários e músicos. Essa 

postura faz de Xangai, o poeta-cantador mais midiático, dentre os três abordados nesta 

pesquisa.  Parece manter, na formação de uma comunidade no movimento, um espírito 

que ganha sentido maior enquanto constituído no grupo. Para os atores da Nova Cantoria 

um cantador não pode cantar só, ou seja, um poeta-cantador é membro de um movimento 

aberto ao outro, muito embora possua um trabalho individual. Diferente dos artistas e 

cantores no geral, os novos poetas-cantadores não concentram investimento apenas em si 

mesmo, existe a organização e interesse na participação do outro. 

 Xangai é um novo cantador de poderes rítmicos na canção. Além disso, possui 

trabalho vocal, de acordo com potenciais expressivos dos fonemas. Tal representação é 

reconhecida através de um jogo que executa entre a intensidade dos sons, nitidez do 

vocabulário que interpreta e o tempo. Xangai desenvolve, assim, canções cujos textos 

poéticos possuem valor expressivo em função da articulação entre o ritmo e a pronúncia e 

que são retratos de um povo figurado em aspectos típicos da cultura nordestina. As 

modalidades das canções, algumas delas, são de difícil execução. É o caso dos cocos, 

principalmente os “cocos trava-língua”, cuja repetição das sílabas semelhantes funciona 

como realce. A função da repetição é importante, não apenas por chamar atenção sobre o 

texto, nem pela natureza simbólica e onomatopéica19, mas pelo realce de determinadas 

palavras. Tem uma performance matemática na canção. Atua de modo eficaz na 

interpretação de certas músicas que exigem respiração adequada para legibilidade do texto 

                                                 
18 Falecido em 2001. 
19 Consiste na formação de palavras pela imitação de sons e ruídos. Ex.: triiim, chuá, bué, pingue-pongue, 
miau, tique-taque, zunzum. Disponível em: 
<http://www.portugues.com.br/morfologia/formacao/onomatopeia.asp>. Acesso em: 5 nov. 2006. 



 

Figura 4 – Eugênio Avelino – Xangai – 1974. 

 

e manutenção rítmica, como é o caso dos cocos sincopados. Ele afirma: eu tenho um 

metrônomo dentro de mim [...] eu canto com a arritmética, e com a arritmética, eu canto 

o diafragmático20. Tais músicas, que apresentam dificuldades poéticas, são chamados de 

versos de pé quebrado, que significam, humoristicamente, de acordo com Xangai: “tirar 

um verso de onde não tem e colocar onde não cabe”. Da mesma forma que estas canções 

exigem recursos vocais, interessam ao desempenho no instrumento, no caso de Xangai, o 

violão. Desenvolveu técnica própria no instrumento e o executa com distinta 

expressividade performática. Este feito produziu, um formato próprio no toque do 

instrumento, o modo de Xangai tocar, segundo Elomar é o “xangaliano”, e o intitula de: 

“Samba de Bico Roçaliano Impinicado de Sansão no Catado Miúdo Acebolado”.  

                                                 
20 ARATANHA, 2006, faixa 6 



 Outra trama evidente na performance, poética e musicalidade de Xangai é a sua 

ligação com a União do Vegetal (UDV )21. A UDV é um agrupamento religioso de fins 

espirituais que tem por conveniência práticas específicas, dentre as quais: valorar palavras 

de acordo com o significado metafísico embutido nestas, ou seja, para eles as palavras 

carregam superstições, noções espirituais e poderes de acordo com a idéia representada. 

Sendo assim, Xangai modifica algumas situações poéticas em que o verso está preenchido 

por palavras de conotação inadequada, segundo os preceitos da UDV. Nesse sentido, 

algumas composições que chegam ao artista podem sofrer transformações em virtude 

dessas crenças. A prática da UDV busca reposicionamento de palavras, as quais, em certo 

sentido, procuram um sinônimo adequado transformando o plano energético incutido na 

significação. A exemplo disso, tem-se a palavra último que deve ser substituída por 

derradeiro, pois derradeiro significa aquilo que não termina, e, se coloca como algo que 

pode vir além. Último pode atrair sensações e realidades indesejáveis para quem proclama.  

 Esses aspectos singulares fazem de Xangai um poeta-cantador atento a certas 

minúcias artísticas. É um cantador de múltiplas delicadezas, desde as vestimentas, 

adornadas em detalhes que perpassam bordados, coletes, cintos e acessórios de couro e 

tecido, sapatos e botas elegantes, chapéu, unhas sempre bem feitas e barba retocada, até 

utensílios da prática artística: instrumentos que adornam sua performance, violões bonitos, 

de qualidade sonora, com roseiras22 finamente desenhadas e madeiras nobres. Em seus 

bolsos, coisas aromáticas: rapés, óleos mentolados, perfumes. Em prosa, um cantador com 

um discurso pausado, levemente insinuado em fala melódica, quase cantando ou recitando 

seus argumentos. No dedo, um anel de estrela, como referência direta ao Centro da UDV 

que freqüenta, o Estrela da Manhã. Tece, prazerosamente, o ofício de cantador e contador 

de histórias, ofertando suas síncopes vocais, agregando as pessoas a participarem, com ele, 

                                                 
21 “A União do Vegetal é, antes de tudo, a união de duas plantas da Floresta Amazônica: o Mariri 
(Banisteriopsis caapi) e a Chacrona (Psicotria viridis), que compõem um chá misterioso denominado 
"Oaska", utilizado exclusivamente em rituais religiosos. E é, além disso, o nome da Ordem Religiosa 
“milenar” que o distribui, a qual é também conhecida pelos seus adeptos como a Irmandade da Rosa. O 
objetivo da União do Vegetal (UDV) é livrar a humanidade da ilusão, ensinando o homem a se conduzir 
sobre a Terra. Nesse sentido, o chá se revela como um instrumento poderoso na medida em que 
proporciona a quem o comunga autoconhecimento e regeneração espiritual. Isso ocorre através de um 
processo contínuo de reconhecimento dos próprios erros e de auto-superação. Com a Oaska, o homem se 
recorda das verdades existenciais que estão gravadas dentro de si e de sua aliança com o sagrado, e essas 
revelações o estimulam a realizar todas as transformações necessárias para evoluir espiritualmente.” 
Disponível em: < http://www.uniaodovegetal.org.br/udv/index.html>. Acesso em: 26 nov. 2006.  
22 A parte decorativa do tampo do violão. 



das canções propostas. Na roda de cantoria atua como maestro, organizando os 

“ataques”23 dos violeiros e medindo o volume dos instrumentos para harmonização. No 

palco, exerce pleno controle sobre o texto do repertório, deixando legível, mesmo as 

canções linguisticamente complexas, capturando e seduzindo as audiências através da 

performance configurada em humorismo e alegria.  
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