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O foco deste estudo foi uma manifestação cultural popular: a trova galponeira do Rio 

Grande do Sul. A investigação destes acontecimentos performáticos, voltou-se para as 

diferenças observadas nas duas situações encontradas em pesquisa de campo: a roda de 

trova e os eventos competitivos. A Trova é uma poesia cantada no improviso, em desafio, 

por dois ou mais trovadores acompanhados por músicos que tocam o acordeom. A roda 

de trova acontece a partir de formações livres de trovadores, em acontecimentos festivos, 

ou em reuniões de amigos e familiares. Estas performances são marcadas pela alegria e 

liberdade de expressão. Existem, também, os eventos competitivos que possuem regras 

gerando cobranças de pontos e, além de premiar financeiramente os vencedores, dotam-

nos de status social perante o grupo. Elas são cobertas pela pressão dos jurados e dos 

adversários, o que provoca uma forte expectativa nos praticantes. Esta expectativa 

fomenta o esforço em busca da qualidade na elaboração poética, bem como, na 

abordagem dos conteúdos.  
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O foco desta investigação é a performance de trova galponeira em duas situações 

distintas, encontradas em pesquisa de campo: na roda de trova e nos eventos 

competitivos. O objetivo deste estudo foi compreender esta manifestação performática, 

enquanto fenômeno artístico-cultural, presente no universo marcado pelo tradicionalismo 

riograndense, e analisar de sua poesia peculiar em cada uma das situações apontadas. 



A trova galponeira é uma poesia oral, cantada no improviso e realizada em desafio 

por dois ou mais trovadores. Os cantadores são acompanhados por músicos que tocam a 

gaita. Esta denominação é típica dos gaúchos riograndenses e, fora do estado, o termo 

refere-se à quadra popular ou trova literária. O canto de improviso em desafio, no estado 

do Rio Grande do Sul, foi oficialmente chamado de trova galponeira para firmar sua 

característica oral. O clímax das trovas costuma ser o momento da pua, quando ela 

aparece. A pua é o esporão de ponta bem aguçada, feito em aço e colocado nos galos de 

rinha e puaço é o golpe dado com a pua (NUNES e NUNES, 1998, p. 127). Entre os 

trovadores a palavra é usada em sentido metafórico para dizer que um trovador atacou o 

outro de alguma forma, seja como agressão verbal usando palavras de baixo calão, na 

opinião de alguns, seja com a qualidade de seus versos, na opinião de outros. Segundo 

Marocco (2000, p. 42-43) 

 
No interesse de torna-la vendável, se provoca um afastamento entre a memória do passado e a 

prática atual da trova como pode ser exemplificado pela questão da 'Pua'. O 'Puaço', que era o 

momento de maior tensão e maior envolvimento entre os dois trovadores e entre estes e a platéia, 

tem sido esquecido. Nos festivais, se dá preferência à trova de homenagem, bem comportada e 

com muitas expressões galantes. 

 

Roda de Trova 

As rodas de trova são acontecimentos informais. Não há evento, patrocínio ou 

competição. Elas acontecem em bares, festas ou nas casas das pessoas praticantes da 

trova, sem data ou hora marcada, pelo puro prazer de trovar. Basta que dois ou mais 

trovadores se encontrem para começar a brincadeira que acontece sem as cobranças 

próprias dos eventos competitivos e suas planilhas de avaliação. Segundo diversos 

trovadores entrevistados as melhores trovas acontecem fora da competição, pois, estas 

situações são mais apreciadas pelos trovadores pela liberdade que se configura: “As 

maiores trovas até hoje ninguém gravou, tu canta sem compromisso, no meio do amigo, 

de brincadeira, ali acaba saindo o verso que tu queria.” (entrevista concedida pelo 



trovador Beni Irajá do Nascimento no Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, o ENART, 

em 2007). 

Os acontecimentos oriundos de reuniões ocasionais de trovadores são eventos 

inesperados e são chamados de folclore gaúcho pelos tradicionalistas. Já os eventos 

organizados com local e data determinados, com investimentos em som, palco, folders, 

premiações, entre outros são denominados de projeção folclórica por escapar do seu 

caráter espontâneo e acontecer em situação predeterminada. 

As performances não têm tempo delimitado, podendo estender-se por horas. 

Nestes casos o número de trovadores participantes também não se restringe à dupla ou ao 

número determinado por uma comissão julgadora, podendo aparecer formações de três ou 

mais e o desafio é denominado “roda de trova” (GARCIA, 1990, p. 67). O assunto vai 

tomando consistência até esgotar algum dos desafiantes que propõe o verso de despedida 

sendo seguido pelo cantador vitorioso, responsável pelo fechamento da trova.  

 
O mal do concurso, não é o mal, mas é a regra, é que ele te restringe a muita coisa. A gente qué 

fala de outra coisa, mas o assunto é aquele mesmo, então não tem...não abordou o assunto tu tá 

ferrado. Exige raciocínio rápido. A obrigação de pega pé de verso às vezes te restringe, te leva 

prum caminho só. (entrevista concedida por  Beni Irajá do Nascimento no ENART, Santa Cruz, 

2007). 

 

Concursos 

No que se refere aos eventos competitivos, eles são, atualmente, muitos e 

diversos. Há aqueles eventos promovidos pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, o 

MTG, há aqueles organizados pelos trovadores e suas associações e há aqueles eventos 

dedicados a outras práticas gauchescas que reservam um espaço para a trova.  

Grande parte das práticas gauchescas é realizada nos Centros de Tradição Gaúcha, 

os CTGs. Estas agremiações, ligadas ao MTG, promovem anualmente um evento 

chamado ENART, o Encontro de Artes e Tradição Gaúcha. São realizadas diversas 

etapas regionais e inter-regionais e, em novembro, acontece o encerramento na cidade de 

Santa Cruz do Sul. Neste evento acontecem competições entre todas as modalidades 



artístico-culturais gauchescas, inclusive as trovas. Para participar do ENART é preciso 

ser filiado ao MTG e representar algum CTG. Mesmo não fornecendo uma premiação em 

dinheiro a participação no ENART confere status ao vencedor que passa a ser 

considerado o campeão estadual.  

Outra forma de concurso vigente acontece nos eventos organizados pelos 

trovadores, mas possuem a mesma forma de competição com premiações, muitas vezes 

em dinheiro, são utilizadas as mesmas planilhas de avaliação aplicadas no ENART. 

Algumas regras podem variar como o número de avaliadores, por exemplo, que é 

definido pela própria comissão organizadora. Estes eventos são particularmente 

interessantes, pois reúnem grande número de trovadores interessados na confraternização 

e nos prêmios. Alguns destes festivais reúnem trovadores excelentes e que, muitas vezes, 

não vão ao ENART por não oferecer a premiação em dinheiro. O primeiro destes eventos 

foi o “Mi Maior de Gavetão”, criado pelo trovador Derly Silva, em 1985, na cidade de 

Sapucaia do Sul e, depois dele, surgiram outros grandes festivais. Nestes eventos não há 

obrigação de ser filiado ao MTG ou a qualquer CTG. O trovador representa a si mesmo 

sem necessidade de um vínculo institucional. 

Antes do “Mi Maior de Gavetão”, as competições entre trovadores aconteciam em 

eventos de outras modalidades gauchescas como o famoso “Rodeio de Vacaria” que 

consagrou diversos trovadores excepcionais. Estes eventos continuam apoiando a 

presença de festivais de trova galponeira.   

As modalidades mais praticadas, atualmente, nos eventos tradicionalistas, são a 

Trova Campeira, a Trova de Martelo e a Trova Estilo Gildo de Freitas. A Trova 

Campeira é a mais enfatizada nos festivais dos trovadores, pois a final desta modalidade 

é, em geral, a última, criando um suspense para os trovadores e para a platéia. Seu 

prêmio, quando em dinheiro, às vezes, é o valor mais alto, e os vencedores adquirem 

muito prestígio na comunidade. A Trova de Martelo é a mais bem humorada provocando 

gargalhadas na platéia, talvez devido à rapidez e liberdade temática que pode favorecer o 

surgimento do puaço. A Trova Estilo Gildo de Freitas, por sua vez, é muitíssimo 

apreciada e esperada devido a sua beleza poética e melódica.  



Nos eventos oficiais, como festivais e concursos, é estipulado pela comissão 

julgadora um número de estrofes em cada estilo, geralmente, oito estrofes. Existem regras 

determinadas pelo Regulamento Artístico do Estado do Rio Grande do Sul/ MTG que 

orientam as atividades desenvolvidas nos festivais. Nos festivais, os trovadores das 

modalidades, Campeira e Estilo Gildo de Freitas, devem obedecer a um tema sorteado 

pelos próprios desafiantes diante da comissão avaliadora imediatamente antes da 

apresentação da dupla. Na Trova de Martelo não há tema predeterminado e o assunto se 

desenvolve conforme o jogo dos repentistas.  

As comissões são compostas, geralmente, de três avaliadores responsáveis por 

fiscalizar o sorteio das duplas, realizado minutos antes do início da modalidade e logo 

após a confirmação da presença de todos os inscritos. Cada evento possui uma planilha 

de avaliação que contém os critérios analisados pelos jurados e seus respectivos números 

de pontos. Cada sextilha vale dez pontos e são observados o conteúdo e a qualidade 

poética. São descontados os erros levando em conta a metrificação dos versos; a 

fidelidade ao tema, somente na Campeira e na Gildo de Freitas; a deixa, somente na 

Trova de Martelo; a rima quebrada; a dicção e o ritmo.  

 

Breve análise das performances nas duas situações distintas  

As regras que determinam a prática da trova, tanto nas rodas livres quanto nos 

eventos, são as mesmas. A fluência, o respeito à construção própria de cada modalidade e 

a qualidade na abordagem do tema são fundamentais. Não há regra que determine a 

corporeidade do trovador, mas sua postura influi, significativamente, na performance 

devido ao poder de cativar os assistentes com seu carisma, proveniente da harmonia de 

seus gestos e da potência de sua voz. Nos dois acontecimentos estudados a prática da 

trova galponeira reflete os valores daquela cultura ao reviver o mito do herói gaúcho em 

suas guerras do passado, típicas das regiões fronteiriças, desde o período da colonização 

na definição de terras e poderes políticos. Os feitos dos soldados reaparecem valorizados 

no combate metafórico estabelecido na trova. Assim, os trovadores criam os arquétipos 

que representam seu universo cultural. 



Mas, há diferenças fundamentais que marcam os dois tipos de performance. A 

liberdade de expressão observada nas rodas de trova, entre amigos e parentes, em 

ambientes festivos, favorece a brincadeira, a alegria, a leveza, o tom amigo e ao mesmo 

tempo debochado do desafio, mostrando o prazer estampado nas feições dos cantadores. 

Por outro lado, nos eventos competitivos, as cobranças provenientes das planilhas de 

avaliação trazem certa densidade e rigidez às trovas que apresentam as preocupações com 

os elementos regrais. Nestas últimas, as performances, além de premiar financeiramente 

os vencedores, dotam-nos de status social perante o grupo. Elas são cobertas pela pressão 

dos jurados e dos adversários, o que provoca uma forte expectativa de acerto nos 

praticantes. Esta expectativa fomenta o esforço em busca da qualidade na elaboração da 

estrutura poética, bem como, na abordagem dos conteúdos. 
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