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Quem inventou o amor 

Teve certamente inclinações musicais 

Quantas canções parecidas 

E tão desiguais 

Como as coisas da vida 

Coisas que são parecidas 

Feito impressões digitais 

No violão essa mesma subida 

Na voz a rima de sempre 

Coração essa mesma batida 

Que bate tão diferente 

Quando acontece na gente 

O mesmo amor 

É um amor diferente demais 

Quem inventou o amor 

Teve certamente inclinações musicais (AZEVEDO; ROCHA, 1981) 
 

Assim Geraldo Azevedo e Renato Rocha definiram o amor e sua semelhança com o 

universo musical: com momentos, ações e elementos parecidos, porém, desiguais. De certo 

modo, os autores de Inclinações Musicais acabaram discutindo também a performance dos 

conceitos (no caso da canção, o amor), de como eles são abrangentes e totais, ao mesmo tempo 

em que só verdadeiramente experimentados e compreendidos no evento ou processo singular: 

quando acontece na gente, o mesmo amor é um amor diferente demais.3  

                                                           
1 No título deste texto, o termo música aparece como uma forma genérica para se referir à canção popular. Nesse 

sentido é interessante definirmos o que é uma e o que é outra. No Dicionário Houaiss, a primeira e mais direta 

definição de música é: “combinação harmoniosa e expressiva de sons”. Ainda no dicionário, o sentido do termo é 

complementado com uma perspectiva mais artística: “a arte de se exprimir por meio de sons, seguindo regras 

variáveis conforme a época, a civilização etc.” Essa definição leva em consideração as diferenças internas do 

universo musical, seja quanto ao tempo, seja quanto ao espaço, o que nos interessa como profissionais da história. 

No mesmo dicionário, canção é definida assim: “cada uma das diversas modalidades de composição musical para 

ser cantada, de caráter erudito ou popular.” É percebida na canção a condicionante de haver a palavra cantada, ou 

seja, a música leva consigo um discurso. Nesse sentido, ao se falar em música neste texto, estou me referindo à 

canção. E as análises recairão majoritariamente sobre a letra das canções. 
2 Professor Adjunto do Departamento de História – Campus Central – Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – DHi/UERN. Professor permanente do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas – 

PPGCISH. Professor permanente do Mestrado Profissional em Ensino de História – PROFHISTÓRIA. Pró-reitor 

Adjunto de Extensão – PROEX/UERN, desde janeiro de 2015. Doutor em História Social pela Universidade de 

São Paulo-USP. E-mail: fabianomendes@uern.br.   
3 Para Marcos Napolitano, a fonte musical faz parte de uma universo de pesquisa que envolve três grandes áreas: 

a musicologia histórica, que se concentra “no estudo da vida e obra dos compositores e das formas eruditas” (por 

exemplo, a obra de Carmem Miranda e suas diferentes fases, ou a obra de Gilberto Gil e o diálogos com os 

diferentes ritmos e linguagens musicais); a etnomusicologia, que numa interrelação entre a sociologia, a 

antropologia e a história “enfoca o estudo das formas e manifestações musicais dos grupos comunitários, de caráter 

socialmente integrador ou ritualístico, cuja prática musical não está voltada, a priori, à industrialização e ao 

consumo massificado” (por exemplo, as canções das lavadeiras, benzedeiras, pescadores, quilombolas); e os 

estudos em música popular, taxado pelo historiador como um campo ainda difuso, que se volta, grosso modo,  para 



Assim também acontece com a explicação histórica da vida: os eventos, os processos e 

os conceitos são processados numa operação que compreende um método (análise) e uma 

narrativa (síntese)4, fazendo com que um mesmo termo, como “escravidão”, por exemplo, possa 

ser usado tanto para explicar o processo de escravização na antiguidade clássica quanto nos 

chamados tempos modernos, ou ainda processos ligados à escravidão no século XIX e mesmo 

casos nos séculos XX e XXI.  

Mais especificamente sobre a música, não obstante as dificuldades que o campo da 

pesquisa e ensino de história tenham em trabalhar com esse tipo de fonte, sua riqueza e seu 

forte apelo emocional e comunicacional, quando aliados à iniciativa de professores 

pesquisadores abertos à sensibilidade e interessados no processo interpretativo da fonte, tem a 

potência de gerar ricas experiências.5 É essa experiência que tentarei trazer para vocês a partir 

das páginas a seguir. E mesmo para quem não é especialista na área, assim como eu mesmo não 

sou, convido colegas historiadoras e historiadores para um exercício de aproximação.  

*     *     * 

 

Vamos começar pelos sambas de enredo que embalaram, explicaram e conduziram os 

desfiles das escolas de samba Imperatriz Leopoldinense, campeã do carnaval de 1989, e Estação 

Primeira de Mangueira, campeã do carnaval de 2019. 

 Antes um detalhe sobre sambas de enredo, ou sambas-enredo: as escolas costumam 

fazer concursos entre setembro e outubro para a escolha do samba-enredo do carnaval do ano 

seguinte. Os sambas concorrentes são construídos a partir de ideias centrais do enredo já 

elaborado pela carnavalesca, carnavalesco ou comissão de carnaval entre março/abril e 

julho/agosto.  

                                                           
as letras e elementos musicais de canções que são comercializadas e ganham as rádios, circulam nos suportes 

físicos (ou agora digitais) e com o auxílio de video clips (NAPOLITANO, 2008, p. 254-260).   
4 Para Futuros historiadores, de Frederico de Castro Neves (2003) é um bom texto que discute os procedimentos 

da construção do conhecimento histórico; e ainda o faz a partir de uma canção: Futuros amantes, de Chico 

Buarque. 
5 José Vince de Moraes sintetiza as dificuldades de investigações envolvendo a fonte musical, que vão do contato 

físico com a fonte até a leitura correta da linguagem musical: “a dispersão das fontes, a desorganização dos 

arquivos, a falta de especialistas e estudos específicos, escassez de apoio institucional etc.” Por outro lado, 

entusiasta da necessidade de utilização dessa fonte, enfatiza que “os procedimentos e indicações gerais 

metodológicas para utilizar a música/canção popular como documento histórico podem ser inicialmente 

encontrados na clássica metodologia desenvolvida pela própria história”. E aponta caminhos: primeiro: “a análise 

interna do documento musical”. Aqui deve-se tentar ao máximo ultrapassar a análise da letra e chegar aos 

elementos da linguagem musical, como “linha melódica e ritmo”. Segundo: a análise externa à fonte, dividida em 

duas instâncias: o contexto histórico mais amplo e o processo social da criação. Esses procedimentos, ainda 

segundo Moraes, possibilitam o alcance de pelo menos três aspectos reflexivos: “linguagem da canção, a visão de 

mundo que ela incorpora e traduz, e, finalmente, a perspectiva social e histórica que ela revela e constrói” 

(MORAES, 2000, p. 205; 214-218).   



O enredo do desfile da Imperatriz em 1989 foi elaborado pelo veterano Max Lopes. Era 

o seu décimo primeiro desfile e então com 50 anos, o carnavalesco já havia conquistado um 

título com a Mangueira. Eis o samba: 

 

Liberdade, liberdade! Abra as asas  

sobre nós 

 

Liberdade, liberdade! 

Abra as asas sobre nós   

E que a voz da igualdade 

Seja sempre a nossa voz 

 

Vem ver, vem reviver comigo amor 

O centenário em poesia 

Nesta pátria, mãe querida 

O império decadente, muito rico, incoerente 

Era fidalguia 

Surgem os tamborins, vem emoção 

A bateria vem no pique da canção 

E a nobreza enfeita o luxo do salão 

Vem viver o sonho que sonhei 

Ao longe faz-se ouvir 

Tem verde e branco por aí 

Brilhando na Sapucaí 

 

Da guerra nunca mais 

Esqueceremos do patrono, o duque imortal 

A imigração floriu de cultura o Brasil 

A música encanta e o povo canta assim 

 

Pra Isabel, a heroína 

Que assinou a lei divina 

Negro, dançou, comemorou o fim da sina 

Na noite quinze reluzente 

Com a bravura, finalmente 

O marechal que proclamou 

Foi presidente 

(TRISTEZA; JÓIA; JURANDIR, 1988)

 

O enredo do desfile da Mangueira em 2019, exatos 30 anos depois, foi elaborado pelo 

jovem Leandro Vieira, com apenas 35 anos. Mesmo com um título pela Mangueira no seu ano 

de estreia no Grupo especial do carnaval carioca, em 2016, Vieira estava à frente apenas do 

quinto desfile.6 Eis o samba: 

 

História pra ninar gente grande 

 

Mangueira, tira a poeira dos porões 

Ô, abre alas 

Pros seus heróis de barracões 

Dos brasis que se faz um país de Lecis,  

                                                Jamelões 

(São verde e rosa as multidões) 

 

Brasil, meu nego deixa eu te contar 

A história que a história não conta 

O avesso do mesmo lugar 

Na luta é que a gente se encontra 

 

Brasil, meu dengo a Mangueira chegou 

Com versos que o livrou apagou 

Desde 1500 

Tem mais invasão 

Do que descobrimento 

Tem sangue retinto pisado 

Atrás do herói emoldurado 

Mulheres, Tamoios, Mulatos 

Eu quero um país que não tá no retrato 

 

Brasil, o teu nome é Dandara 

A tua cara é de Cariri 

Não veio do céu 

Nem das mãos de Isabel 

A liberdade 

É um dragão no mar de Aracati 

 

Salve os caboclos de julho 

Quem foi de aço nos anos de chumbo 

Brasil, chegou a vez 

De ouvir as Marias, Mahins, Marielles,  

                                                     Malês 

(DOMÊNICO; MIRANDA; FIRMINO,  

                                                      2019)

 

                                                           
6 As informações sobre Max Lopes, Leandro Vieira, as escolas de samba e os desfiles podem ser facilmente 

encontradas em pesquisa feita na internet, incluindo o site da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de 

Janeiro – LIESA. Ver em < https://liesa.globo.com/>. 

https://liesa.globo.com/


Ouvir e reouvir os sambas é fundamental. Mas alguns aspetos referentes a música devem 

acompanhar essa audição. Eles são importantes (embora possam ser trabalhados por um não-

especialista) para entender como a música funciona em relação ao discurso que a letra carrega, 

fazendo, portanto, também parte do discurso.7  

Ambos os sambas são em tom maior. Mas no samba da Imperatriz, todas as partes, 

incluindo seu refrão, são em tom maior (alternando com tons menores para nuançar a melodia 

– num sobe e desce harmônico, como uma onda constante), ou seja, evoca uma atmosfera plena 

e incessante de exaltação, alegria. O curioso é que o “liberdade, liberdade! / abre as asas sobre 

nós”, que puxa o refrão, é uma citação do mesmo trecho do refrão do Hino da Proclamação da 

República, de José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque e Leopoldo 

Miguez, que é em tom menor, mais contido, mais solene. A explicação é lógica, afinal se trata 

de um samba enredo para alegrar o povo. No entanto, o refrão do samba da Mangueira é em 

tom menor, com a passagem: “Mangueira, tira a poeira dos porões / Ô, abre alas / Pros seus 

heróis de barracões”, trazendo algo de extremamente grave, urgente e necessário a se fazer, 

como uma tarefa que precisará de cuidado, esforço e pode despertar sentimentos confusos, 

envolvendo a afirmação, mas também a tristeza ou a revolta. Na verdade, o samba da Mangueira 

é majoritariamente levado por acordes menores. A exceção é a passagem: “Salve os caboclos 

de julho / Quem foi de aço nos anos de chumbo / Brasil, chegou a vez / De ouvir as Marias, 

Mahins, Marielles, Malês”, com sua estrutura de hino.      

Apesar da explosão de sons e do ritmo fortemente pulsante, no samba da Mangueira o 

povo precisa ser convencido – daí a melodia necessitar de maior atenção do ouvinte –, chamado 

para entender a história pouco contada. Por isso, o andamento do samba é mais cadenciado, 

dialogando com a canção de MPB. O samba da Imperatriz é a comemoração do centenário da 

proclamação da República, evento que está ligado à história oficial. Quase nada alí precisa ser 

dito pela primeira vez, apenas redito em formato de melodia, harmonia e poesia. Daí o 

andamento constante e forte, com uma breve modulação na passagem: “Surgem os tamborins / 

Vem emoção [...] / Vem viver o sonho que sonhei / Ao longe faz-se ouvir [...]”, justamente 

quando “emoção” e “sonho” são evocados, quebrando um pouco a narrativa descritiva.8                 

                                                           
7 Para se aproximar de termos específicos da linguagem e da educação musical, indico a dissertação de mestrado 

de Carolina Vianna Silveira (2016). Disponível em: < https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/27564/27564.PDF>. 
8 É preciso destacar que o samba-enredo faz parte de um “produto cultural” bastante complexo e múltiplo. Assim, 

a depender da inclinação interdisciplinar, formação, e curiosidade do (a) docente, pode haver um cruzamento de 

aspectos musicais com aspectos visuais, já que tudo é feito em função do desfile, repleto de alusões, citações e 

metáforas materializadas em alegorias, fantasias e adereços. 



A letra de cada samba-enredo carrega a palavra que diz o tema. Mas como toda forma 

de arte, seu conteúdo também diz muito do tempo da própria obra.  

Em fevereiro de 1989, apesar de ter fechado o ano anterior com inflação beirando os 

1000%, uma moratória da dívida externa declarada e uma sucessão de fracassados planos 

econômicos, o Brasil vivia certo otimismo com a nova Constituição Federal, promulgada havia 

poucos meses, e com a expectativa de após 29 anos eleger diretamente o presidente da 

República. Nesse contexto, dois centenários marcavam o calendário histórico oficial: abolição 

da escravidão e proclamação da República. E ainda havia o recentíssimo encerramento do 

regime ditatorial (1964-1985). Ou seja, o país experimentava a euforia do reencontro com a 

democracia num período chamado de Nova República. O samba da Imperatriz está cravado 

nessa euforia e olhava para o passado com ar comemorativo de trajetória cumprida.  

Em março de 2019, o desfile do grupo especial do carnaval do Rio de Janeiro acontece 

em meio a uma queda de braço com o prefeito da cidade, que diminui fortemente o repasse de 

verba para as escolas. O país vivia (vive) uma dupla onda: a economia estagnada, alto índice 

de desemprego e desgaste no campo político (que desde 2013 abarcou uma contestada eleição 

para presidente, um questionável processo de impeachment que partiu da contestação em 2015 

até chegar ao golpe jurídico-parlamentar sofrido pela presidente Dilma Rousseff em agosto de 

2016, a prisão do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva em abril de 2018 e uma série de 

escândalos e prisões que atingia tanto o campo da esquerda quanto o da direita). A outra parte 

da onda vinha em forma de moralismo de classe média, que marcou a segunda metade da 

década, incluindo a pré-campanha e a campanha eleitoral para a presidência em 2018. O 

presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro (deputado federal durante 28 anos pelo Rio de 

Janeiro), convertia-se em símbolo (mito) da chamada “nova política”, ofensiva neo-liberal que 

agrega diminuição do papel do Estado, abertura da economia, e forte teor conservador em 

relação a costumes e grupos sociais minoritários: “Deus acima de tudo. Não tem essa historinha 

de Estado laico não. O Estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias 

têm que se curvar para as maiorias”, afirmou o pré-candidato à presidência em fevereiro de 

2017 num discurso para populares na Paraíba. E ainda: “Eu fui num quilombo em Eldorado 

Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho 

que nem para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é gasto com eles”, numa 

palestra para um seleto grupo de 300 pessoas no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril de 



2017.9 Ou seja, os discursos encontravam eco em diferentes camadas sociais e condensavam 

desinformação, informações falsas, falta de empatia, preconceito, e saudosismo reacionário que 

em alguns casos remetiam à décadas passadas (o autoritarismo da ditadura militar) ou mesmo 

séculos (a sociabilidade pré-republicana). Um ano após o assassinato da vereadora da cidade 

do Rio de Janeiro, Marielle Franco (mulher, negra, lésbica, nascida na Favela da Maré), o samba 

da Mangueira era um clamor pela escuta, um chamamento para o olhar histórico mais crítico 

sobre nossa formação e um alerta às forças democráticas, que haviam abandonado as ruas dando 

lugar a outras multidões.    

O título dos sambas são indicativos do que foi mostrado na avenida. Enquanto um é uma 

citação direta do Hino da República e aceita a versão oficial da história, o outro usa do 

coloquialismo e da ironia para contestar a “história que a história não conta / o avesso do mesmo 

lugar”. História pra ninar gente grande é uma alusão a Prelúdio para ninar gente grande 

(1962), do compositor pernambucano Luiz Vieira. Mas a ironia está no termo ninar. Na canção 

de Luiz Vieira, o que se busca é realmente o sono, o aconchego: “Quando estás nos braços meus 

/ Sinto a vida descansar”. No samba da Mangueira, “ninar” tem a ver com iludir, fazer 

adormecer mediante o embalo de história organizada para da ordem se fazer o progresso 

interessado a poucos. A ironia funciona, com a letra do samba contradizendo seu título, 

contando histórias “Com versos que o livro apagou / Desde 1500 / Tem mais invasão / Do que 

descobrimento”.10 

Outro ponto importante são as personagens e os eventos e processos históricos trazidos 

pelos sambas. E nessa questão específica, o samba da Mangueira parece dialogar abertamente 

com o da Imperatriz, mantendo uma posição de contraponto. Nas personagens coletivas, ou que 

remetem a conceitos mais amplos, o “Brasil” de 2019, substitui a “pátria, mãe querida” de 1989. 

É importante destacar também que no samba de 2019, “Brasil” aparece quatro vezes, e todas 

elas como parte de um diálogo, como se o samba estivesse conversando com o país: “Brasil, 

meu nego deixa eu te contar [...]; Brasil, meu dengo a Mangueira chegou [...]; Brasil, o teu 

nome é Dandara [...]; Brasil, chegou a vez”. Há o estabelecimento de uma intimidade no trato 

                                                           
9 Essas e outras afirmações do atual presidente podem ser conferidas num apanhado de frases feito pela revista 

IstoÉ, em setembro de 2018, quando ele ainda era candidato em plena campanha. Disponível em 

<https://istoe.com.br/frases-de-bolsonaro-o-candidato-que-despreza-as-minorias/>. 
10 Ainda em relação à montagem do tema, o samba da Imperatriz dialoga com manuais escolares tradicionais, 

enquanto que o da Mangueira, de acordo com o plano do desfile apresentado à LIESA, dialoga com importantes 

obras da historiografia brasileira, como Caminhos e fronteiras, de Sérgio Buarque de Holanda, Os bestializados, 

de José Murilo de Carvalho, A Rebelião escrava no Brasil – A história do levante dos males em 1835, de João José 

Reis e História dos índios no Brasil, organizado por Manuela Carneiro da Cunha. Ver em LIESA. Abre-alas – 

para o carnaval de 2019. Rio de Janeiro: LIESA, 2019. Disponível em: 

<http://liesa.globo.com/material/materia2019/publicacoesliesa/___ABREALAS/Abre-Alas%20-%20Segunda-

feira%20-%20Carnaval%202019.pdf.> Acesso em: 20 jun. 2020. 

https://istoe.com.br/frases-de-bolsonaro-o-candidato-que-despreza-as-minorias/


e uma preocupação com a trajetória histórica da personagem Brasil: você precisa se conhecer 

melhor, ouvir outras vozes e mudar. Já no samba de 1989, o termo Brasil só aparece uma vez, 

e numa posição passiva, recebendo a influência da imigração europeia que “floriu de cultura” 

o país antes da proclamação da República. Semelhante passividade tem toda a população negra, 

recebendo da heroína Princesa Isabel “a lei divina”, e agindo apenas ao dançar e comemorar “o 

fim da sina”. A expressão “sina”, por sinal, reduz a destino o que foi processo histórico, 

impedindo o reconhecimento de conflitos na história da escravidão negra no Brasil.        

No samba da Imperatriz, a princesa Isabel é a única citada nominalmente. Mas há dois 

outros personagens citados indiretamente: o “duque imortal” e o “marechal que proclamou”. O 

primeiro, Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro e destaque da Guerra do Paraguai, é 

lembrado para destacar o papel do exército no movimento republicano, o que leva ao segundo 

nome, Marechal Deodoro da Fonseca. No centenário da República, o destaque dado aos 

militares e o apagamento dos civis na narrativa está em perfeita consonância com a harmonia 

pretendida pelas lideranças do regime militar recém findado. Durante mais de vinte anos, houve 

certa manutenção dessa harmonia, até que em 2011 a Comissão Nacional da Verdade, instalada 

no governo de Dilma Rousseff, começou a investigar os crimes cometidos pelos governos 

militares. 434 assassinatos cometidos pelo Estado foi o número a que chegou a comissão, como 

consta no relatório final entregue em dezembro de 2014 à mesma presidente Dilma Rousseff, 

reeleita no mesmo ano e derrubada vinte meses depois.  

Especificamente sobre o Duque de Caxias, um importante nome do Brasil monárquico, 

sua ascensão no exército, quando duque ainda não era, dá-se a partir da atuação violenta na 

revolta da Balaiada (1838-1841), no Maranhão. Caxias pode ser o “herói emoldurado” que traz 

em sua trajetória “sangue retinto pisado”, como está denunciado no samba da Mangueira de 

2019. 

Os nomes do samba da Mangueira aparecem pluralizados. Heróis, heroínas, povos do 

cotidiano urbano ou tradicionais não cabem na moldura e nem estão no retrato. São “mulheres, 

Tamois, Mulatos”, Cariris, Lecis (compositora e política Leci Brandão), Jamelões (cantor 

Jamelão), Mahins (alusão a Luisa Mahin, figura cuja existência real não se comprova, mas 

fundamental no entendimento da revolta dos Malês), Marielles (vereadora carioca que lutava 

pelas minorias do Rio de Janeiro).  

A princesa Isabel também é citada no samba da Mangueira. Mas a liberdade não teria 

vindo de uma assinatura numa lei divina: “Não veio do céu / Nem das mãos de Isabel / A 

liberdade / É um dragão do mar de Aracati”. O episódio da assinatura da princesa dá lugar ao 



processo histórico, enfatizando a negação do jangadeiro cearense Francisco José do Nascimento 

(Dragão do Mar) em transportar escravizados vendidos para as fazendo do sul do país, em 1881. 

Ambos os sambas são excelentes para abrir discussão sobre a história que eles contam 

e sobre a história de seu tempo. São valiosos exemplos da chamada “história pública”, que sem 

substituir a historiografia, dialoga com ela a partir de suportes, linguagens e métodos que falam 

ao grande público.11 E mais importante: as canções (assim como filmes, charges, quadrinhos, 

clips, minissérie, artes plásticas) são meios para a aproximação de gerações (docentes e 

discentes) e estímulo para troca de saberes. Ouçamos e discutamos mais canções com nossos 

jovens e nossas crianças.  

*     *     * 

 

Mas ainda não acabou. Este artigo precisa de complemento constante, de outras análises 

que encham as aulas de história e transformem esse texto num “pequenino grão de areia” diante 

de um areal de experiências. Por isso sugiro o exercício de interpretação histórica de outra dupla 

de canções. Leia e ouça: Boiadeiro, de 1950 e A morte do vaqueiro, de 1963, ambas 

interpretadas por Luiz Gonzaga.               

  

Boiadeiro 

 

Vai, boiadeiro, que a noite já vem 

Guarda o teu gado 

E vai pra junto do teu bem 

 

De manhãzinha quando eu sigo pela estrada 

Minha boiada pra invernada eu vou levar 

São dez cabeças, é muito pouco, é quase  

                                                             nada 

Mas num tem outras mais bonitas no lugar 

 

Vai, boiadeiro, que o dia já vem 

Leva o teu gado 

E vai pensando no teu bem 

 

De tardezinha quando eu venho pela estrada 

A fiarada tá todinha a me esperar 

São dez "filhim", é muito pouco, é quase  

                                                             nada 

Mas num tem outros mais bonitos no lugar 

 

Vai, boiadeiro, que a tarde já vem 

Leva o teu gado 

E vai pensando no teu bem 

 

E quando eu chego na cancela da morada 

Minha Rosinha vem correndo me abraçar 

É pequenina, é miudinha, é quase nada 

Mas num tem outra mais bonita no lugar 

 

Vai, boiadeiro, que a noite já vem... 

Guarda o teu gado 

E vai pra junto do teu bem   

(CAVALCANTI; CALDAS, 1950)

 

Os compositores desta canção são Klécius Caldas, que chegou ao posto de general do 

Exército Brasileiro, e Armando Cavalcanti também militar de alta patente. 

A segunda canção foi composta pelo próprio Luis Gonzaga e pelo jornalista e historiador 

Nelson Barbalho. 

                                                           
11 Para saber mais sobre história pública ou divulgação científica ver o livro História pública no Brasil, organizado 

pelas professoras Ana Maria Mauad, Juniele R. de Almeida e Ricardo Santhiago, de 2016. 



 

 

A morte do vaqueiro 

  

Numa tarde bem tristonha 

Gado muge sem parar 

Lamentando seu vaqueiro 

Que não vem mais aboiar 

Não vem mais aboiar 

Tão dolente a cantar 

 

Tengo, lengo, tengo, lengo 

Tengo, lengo, tengo 

Ei, gado, oi 

 

Bom vaqueiro nordestino 

Morre sem deixar tostão 

O seu nome é esquecido 

Nas quebradas do sertão 

Nunca mais ouvirão 

Seu cantar, meu irmão 

 

Tengo, lengo, tengo, lengo 

Tengo, lengo, tengo 

Ei, gado, oi 

 

Sacudido numa cova 

Desprezado do Senhor 

Só lembrado do cachorro 

Que inda chora sua dor 

É demais tanta dor 

A chorar com amor 

 

Tengo, lengo, tengo, lengo 

Tengo, lengo, tengo 

Tengo, lengo, tengo, lengo 

Tengo, lengo, tengo 

Ei, gado, oi 

E, ei 

(BARBALHO; GONZAGA, 2019)

 

Livros são indispensáveis. Mas a internet é um valioso auxiliar no processo de pesquisa 

e de interpretação. Por isso, vou dar unas pistas que serão úteis: 

- após ouvir as canções, busquem as cifras para saber o tom original. Existem vários 

sites de cifras na internet. 

- para saber mais da vida dos compositores, procure no site do Dicionário Cravo Albim 

da Música Popular Brasileira. 

- para entender mais sobre a cultura do vaquejar e seu imaginário, ver o vídeo: “A morte 

do Vaqueiro Raimundo Jacó - Luiz Gonzaga - Clipe e a História e depoimento de Vicente Jacó”, 

trecho do documentário A morte do vaqueiro. Está disponível no Youtube.  

No mais, é fazer a pesquisa enquanto se constrói a interpretação. E nunca perder de vista 

duas lições sintetizadas por Marcos Napolitano: “no cotejo da obra/fonte histórica com o 

pensamento historiográfico que emerge em torno dela é que podemos redefinir a relação da 

música com a história.” Ou seja, deve-se lançar perguntas às fontes a partir do conhecimento 

histórico. Não esqueça: você é historiadora, historiador. A outra lição é que a música opera com 

“séries de linguagens (música, poesia) e implica em séries informativas (sociológicas, 

históricas, biográficas, estéticas) que podem escapar à área de competência de um profissional 

especializado.” (NAPOLITANO, 2002, p.76; 96) Sem deixar de vista a matriz historiográfica, 

não deixe de ser interdisciplinar.         

Como disse Ednardo: “se arme de amor e coragem”; e mãos às obras! 
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