
Q
uem já teve a oportunida-

de de ouvir ou assistir a

um show do Mandioca

Loca não deve imaginar o quan-

to um de seus integrantes é

apaixonado pela música sertane-

ja. Mas a experiência de mergu-

lhar na história da música de

raiz do Sul de Mato Grosso

transformou o músico e jornalis-

ta Rodrigo Teixeira, 40 anos, em

um dos precursores da polca-

rock do Estado. “O que eu

aprendi é que a gente tem de

valorizar os nossos artistas e

não ter medo de passar essa

informação pra frente. Aprendi a

ser mais democrático e a aceitar

também essa questão de nós

sermos um Estado sertanejo,

um Estado caipira”, ressalta o

jornalista gaúcho, que chegou

em Mato Grosso do Sul em 1980. 

E o aprendizado foi construí-

do enquanto trabalhava na elabo-

ração do livro “Os Pioneiros - A

Origem da Música Sertaneja de

Mato Grosso do Sul”. Abusando

de seu lado eclético - ele ainda

desenvolve o tevê digital Matu-

laTV!, o blog Matula Cultural e é

colaborador fundador do Over-

mundo (www.overmundo.com.br)

- Rodrigo Teixeira importou de

uma obra punk - o livro “Mate-

me Por Favor” - parte do formato

da publicação que mescla narra-

tiva com depoimentos. É um

documentário moderno, que tra-

duz a história dos primórdios da

música de um canto do Brasil

que mistura-se à influência para-

guaia e argentina. 

Enquanto buscava subsídios

para a obra, que foi patrocinada

pelo Fundo de Investimentos

Culturais de MS (FIC), o lado

jornalista do músico deparou-se

com um quase esquecimento da

história dos personagens que

descreveu. Não havia registros

oficiais os arquivos pessoais, em

especial fotos, foram restaura-

dos porque estavam “quase des-

manchando”. Contudo, o êxito

foi alcançado, porque a maioria

dos personagens ainda vive, e

conviver com eles resultou no

livro que será lançado no dia 19

de janeiro, às 19h30, no Museu

de Arte Contemporânea (Marco).

Confira abaixo a entrevista: 

O Estado - Você tem uma

formação em que pesa o gosto

pelo rock e pela música moder-

na. Por  que você resolveu buscar

essa história da música sertane-

ja do Sul de Mato Grosso?

Rodrigo Teixeira - Resolvi

porque eu senti que a história des-

tes músicos estava se perdendo.

Que muita gente, que como eu,

não sabia da verdade em relação a

Délio e Delinha e essa geração da

década de 50. Então, eu senti mui-

ta necessidade em dar um passo

mais atrás na história e mostrar

que a música sul mato-grossense

não tinha começado ali na década

de 70 com Almir Sater, Paulo

Simões e Geraldo Roca, essa gera-

ção dos Pratas da Casa e que eu

mesmo achava que tinha. E daí,

quando comecei a ter mais contato

com Délio e Delinha, Beth e Beti-

nha e Amambay e Amambaí fui

percebendo que tinha uma história

boa ali pra contar. E foi isso, des-

mistificar um pouco essa história

de que o Estado é muito jovem e

não tem passado. O livro é uma

maneira de começar a recontar a

história da música sul-mato-gros-

sense de uma outra ótica.

O Estado - Quual foi o princi-

pal entrave para trazer essa his-

tória à tona?

Rodrigo - A pesquisa do livro

começou em 2008. Fui atrás de

documentos e logo percebi que nos

lugares oficiais não tinha. No

Museu da Imagem e do Som não

existia uma imagem de Délio e

Delinha ou Zacarias Mourão. Não

existia foto, filmes... Não existe

documento em televisão dessa épo-

ca de 60 a 70. No caso desses

artistas não tinha nada. Então,

consegui muito foi arquivo de jor-

nal. No caso eu fiz pesquisa no O

Estado, no Correio do Estado e no

Arquivo Público de Campo Grande

onde tem muito material de jornal.

E eu fiquei pensando, o papel é

uma tecnologia antiga, mas que

daqui a 100 anos é onde o pessoal

vai ter a fonte de pesquisa. Então

eu fui para dentro da casa das

pessoas. Com exceção do Zacarias

Mourão, do Zé Correia e da Jandi-

ra, está todo mundo vivo. A saída

foi procurar os arquivos pessoais

dos artistas, que eu encontrei mui-

to em má conservação. Tivemos de

fazer uma reconstituição grande.

E a saída foi essa, encontrar os

arquivos, as fotos, as matérias de

jornais, os discos com os próprios

artistas. E o legal é que eu conse-

gui bastante coisa. São mais ou

menos cem fotos. Muita coisa ficou

para fora e foram 110 discos com-

pilados. A memória da música sul-

mato-grossense realmente precisa

começar a ser catalogada. E eu

acho que o principal mérito desse

livro é começar a catalogar e orga-

nizar a memória da música do Es-

tado

O Estado - E foi durante

esse  processo que você escolheu o

formato do livro?

Rodrigo - Não queria fazer

um livro separado por artistas,

Délio e Delinha primeiro e depois

Beth e Betinha, etc. Por influência

do livro “Please Kill Me”, que no

Brasil foi batizado de “Mate-me,

Por Favor”, em que os autores

pegaram os personagens da histo-

ria punk e misturaram às entrevis-

tas, eu também embaralhei os

depoimentos. E fiquei em um dile-

ma: “Eu vou dar meu ponto de vis-

ta, sendo que os personagens prin-

cipais estão vivos? Eles é que têm

de falar.” Então foi a maneira que

encontrei de não ficar aquela coi-

sa quadradinha e de tentar fazer

eles mesmos contarem a própria

história. Então no livro têm textos

analíticos meus, mas a história em

si são eles que contam para cada

um tirar sua conclusão. 

O Estado - E você fala na

sua introdução que ressolveu dei-

xar de fora Helena Meirelles, a

Dama da Viola. Por que exata-

mente essa decisão? 

Rodrigo - A Dona Helena é

uma personagem da história da

música sul-mato-grosense que apa-

receu na década de 90. Apesar dela

ser contemporânea, ela é mais nova

que Délio que tem 84 anos, os pró-

prios artistas desta geração falam

que conheceram a Helena só na

década de 90. Então, foi uma deci-

são difícil de tomar porque antes de

escrever o livro já tinha uma

cobrança por incluir a Helena Mei-

relles. Mas, é o que eu escrevi no

livro, como a Helena já é muito bem

registrada, digamos assim, tem fil-

me sobre ela, a concha acústica do

Parque das Nações é com o nome

dela, enfim, ela já teve um destaque

que esses outros artistas de MS

não tiveram. Cheguei a conhecer a

Dona Helena, no período que ela

veio pra cá, no fim da vida dela,

como assessor da Fundação de Cul-

tura. Tive o prazer de entrevistá-la

e o “desprazer” de acompanhar

seus últimos dias de vida na Santa

Casa. Foi um final muito triste de

vida da Dona Helena. Ela realmente

estava incomodada por ter ganhado

uma casa aqui em Campo Grande

que não era legal. Eu fui lá algumas

vezes. Pretendo fazer alguma coisa

mais especifica da Dona Helena

Meirelles, mas acho que ela não

cabia nesse livro.

Foi isso.

O Estado -

Você destaca a

influência que os

ritmos polca,

guarânia e cha-

mamé exerceram

nos artistas  de

Campo Grande.

Como você tra-

duziria esta

influência? 

Rodrigo - Musicalmente, essa

geração já começa a fazer do Mato

Grosso do Sul um lugar com uma

musica própria. Na década de 50, a

música sertaneja dominava os

meios de comunicação. No rádio,

tinham os grandes artistas. Era a

época de Tonico e Tinoco, que

eram os grandes do Brasil. Só que

era mais aquela música de Jeca

Tatu, aquela coisa

interiorana de São

Paulo, que a pessoa

falava errado, se

vestia de modo

humilde, tinha de

colocar aquela ima-

gem do caipira que

não tinha a ver com

a gente daqui. Até

hoje nossa música

não é muito enten-

dida devido a esse

“vento fronteiriço”.

Então Délio e Deli-

nha, por exemplo,

eles chamavam a

atenção pela manei-

ra elegante de se

vestir, de terno, a

Delinha de saia

rodada, eles falando corretamente.

E tinha uma coisa castelhana aí

por trás que já se diferenciava do

restante do País. E o que aconte-

ceu? Essa música que vinha do

Paraguai e da Argentina não tinha

muito eco no Brasil em termos de

composição. Havia muitas versões

de bolero, de músicas do Paraguai,

o rasqueado inventado por Raul

Torres e tal. Com Délio e Delinha e

Zacarias Mourão, uma música nova

no cenário brasileiro começa a ser

feita. É isso que o livro chama a

atenção, uma geração de fora do

eixo Rio-São Paulo que fazia uma

música diferente e que até hoje não

é tida como brasileira. Então, mui-

tos historiadores diziam assim:

“musica de fronteira não é musica

brasileira”. E é isso que essa gera-

ção prova: é música brasileira,

também. Então, o chamamé, por

exemplo, veio de Corrientes na

Argentina. Tem uma maneira de

tocar que os músicos daqui inven-

taram, uma maneira própria. O Zé

Corrêa, por exemplo, é um cara

que chamou a atenção porque toca-

va sanfona diferente dos outros, de

modo duetado. Essa é uma caracte-

rística nossa, daqui e que, infeliz-

mente, talvez os novos sanfoneiros

nem saibam disso. O Zé Corrêa é o

fenômeno que fez a sanfona sair do

acompanhamento e ir pra linha de

frente das duplas. O Hermínio

Gimenez falava que o “verdadeiro

músico fronteiriço é o do Sul de

Mato Grosso porque eles cantam

em três línguas, guarani, português

e espanhol.” E se você for reparar,

ninguém mais faz isso. É só aqui.

Essa diversidade e essa maneira de

traduzir a música fronteiriça é o

grande lance da música daqui e

que muita gente não valoriza. 

O Estado - O que essa músi-

ca toda ttrouxe de herança para

a atual música de Mato Grosso

do Sul?

Rodrigo - A polca -rock é her-

deira desta tradição e pouca gente

consegue entender isso. Muitos não

gostam do subtítulo do livro que é

“A História da Música Sertaneja no

MS”. Mas qual é a diferença de

música sertaneja para música cai-

pira? Música caipira é quase um

fenômeno sociológico, os caras que

tocam a violinha lá, sem intenção

de nada. A música sertaneja nasce

com a intenção de fazer sucesso,

de ser comercial, que é o que toda

a geração de Délio

e Delinha buscou.

Eles tinham a

intenção de vender,

de fazer sucesso.

Hoje em dia, o ser-

tanejo universitá-

rio, que está fazen-

do sucesso no Bra-

sil inteiro, João

Bosco e Vinicius,

Maria Cecília e

Rodolfo e Luan

Santana, até tem

um lado romântico, mas a única

coisa que diferencia eles dos outros

é eles cantarem polca paraguaia,

cantarem “Pé de Cedro” de Zaca-

rias Mourão. É o vento fronteiriço

daqui que sempre foi renegado e

que de repente está conseguindo

emplacar no Brasil com essas

novas duplas. No meu entender,

tem muito a ver com esta tradição

o sucesso deles. A influência dessa

geração é sentida até hoje e não

tem um artista dessa música serta-

neja, por exemplo, que não respeite

o Délio. Houve essa campanha pra

comprar o carro para o Délio e

foram vendidos três mil ingressos.

Na nossa música alternativa, não

tem um artista ou banda que consi-

ga vender mais de 300 ingressos.

Esta geração de artistas está toda

aí, viva e produzindo. O que me

preocupa é a gente não ter essa

consciência e as pessoas que estão

fazendo arte atualmente e o públi-

co em geral não saber disso. E me

preocupa mais ainda não ter espa-

ço na mídia, não ter espaço nas

rádios, não ter espaço nas televi-

sões para falar sobre isso de uma

maneira adequada.

O Estado - Qual é seu próxi-

mo passo?

Rodrigo - Vou doar todo o

material do livro para o MIS.

Todas as fotos, todas as capas de

discos vão estar no MIS para todo

mundo ter acesso. O livro está dis-

ponibilizado no Overmundo pra

baixar de graça e como é um pro-

duto do FIC, vende-se a R$ 15, um

preço popular. O que eu quero é

que esse livro ande, vá para as

instituições daqui, que as crianças

e os estudantes tenham acesso ao

livro e possam conhecer. E como

eu faço mil coisas ao mesmo tem-

po, gostaria de escrever mais

livros. Peguei o gosto.

O Estado - O que você

aprendeu escrevendo este livro?

Rodrigo - Aprendi, principal-

mente, a respeitar a diversidade.

Até teria mais condição de escrever

sobre a geração Prata da Casa.

Tenho muita pesquisa em relação

ao Geraldo Roca, Geraldo Espíndo-

la, são meus amigos também, mas

para mim foi melhor escrever sobre

a geração que eu fiquei mais imune

às influencias. O que eu aprendi é

que a gente tem de valorizar os

nossos artistas e não ter medo de

passar essa informação para fren-

te. Aprendi a ser mais democrático

e aceitar também essa questão de

nós sermos um Estado sertanejo,

um Estado caipira. Assim como o

Texas, assim como Goiás e Rio

Grande do Sul, que tem uma cultu-

ra country e ligada ao campo forte,

mas também tem outras manifesta-

ções culturais. Eu estou aprenden-

do a ser mais sertanejo. 

SERVIÇO - Para baixar o livro de graça

acesse: http://www.overmundo. com.br/

banco/os-pioneiros-a-origem-da-musica-

sertaneja-de-mato-grosso-do-sul-1.
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ENTREVISTA

Caçador de pioneiros 

Rodrigo Teixeira, editor do Arte & Lazer, lança livro sobre primeiros compositores de MS 

Sandra Luz e Adeline Ramires

Um dos méritos deste

livro é começar

finalmente a catalogar

e organizar a memória

da música de Mato

Grosso do Sul que vem

desde os anos 50

Até hoje nossa música

não é entendida devido

ao ‘vento fronteiriço’

que recebemos; 

a polca-rock é uma

continuação desta

influência

Moisés Palácios

Lula Ricardi/XYZ Design

Acima, o escritor e

músico Rodrigo

Teixeira; à direita, a

capa do livro ‘Os

Pioneiros’ com as

imagens de Délio e

Delinha, Zacarias

Mourão, Zé Corrêa,

Dino Rocha,

Amambay e

Amambaí, Beth e

Betinha e Jandira e

Benites


