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PREFÁCIO
A expressão cultural de um povo

A história de Santa Catarina contempla o município de Itapoá com episó-
dios marcantes que continuam tendo destaque nacional e internacional.   O mais 
antigo é o famoso Falanstério do Sai, fracassada experiência socialista objeto de 
pesquisas e estudos até hoje nos meios acadêmicos. 

O mais recente é seu moderno e conceituado porto, uma das riquezas da 
região norte de Santa Catarina, em posição geográfica privilegiada na famosa e 
charmosa Baia da Babitonga.

Região conhecida por sua colonização portuguesa, fruto do povoamento de 
São Francisco do Sul, do qual Itapoá se desmembrou há 31 anos, oferece cenários 
pouco conhecidos e aspectos culturais pouco valorizados.

Ganha relevância, assim, a incansável pesquisa e o municioso estudo feito 
pelo maestro José Nilo Valle sobre o “Fandango de Itapoá”.

O premiado e talentoso regente da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina 
não se limitou a um levantamento bibliográfico sobre esta autêntica manifestação 
cultural portuguesa.  Mergulhou no tempo, realizou inúmeras entrevistas, viajou 
diversas vezes a Itapoá, procurou sentir a alma do povo, captou os sentimentos 
dos descendentes e produziu uma obra única para a história da cultura portugue-
sa em Santa Catarina.

A sensibilidade de José Nilo Valle foi despertada quando convidado em 
2018 para duas apresentações da Orquestra de Câmara, por ele conduzida, na 
programação dos festejos natalinos de Itapoá.  Já conhecia o fandango preserva-
do no Paraná, quando realizava bacharelados em música em Curitiba. Já tinha 
estudos sobre a matéria.

Identificada a prática do fandango em Itapoá partiu para este projeto edi-
torial inovador.  Traz dados genealógicos exclusivos sobre as famílias que difun-
diram esta emocionante manifestação folclórica, faz abordagens sobre os instru-
mentos musicais, os figurinos, a coreografia e publica até referências a partituras 
e movimentos de dança.
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Para quem aprecia a música, impossível não se sensibilizar com o ritmo, 
a cadência, o entusiasmo que o fandango produz na assistência. Com destaque 
para a viola, cujo som encantador encanta e paralisa auditórios.

O trabalho do maestro José Nilo Valle merece apoio integral das autorida-
des, dos empresários e do povo de Itapoá.  Resgatado, organizado e difundido 
poderá se transformar num poderoso marketing de difusão dos valores e poten-
ciais daquele progressista município.

Organizando músicos e dançarinos numa entidade, disponibilizando es-
paço físico para ensaios e exibições, recuperando as mais lindas melodias de suas 
diferentes origens, difundindo sua prática nas escolas e produzindo espetáculos 
folclóricos e culturais únicos e autênticos para Santa Catarina e o Brasil.

Moacir Pereira
Comentarista da NDTV, da Academia Catarinense de Letras
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EPIGRAFE
UM SONHO, UMA CONQUISTA!

Honra, mérito, respeito e preservação dos costumes, tradições seculares 
e manifestações folclóricas do município de Itapoá e sua gente, ao lado de um 
grande enfoque e preocupação com a educação municipal, são pérolas preciosas 
valorizadas pela sensibilidade cultural e artística da gestão Marlon Roberto Neu-
ber e sua equipe administrativa.

O Fandango de Itapoá, conhecido na região como Fandango Chimarrita 
do Pontal, transmitido via oral através de gerações, integrado e praticado por 
pessoas da comunidade, é uma destas pérolas tradicionais de inestimável valor 
cultural e de grande importância social, que odiernamente desperta e desfruta da 
atenção e do apoio do poder público.

O olhar sensível do município, aliado ao vigor faceiro e festivo da gente 
fandangueira, compõem a paleta ideal do sonho de um resgate a ser conquistado. 
Estas duas grandes forças, unidas, representam as ferramentas ideais e capazes de 
garantir a preservação e prática viva do Fandango Itapoaense.  

Além de provocar novo estímulo a velhos fandangueiros e fandangueiras, a 
iniciativa certamente despertará também o interesse da clientela infanto-juvenil 
em participar das danças e festividades, o que resultará na consequente perpetua-
ção do fato folclórico.

Belo sonho acalentado!
De braços com a alma do povo, conquistado!
O autor.
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PARTE I - GÊNESE: UM POUCO DA HISTÓRIA
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TUDO COMEÇOU EM SÃO CHICO!

No início, não se sabe ao certo quando, eram os índios carijós os únicos 
povoadores da região da Baía da Babitonga, onde hoje se encontra o município 
de Itapoá, no Estado de Santa Catarina, Brasil.1

A partir do ano de mil e quinhentos - era das grandes navegações e con-
quistas marítimas - as terras banhadas pela exuberante baía foram descobertas 
e visitadas por grandes navegadores europeus, entre eles franceses (1504), espa-
nhóis (1553) portugueses (1641-1658) e açorianos (1748-1756). 

Coube aos portugueses a tarefa de efetivamente iniciarem a colonização da 
região, estabelecendo-se em posição geográfica estratégica na principal ilha da 
formosa Babitonga, hoje São Francisco do Sul, onde edificaram suas fortalezas e 
fixaram suas bases comunitárias. 

O progresso trazido por esses imigrantes lusitanos teve duas fases iniciais 
históricas que marcaram a conquista portuguesa da ilha. 

Em 1640, Gabriel de Lara, Alcaide Mor, Capitão Mor, povoador 
da Vila de Nossa Senhora do Rosário da Capitania de Paranaguá, 
com portugueses e vicentistas procedentes de Paranaguá, fundou a 
3 de dezembro de 1641 a Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio 
São Francisco.2

A partir de 1658, o então núcleo fundado adquiriu real crescimento e ex-
pansão com a chegada do bandeirante Manoel Lourenço de Andrade. Andrade 
veio à nova terra autorizado pelo Marques de Cascais, acompanhado de uma 
grande tripulação (agregados, famílias e escravos), trazendo também gado e mu-
nido de grande instrumental agrícola para plantio e desbravamento das matas. 
Segundo a história, ele realizou o assentamento da tripulação nas terras circunja-
centes da ilha, incentivou a pesca e a agricultura (cana de açúcar, algodão e man-
dioca), tendo, inclusive, estimulado o nascimento da indústria e da construção de 
barcos. Foi uma era de grande progresso e avanço no povoamento das terras da 
região. Em 1660, o povoado principal da ilha foi oficialmente elevado à categoria 
de Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco, consolidando, assim, a 
1 Estudos em sítios arqueológicos na região da Baia da Babitonga, revelam a presença de sambaquianos na 
época de 4.800 A.C. e conectam esses habitantes com a tribo de índios carijós, os quais tiveram o primeiro 
contato com os colonizadores europeus após o descobrimento do Brasil.     
2 pt.m.wikipedia. org. 
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iniciativa de 03 de dezembro de 1641, do desbravador antecessor, sertanista pau-
lista, Gabriel de Lara. Em 1665, a vila foi elevada a Paróquia de Nossa Senhora 
da Graça, tendo como seu primeiro vigário o padre Manuel dos Santos.

A vila Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco esteve subordinada 
inicialmente à Capitania de São Paulo e posteriormente às capitanias de Paranaguá 
(1723) e, finalmente, da então criada Capitania de Santa Catarina (1729-1831). 

Em 15 de abril de 1847, através de Lei Provincial, São Francisco do Sul foi 
elevado à categoria de cidade, tornando-se o polo político, econômico e social de 
referência da região nordeste de Santa Catarina.

Ao longo de uma história de quase três séculos de colonização na região,  
milhares de imigrantes europeus aportaram no novo território promissor catari-
nense e foram ocupando as terras verdes  que lhes eram oferecidas pelos governos 
de origem,  criando núcleos comunitários, freguesias, vilas de pescadores e mes-
mo comunidades maiores, próximas ou distanciadas da florescente Vila de Nossa 
Senhora da Graça, a qual se tornou a meca de chegada, expansão e irradiação do 
processo imigratório da região. Foi assim que nasceram Joinville e Guaramirim 
(imigrantes alemães), Garuva (imigrantes franceses), Araquari (imigrantes aço-
rianos) e Itapoá (açorianos e franceses). 
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NASCE ITAPOÁ!

Ao marulhar da maré vazante 
Surge a ITA soberana e altiva,

POÁ, dos carijós amiga!

Tal qual miragem encantada, 
A pedra exibe sua graça,

Em ponta de arpão talhada.

Em dias de maré cheia 
Meus olhos ficam molhados, 

Some nas águas a pedra sereia.

Ita, minha pedra!
Poá, imponente ponta!
Itapoá, terra querida, 

Das águas azuis nascida!3

(Versos do autor deste trabalho). 

3 O nome Itapoá é de origem tupi-guarani. ITA significa pedra. POÁ, ponta em formato de arpão largo. 
Em seu trabalho acadêmico, Cultura popular e memória nas comunidades de Figueira do Pontal e 
Pontal do Norte em Itapoá/SC, a autora, Joselene Gonçalves do Nascimento Cunha discorre sobre o 
assunto no seguinte texto: “Esta pedra fica a 300 metros da praia, no Balneário de Itapoá, e faz curioso 
surgimento seguindo o encanto das marés: quando alta, fica submersa; quando baixa, fica à vista para 
contemplação. O território era ocupado, inicialmente, pelos índios Carijós, que admiravam este aconteci-
mento, sempre à espera do ressurgimento da pedra”. Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, 
Departamento de Economia, 2008, pag. 20.
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As terras de Itapoá, em sua origem, pertenciam à Vila e Paróquia de Nossa 
Senhora da Graça do Rio São Francisco, principal núcleo lusitano que abrigava o 
porto, o mercado público e outras benfeitorias que propiciavam possibilidades de 
atendimento social e de sobrevivência à população circunvizinha, que habitava na 
margem oposta da Baía da Babitonga, mais precisamente na faixa litorânea con-
tinental. Figueira do Pontal, Pontal do Norte, Itapema do Norte e Vila da Glória 
eram as comunidades mais próximas da ilha. Difícil para aquela gente, naquela 
época, eram as travessias marítimas continente-ilha, em busca de socorro médico 
e de soluções para outras demandas familiares e comunitárias, enfrentando a 
adversidade do mar, “canoa a remo”,4 madrugada adentro, horas intermináveis 
de pânico e de luta aguerrida. Fica realmente impossível formatar qualquer ideia 
em torno da odisseia e do drama vivido por aqueles heróis pioneiros da Itapoá 
emergente.

Na década de 1950, a vila de Itapoá ainda pertencia ao município 
de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Na época, eram três as 
aglomerações populacionais: Colônia da Barra do Sul, também de-
nominada Barra do Saí (ao norte da localidade), Colônia de Itapema 
(ao centro) e Colônia do Pontal (confrontando com a região do porto 
de São Francisco do Sul). 5

4 “Canoa a remo”, termo usado pelos nativos caiçaras, quando se referiam à travessia de canoa ou barco 
a remo, da costa de Itapoá para a ilha de São Francisco do Sul.
5 Pt.m.wikipedia.org
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O final dessa mesma década (1957) marcou a grande transformação am-
biental e populacional de Itapoá. A empresa Sociedade Imobiliária Agrícola 
e Pastoril Ltda. (SIAP) empreendeu a construção de estradas, pontes e outras 
benfeitorias, que facilitaram o acesso a lugarejos remotos do lugar e a pontos 
balneáveis, assim como a ligação à estrada tronco Joinville-Curitiba. O empreen-
dimento desbravou a Mata Atlântica com suas máquinas, trazendo progresso e 
desenvolvimento para a região.  A partir dessa ação pioneira, Itapoá entrou em 
uma nova era de povoamento, agora não mais caiçara e de caráter imigratório, 
mas embasado no afluxo de brasileiros de todas as regiões do país, interessados 
em investir no campo imobiliário (muitos catarinenses e paranaenses), ou mesmo 
aventurar uma nova vida em terras virgens. A melhoria de acesso a pontos bal-
neáveis atuou como mote principal dessa disparada populacional de ocupação da 
orla itapoaense.

A ligação por terra e o crescimento dos núcleos populacionais, bem como 
as dificuldades por parte de São Francisco do Sul em atender as demandas e 
necessidades das três colônias citadas - enclausuradas na Mata Atlântica, em 
região agreste e de difícil acesso e trânsito - deram origem a um movimento pela 
emancipação de Garuva e Itapoá. 

Os resultados da luta pela emancipação foram lentos, mas aconteceram 
gradativamente. Garuva tornou-se oficialmente município de Santa Catarina em 
20 de dezembro de 1963. Cinco anos depois, em 28 de setembro de 1968, de 
acordo com a Lei 08/66, de março de 1966, Itapoá foi elevado à categoria de 
Distrito de Garuva. 

Apesar dessa conquista política, as distâncias geográficas e as flagrantes 
privações de atendimento social (saúde, educação, transporte e outras) para os 
três principais polos comunitários da recôndita e bela região verde anil ainda 
persistiam e geravam incalculáveis obstáculos e transtornos na vida de seus ha-
bitantes. 

No início da década de 1980, o sentimento de luta pela ruptura com a incô-
moda dependência de São Francisco do Sul e Garuva cresceu mais intensamente. 
A construção de estradas e pontes de acesso a Itapoá, especialmente as pontes 
sobre os rios Saí-Guaçú e Saí-Mirim, foram fatores determinantes, que injeta-
ram um novo vigor político e senso de desenvolvimento na comunidade caiçara. 
Motivados pelo progresso emergente, os habitantes começaram a se organizar 
em torno da ideia de criar uma gestão administrativa local independente, obje-
tivando eliminar a condição de subordinação distrital ao município de Garuva, 
bem como amenizar as dificuldades das penosas idas e vindas via canoa a remo a 
São Francisco do Sul, em busca de mercadorias e suprimentos, assistência social 
e outras necessidades.
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Em 14 de maio de 1984, uma comissão encabeçada por Ademar Ribas do 
Valle protocolou na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) 
uma solicitação oficial para elevar Itapoá à categoria de município do Estado. 

A comissão era composta também por Hélio Valmor Corrêa, Ivo 
Alcides Cezarotto, Valdevino da Silva, Wilson Pires Godoy, Paulo 
Neres do Rosário, Nilton José Speck, Domingos dos Santos, João 
Emílio Speck, João José da Cunha, José João da Silva, José Alves de 
Souza e José Venâncio do Rosário.6

A luta pela emancipação contou também com a participação popular em 
dois plebiscitos (18 de outubro de 1987 e 04 de setembro de 1988) e culminou 
com a aprovação da Lei Estadual 7.586, de 26 de abril de 1989, sancionada pelo 
então governador Cacildo Maldaner, declarando Itapoá como integrante oficial 
do rol de municípios catarinenses.

Após esse grande passo, Itapoá iniciou seu verdadeiro processo de cresci-
mento em todos os setores, criando seus poderes executivo e legislativo próprios 
(25 de novembro de 1989), implantando, gradativamente, os serviços sociais e 
administrativos de um grande município em pleno desenvolvimento. 

O progresso se instalou na região e tudo começou a ficar gradativamente 
mais fácil, tanto por terra como pelo mar. Os agros tempos da canoa a remo fo-
ram cedendo espaço para grandes empreendimentos de natureza marítima. Neste 
âmbito, por exemplo, vale citar que, diferente dos velhos tempos, atualmente a 
travessia Vila da Glória-Porto São Francisco demora apenas cerca de uma hora e é 
realizada em confortável balsa, a qual vai singrando as águas plácidas da Babitonga, 
oferecendo belíssimas paisagens aos olhos dos encantados passageiros, ávidos para 
registrarem o airoso momento em maravilhosas e inesquecíveis fotos e vídeos.

As belezas e o frescor  da natureza verde da Mata Atlântica, que se estende 
margeando a vastidão dourada das areias ensolaradas itapoaenses, o convite ao 
banho de mar nas águas cálidas dos balneários, o encantador trapiche, a implan-
tação e imponência do magnífico Porto de Itapoá, a agitação do point Itapema 
do Norte, o místico recanto  do Farol do Pontal, a calmaria singela do reduto de 
pescadores da Figueira, somados ao espírito simples, amigo e fandangueiro da 
gente que vive neste gracioso pedacinho de nossa Santa Catarina são grandezas 
que enobrecem a árdua luta e a brava vitória conquistada pelos seus habitantes 
através da história e fascinam a grande multidão de turistas que visitam a cidade, 
especialmente em suas temporadas anuais de verão. 

Itapoá, terra de sonhos e encantos!
6 Itapoá.pt.m.wikipedia.org
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A ODISSEIA CAIÇARA

A literatura e a documentação 
oficial sobre a formação populacional e 
a implantação das colônias integrantes 
do território de Itapoá, anteriormente 
citadas, deixam lacunas e perguntas 
sem resposta a qualquer pesquisador 
mais ávido por descortinar a odisseia 
caiçara7 na região. Não é difícil enten-
der o porquê desta dificuldade, uma 
vez que, até o advento da transforma-

ção ambiental e populacional ocorrida em 1957, Itapoá era praticamente uma 
grande extensão de terra com pequenos núcleos de habitantes, distanciados em 
quilômetros, a maioria deles pescadores e agricultores, que lutavam pela sobre-
vivência de suas famílias, embrenhados na mata ou próximos da costa. Era, por 
assim dizer, uma vida longe da civilização. 

 Presume-se que a distância de Itapoá para com outros centros maiores 
como São Francisco, Garuva e Joinville, aliada às dificuldades financeiras e de 
locomoção das famílias caiçaras, era um fator determinante para que nasci-
mentos e óbitos, por exemplo, deixassem de ser documentados. Isto ficou bem 
caracterizado ao longo da pesquisa, quando em muitos casos a própria família 
não sabia informar dados sobre entes queridos falecidos. Flagrante ausência de 
documentos, infelizmente.

Em decorrência deste fato, a busca por dados sobre personagens que fize-
ram a história do Fandango no município, foco deste trabalho, não teve a resposta 
esperada em sua magnitude. Levantamento de pesquisa sobre dados de registro 
civil de pessoas, realizado junto aos cartórios da região de São Francisco do Sul, 
Garuva, Joinville e Itapoá, revelaram a inexistência de informações anteriores ao 
começo do século XX e parte do início do século XXI. Só para se ter ideia da 
ausência de dados, os assentamentos locais de Itapoá, armazenados no Cartório 
de Itapema do Norte, por exemplo, só foram iniciados a partir da década de 
1960, época que coincide com a primeira transformação ambiental anteriormente 
citada. Isto equivale a dizer que muito da odisseia antiga se perdeu nas asas do 
tempo, sepultada com as gerações que se foram. Assim, o que restou e o que se 
sabe, superficialmente, sobre esta nebulosa saga nos chega oralmente através de 
conversas e entrevistas com moradores mais idosos e membros de suas famílias, 
7  Caiçara é um termo de origem tupi, que se refere aos habitantes do litoral brasileiro, proveniente da 
época colonial. Comunidades caiçaras começaram a surgir no século XVI, quando teve início a miscige-
nação entre brancos e índios. Em nosso resgate, o termo será amplamente usado.
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cujas informações não são suficientes para que se possa adentrar o misterioso tú-
nel do passado, na esperança de documentar a trajetória real do legado histórico 
e sócio cultural itapoaense.

Por outro lado, mesmo com a ausência documental, tais relatos, ainda que 
vagos, têm sua grande importância na descoberta gradual dos liames que conec-
tam a Itapoá de hoje com suas origens através da indução e associação com outros 
trabalhos focados na história da colonização geral de Santa Catarina, publicados 
por grandes escritores e pesquisadores catarinenses e brasileiros que têm escrito 
sobre o tema.

Nesta esfera, além de livros editados e textos encontrados nas plataformas 
digitais contendo informações históricas e turísticas inseridas em portais de mu-
nicípios catarinenses na internet, sobressaem-se também alguns trabalhos acadê-
micos focados no resgate histórico e folclórico de comunidades onde não houve 
qualquer registro gráfico ao longo de sua formação. 

 No caso de Itapoá, são de grande importância as contribuições de tra-
balhos acadêmicos de pesquisa realizados pelas autoras Joselene Gonçalves do 
Nascimento Cunha e Andréa Grandini José Tessaro, os quais abordam aspectos 
importantes da história e da cultura de Itapoá, inclusive do Fandango, através de 
entrevistas com moradores. 

Diante dos fatos, não seria exagero afirmar que a história de Itapoá tem 
como coautores os seus próprios habitantes, os quais, de maneira simples e sen-
tida, rememoram vagas lembranças guardadas de seus predecessores. São depoi-
mentos impactantes que espelham a galhardia e a força indômita de um povo 
humilde, que desbravou a Mata Atlântica, abrindo picadas e picadões, que viveu 
tempos difíceis, que enfrentou corajosamente perigos no mar e na gleba desco-
nhecida, que viveu em casas de madeira cobertas de palha e de chão batido, que 
extraiu do mar os pescados e da terra a mandioca e o arroz para o sustento de 
suas famílias.

Francisco Peres do Rosário (74), popularmente conhecido como Seu Chi-
co, morador do Pontal do Norte, fandangueiro, principal informante deste tra-
balho, sintetiza com precisão nosso discurso, quando se refere à saga da ocupação 
da orla de Itapoá: 

Naquela época, todos os lugares assim, não existia praticamente 
nada, né! Era só, aqui nóis era a praia, o mar, o céu, a luz do sol e a 
água da chuva, né. Não tinha, não tinha estrada, não tinha isso, não 
tinha aquilo. Ai, plantavam, a mandioca, o arroz, pescavam, né. Era 
isso, né! Tinha várias, várias espécies de peixe, camarão com muita 
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fartura, né, tanto no mar aberto como na baía, né. Então era um 
povo que viveu, assim com o extrativismo e produziu a área agrí-
cola. Então, faziam a dupla função, né. Até hoje, muitas cidades, 
hoje, do nosso litoral aí ainda pratica, hoje, essa dupla função como 
alternativa de sua renda familiar.

Corroborando com o depoimento de Seu Chico, o folclorista paranaense 
Aorelio Domingues traça um perfil do advento da população caiçara no litoral 
brasileiro:  

O povo caiçara é aquele que se caracteriza pelo modo de ser, seus 
usos e costumes, sua musicalidade e religiosidade. A mistura entre 
português e índio resultou no caboclo e caboclo com caboclo é o 
tipo caiçara adaptado ao contexto litorâneo das primeiras povoações 
do Brasil. A cultura caiçara se estende desde Angra dos Reis, no 
Rio de janeiro, até a Baía da Babitonga, em Santa Catarina. Modos 
de pesca como o gerival, cerco da tainha e o covum   nos revelam 
as similaridades que ligam os povos deste território, assim como a 
cultura das Folias do Divino, do Terno de Reis, de São Gonçalo e 
do Fandango. São tradições desta mesma gente. O povo caiçara são 
pescadores agricultores, geralmente moram baía a dentro, tendo em 
seu território enormes extensões de praias desertas. 

Os mistérios da odisseia caiçara nas terras de Itapoá em seus primórdios 
suscitam nosso imaginário na busca de encontrar respostas a muitas perguntas 
que ficarão para sempre sepultadas nos sambaquis e nas lápides das gerações pas-
sadas. O que importa é cultuar e preservar a memória antiga - mesmo irrevelável 
- e procurar reescrever uma nova história, preservando os liames com o passado.  
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PARTE II - A TRADIÇAÕ POPULAR 
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FOLCLORE VERSUS CULTURA 

Qualquer comunidade, situada em alguma gleba recôndita deste planeta, 
certamente possui sua identidade sócio cultural, implantada pelos seus habitan-
tes, nativos ou imigrantes, ou, ainda, por uma combinação de ambos. Essa iden-
tidade vai se desenhando a partir das origens e da formação antropológica do 
povoamento, bem como de outros atributos como características raciais, hábitos 
e costumes, tradições e outros aspectos do modus vivendi populacional das novas 
comunidades fundadas.

A herança sócio cultural, legada pelos antepassados a uma comunidade 
ou região, costuma ser preservada e praticada, atravessando gerações mediante a 
transmissão oral e o exemplo físico do fazer fazendo. Estudiosos do tema, cos-
tumam englobar todas as atividades grupais sociais e manifestações populares 
espontâneas de um povo sob a denominação Folclore.8

Por polêmico que seja, também não é de bom senso aprofundar aqui comen-
tários sobre a aplicação correta da palavra cultura.9 Cultura, em seu lato sensu, é 
um termo que tem sido usado hodiernamente de forma ampla, irrestrita e genérica, 
muitas vezes com toques de exageros de interpretação, que não nos cabe aqui dis-
cutir e polemizar. 

Melhor sintetizar, pontuando que existe uma cultura popular, fundamen-
tada na criação espontânea, sem requintes de conhecimento técnico ou teórico, 
baseada na tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade, aceitação coletiva e 
anonimato, elementos fundamentais que caracterizam qualquer manifestação fol-
clórica existente na face da terra. O Fandango, por exemplo, é uma manifestação 
folclórica por excelência. 

A cultura erudita é antagônica à cultura popular, especialmente porque 
assume caráter individual e não tem uma função coletiva. O fato cultural erudito 

8 A palavra folclore deriva do termo inglês Folklore, cujo significado é sabedoria popular. De acordo com 
a etimologia do vocábulo, Folk significa povo e lore saber, conhecimento, sabedoria. A palavra Folklore, 
foi usada pela primeira vez na carta enviada pelo folclorista britânico Ambrose Merton (pseudônimo de 
William John Thoms) endereçada à revista londrina The Atheneum, que a publicou em agosto de 1845. 
Em comemoração, institui-se o Dia do Folclore em 22 de agosto.
9 Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral os 
costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como tam-
bém por fazer parte de uma sociedade da qual é membro.
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não se enquadra no fator anonimato: todas as manifestações culturais eruditas 
são assinadas pelos seus autores, os quais possuem profundo conhecimento teó-
rico sobre a matéria que exercem. Uma sinfonia de Ludwig van Beethoven, por 
exemplo, é uma obra erudita.

HERANÇA SOCIO CULTURAL 

No trato com a abordagem específica da herança sócio cultural de Itapoá, 
implantada pelos nativos carijós, miscigenada com imigrantes luso-açorianos e 
cultivada através das gerações, fica evidente que as manifestações sociais e fol-
clóricas têm relação estreita com as atividades familiares relacionadas à pesca e 
à agricultura. Os caiçaras de outrora eram muito unidos e portavam na alma o 
senso da religiosidade e da solidariedade. 

Ouviu-se muito falar nas entrevistas que “as famílias se reuniam para fazer 
as roçadas ou colheitas, para bater o arroz, para cevar a mandioca, para construir 
uma benfeitoria ou puxar uma rede de pesca. Depois, tinha sempre um Fandango 
Chamarrita pra comemorar”. O entretenimento era como se fosse uma paga pelo 
trabalho grupal realizado. Havia muita comida, bebida e dança, o “bailinho”, 
como chamavam, oferecido pelo organizador do mutirão, dono da propriedade 
e da festa.  

Nesta mesma proposta, o “premessero”10 oferecia a casa para agradecer a 
São Gonçalo o alcance de alguma graça. Após a dança em frente à imagem do 
santo, geralmente o dono da casa oferecia uma festa e se dançava o Fandango e 
a Chamarrita.

“Reiadas” (Terno de Reis) e Pastorinhas, na época natalina, as visitas da 
Bandeira do Divino (Espírito Santo), normalmente sete semanas após a páscoa, 
festas e fogueiras juninas, carnaval com Fandango, todas essas manifestações 
populares retratavam a vida sócio cultural dos habitantes da antiga Itapoá. Tais 
encontros sociais grupais se tornaram recorrentes e, ao longo do tempo, se in-
corporaram na vida diária dos habitantes, estabelecendo uma conexão folclórica 
direta com a tradição. 

Inúmeros povos têm suas cantigas de colheita, festas tradicionais, come-
morações religiosas ou profanas e muitas outras atividades solo ou grupais, que 
personificam seu perfil sociológico e folclórico diante do mundo. 

10  Premessêro, aquele que tinha feito uma promessa para alcançar a graça da cura de alguma doença, ou 
outro assunto familiar.
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Voltando no túnel do tempo não muito remoto, temos algumas referências 
sobre manifestações sociais que aconteciam na Itapoá antiga, ainda no tempo em 
que o acesso ao mar da grande faixa litorânea (32 quilômetros da Barra do Saí até 
Figueira do Pontal) era reservado a poucos pontos de menor vegetação densa da 
Mata Atlântica cerrada, que se estendia do continente até a beira da água. Embora 
sucintas e  genéricas, relevantes informações são encontradas em depoimentos co-
lhidos por Ana Beatriz Machado Pereira da Costa, publicado na Revistagiropop 1 
Comentário, de 13/03/2018, quando entrevistou as irmãs Elisa dos Santos Silva e 
Pureza dos Santos Silva e Maria Porfírio da Costa (a Dona Lica), nascidas e cria-
das no município de Itapoá (SC), mais precisamente na Barra do Saí. O texto da 
autora, que segue transcrito abaixo, nos revela reminiscências de atividades sociais 
acontecidas há quase um século atrás na região, mormente nos confirma a teoria da 
ausência de informações gráficas sobre o assunto, ficando evidente sua transmissão 
exclusivamente via oral.  

Tudo começou pelos falecidos Justina Alexandrina da Conceição e 
Alexandre Porfírio dos Santos, nascidos e criados em uma casa à 
beira da mata, na Colônia do Saí-Guaçu, em Itapoá – o que indica 
que sua família ajudou a povoar o local. Não se sabe ao certo o ano 
em que isso aconteceu, pois, naquele tempo, as datas dos registros 
não tinham precisão. Na comunidade, Justina e Alexandre tiveram 
seus seis primeiros filhos...E continua: ‘Certo dia, em busca de no-
vos ares, a família deixou a colônia e, em uma canoa, desceu o rio 
Saí-Guaçu abaixo, para viver na Barra do Saí. Chegando ao destino 
final, precisavam de um lugar para viver’. Dona Elisa explica como 
acontecia antigamente: ‘Para morar em um lugar já habitado, era 
preciso pedir permissão à pessoa mais velha que ali vivia. Na época, 
o mais antigo era Pedro Franco. Ele, então, permitiu que nosso pai 
demarcasse um terreno e construísse uma casinha para nossa famí-
lia’. 

Entre os depoimentos mais relacionados ao fator social da época elas rela-
tam: 

Naquele tempo, da Barra do Saí até a Figueira do Pontal, a maioria 
das famílias vivia de duas atividades: a roça e a pesca. As crianças, 
por sua vez, pouco desfrutavam da infância, pois ajudavam seus pais 
desde muito cedo, seja socando o arroz no pilão, cozinhando para a 
família, cuidando dos irmãos mais novos ou plantando e colhendo 
alimentos na roça.
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Sobre manifestações grupais envolvendo a comunidade elas contam: 

Tradicionais eram as festas e fogueiras para Santo Antônio, São Pe-
dro e São João. Dona Elisa lembra os bailes caipiras, de Carnaval 
e de Páscoa: ‘eram muito mais divertidos, pois hoje em dia não é 
dança, é pulo’.

Segundo as irmãs, ao bater todo o arroz (procedimento para retirar o grão 
do cacho), o alimento era sacado e o salão ficava livre para o baile, que acontecia 
até o amanhecer. Assim como sua mãe, dona Pureza adorava dançar Fandan-
go, Tonta, Chamarrita, Passeado, Xote, Vaneira, Manzuca e Meia Arcanja, que 
eram as modas musicais da época. 

Quando chegava a Tonta, as moças sabiam que a Chamarrita vinha 
logo em seguida. Por isso, havia um versinho que dizia: ‘quando 
chega a Tonta, Chamarrita na ponta’, recorda Dona Lica, que tem 
memória boa para os versos de antigamente.

O providencial registro da autora nos permite imaginar o perfil singelo e 
laborioso das comunidades litorâneas antigas de Itapoá, ainda impregnados de 
miríades de outros acontecimentos e mistérios que jamais serão desvendados. 
É um retrato vivo da memória popular de origem, que serviu de alicerce para a 
construção da identidade coletiva daquela época e que deixou marcas que ainda 
hoje perduram, especialmente na rotina das famílias de pescadores, que ainda 
fomentam hábitos e costumes herdados de seus antepassados.

Baseados em outros depoimentos similares com informantes residentes nas 
comunidades de Pontal do Norte e Figueira do Pontal, percebe-se que toda a orla 
itapoaense apresenta características folclóricas similares em toda a sua extensão. 
Os depoimentos das irmãs Elisa dos Santos Silva e Pureza dos Santos Silva e 
Maria Porfírio da Costa (a dona Lica), batem exatamente com os depoimentos 
do senhor Francisco Peres do Rosário e senhora Janete Nunes de Jesus, morado-
res do Pontal do Norte. As informações são muito semelhantes no que concer-
ne às manifestações sociais e folclóricas que eram praticadas originalmente nas 
comunidades, algumas delas sendo de maior impacto social, que atravessaram 
os tempos e perduram até hoje, a exemplo das festas tradicionais religiosas e do 
Fandango.
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AS FESTAS RELIGIOSAS

 Portugal sempre foi um país essencialmente católico. Oitenta por cento 
dos portugueses ainda professam a fé cristã e acreditam nos seus dogmas. A 
influência do catolicismo viajou com os grandes navegadores e se disseminou 
por todas as colônias portuguesas conquistadas pela coroa lusitana ao redor do 
planeta. Um procedimento padrão dos desbravadores portugueses era atribuírem 
nomes sacros às novas terras e pequenas vilas e freguesias conquistadas. O nosso 
Brasil, de 1500 a 1505, por exemplo, recebeu sete nomes, entre eles Ilha de Vera 
Cruz e Terra de Santa Cruz. As primeiras vilas fundadas pelos portugueses nas 
ilhas de Paranaguá, São Francisco do Sul e Florianópolis receberam nomes da 
virgem santa. Em Paranaguá, Vila de Nossa Senhora do Rosário; em São Fran-
cisco do Sul, Vila de Nossa Senhora da Graça; em Florianópolis, Vila Nossa 
Senhora do Desterro.

Itapoá preservou o espírito do 
catolicismo trazido pelos luso-açoria-
nos e erigiu suas poucas e pequenas 
igrejas e salões comunitários agre-
gados, sendo, nos primórdios cons-
truções feitas de madeira. A igreja 
se tornou o ponto de encontro social 
dominical mais importante dessas 
comunidades. A fé católica era muito 
forte entre o povo. Segundo o dizer 
popular, “em lugares remotos onde 

não havia igreja, as pessoas plantavam uma cruz na terra e rezavam diante dela”. 
A herança religiosa católica atravessou o tempo, sem mudanças. O município 
celebra ainda hoje suas festas religiosas, as quais se concentram nas comunidades 
da Barra do Saí/Saí Mirim, Pontal do Norte e Jaguaruna.

Neusa Lopes, em sua pesquisa intitulada Festas Religiosas Tradicionais, 
descreve o panorama religioso de Itapoá, elencando os festejos comunitários de-
dicados aos padroeiros das igrejas católicas existentes no município. A matéria foi 
publicada no I Guia Histórico de Itapoá – 2011. Os importantíssimos dados são 
transcritos a seguir e servem de base para concluirmos as informações atualizadas 
sobre o tema. A senhora Lopes relata:  “A festa do Bom Jesus no Pontal acontece des-
de 06 de novembro de 1908, sendo a festa mais tradicional de Itapoá”. Os festejos são 
realizados sempre no primeiro domingo após o dia seis de agosto. Antigamente, 
era realizada uma procissão terrestre, que ia do trapiche da Figueira do Pontal até o 
Farol do Pontal do Norte, onde se localiza a Igreja do Senhor Bom Jesus. Lá era e 
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continua sendo o ponto de encontro da população e da realização das festividades. 
“A Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida é realizada desde 12 de ou-

tubro de 1950, sendo que atualmente o ponto culminante é a carreata que tem início 
na Barra do Saí e segue até a capela da comunidade Saí Mirim”. A Festa de Nossa 
Senhora Aparecida também acontece anualmente no Pontal do Norte. O ritual 
dessa festa se caracteriza por uma procissão marítima, na qual as embarcações 
saem do trapiche da Figueira do Pontal, levando a imagem da santa padroeira 
até o Farol do Pontal do Norte. A fim de evitar conflito de datas entre as duas 
celebrações, na Barra do Saí a festa acontece sempre no dia oficial da santa (12 
de outubro) e no Pontal do Norte no primeiro domingo após aquela celebração. 

“Outra festa tradicional é a Festa do Padroeiro São Judas Tadeu, da comu-
nidade Jaguaruna, que vem sendo realizada desde 10 de novembro de 1950”. A 
celebração a São Judas Tadeu ocorre dentro do calendário anual de eventos do 
município, sempre no final de semana próximo ao dia do santo (28 de outubro).

 “As festas religiosas são um importante legado do folclore local, ricas em deta-
lhes, envolvem a devoção aos santos, novenas, culinária local, música e dança, entre 
outros atrativos. Elas expressam a religiosidade, os usos e costumes do nosso povo 
que mantém a tradição”.

Era nas festas religiosas que o povo realizava seus parcos encontros mas-
sivos e onde nasciam namoros, futuros casamentos e a oportunidade para extra-
vasar a alegria através das festas juninas de Santo Antônio e São João e outras 
comemorações no âmbito sacro social. Na verdade, tais festejos e comemora-
ções retratavam as poucas formas de divertimento existentes para o povo daquele 
tempo. Nessas ocasiões, a dança mais expressiva da comunidade, o Fandango, 
também entrava em cena e fazia repicar os corações dos presentes, movidos pelo 
ritmo envolvente do sapateado à base dos tamancos dos fandangueiros e pelas 
graciosas evoluções dos casais de dançarinos.
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MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS NATIVAS

Em contraponto com as festas religiosas, havia uma grande riqueza de ou-
tras manifestações folclóricas trazidas pelos imigrantes luso-açorianos, as quais 
se incorporaram à vida sócio cultural dos habitantes da emergente Itapoá, que as 
praticavam com certa regularidade, em ocasiões especiais. Na narrativa sobre o 
tema, Seu Chico comenta: “Havia a Dança de Gonçalo, a Bandeira do Divino, 
as Pastorinhas, o Terno de Reis e o Fandango”. 

A Dança de São Gonçalo era realizada na casa de alguém que devia pagar 
uma promessa ao santo. O premessêro convidava a vizinhança, violeiros e can-
tadores e oferecia a casa, bem como bebida e comida, e ali era realizada a dança. 
Segundo Seu Chico: 

Após a cantoria de São Gonçalo, muitas vezes se dançava o Fandan-
go e terminava com o bailado Chamarrita. Era uma festa das famí-
lias das comunidades. Infelizmente, a tradição de São Gonçalo foi 
a primeira que acabou, muitos anos atrás, nem me lembro quando...

A Bandeira do Divino, ou Cantoria do Divino, é uma tradição criada 
em Alenquer, Portugal, no século XIV. Consta de uma representação da corte 
portuguesa, encenada por populares, que se revestem de trajes pomposos, por-
tando bandeiras vermelhas ilustradas pela pomba, símbolo do Espírito Santo. 
Imperador e imperatriz são seguidas pelo cortejo real. Acompanham o séquito 
instrumentistas e cantadores. A prática desse auto popular foi implantada em 
muitas regiões colonizadas pelos portugueses. A tradição permanece viva em 
várias comunidades de todo o Brasil. Florianópolis, por exemplo, colonizada por 
açorianos, realiza todos os anos um festival de apresentações do auto, com várias 
versões, em diferentes bairros. Especial destaque seja dado à Festa do Divino da 
Barra da Lagoa, onde, a cada ano, novos casais de imperadores se revezam, orga-
nizando e apresentando magníficos cortejos. Infelizmente, a tradição da Bandei-
ra do Divino também deixou de existir em Itapoá. Segundo Seu Chico, “Desde 
1980 não acontecem mais apresentações deste auto, aqui nas comunidades”.

Com sua origem nos Autos Portugueses da Natividade, as Pastorinhas, 
grupo formado por mulheres cantoras, acompanhadas de instrumentistas (nor-
malmente violão e percussão), cantavam em frente aos presépios de casas vi-
sitadas na época natalina. De acordo com informações de populares, “fazem 
aproximadamente quinze anos que o auto das Pastorinhas desapareceu do rol de 
manifestações folclóricas de Itapoá”.

O Terno de Reis é também uma manifestação folclórica trazida pelos aço-
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rianos às plagas brasileiras. Consiste numa cantoria sobre o tema dos reis magos 
no caminho de Belém para visitar Jesus menino. Grupos formados por instru-
mentos musicais (normalmente violões, violas, rabecas e tambor ou atabaque) e 
poucos cantores visitam casas em suas comunidades e cantam diante dos presé-
pios. Segundo a tradição, as apresentações ocorrem de vinte e cinco de dezembro 
a 06 de janeiro. De acordo com informações de populares, esta tradição ainda 
continua viva no município.

Certamente, dezenas de outras alegorias, e fantasias tiradas do imaginário 
dos habitantes antigos e atuais das comunidades de Itapoá permeiam o mundo 
folclórico ainda pouco explorado na região e que merece resgate histórico. Causos, 
crendices, superstições, benzedeiras, mitos, lendas, cantigas de roda, histórias de 
mar, de lobisomem e de parteiras, artesanato, gastronomia, autos e danças, um 
imenso livro aberto de curiosidades a explorar.
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PARTE III - O FANDANGO NAS TERRAS DA 
BABITONGA
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SUA MAJESTADE, O FANDANGO!

O Fandango desponta como o ícone principal entre as manifestações fol-
clóricas cultivadas pelos habitantes de Itapoá. Representa o símbolo máximo da 
cultura popular do município. Das suas origens até os dias de hoje, tem sobrevivido 
e preservado suas características originais, as quais abordaremos no decorrer deste 
trabalho de resgate.

Antes de adentrar no tema específico, torna-se importante tipificar o sig-
nificado e as origens deste fato folclórico que atravessou os mares e aportou por 
estas bandas, nos tempos das colonizações portuguesas na costa leste brasileira.

A palavra fandango carrega muita polêmica e incertezas quanto ao seu sig-
nificado e à sua origem. Percorrendo a literatura existente sobre o tema, podemos 
perceber muitas divagações e conjeturas que, no final, não oferecem conclusões 
convincentes.

Origem mourisca, espanhola (ligada ao estilo flamenco) ou portuguesa (mui-
to praticada ainda hoje na região do Ribatejo), o fato é que esta manifestação folcló-
rica sempre esteve ligada ao estilo dança de pares e se fixou como dança grupal no 
século XVIII, no arquipélago dos Açores. Dos Açores, os colonizadores dissemi-
naram a tradição pelas vilas e freguesias que foram sendo implantadas ao longo da 
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costa brasileira, especialmente de São Paulo ao Rio Grande do Sul. A história nos 
relata que, entre 1748 e 1754, milhares de açorianos deixaram as ilhas do arquipé-
lago rumo ao Brasil e aportaram em grande massa na Vila de Nossa Senhora do 
Rosário, Paranaguá, na Vila de Nossa Senhora da Graça, São Francisco do Sul e na 
Vila Nossa Senhora do Desterro, Florianópolis. Assim, não fica difícil entender a 
relação comum, por exemplo, entre o Fandango de Itapoá e o Fandango praticado 
na Ilha de Valadares, em Paranaguá. Características muito similares entre estes 
dois fandangos, praticamente vizinhos, nos levam a crer que a origem do Fandango 
de Itapoá teve sua forte conexão e influência dos fandangueiros da ilha paranaense.  
A conexão do fato folclórico com os índios carijós não tem sustentação histórica. 

Diante de nossos estudos sobre o tema e sem medo de errar, vemos como 
correto afirmar que Fandango significa um conjunto de danças, também chama-
das “marcas”, que são apresentadas de forma grupal, em pares, com coreografias 
adaptadas aos temas, os quais normalmente falam da vida comum, da fauna, da 
flora, do mar e do amor. Ao rufar do tamanqueado, um ou dois cantadores pu-
xam os temas e comandam o desenrolar da coreografia, acompanhados por violas 
e outros instrumentos musicais.

Algumas fontes também caracterizam o Fandango como “baile rústico”. 
Esta versão tem um fundo de verdadeira, até porque as manifestações do fato 
folclórico de estilo açoriano em nosso litoral aconteciam dentro de encontros 
da comunidade reunida em torno de um mutirão para uma roçada11nova para 
plantio, preparo da terra e semeadura, ou durante a colheita da mandioca, e do 
arroz, principais produtos da agricultura caiçara nos primórdios da colonização. 
Grande conhecedor da odisseia fandangueira em Itapoá, Seu Chico nos conta 
que “Após bater o arroz, o chão da casa era limpo e aí se dançava o Fandango e 
a Chamarrita”. E continua, “Também se dançava o Fandango durante os quatro 
dias do intrudo (carnaval) e nas festas de igreja e de São João”. Naquela época, 
no meio da mata, um dos poucos lazeres dos habitantes era festejar algum evento 
com comida e dança após o cumprimento de uma tarefa grupal, ou por ocasião 
de festas comunitárias. 

11 Roçadas eram também chamadas de derrubadas ou desmatadas. Nas regiões caiçaras do Paraná e São 
Paulo tal tipo de atividade grupal era conhecida como pixirão ou mutirão.
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UMA BUSCA DAS ORIGENS FANDANGUEIRAS

A tentativa de estabelecer um ponto de contato com as primeiras manifes-
tações fandangueiras acontecidas em Itapoá nos imputa um senso de frustração 
ao perceber que, em nenhum tempo e lugar, foram efetuados assentamentos his-
tóricos específicos sobre o tema, os quais seriam a chave indubitável para descer-
rar a misteriosa cortina das origens do Fandango na região.   

 O que se ouve de pesquisadores e de populares são apenas conjeturas ba-
seadas na indução, trazidas boca-a-boca por velhos fandangueiros e fandanguei-
ras ainda vivos, ou ainda relatos de familiares de líderes exponenciais que atua-
ram fortemente na preservação e prática do fato folclórico através dos tempos, 
numa relação temporal não muito longínqua.

Considerando o vasto conhecimento de Seu Chico sobre a saga fandan-
gueira de sua terra natal, aventuramos com ele um mergulho no passado, na 
expectativa de conseguir elementos mais sólidos para servir de paradigma e 
sustentação de nossa pesquisa. Altamente motivado, porém denotando ares de 
incerteza, ele comenta:

As informações que a gente tinha, eles comentavam que o meu pai, 
que já era o neto do primeiro imigrante, Francisco Neres do Ro-
sário, e outros tios é o que eles comentavam e o que eles falavam. 
Então a gente não tinha essa profundidade com quem chegaram os 
primeiros. Aí, eles também já contavam aquilo o que mais ou menos 
ouviam, os comentário entre nós, não, deve ser aquilo, tá! Mas a 
gente não tinha assim precisão de dizer, não, foi assim, dessa forma, 
desse jeito, daonde vieram, como vieram, no que vieram, entende! 
Qual foi a finalidade que vieram. Se vieram de Paranaguá ou de São 
Francisco. Então, são fato assim que a gente não temos como firmar 
com segurança.

 Perguntado sobre sua opinião pessoal a respeito das origens do Fandango, 
ele prontamente responde:

Os primeiros imigrantes, Francisco Neres do Rosário e Joaquim 
Neres do Rosário vieram e aportaram por essas bandas na época 
de 1840-1850 e de lá vieram os filhos, novas famílias. Daí, foram 
ficando um numa comunidade, outro noutra, enfrentando toda a 
dificuldade da Mata Atlântica. Não se sabe quando começaram a 
dançar o Fandango, mas veio com eles.
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Ainda sobre o mesmo tema, Nalzira Severina de Souza, nascida em 16 de 
junho de 1950, irmã do maior expoente do Fandango de Itapoá, fandangueiro 
batedor Zózimo Neres do Rosário, apresenta sua versão:

Os dois irmão, Francisco Neres do Rosário e Joaquim Neres do Ro-
sário vieram de Portugal pra qui. Naquele tempo, aqui era só mato. 
Aqui eles casaram com duas irmãs, tiveram família. E o Fandango, 
o Fandango, quem levou o Fandango pra frente toda vida foi a famí-
lia Neres. Então, talvez, eles que truxeram o Fandango, né. A gente 
não sabe, não sei bem, porque, mas talvez fosse eles que fosse o chefe 
do Fandango.

A SAGA DA FAMÍLIA NERES DO ROSÁRIO

A influência do clã Neres do Rosário12 no decurso histórico do Fandango 
de Itapoá é inegável e encontra respaldo na avultada quantidade representativa de 
membros da família que dançava nos primórdios, os quais geraram uma plêiade 
de descendentes fandangueiros e fandangueiras, que continuaram cultivando a 
tradição, mantendo sempre vivo o fato folclórico através das gerações.   

Um gráfico comprovativo desta vertente familiar dos Neres do Rosário, 
contendo informações prestadas pelo senhor Francisco Peres do Rosário, nos 
atesta esta verdade, a qual é soberana e única, uma vez que não existem outras 
fontes de informação que possam desabonar os fatos aqui colocados, ou mesmo 
criar um novo panorama destacando nomes e lideranças históricas ou folclóricas 
envolvidas com a origem, prática e preservação de sua majestade, o Fandango de 
Itapoá.  

Evidentemente, esta afirmação não pretende radicalizar que só os Neres do 
Rosário foram os únicos a iniciarem e levarem esta tradição comunitária adiante 
com toda a força. Ao lado dessa destacada família, que produziu o maior nú-
mero de fandangueiros historicamente conhecidos na região de Itapoá, dados 
apontam também para a contribuição das linhagens imigratórias de sobrenome 
Peres da Silva e Da Silveira. De acordo com dados coletados, a família Peres da 
Silva destacou-se no campo da manufatura de instrumentos musicais (violas e 
rabecas), no acompanhamento instrumental e na prática de sapatear ao tamanco, 

12 Existe uma conexão histórica sobre a vinda dos Neres do Rosário para a região como sesmeiros, na 
época da colonização de Joinville, nos anos 1840-1850. 
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enquanto que a linhagem Silveira ficou conhecida pelos seus excelentes violeiros 
cantadores.13  

Numa análise global e prática, chega-se à conclusão de que as famílias 
Neres do Rosário, Peres da Silva e Silveira se encontraram ao longo do tempo e 
representam a pirâmide sobre a qual o Fandango de Itapoá atravessou gerações e 
se manteve vivo até hoje. 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CLÃ NERES DO ROSÁRIO
(*  = membros do clã que praticaram Fandango)

FRANCISCO NERES DO ROSÁRIO JOAQUIM NERES DO ROSÁRIO

DOIS IRMÃOS - Imigrantes chegados a Itapoá por volta de 1840-1850.

FRANCISCO NERES DO ROSÁRIO
DESDOBRAMENTO DA LINHAGEM

FILHOS

Gustavo Neres do Rosário Teófilo Neres do Rosário

GUSTAVO NERES DO ROSÁRIO
FILHOS

Arvelina Neres do Rosário Eugênia Neres do Rosário

Isabel Neres do Rosário Lindolfo Neres do Rosário

Olindina Neres do Rosário

Não há confirmação de fandangueiros (as) na família de Gustavo Neres do Rosário.

TEÓFILO NERES DO ROSÁRIO
FILHOS

Acácio Neres do Rosário* Antônio Maurício Neres do Rosário*

Augusto Neres do Rosário Otto Neres do Rosário

Contam que Madalena Silveira Neres do Rosário,* esposa de Antonio Maurício, era 
excelente fandangueira.

13 A família dos Silveira, foi uma família de violeiros que se uniu aos Neres do Rosário na segunda 
metade do século XX e completou o ciclo de lideranças que trouxeram o Fandango ao seu estágio atual. 
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JOAQUIM NERES DO ROSÁRIO
DESDOBRAMENTO DA LINHAGEM

FILHOS

Augusto Neres do Rosário* Francisco Neres do Rosário*

Maria Neres do Rosário* Paulina Neres do Rosário*

Todos os filhos de Joaquim Neres do Rosário foram fandangueiros.

FRANCISCO NERES DO ROSÁRIO
FILHOS

Antero Neres do Rosário* João Neres do Rosário

Maria Neres do Rosário* Olímpio Neres do Rosário*

Sérgio Neres do Rosário*

PAULINA NERES DO ROSÁRIO*
(esposa de INOCÊNCIO DA CONCEIÇÃO MIRANDA)*

FILHOS

Antônia da Conceição Miranda* Antônio da Conceição Miranda

João da Conceição Miranda Natália da Conceição Miranda

Tarcísio Neres do Rosário Joaquim Neres do Rosário (Neto)*

JOAQUIM NERES DO ROSÁRIO (NETO)
FILHOS

Zózimo Neres do Rosário)* Nalzira Neres do Rosário*

Os tios de Nalzira Neres do Rosário, Zacarias Peres da Silva* e José Peres da Silva* 
foram notáveis fandangueiros.

FILHOS DE ANTERO NERES DO ROSÁRIO*

Ailton Neres do Rosário Antônio Neres do Rosário

Eduardo Neres do Rosário José Neres do Rosário

Júlio Neres do Rosário Margarida Neres do Rosário*

Marta Neres do Rosário Modesto Neres do Rosário

Moisés Neres do Rosário Paulo Neres do Rosário*
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Raquel Neres do Rosário

Anderson de Oliveira*, filho de Margarida Neres do Rosário era destacado batedor.

FILHOS DE OLIMPIO NERES DO ROSÁRIO*

João Neres do Rosário Rita Neres do Rosário

Maria da Graça do Rosário *
(Esposa de Zózimo Neres do Rosário)

FILHOS DE MARIA NERES DO ROSÁRIO

Belmiro Firmino Pereira Leodoro Firmino Pereira*

Sebastião Firmino Pereira *

FILHOS DE JOÃO DA CONCEIÇÃO MIRANDA

Adélia da Conceição Miranda João da Conceição Miranda Jr.

Júlia da Conceição Miranda Lício da Conceição Miranda

Olga da Conceição Miranda

FILHOS DE ZOZIMO NERES DO ROSÁRIO

Antônia Neres do Rosário* Maria das Dores da Silva*

Miltom Neres do Rosário* Nildo Neres do Rosário*

FILHOS DE FRANCISCO PERES DO ROSÁRIO

Fabrícia Peres do Rosário Fabrício Peres do Rosário*

Fernanda Peres do Rosário Flávia Peres do Rosário*

O quadro demonstrativo em pauta confirma amplamente nossa temática 
do grande envolvimento da família Neres do Rosário no cultivo da arte do Fan-
dango. Revela, outrossim, os bastidores das personagens envolvidas com o fato 
folclórico, oferecendo um panorama claro sobre a ligação existente entre os dois 
irmãos imigrantes de 1840 e a grande gama de descendentes que, através de suas 
gerações, legaram a Itapoá esta mágica manifestação folclórica de origem açoria-
na mais original.  
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Com exceção dos descendentes de Gustavo Neres do Rosário (filho do 
primeiro imigrante Francisco Neres do Rosário e irmão de Teófilo Neres do 
Rosário) e dos filhos de João da Conceição Miranda, todas as demais famílias 
do grande clã Neres do Rosário tiveram seus fandangueiros e fandangueiras ao 
longo da história. 

Todos os filhos do imigrante Joaquim Neres do Rosário praticaram o Fan-
dango. Correspondem, na verdade, à primeira geração do clã. Em termos de 
época, nos reportamos à segunda metade do século XIX. 

Os três filhos de Francisco Neres do Rosário Filho (Antero, Maria e Olím-
pio) também dançavam. Estamos aqui falando da segunda geração do clã, já 
adentrando o século XX. Da mesma geração, Inocêncio da Conceição Miranda, 
sua esposa Paulina Neres do Rosário e seus filhos Antônia e Joaquim preserva-
ram a tradição dos antecessores.

Por sua vez, Joaquim Neres do Rosário Neto, capelão da Igreja de São Bom 
Jesus do Pontal do Norte, também fandangueiro batedor, incutiu em seu filho, 
Zózimo Neres do Rosário, o amor pelo sapateado ao tamanco e o conhecimento 
das graciosas coreografias das danças. Foi na figura de Zózimo Neres do Rosário, 
representante da terceira geração do importante clã, que o Fandango encontrou um 
grande líder, defensor ferrenho de sua prática e preservação. Zózimo viveu os seus 
setenta e dois anos (1937-2009) em prol da causa do Fandango, carregando esta tra-
dição ao longo da segunda metade do século XX e a primeira década deste século.

Em 2009, mesmo enfraquecido com a morte da águia fandangueira, Zózi-
mo, e exposto a um possível desaparecimento, o Fandango de Itapoá encontrou 
forças para prosseguir vivo através da liderança da última personagem do clã, 
quarta geração, o senhor Francisco Peres do Rosário. 

A CONTRIBUIÇÃO DO CLÃ PERES DA SILVA

A crise europeia que se instalou na segunda metade do século XIX provo-
cou uma grande leva de imigrantes para o Brasil, especialmente portugueses14, 
que lotavam as embarcações e aportavam nas baias da costa brasileira em busca de 
uma vida melhor.15 Um pequeno exemplo desta prática é encontrado no extremo 
norte de Itapoá, mais precisamente na comunidade mais antiga do município, de-
nominada Say Guaçu. Em conteúdo publicado no site itapoapordentro.blogspot.
com/2014, o autor faz referência a um painel informativo encontrado no cemitério 
14 Também grandes levas de italianos e alemães.
15 A imigração europeia para as terras catarinenses teve seu grande pico na segunda metade do século XIX. 
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da localidade, contendo os seguintes dizeres: “HISTÓRIA DA COMUNIDA-
DE CATÓLICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! HISTÓRICO 
DO CEMITÉRIO DO S.C.J. FAMÍLIAS QUE VIERAM DE PORTU-
GAL: FAMÍLIA MACIEL, ANASTÁCIO, SALLES, MOURA, GON-
ÇALVES, SANTOS E SILVA”. Presume-se que esta informação tenha o seu 
grande valor de pesquisa por estar associada à história do Fandango de Itapoá e 
ter sua conexão com Joaquim Peres da Silva16, patriarca de uma família de fandan-
gueiros que marcou presença no território itapoaense no início  do povoamento. 

Considerando época, dados e personagens coletados, é possível imaginar que 
as duas linhagens familiares quase contemporâneas, Neres do Rosário e Peres da 
Silva, compartilharam simultaneamente do cenário das manifestações folclóricas 
de Itapoá, num tempo em que tudo ainda era realizado como parte integrante do 
ritual da tradição, digamos assim, nos moldes caseiros. Quem nos fornece valiosas 
informações sobre essa importante família fandangueira do passado é o neto do 
imigrante Joaquim Peres da Silva, o Senhor Manoel Peris17 da Silva. 

Seu Manoel (84)18 evoca reminiscências suas e dos antepassados da família, 
que tiveram passagem e marcaram presença no Fandango de Itapoá, dando conta 
de que tudo começou com seu avô, o qual era proveniente da região do Say Gua-
çu.19 Segundo ele, o avô “morava primeiro no Say Guaçu (Itapoá),  depois  morou 
no Pontal,  perto do farol, quando era tudo mato”.

Embora não se tenha informações disponíveis sobre o envolvimento do 
patriarca da família no Fandango,20 seja como instrumentista ou batedor, o re-
levante fato de sua vida foi ter deixado a marca fandangueira na figura de seus 
descendentes. O gráfico que segue pretende revelar sucintamente a genealogia 
da família Peres da Silva, abarcando três gerações, colocando enfoque apenas 
em personagens masculinos, que se envolveram com as manifestações folclóricas 
locais, elencados pelo nosso informante.21 O gráfico tem como meta reconhecer 

16 Joaquim Peres da Silva faleceu em 15 de agosto de 1925. Está enterrado no Cemitério de Itapema do 
Norte, Itapoá.
17 Segundo fonte da informação, o sobrenome Peris deve ser lido como Peres, por ter havido um erro de 
digitação no momento do assentamento de nascimento do Senhor Manoel. Embora constando Peris na 
Carteira de Identidade, o sobrenome Peres está correto na Carteira Profissional de Pescador.
18 Seu Manoel nasceu em 30 de abril de 1936, na localidade de Saí Mirim, município de Itapoá, SC.
19 Todas as informações prestadas por Seu Manoel foram colhidas pela pesquisadora Neusa Lopes.
20 Seu Manoel não faz menção ao avô como praticante de Fandango, seja como cantador, tocador de vio-
la, de rabeca ou batedor. Entretanto, reitera que o patriarca costumava abrir a casa para que nela fossem 
dançados o Fandango e a Chamarrita.
21 Talvez tenha havido outros membros fandangueiros do clã em pauta, cujos nomes não estão aqui rela-
cionados. Pedimos escusas, se for o caso. Este representa o resultado cabal das informações a que tivemos 
acesso. A pesquisa folclórica é infinita e sempre haverá algo mais a ser revelado e acrescentado neste 
fantástico mundo de descobertas.
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esses personagens e entender a dinâmica e o envolvimento dos mesmos nas prá-
ticas fandangueiras ao longo da época em que viveram.

JOAQUIM PERES DA SILVA          IMIGRANTE
DESCENDENTES

NOME LAÇO FAMILIAR ATUAÇÃO NO FANDANGO

Ermínio Peres da Silva Filho do imigrante Rabequista

Luiz Peres da Silva Filho do imigrante Violeiro Cantador 

Pedro Peres da Silva Filho do imigrante Violeiro Cantador

Zacarias  Peres da Silva Filho do imigrante Batedor 

José Peres da Silva Filho do imigrante Batedor 

Manoel Peres da Silva Neto do imigrante Batedor 

O quadro demonstrativo acima está organizado em base dos descendentes 
mais antigos para os atuais. Todos os filhos do imigrante já são falecidos.22 Além 
dos nomes elencados, Seu Manoel faz referência a mais um fandangueiro, cujo 
nome completo não se recorda. Na sua memória, era “um tal de Antoninho”. 23 
Um fato curioso no gráfico apresentado é a presença de tocadores de viola e de 
rabeca, instrumentos desaparecidos do cenário fandangueiro itapoaense desde 
muito tempo atrás. Outrossim, a presença de violeiros e um rabequista na época 
referida por Seu Manoel, denota claramente que houve uma conexão evidente 
entre as comunidades litorâneas caiçaras próximas a Itapoá que praticavam Fan-
dango, ou seja, os núcleos de Valadares, Guaraqueçaba, Antonina e Morretes. 
Não fica difícil imaginar que fandangueiros daquelas regiões tivessem aportado 
nas terras do atual município, via Say Guaçu e baias de Guaratuba e Babitonga, 
trazendo em sua bagagem a arte de dançar o Fandango à moda tradicional.

 O registro de algumas reminiscências contadas por Seu Manoel nos au-
xiliam a imaginar um panorama do Fandango da época de seus antepassados e 
da forma como ele próprio se envolveu com as danças em sua curta experiência 
como fandangueiro24. Ele relata: 

22 Em ordem de falecimento: Luiz Peres da Silva (1939), Pedro Peres da Silva (1951), Zacarias Peres da 
Silva (1980) e José Peres da Silva (1988). Não foram encontrados dados sobre Ermínio Peres do Rosário, 
provavelmente um dos filhos mais velhos do imigrante. 
23 Em conversa com Dona Nalzira, Severina de Souza, irmã do grande batedor Zózimo Neres do Ro-
sário, foi possível identificar o suposto fandangueiro anônimo, cujo nome real era Antônio Guilherme 
da Silva. O fato dele ter sido citado por Seu Manoel e ter o sobrenome Silva representa um forte indício 
de que o mesmo também seria um descendente da família fandangueira elencada no gráfico apresentado.
24 Sem dar justificativas do porquê, Seu Manoel afirma ter dançado por um período curto de tempo, dos 
10 aos 18 anos, mais ou menos. 



| 53 |

Meu pai tocava muita viola e cantava, inventava na hora. 
Tinha outros, meus tios, irmãos do pai, o Ermínio Peres, 
gostava muito de tocar a rabeca, meu Senhor, como ele 
tocava. Aí, o outro também tocava um bocadinho... O Za-
carias Peres também tocava viola. Se revezavam no cantar 
e tocar o que era da cabeça deles. E também o Luiz Peres 
que era tocador de viola. [...] Faziam Dançavam Fandango 
nas casas dos amigos e do avô e da avó. No Say Guaçu, 
perto do Rio, dançavam bastante. As casas eram distantes, 
mas o pai e os tios iam pra todo o lado, tocar nas casas. [...] 
As danças acontecia sempre nas casas que tinha assoalho 
de madeira. 

 Seu Manoel conta que aprendeu a dançar fandango vendo os antigos. 
Lembra que, com 10 anos de idade, já acompanhava o pai, que tocava viola. Fi-
cava olhando o pai tocar, enquanto outros dançavam e batiam os tamancos. Em 
suas próprias palavras:

Quando moço, dançava a Chamarrita e, às vezes, batia tamanco no 
meio do baile com os outros. Não era um grupo formado, apenas 
sapateavam. As tias, Maria Luiza dos Anjos (conhecida como Ma-
ria Pedra) e a tia Cizina Miguel me arrastavam pra dançar e, nessas 
danças, batiam tamancos numa parte do baile. Foi assim que dancei, 
na juventude, apenas.

 Entre as reminiscências evocadas por seu Manoel na entrevista com a 
pesquisadora, ele menciona o fato de que seus antepassados fabricavam os pró-
prios instrumentos que usavam nas manifestações folclóricas da época. Em seu 
depoimento sobre o assunto ele revela:

Faziam viola, naquele tempo eles faziam. Rabeca, que hoje é violino, 
eles faziam aqui.  Eles faziam por aqui tudo. Aqui eles faziam de 
caixeta. Cortavam pau de caixeta ali no Vento Sul.,25 ali, hoje está 
aterrado, mas antes era brejo. Então, tinha aquelas toras de caixeta. 
Então eles faziam, iam lá, cortavam o pau e faziam. Faziam viola, 
gamela [...] Agora é tudo comprado. O meu pai fazia, o Ermínio 
Peres fazia.

25 Vento Sul é um recanto de Itapoá, que antigamente era mangue. A caixeta, fartamente encontrada nos 
manguezais de outrora, hoje está em extinção. Sua derrubada é proibida. Por ser uma madeira leve e de 
fácil moldagem os fandangueiros faziam uso dela fabricar seus próprios instrumentos musicais e outros 
utensílios domésticos, inclusive tamancos, os quais eram usados no dia-dia como calçado, bem como para 
bater Fandango. Tudo indica que a prática da manufatura de violas e rabecas em Itapoá tenha sido herdada 
do núcleo fandangueiro mais antigo da orla do Paraná (Ilha de Valadares).  
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 Embora apresentando um caráter místico e genérico26 as reminiscências 
de Seu Manoel nos trazem a certeza de que o Fandango de Itapoá, em algum 
tempo e época, esteve conectado com as suas verdadeiras raízes, espelhando sua 
composição padrão, que implica no uso de violas e rabeca no acompanhamen-
to instrumental.27 Se tomarmos isto como uma verdade incontestável, podemos 
concluir que, em algum período do passado, o Fandango de Itapoá esteve mais 
próximo da sua originalidade.

 Apesar de transitória,28 a contribuição da família Peres da Silva na saga 
fandangueira de Itapoá adquire importância histórica e merece ter seus persona-
gens registrados para a posteridade. Não se trata simplesmente de dar destaque 
a qualquer personagem isolado, mas ressaltar a memória de toda uma família de 
agricultores e pescadores, gente simples, que encontrava na música e na dança 
uma das poucas formas de entretenimento e de preservação das tradições dos 
antepassados, na Itapoá dos velhos tempos.

A FAMÍLIA SILVEIRA 

A epopeia grandiosa do clã Neres do Rosário que manteve ininterrupta a 
saga da prática espontânea, preservação da tradição e atitude brava de amor ao 
Fandango e outras manifestações folclóricas já enunciadas e praticadas ao longo 
da história nas vastas terras de Itapoá encontrou reforço e novo estímulo, na vital 
e valiosíssima parceria com a família de Jocelim Antônio da Silveira, procedente 
da Vila da Glória, São Francisco do Sul. Mergulhando fundo na descoberta de 
personagens destacados que fizeram a história do Fandango de Itapoá, a partir 
da segunda metade do século XX em diante, convidamos o nosso já conhecido 
informante, Seu Chico, para falar sobre o assunto. Ele nos relata: 

A família dos Silveira veio mais tarde. Eles eram da Vila da Glória, 
São Francisco do Sul. Depois vieram morar pra essas bandas do 
Pontal. Seu Jocelim era muito bom violeiro, cantador e improvisa-
dor. Estava sempre presente, acompanhando nas premessas de São 

26 Muitas perguntas sem resposta sobre a história dos antepassados da família Peres da Silva continuarão 
povoando a nossa mente.
27 Além de duas violas e rabeca, o conjunto instrumental acompanhador do Fandango se completa com 
o adufe (ou adufo).
28 Seu Manoel explica que a família não deu continuidade ao Fandango porque os antigos, mais entusias-
tas, morreram e os seus descendentes posteriores perderam o interesse. Em suas palavras: “Quando os an-
tigos faleceram os mais novos não se interessaram de fazer a viola, a rabeca e o tamanco. Dos novos apenas 
o Antoninho ainda fez uns tempos, depois também parou. O violão chegou e passaram a tocar o violão”
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Gonçalo, no Terno de Reis, na Bandeira do Divino e no Fandango 
Chamarrita. Era muito conhecido e requisitado na região da Babi-
tonga, sendo sempre convidado para acompanhar as festas do povo, 
da Jaca até a Barra do Saí, inclusive São Francisco do Sul e até Ga-
ruva.

A família Silveira contribuiu grandemente para a sobrevida do Fandango 
Itapoaense ao longo do século XX e início deste século através de seus grandes 
mestres violeiros e cantadores Jocelim e seu filho Bertoldo. Considerando a im-
portância dessa família na prática e preservação das manifestações folclóricas 
de Itapoá, em especial do Fandango, assentamos a seguir os poucos dados que 
coletamos sobre sua genealogia. 

JOCELIM ANTÔNIO DA SILVEIRA*
VIOLEIRO CANTADOR

FILHOS

Nadir Silveira do Rosário Bertoldo da Silveira*

Maria Roberta Silveira da Silva

BERTOLDO DA SILVEIRA*
VIOLEIRO CANTADOR

FILHOS

Amazor da Silveira Aroldo da Silveira

Luzia da Silveira Maria da Silveira

Zenaide da Silveira*

 Na falta de maiores informações sobre o patriarca dos Silveira, fica regis-
trada sua inesquecível memória em um acróstico composto pelo autor deste tra-
balho. A poesia, em forma de acróstico, procura relevar a figura do grande mestre 
e registrar sua passagem e participação na vida da cultura popular de Itapoá. 
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JOCELIM ANTÔNIO DA SILVEIRA
(In memorium)

Jocelim, mestre violêro,
O caiçara cantadô,
Coração de fandanguêro,
Ensinava os dançadô 
Lá em São Chico e Itapoá.  
Improvisava seus verso 
Mode popularizá. 

A viola timbrava forte
Nos braço do tocadô! 
Tangia fundo no peito
O rufado do tamanco. 
Na cadência da batida,  
Ia lá trovando a Tonta,
O Passeado e a Retorcida.

Deixou legado de glória
A grande alma imortal!

Sua história ficará
Imanente na memória
Lá do povo da Figueira, 
Via Jaca e do Pontal.
E ao lembrar de Jocelim, 
Itapoense fandangueiro, 
Rendemos nossa homenagem 
À família do violeiro.

Jocelim Antônio da Silveira teve apenas um filho homem, Bertoldo. De 
acordo com o saber popular itapoaense, “Seu Jocelim ensinou o filho a cantar 
e a tocar a viola”. Estamos aqui diante de um exemplo vivo do mecanismo de 
transmissão cultural via oral, que permite a prática e a preservação de qualquer 
manifestação folclórica, promotora da sua continuidade através das gerações. O 
legado do patriarca Jocelim gerou um novo líder fandangueiro, cuja maestria na 
voz e no instrumento permitiu que a tradição do Fandango de Itapoá se esten-
desse até o início deste século. 
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Vale a pena registrar um pouco da história desse último caiçara violeiro, 
que dedicou-se de corpo e alma à arte de tocar e cantar nos mutirões familia-
res, nas festas populares e outras manifestações folclóricas das comunidades de 
Itapoá, espraiando o Fandango de sua terra para outras paragens catarinenses, 
exercendo sua arte, apaixonadamente, por toda uma existência.

BERTODINHO, O ÚLTIMO VIOLÊRO CANTADÔ! 

Em entrevista cedida pelos irmãos Amazor, 
Aroldo e Zenaide da Silveira, todos enfatizaram que 
o nome do pai deles era Bertolino Antônio da Silveira 
e não Bertoldo da Silveira.  Uma busca por informa-
ções mais precisas foi realizada em cartórios de regis-
tro (Itapoá, São Francisco do Sul, Garuva e Joinville), 
mas nada foi encontrado sobre nascimento ou morte 
dos dois violeiros, pai e avô dos entrevistados. Assim, 
desprovidos de dados oficiais, é de bom senso consi-

derar o nome reclamado pelos membros da família, ou seja, Bertolino Antonio 
da Silveira, assim como respeitar a denominação usada por muitas pessoas da 
comunidade que o tratavam como Bertoldo da Silveira. Bertoldo ou Bertolino 
era muito conhecido na região e atendia pelo carinhoso apelido de Bertodinho, 
tratamento que vamos adotar daqui para a frente, sempre que nos referirmos à 
figura do grande violeiro cantador.

BERTODINHO
(In memorium)

Bertodinho da viola
Excelente cantadô, 
Rasgava o ritmo na corda,  
Tirando versos de amô.
O povo todo se lembra 
Da sua grande maestria,
Ia levando o Fandango, 
Nas portas de Itapoá.
Homem querido da terra, 
O violêro do Pontá!
(Versos do autor deste trabalho). 
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Bertodinho nasceu em 29 de março de mil novecentos e trinta e três e fa-
leceu em 20 de março de 1997. Casou-se com Anésia Rosa do Nascimento, com 
quem teve cinco filhos: Amazor, Aroldo, Luzia, Maria e Zenaide. 

Homem de muitos talentos, nosso bravo fandangueiro tinha que “pular 
miudinho” para prover o sustento da família num ambiente agreste e desprovido 
de desenvolvimento da Itapoá dos anos 1950. Vale relembrar que, naquela épo-
ca, eram duas as principais fontes de sobrevivências da população: a agricultura 
(plantio de arroz, feijão, café, milho mandioca) e a pesca. 

Amazor da Silveira (65), grande admirador do pai, fala sobre as atividades 
que ele exercia ao lado das cantorias e violadas: 

Meu pai era muito criativo nas coisas que ele fazia. Era pesca-
dor (tinha canoa, bateira e pescava camarão), agricultor (plantava 
mandioca, melancia e moranga) barbeiro, carpinteiro (fazia casas e 
quiosques de madeira), artesão (fazia remos, cabos para ferramen-
tas agrícolas, cestaria de bambu, agulhas para tecer redes, balaios e 
outros). 
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Entretanto, juntando relatos familiares, chega-se à conclusão que a maior 
paixão e divertimento de Bertodinho era estar envolvido com as manifestações 
folclóricas das comunidades banhadas pela Baia da Babitonga, onde podia liderar 
grupos, cantar e acompanhar, tocando seu instrumento. A emoção tomou conta 
de Amazor, que caiu em prantos, quando, em determinado momento de nosso 
encontro, entrou no ar um áudio de seu pai cantando e acompanhando uma das 
marcas de Fandango, em gravação única que restou da última apresentação do 
grupo Fandango Chimarrita do Pontal, na Festilha de São Francisco do Sul 
(1996). Bertodinho morreu um ano depois. Lutou 10 anos contra um câncer de 
próstata.

Em encontro com a irmã de Amazor, senhora Ze-
naide da Silveira (70), em sua pequena casa ladeada pela 
Mata Atlântica, situada em um recanto do Pontal do 
Norte, a emoção tomou conta em todo o decorrer dos 
depoimentos. Lá, tivemos a oportunidade de encontrar 
nada mais nada menos do que Dona Anésia Rosa do 
Nascimento, simpática velhinha, viúva de Bertodinho, 
com seus 97 anos de idade. Sentadinha em sua cadeira, 
ela ouvia tudo, serenamente, como se quisesse entrar na 
conversa e abrir seu coração para o passado!

Na importante ocasião, tivemos a oportunidade de registrar dois momen-
tos únicos, através dos quais foi possível perceber o sentimento de amor e união 
que permeava a relação entre pais e filhos da família Silveira.

 Perguntada sobre lembranças e memórias sobre o pai, dona Zenaide se 
emociona, respira fundo e balbuciando relata: “Eu quero falá que ele foi a luz da 
minha vida na terra! Sabe”! Faz uma pausa. A emoção toma conta. Suspira. Co-
loca a cabeça entre as mãos como que chorando e continua com voz embargada:

Meu Deus, ele foi a luz da minha vida na terra, meu pai, meu Deus! 
Se eu tô aqui, foi mesmo pela força dele, sabe!? Pela força dele que 
eu tô aqui! Só não, eu era pra mim tê morrido há muitos ano, mas ele 
me deu muita força que eu tô aqui, tá!? É isso que que eu quero falá 
dele. Ele foi uma luz aí pra todo mundo, meu Deus!
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Mudando para um tom mais alegre, ela continua: 

Ele era muito alegre, era muito envolvido comigo. Ele dizia, chegava 
de manhã, assim mais cedo, ele já tava aqui na porta e falava ‘Ah, 
Zenaide, vim tomá café cuntigo’! Digo, “ah, tá”! Ele tomava café, 
ficava aí fazendo remo lá nos mato, no sombrio, ele botava remo 
lá, assim, os pau do remo e de lá só saía depois que terminava os 
remo. Aí, ele vinha aqui, almoçava, tomava o café da tarde, dormia 
um sono. Quando era de tardinha, botava os remo nas costa feito e 
levava pra casa.

No segundo momento do encontro, o tema girou sobre as atividades espe-
cíficas de Bertodinho dentro das manifestações folclóricas da comunidade. Dona 
Zenaide é enfática ao afirmar: “Ele é que era o organizador do Fandango. Ele 
ensaiava, assim, com os amigos, na casa da minha mãe, na casa dele. Fazia tam-
bém as festa e dominguêra lá pra gente dançá”.

Importante notar que Bertodinho, além de li-
derar o Fandango, tinha o hábito de fazer encontros 
musicais que serviam para entretenimento da famí-
lia e, acredita-se, também para outros vizinhos e 
moradores da comunidade em que ele vivia. Nessas 
ocasiões, não se batia o Fandango, obviamente por 
conta de falta de espaço físico para as evoluções dos 
casais de dançarinos e a insegurança do assoalho 
da casa para suportar o forte sapateado ao tamanco. 
Entretanto, segundo contam, outras manifestações 
folclóricas indoor adequadas a ambientes menores, 
como o pagamento de promessas a São Gonçalo, as 
Cantorias do Divino, as Reiadas e as Pastorinhas 
eram largamente praticadas. Através do relato con-

tinuado de Dona Zenaide, é possível atestar a veracidade dessas informações, 
voltar no tempo e imaginar a simplicidade aliada à grandeza daqueles encontros: 
“ Eu só dançava na casa dele. A casa dele era grande. Ele tinha uma sala grande 
onde se dançava chamadêra,29 São Gonçalo...No começo, ali também se fazia o 
Terno de Reis. Fazia dominguêra, curiola, soarê de domingo. Ali, o pai cantava”. 

Segundo dona Zenaide, essas reuniões familiares aconteciam nos finais de 
semana, especialmente aos sábados e domingos, das quinze a dezoito horas.

29 Dona Zenaide provavelmente se refere ao termo Chamarrita.



| 61 |

Para corroborar com as informações de dona Zenaide e conhecer um pouco 
mais da alma e da vida fandangueira de Bertodinho, transcrevemos aqui parte do 
depoimento da neta do violeiro cantador, Janaina Lima da Silveira. Janaina (37) é 
filha de Amazor da Silveira. Em todo o decorrer do seu depoimento, ela expressa 
imensa admiração pelo avô fandangueiro. Na verdade, um misto de amor e de 
saudade. Talvez, a neta mais chegada, que acompanhou o avô em suas apresenta-
ções à frente do Grupo de Fandango Chimarrita do Pontal nas Festilhas de São 
Francisco do Sul. 

A afeição e admiração de Janaina por seu avô podem ser medidas pelas 
frases saídas do seu coração e aqui transcritas na íntegra, por blocos.

O vô era assim, uma pessoa incrível! Um coração enorme! Uma pes-
soa humilde e querida. Gostava de todos os netos igual. Faz muita 
falta o vô!  Eu queria tanto que o tempo voltasse atrás! Na verdade, 
olha, era muito bom, tão bonito que era. Hoje em dia, acabou tudo, 
né. Não foi trazido a história pra frente. Tudo parou!

Falando sobre a forma comprometida pela qual o avô encarava a arte de 
tocar e cantar, bem como sua empolgação e alegria diante das performances, quer 
fossem em momentos lúdicos com netos e netas, reuniões familiares ou mesmo 
apresentações de gala programadas com a participação do Grupo de Fandango 
Chimarrita do Pontal em festividades populares, ela comenta:
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Meu avô tinha um dom, né. Era o que ele gostava de fazer. Ele to-
cava todos os dias, praticamente. Ele pegava um pouquinho todos 
os dias. Todo o tempo, toda a vida que eu ia pra lá, sempre assim 
pegava à tarde. Ele sempre tinha que tirá aquela modinha dele. Meu 
vô se sentia um artista, né! Porque, olha, ele quando ia se apresentar 
assim, parecia, a felicidade dele era tão grande que, meu Deus! Ele 
fazia aquilo com tanto amor! Todo mundo gostava da apresentação 
do vô, né, incrível, né!

Bertodinho não carregava no peito somente uma alma de artista, mas ali-
mentava também um sonho: deixar o Fandango de Itapoá vivo para sempre. Por 
isso, entendia que as crianças deveriam ser incentivadas a dançar, ou pelo menos 
participar olhando e se interessando, como foi o caso de sua netinha Janaina. É a 
própria Janaina, quem comenta:

Ele tocava pra nóis dançá. Sempre tocava. Ele dava risada das neta 
porque errava. Então ele dizia ‘Não, não é assim, vamo assim’, E 
nóis fazia a roda e começava a dançá. Ele morria de ri, né! Ficava 
feliz! Dizia, ‘Eu sei que vocês vão dançar pro vô, um dia’! Ele sempre 
incentivava. Ele colocava a gente na sala, assim, as neta, e falava as-
sim: ‘Vocês tenham que aprendê! Vamo dançá’. E nóis saia dançando 
e ele ensinava prá dançá, porque ele falava, ‘Se eu morrê, vocês, pelo 
menos, continuem, né’.

Apesar de não ter se tornado uma fandangueira praticante, Janaina acom-
panhava o avô, desde criança, em suas apresentações, assim como relata:

Ele vinha aqui, pedia pro pai. Eu ia com ele. Eu ficava sentadinha, 
no lado dele, porque eu era de menor e ele era responsável por mim. 
Se apresentava na Festilha de São Francisco e cantava lá. E sempre 
me convidava pr eu acompanhá ele. Nóis ia de lancha. Lá, eles fa-
ziam um palco no Mercado Público para apresentação. Acompanhei 
ele em todas as Festilha. Depois ele teve uma doença. Ele ficou dez 
anos com a doença. Mesmo com a doença, ele participava, gostava e 
eu era a única neta que acompanhava e não tinha vergonha dele, né. 

Bertodinho tocou e cantou sua última Festilha e seu último fandango um 
ano antes da sua morte. O nobre e derradeiro gesto do saudoso violeiro cantador, 
quando de sua atuação na Festilha de 1996, em São Francisco do Sul, ficou gra-
vado como uma lenda na memória dos batedores e dançarinas presentes naquela 
ocasião, os quais recordam sua bucólica frase de despedida do cenário fandan-
gueiro itapoaense: “Se vocês quere continuá co Fandango, gravem, porque essa 
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vai sê a última vez que eu vô tocá”!30 
De fato, Bertodinho faleceu um ano depois daquela última performance na 

Festilha, na casa de sua filha Luzia, em Joinville. A morte do inigualável violeiro 
cantador deixou uma grande lacuna até hoje não preenchida nas manifestações 
folclóricas de Itapoá. O Fandango perdeu sua alma, sua força, sua estrela musical 
maior. Seu último pedido para gravarem em áudio sua última performance foi 
cumprido. A gravação foi feita. Três únicas danças registradas em CD na época 
representam o que restou de um repertório que era elástico no passado e sobre o 
qual estamos debruçando nossa pesquisa de resgate no presente. O precioso CD 
tem sido a ferramenta básica das apresentações de Fandango que aconteceram 
após o seu desaparecimento, pratica adotada a partir de 1997 pelo seu parceiro e 
principal puxador das danças, Zózimo Neres do Rosário.  

O POVO SE RECORDA 

O Fandango caiçara, herança açoriana que atravessou os mares e se es-
praiou pela costa brasileira nos períodos coloniais, do Rio de Janeiro ao Rio 
Grande do Sul,31 tem sua marca inconfundível no ritmo do sapateado à base do 
tamanco. Ainda que se encontrem variações na quantidade e espécie de instru-
mentos acompanhantes das danças, bem como diferenças melódicas e de texto 
poético que ocorreram e ainda ocorrem de uma região para outra, o uso do ta-
manco imprimindo o ritmo frenético das evoluções coreográficas era e ainda con-
tinua sendo regra básica fundamental, imutável. O tamanco, então, se implantou 
como o mote principal das danças do Fandango de procedência açoriana, tendo 
sido historicamente absorvido e preservado em suas características originais em 
apenas três regiões da costa leste brasileira: litoral sul de São Paulo (Cananéia, 
Iguape e Ubatuba), litoral norte do Paraná (Ilha de Valadares, estendendo-se a 
Guaraqueçaba, Morretes e Antonina) e litoral norte de Santa Catarina (Itapoá). 
O Fandango Gaúcho perdeu a originalidade caiçara e desenvolveu seu estilo pró-
prio regional, com características pampeanas.

Como descrito anteriormente no quadro genealógico da família Neres do 
Rosário, muitos foram os batedores de tamanco e dançarinas dessa família, que 
trilharam, ao longo da história, a odisseia do Fandango, ecoando forte nos recan-
30 Depoimento dado pela Senhora Janete Nunes de Jesus.
31 Alguns estudiosos do folclore defendem a teoria de que o Fandango caiçara é praticado na faixa lito-
rânea brasileira que vai da região de Angra dos Reis até a baia de Paranaguá. A falta de conhecimento do 
Fandango de Itapoá e do Morro dos Amaral em Joinville (agora inativo), é uma questão que deverá ser 
resgatada também através deste trabalho 
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tos e recônditas paragens das verdes matas e águas azuis de Itapoá.  
Em Itapoá, o povo se recorda, vagamente, de alguns fatos e figuras em-

blemáticas que integraram a história do Fandango na região. Conta-se que o 
patriarca Francisco Neres do Rosário e seus filhos Antero e Olímpio foram fa-
mosos fandangueiros e que os irmãos Leodoro e Sebastião Firmino, filhos da 
fandangueira Maria Neres do Rosário, eram notáveis batedores. O povo mantém 
na memória a lembrança de Acácio Neres do Rosário e Antônio Maurício Neres 
do Rosário, filhos de Teófilo Neres do Rosário e netos do primeiro imigrante, 
Francisco Neres do Rosário, como importantes figuras destacadas do cenário 
fandangueiro de uma época distante. Comentando sobre o assunto, Seu Chico 
ressalta a figura de Antônio Mauricio Neres do Rosário não só como batedor 
ao tamanco, mas também como violeiro cantador. Esta observação é corrobora-
da pela Senhora Janete Nunes de Jesus que relata: “Antônio Mauricio Neres do 
Rosário tocava viola, improvisava e cantava para o pessoal dançar o Fandango, 
quando o Seu Bertodinho não podia ir. Quando o Seu Bertodinho vinha, então, 
Antônio Mauricio dançava e batia o tamanco”. Dizem, ainda, que Antonio Mau-
ricio atravessava a Baia da Babitonga para ensinar Fandango em São Francisco 
do Sul.32

Bastante atuantes, mas menos recorrentes na memória popular, apenas dois 
fandangueiros da família Peres da Silva são lembrados na região, os irmãos Zaca-
rias e José, os quais foram exímios batedores e se mantiveram ativos, praticando 
Fandango aproximadamente até o início da década de 1970, quando o fato fol-
clórico entrou em um período de estagnação.

Todos esses personagens comentados, desaparecidos ou não, de certa forma 
anônimos e desconhecidos, deixaram sua marca e contribuição espontânea ao 
Fandango itapoaense em nível de igualdade e importância, sem que se possa tra-
çar um perfil individual de destaque a cada um deles, por falta de documentação 
literária. Exceção seja feita à figura de Zózimo Neres do Rosário, ícone batedor 
referencial do Fandango de Itapoá, sobre o qual não faltam registros falados e 
escritos.

Lamentavelmente, por mais que se mergulhe na busca histórica das origens 
com a intenção de traçar um perfil inconteste sobre o processo de implantação 
das danças fandangueiras na região da Babitonga, nos deparamos com a falta de 
evidências mais determinantes e conclusivas, as quais   não abrem espaço para 
qualquer juízo de valor ou afirmação categórica sobre o tema. Na verdade, o que 
se tem é o que foi possível apurar a fundo, na busca deste resgate que revelou 

32 Seria uma grande conquista literária poder resgatar a história desse importante personagem que convi-
veu com os legendários fandangueiros que conheceremos mais de perto na sequência, Bertoldo da Silveira 
e Zózimo Neres do Rosário.
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grande parte da história antes desconhecida, graças aos relatos dos familiares, 
amigos e remanescentes dos grandes mestres e fandangueiros que viveram no 
passado.

A enigmática busca pelos liames que conectam qualquer acontecimento 
humano às suas origens se encaixa perfeitamente nas premissas e características 
do folclore: uma espécie de magia do acontecer ao longo do tempo, ao sabor da 
comunicação oral e do anonimato. E é justamente essa comunicação oral, ori-
ginada no seio da família, progressivamente disseminada pela vizinhança, alas-
trando-se por toda uma comunidade, o epicentro de esperança de resgate de 
qualquer história perdida no tempo. Lembranças trazidas de geração em geração 
pela memória popular, representam a única ferramenta de suporte disponível 
para registrar acontecimentos não presenciados em tempo real e que servem para 
formatar uma trajetória aproximada, mas ainda fascinante, de um passado im-
pregnado de mistérios a desvendar. 

ZÓZIMO, O BATEDOR IMBATÍVEL!

Era o ano de 1937 e o Fandango ainda figurava como uma manifesta-
ção folclórica essencialmente familiar e comunitária, ligada à simplicidade das 
origens, praticada apenas para lazer e entretenimento social dos habitantes das 
glebas remotas de Itapoá. Nessa época ainda se guardava a tradição dos muti-
rões para roçadas, desmatadas, colheitas e outras tarefas grupais que terminavam 
sempre com uma chamarritada ou fandangada. Essa alegria grupal simples acon-
tecia também durante as comemorações do Natal, da Páscoa, das fogueiras e fol-
guedos de São João, do Carnaval (intrudo) e do pagamento de alguma promessa 
a São Gonçalo, onde o bater dos tamancos, a dança e a cantoria faziam parte do 
cenário festivo. Foi nesse ambiente singelo e pacato que nasceu Zózimo Neres do 
Rosário, bisneto do primeiro imigrante, Joaquim Neres do Rosário. A linhagem 
da descendência familiar de Zózimo, exposta no diagrama que segue, serve so-
bremaneira para demonstrar a conexão desta marcante família fandangueira com 
a prática do fato folclórico através de quatro gerações. Importante salientar que 
o patriarca imigrante Joaquim Neres do Rosário deu origem ao maior número 
de destacados fandangueiros, batedores de tamanco da região. E Zózimo, sem 
dúvida, demonstrou ser o maior deles, o mestre do tamanco, o batedor imbatível! 
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JOAQUIM NERES DO ROSÁRIO – IMIGRANTE (1840-1850)

Paulina Neres do Rosário* filha do imigrante

Joaquim Neres do Rosário Neto* 

(filho de Paulina Neres do Rosário)

neto do imigrante

Zózimo Neres do Rosário*

(filho de Joaquim Neres do Rosário Neto)

bisneto do imigrante

Zózimo Neres do Rosário nasceu em 
04 de abril de 1937 na comunidade do Pontal 
do Norte, Itapoá. Seu pai, Joaquim Neres do 
Rosário, agricultor, pescador e fandanguei-
ro, passou para o filho o conhecimento das 
manifestações folclóricas do seu tempo, em 
especial a arte de dançar o Fandango à moda 
dos antepassados.33 Além das atividades acima 
elencadas, Joaquim Neres do Rosário Neto li-
derava os encontros religiosos da comunidade, 
atuando como capelão. Reunia o povo para 
rezar o terço, cantar novenas, pagar promessas 
a São Gonçalo e outras atividades ligadas ao 
folclore e à religião. Segundo populares, “Na-
quela época não existia padre em Itapoá, então 
Seu Joaquim fazia o povo rezá”.

Desde criança, Zózimo acompanhava o pai nas apresentações e apreciava 
o Fandango, cujas aparições, naquela época ainda aconteciam associadas a mu-
tirões de cultivo e colheita, pagamento de promessas a São Gonçalo e a festejos 
religiosos e populares tradicionais, como já foi apontado anteriormente. Então, 
naquele ambiente agreste e calmo da Itapoá antiga, o futuro líder fandangueiro 
seguiu o curso natural de desenvolvimento de sua infância e juventude, ajudando 
a família nos afazeres domésticos, na agricultura e na pesca.

Embora desprovido da escolaridade normal básica (fez apenas o MO-
BRAL34), quando adulto lutou pela sua sobrevivência e de sua família exercendo 

33 Ao comentar sobre o avô, Joaquim Neres do Rosário, a informante Nalzira Severina de Souza assim se 
expressa: “O vô era um grande fandangueiro! Aquele era de estralar o tamanco no chão!
34 MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização)
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várias atividades profissionais. Foi pescador e tinha barco de pesca. Aos 30 anos, 
aderiu à condição de embarcado, para uma empresa industrial pesqueira da Baía 
da Babitonga. Por um período aproximado de cinco anos, prestou serviços na 
COMFLORESTA35, ligada à Prefeitura de Garuva. Após essa fase, atuou como 
mestre de lancha no transporte marítimo de passageiros da Marina do Pontal do 
Norte para São Francisco do Sul, continuando com essa mesma função para a 
ACOPOF36, a qual adquiriu sua própria lancha e oferecia o mesmo serviço à po-
pulação e a  turistas visitantes. No último estágio profissional de sua vida, deixou 
o mar e resolveu prestar concurso para a Prefeitura de Itapoá, sendo admitido 
como auxiliar de serviços gerais. Exerceu essa tarefa até se aposentar, no início 
da década de 2.000.  

Afora essas atividades profissionais relatadas, nosso fandangueiro era mui-
to envolvido com a comunidade na qual vivia. Segundo a pesquisadora, Senhora 
Neusa Lopes, 

Seu Zózimo era um incansável batalhador pela preservação do pa-
trimônio histórico dos sambaquis, assim como se mostrava anta-
gônico à mudança de denominação de ruas, as quais, antigamente 
tinham nomes tirados da fauna e da flora e que foram progressi-
vamente sofrendo modificações, sofrenfo modificações ao longo do 
povoamento da região.

Líder nato, ele participava ativamente da 
vida religiosa e desportiva de Itapoá, tendo exer-
cido as funções de Coordenador da Capela do 
Senhor Bom Jesus, presidente da ACOPOF e 
presidente do Marumbi Futebol Clube. Após 
sua morte, por ocasião da cerimônia de Abertura 
do Campeonato da Liga Itapoaense de Futebol 
2009, o mestre do sapateado ao tamanco recebeu 
homenagem póstuma pela “Sua imensa colabo-
ração para a ascensão do futebol itapoaense”.37

Casado com Dona Maria da Graça do 
Rosário, Zózimo Neres do Rosário teve quatro 
filhos: Antônia Neres do Rosário, Maria das 
Dores da Silva, Miltom Neres do Rosário e Nil-
do Neres do Rosário. Zózimo tornou-se o ícone 

35 COMFLORESTA (Companhia Catarinense de Empreendimentos Florestais)
36 ACOPOF (Associação Comunitária do Pontal do Norte e Figueira do Pontal)
37 Itapoa.sc.gov.br – Título: É dado o pontapé inicial do Campeonato da Liga Itapoaense de Futebol, p. 1.
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principal do Fandango de Itapoá pela sua maestria e capacidade inata de sapatear 
ao tamanco e liderar as coreografias, puxando as rodas como primeiro batedor 
durante as performances. Mas, não é só por isto que sua figura é digna de tanta 
relevância e louvor, até porque existiram outros batedores de Fandango ao longo 
da história de Itapoá, que talvez merecessem destaques e homenagens. Ocorre 
que Seu Zózimo foi único: não só amava dançar! Em sua alma caiçara timbra-
va a esperança de que o Fandango atravessasse as fronteiras do tempo e nunca 
parasse, que não viesse jamais a morrer. Estimulava pessoas a fazerem parte das 
danças, tendo, inclusive, ensinado crianças a dançarem, atuando como instrutor 
do Projeto Fandango Mirim, idealizado e conduzido pela professora Joelma Sar-
tor, junto a escolas públicas de Itapoá.

Essa postura altruísta38 e determinada do fervoroso fandangueiro tam-
bém ganhou força e verdade através de seu envolvimento como integrante ativo 
da ACOPOF, na qualidade de sócio fundador e membro do conselho fiscal da 
primeira diretoria da entidade (1984). Tornou-se um grande líder à frente da ins-
tituição, vindo a ocupar a vice-presidência na gestão 1988-1990 e a presidência 
na gestão 1990-1992. Na verdade, tanto a ACOPOF como o Projeto Fandango 
Mirim tinham uma meta comum: organizar, fortalecer e garantir a continuidade 
da existência do fato folclórico.

De 1980 até sua morte, o fandangueiro apre-
sentou-se com o grupo Fandango Chimarrita do 
Pontal em dezenas de celebrações festivas nas co-
munidades de Itapoá. Com a ascensão do grupo 
organizado e a chancela da ACOPOF, as perfor-
mances se multiplicaram e se expandiram para fora 
do município, alcançando outras regiões de Santa 
Catarina. Digno de nota foram as brilhantes per-
formances anuais ininterruptas nas Festilhas de 
São Francisco do Sul, nas quais o batedor imbatível 
liderou o grupo Fandango Chimarrita do Pontal 
em memoráveis apresentações (1990 a 2003).

38 Bater o Fandango sempre foi uma atividade de lazer e não de trabalho, ainda mais em se tratando de 
uma arte folclórica, que não rendia absolutamente nada, financeiramente falando. Nunca se ouviu dizer 
que um fandangueiro foi pago para dançar. Daí o místico amor altruísta de Zózimo pelo Fandango.
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O HERÓICO ADEUS DO FANDANGUEIRO 

Zózimo Neres do Rosário faleceu e 5 de abril de 2009. Em sua humil-
de casinha, situada em um recanto lúgubre e arborizado do Pontal do Norte, 
madrugada adentro, fraco e muito doente, ele se despedia. Mesmo às portas da 
morte, ele ainda invocava o seu idolatrado Fandango. 

A triste e comovente história real da despedida da vida de Zózimo Neres 
do Rosário, narrada com emoção pela filha, Antônia Neres do Rosário, integra 
a patética-heroica cena acontecida em uma madrugada silenciosa de abril, que 
assistiu, entristecida, a última dança chamarrita do fandangueiro, apoiado nos 
braços de sua família.

Eu vou contá a façanha dele, antes dele morrê. Ele, deu a doen-
ça nele, ele ficou internado, né, quarenta e cinco dias no hospital. 
Ali, ele veio, o médico mandô ele pra casa. Foi a última dança dele! 
Como diz a história, vai pra casa prá morrê em casa, né! Aí, ele cha-
mô a família, tudo, vê se a família aceitava trazê ele, né. Aí, eu que 
tava com ele. Aí, eu mandei chama a minha mãe, os irmão, né, que o 
médico queria falá com nóis, né, nóis tudo. Aí ele falô pra mim que 
ele queria mandá ele pra casa. Aí, eu falei pro doutô: Mas como o 
sinhô qué mandá ele pra casa desse jeito? Daí ele disse: ‘É a família 
que vai escolhê, ou ele fica no hospital, ou vai pra casa’. Só que ele 
pidia muito que ele quiria vim pra casa, sabe! Aí, eu falei pro doutô, 
doutô, se ele i pra casa, comé...Ele disse: ‘Minha filha, ele tando 
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aqui no hospital, ou tando em casa, a vida, só se Deus não quisé! 
Se Deus quisé ele aqui, ele tem uma semana de vida’.  Aí, como ele 
quiria muito vim pra casa, quiria muito vim pra casa, quiria muito 
vim pra casa, daí truxemo ele. E foi uma semana certinho. No dia 
que ele chegô, ele chegô era uma (01) hora da manhã. Aí, ele, tava 
eu com meu irmão, ele, o outro meu irmão, minha irmã, minha 
mãe, não sei se a irmã dele, Nalzira, tinha chegado nessa hora. Aí, 
ele o que fez!? E ele não se levantava em pé! Ele fez nóis levantá ele 
e fez nóis dançá Fandango com ele, alí. E ele levantou-se, né. Nóis, 
eu seguro por cá, minha irmã por lá e meus armão por trás pra ele 
não caí, né, porque ele tava muito fraco já, né. E mandô nóis dançá 
Fandango com ele. E fizêmo! Fizêmo isso prá ele! Ele ficou só mais 
uma semana com nóis!

Zózimo se despediu da vida, exortando o Fandango até o último suspiro. 
Ali, na sua singela casinha, ladeada pelo arvoredo, num cantinho solitário de 
Itapoá, o bater dos seus tamancos continuará soando cristalino e forte, espraian-
do-se pela paisagem verde da mata e o azul do céu e mar. Ali, o Fandango será 
eternamente relembrado. 

Sua esposa, Maria da Graça e seus filhos Nildo e Miltom são a herança 
viva da sua bela história de vida.39 Os filhos, Nildo e Miltom representam dois 
dos legítimos caiçaras remanescentes do clã Neres do Rosário, os quais, junto 
com Seu Chico, formam a trilogia básica de sustentação do Fandango itapoaense 
atual, no que tange aos requisitos batedores masculinos. 

Dona Maria da Graça do Rosário, ladeada pelos filhos, Miltom (esquerda) e Nildo (direita).

Fonte: foto do autor.

39 Durante nosso encontro, Dona Maria da Graça, delicadamente, levantou-se e ensaiou alguns passi-
nhos, relembrando os velhos tempos, na coreografia da Retorcida.
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A figura de Zózimo Neres do Rosário é amplamente conhecida entre os 
nativos itapoaenses.  Curiosamente, a memória popular não se lembra dele por 
ter sido pescador, funcionário público, filho de capelão ou coordenador religioso 
da Capela Senhor Bom Jesus do Pontal do Norte. Definitivamente, não. Seu 
Zózimo é lembrado e reverenciado ainda hoje por ter sido o maior fandangueiro 
da história de Itapoá. 

Outro fator que dignifica a vida deste pescador fandangueiro e que o trans-
forma numa legenda folclórica imortal se coaduna com sua atitude altruísta, co-
rajosa, determinada e focada na ideia de lutar para não deixar o Fandango desa-
parecer da cultura popular do município. A saga de sua vida serviu para manter 
viva para a posteridade a chama dessa tradição quase bicentenária, nas comuni-
dades da orla babitonguense.

Zózimo Neres do Rosário, exemplo de dedicação extrema à arte do Fan-
dango. Sua inspiradora e bela história, com certeza, atravessará gerações. Honra 
e glória sejam dadas a ele e a todos os seus descendentes.
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PARTE IV - O RENASCIMENTO DE 1980
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UMA NOVA ERA

Ao longo da década 1970, as manifestações folclóricas itapoaenses foram 
gradativamente perdendo força e o interesse social, declinando em um estágio de 
progressiva queda. Não se ouvia mais falar de São Gonçalo; o carnaval (intrudo) 
festejado ao estilo fandangueiro havia desaparecido; o Fandango e a Chamarrita 
à moda caiçara já não eram cultivados com tanta frequência. Entretanto, no al-
vorecer dos anos 1980, as coisas mudaram radicalmente. Itapoá adentrou em um 
período florescente de sua história, por conta do empenho, determinação e cora-
gem de algumas lideranças comunitárias que iniciaram movimentos de mudança 
social, cultural e política. 

No campo social, a criação da ACOPOF e sua sede, bem como outras 
ações inovadoras no campo do lazer e da educação. No âmbito cultural, a volta 
triunfante do Fandango e, no campo político, a vitória da emancipação do muni-
cípio. Foi um ciclo áureo, que marcou o início de uma nova era para o município, 
considerando os avanços e as conquistas que aconteceram. 

A década de 1980 pode ser considerada como o marco divisório entre a 
Itapoá antiga - totalmente dependente de Garuva e São Francisco do Sul - e a 
nova Itapoá, emancipada em 26 de abril de 1989, finalmente livre, com caminho 
aberto, rumo ao seu pleno desenvolvimento.40

A ACOPOF

Uma das grandes conquistas da promissora década de 1980 foi a implanta-
ção de uma associação comunitária abrangendo os núcleos populacionais Pontal 
do Norte e Figueira do Pontal, a ACOPOF (Associação Comunitária do Pontal 
do Norte e Figueira do Pontal). 

Para se ter uma ideia do estágio primitivo em que viviam essas comunida-
des na época, basta citar que a antiga capela do Senhor Bom Jesus41 e o seu salão 
comunitário de festas agregado eram complexos de madeira com telhado rústico. 
Tudo era muito simples, a vida corria letárgica, quase como nos primórdios da 

40 Em capítulo anterior já fizemos alusão ao processo de emancipação do município.
41 Já citada anteriormente, no texto Festas Religiosas.
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colonização. Segundo o Senhor Otemar Borges, um dos primeiros professores a 
integrar a rede pública de ensino de Itapoá, “As pessoas não tinham opções de 
lazer e entretenimento e as crianças e jovens não se divertiam, além de fazer uma 
pipa voar na praia”. 

A situação exigia mudanças, o que provocou o aparecimento de uma equipe 
de líderes, que foram se agrupando em torno da busca das melhorias necessárias 
ao desenvolvimento de comunidades isoladas e, por extensão, do município como 
um todo. O professor Borges, recém-chegado na região, aspirava implantar mais 
lazer e ocupação para entreter a infância e a juventude das escolas; Seu Chico e seu 
Zózimo sonhavam com a reorganização e o fortalecimento do Fandango das ori-
gens, trazendo as danças de volta para a comunidade; o Senhor Paulo Neres do Ro-
sário lutava pela emancipação de Itapoá como município de Santa Catarina. Num 
pano de fundo, os objetivos dessas lideranças emergentes foram se encontrando e 
se amalgamando, produzindo resultados progressivamente positivos. Essas quatro 
figuras emblemáticas, imbuídas do desejo de contribuir para implantar mudanças, 
acabaram se transformando no embrião da criação da ACOPOF. 

Tendo participado ao vivo dos acontecimentos da época, funcionando 
como uma espécie de líder articulador, é o próprio Seu Chico quem nos relata a 
odisseia dos anos 1980, na qual foi criada a importante associação comunitária 
da região do Pontal:

Na criação da ACOPOF não teve um líder. Foi assim, formamos 
um grupo. Aconteceu que nóis, na época aqui, o fundador da ACO-
POF, nóis ajuntamos aí e formamos, eu, o compadre Paulo, o líder 
principal na época, fomo, assim, em grupo, né, e formamos um gru-
po. Aconteceu como, assim... O que aconteceu que nóis, na época, 
o Otemar tá aqui pra confirmá, aqui nóis era conhicido como um 
lugar muito carente do município de Garuva, um pela distância. E 
nóis tinha um padre em Garuva chamado José Bertoldi. Que ele 
teve uma, uma reunião lá em Garuva, que existia lá uma fundação 
que fazia financiamento e investimento para pequenas e médias ci-
dade. E o padre, nessa reunião, lá, aí assistiu a reunião e interessou-
-se que a nossa comunidade era uma comunidade que necessitava 
desse ricurso. E como precisava, como isso aconticiria, pra que nóis 
pudesse arrecadar esse ricurso, pra tê plano, projeto pra essa iniciati-
va sê concluída. Nóis precisaria formá uma associação. Então, nessa 
época, eu era diretor da igreja, Otemar, compadre Paulo e nóis tinha 
o Ademar42 aí, que era um representante nosso daqui, da comuni-
dade e, nessa época, ele era vereador de Garuva. E, quando nóis 
subemo disso aí, nóis entramo em contato com ele, Ademar. Isso foi 

42 Ademar Ribas do Valle, primeiro prefeito de Itapoá.
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em 1984. Início de 1984. Aí, o que é que nóis tinha que fazê? Tinha 
que formá uma associação. Aí, noís tinha que corrê atrais de quem, 
lá? Aí ele pegou, correu atrás de quem lá, quem tinha participado 
da reunião, sem ser o padre. Foi o Zeca Aguiar, que era o dono do 
cartório. Era José Aguiar, que nóis chamava de Zeca. Aí, tinha que 
formá a associação. Aí, nóis comecemo a se reuni pra formá a asso-
ciação. Aí, reunimo lá e, tá, nessa reunião o quê? Nóis tinha que tê 
um quadro diretor para dar iniciativa na associação. Aí, foi feito o 
quê: presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, conselho fis-
cal. Tudo o que uma associação precisa pra funcioná. Nóis levamo o 
quê? Seis meses para encampar a associação. Quem assinou pra nóis 
essa associação, não sei se o Otemar se lembra, foi o Nagib Pezati, 
aquele que era deputado estadual na época. Aí, com a associação 
formada fizemos os projeto.

 A ACOPOF foi oficialmente fundada em 16 de dezembro de 1984. O 
mandato dos gestores foi fixado com duração de dois anos. Seus primeiros direto-
res foram os sócios fundadores, como segue: Paulo Neres do Rosário, presidente; 
Izael Nascimento da Silva, vice-presidente; Otemar Borges, secretário e Francis-
co Peres do Rosário, tesoureiro. 

Na sua primeira gestão, os diretores formataram projetos na área social e 
priorizaram a reorganização do Fandango, o qual, a partir daquela época, passou 
a ser chamado de Fandango Chimarrita do Pontal. 

Na área social, foram de grande importância os projetos de complementa-
ção da Igreja do Senhor Bom Jesus, edificações de uma creche, de um posto de 
saúde e de um refeitório para crianças que não tinham o que comer, de um trapi-
che, de um muro para o cemitério local e a viabilidade de mais embarcações para 
a população. Os projetos que deram certo foram a complementação da Igreja do 
Senhor Bom Jesus, a construção da creche, do posto de saúde, e a disponibilidade 
de um refeitório para crianças.
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A ACOPOF nasceu sem sede própria. Inicialmente, o grupo gestor se re-
unia no barracão de festas da igreja. Em 1985, a instituição arrendou um espaço 
em um barracão denominado Salão da Bernarda, onde a equipe gestora passou a 
se reunir ordinariamente. Ali, nesse mesmo salão, passaram também a ser reali-
zados os ensaios do grupo de Fandango Chimarrita do Pontal. 

O link com o Salão da Bernarda43 perdurou até o ano de 1990, quando foi 
concluída a construção da sede oficial da instituição, ao lado da Igreja do Senhor 
Bom Jesus e do farol do Pontal do Norte. Importante ressaltar que a construção 
da nova sede teve o empenho decisivo dos membros fundadores que ocuparam 
os cargos na primeira gestão, os quais, com a mesma equipe, candidataram-se, 
foram reeleitos e assumiram a gestão 1988-1990, levando a cabo o empreendi-
mento da construção. Assim, a partir de 1990, a comunidade ganhou um espaço 
novo, que substituiu o velho barracão da igreja e onde o povo passou a se reunir, 
por ocasião das celebrações religiosas e festas populares anuais. Para alegria de 
todos, o Fandango também ganhou a sua nova casa. 

Ali, na ACOPOF, o grupo Fandango Chimarrita do Pontal encontrou o 
nicho ideal para seus ensaios e apresentações, desenvolvendo uma trajetória de 
grande visibilidade pública. Louvor e mérito sejam atribuídos aos bandeirantes 
desbravadores, visionários, da década de 1980 e bravo à instituição ACOPOF 
que, atualmente, ainda atua com denodo, conduzindo ativamente sua importante 
tarefa comunitária.

43 O Salão da Bernarda funcionava como um tipo de bar, hospedaria e salão para domingueiras dan-
çantes. Em seu relato, o Senhor Otemar Borges conta que no início de sua carreira como professor em 
Itapoá, esteve, por um tempo, hospedado no local. Atualmente, o Salão da Bernarda não existe mais. O 
complexo foi demolido.
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CORAÇÕES FANDANGUEIROS

As lideranças que atuaram na região do Pontal do Norte e que provocaram 
as mudanças descritas no capítulo ACOPOF, tinham como uma das principais 
metas reavivar a prática do Fandango das origens, aquele trazido e praticado 
pelos imigrantes do passado. Não que eles pensassem em reinventar o fato folcló-
rico. Não. A palavra de ordem, segundo Seu Chico e o professor Otemar Borges 
era “dar continuidade, reorganizar”.

A sensibilidade cultural desses líderes que abraçaram o Fandango mori-
bundo no início da década de 1980 pode ser claramente entendida através de seus 
relatos, rebuscados numa volta ao túnel do tempo. O professor Borges assim se 
expressa: 

Eu vim pra cá em 1980 e fui lecionar na escola. Aqui não 
tinha lazer. Na escola eu introduzi o voley, o futebol femini-
no e outras formas de atividades para ocupar a garotada. Na 
verdade, o Fandango já existia aqui. Já era parte do folclore. 
A primeira vez que eu assisti o Fandango foi aqui. Tinha 
um salão, aqui na frente, o Salão da Bernarda. Foi ali que 
eu assisti o Fandango pela primeira vez. Daí me encantou, 
né. Trouxe um monte de recordação boa. O meu intuito é, 
porque eu achava, assim, o Fandango meio desorganizado. 
Eles dançavam legal, mas estava um pouco desorganizado. 
Então, a gente procurou organizar um pouquinho.

O professor Borges realmente se envolveu com a causa do Fandango, 
acompanhando, passo a passo os ensaios e performances. Além de seu envolvi-
mento com as atividades da ACOPOF, da qual foi secretário por dois mandatos, 
ele funcionava como uma espécie de coordenador-produtor do grupo Fandango 
Chimarrita do Pontal, cuidando da parte operacional, seja em nível local, ou 
em apresentações planejadas em outros municípios catarinenses. Sua paixão pelo 
Fandango fica evidente em sua frase final do nosso encontro:

Que não deixem o Fandango morrer, né, principalmente. Porque eu 
tenho certeza que o pessoal que a gente acompanhou aqui tem até 
hoje na memória aquela, aquela coisa boa pelo folclore, pelo Fan-
dango, principalmente, né. E que não deixem morrer, que toquem 
pra frente! E, se eu puder, eu vou acompanhar, se precisar, e vou 
aplaudir. 
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 O envolvimento do professor Otemar 
Borges com os assuntos comunitários da re-
gião do Pontal do Norte encontrou eco no 
coração de outras destacadas lideranças da 
época, tais como Francisco Peres do Rosário 
(nosso já conhecido personagem informante) 
e Paulo Neres do Rosário44, ferrenho defensor 
das causas comunitárias locais. Importante 
ressaltar que tanto Seu Chico, como o Senhor 
Paulo Neres do Rosário, vieram de uma linha-
gem fandangueira tradicional, cujos genitores 
foram praticantes das danças e lhes incutiram 
na alma o gosto e o amor pelo Fandango.45

Assim, não fica difícil deduzir que essas lideranças estivessem intimamente 
conectadas na tarefa de fazer o Fandango renascer para a comunidade. Ainda 
mais fortalecida se tornou a equipe com a emergente grande liderança da época, 
Zózimo Neres do Rosário, cuja trajetória já foi relatada anteriormente. Formou-
-se, assim, um quarteto de peso, que se tornou a espinha dorsal do grande sucesso 
e popularidade alcançada pelo Fandango, ao longo de três décadas (1980-2010).  

FRANCISCO PERES DO ROSÁRIO

Francisco Peres do Rosário, o popular Seu Chico, nasceu no Pontal da 
Norte, em 10 de novembro de 1947. Bisneto do imigrante Joaquim Neres do 
Rosário, Seu Chico herdou o sobrenome Peres de sua mãe, Claresdina Peres do 
Rosário.46 O diagrama que segue demonstra a sua procedência fandangueira, 
ligada ao clã Neres do Rosário. 

44 Paulo Neres do Rosário, pescador, casado com Dona Nadir da Silveira (filha de Bertodinho), embora 
não sendo grande batedor ao tamanco, sempre demonstrou preocupação com a preservação e prática do 
Fandango, acompanhando todo o processo da reorganização ocorrida nos anos 1980-1990. Atou nesse 
campo através da ACOPOF, da qual foi sócio fundador e presidente por várias gestões. Além de estimu-
lador do Fandango, Seu Paulo atuou em várias frentes sociais para melhoria de vida dos habitantes de sua 
comunidade, envolvendo-se, inclusive, em assuntos relativos à municipalidade, como no caso da luta pela 
emancipação do município.
45 Paulo Neres do Rosário, filho de Antero Neres do Rosário. Francisco Peres do Rosário, filho de Sérgio 
Neres do Rosário.
46 A mãe de Seu Chico, Claresdina Peres da Silva, era filha do fandangueiro José Peres da Silva, mais um 
indício da conexão entre as famílias Neres do Rosário e Peres da Silva na prática do Fandango.
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JOAQUIM NERES DO ROSÁRIO – IMIGRANTE (1840)
Francisco Neres do Rosário filho do imigrante
Sérgio Neres do Rosário neto do imigrante
Francisco Peres do Rosário bisneto do imigrante

Seu pai, Sérgio Neres do Rosário, neto do imigrante Joaquim Neres do 
Rosário, também era fandangueiro e incutiu no filho o amor pelo Fandango.

Quando criança, Seu Chico gostava de ir à escola. Completou as quatro 
séries do curso básico na Escola do Pontal do Norte, quando tinha 14 anos. Aos 
49 anos de idade, concluiu o segundo grau através do Sistema MOBRAL. Em 
2009, formou-se Tecnólogo de Desenvolvimento Regional pela UNIVILLE.

Sempre gostou de dançar e, na mocidade, uma de suas diversões prediletas 
era ir aos bailinhos, onde se podia chacoalhar as ancas ao som de uma sanfona 
tocando xote, valsa, rancheira, vanerão e outras marcas. Segundo ele, quando 
tocava uma valsa, “era a hora do limpa-banco. Ia lá, também, porque gostava 
de fazer novas amizades”. Conta que dançou o seu primeiro bailinho na casa de 
sua irmã, América Neres do Rosário. Casou-se aos 28 anos com Dona Maria da 
Silveira do Rosário, com quem teve quatro filhos.47

Seguindo a tendência caiçara das origens, até os seus 42 anos Seu Chico 
exerceu a dupla função de agricultor e pescador. Conta que plantava mandioca, 
arroz e outros produtos agrícolas, mas tinha, também aparatos de pesca, donde 
tirava o sustento de sua família. Em 12 de março de 1990, abandonou essas ati-
vidades por ter sido admitido como funcionário da Prefeitura de Itapoá, no cargo 
de auxiliar/ajudante de serviços públicos. 

47 Filhos de Seu Chico já foram citados no gráfico Clã dos Neres do Rosário. 
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Paralelamente às suas funções de pescador, agricultor e funcionário público, 
Seu Chico sempre gostou de participar da vida da comunidade, chegando a com-
partilhar de algumas ações comunitárias e exercer alguns cargos de responsabilida-
de maior, tais como, Coordenador das Atividades da Capela do Senhor Bom Jesus, 
Coordenador do Grupo Bíblico da mesma capela, Presidente da Associação da 
Terceira Idade Céu Azul, Presidente do Marumbi Futebol Clube, Sócio fundador 
e Tesoureiro da ACOPOF por duas gestões (1984 e 1988), membro participativo 
do movimento de Ressurgimento do Fandango de Itapoá (1980) e membro colabo-
rador da Comissão de Emancipação do Município de Itapoá (1984).

Sempre bem-humorado e cordial, de fala mansa, muita sabedoria na mente, 
um coração grande e altruísta, ele revela ter mergulhado nas danças do Fandango 
aos 33 anos de idade, em 1980, época na qual decidiu se reunir com o compadre 
Zózimo para reavivar o fato folclórico, que estava decaindo em prática e populari-
dade. Sua atitude corajosa e decidida em favor da causa do Fandango, tanto como 
membro da ACOPOF, quanto como exímio sapateador ao tamanco é digna da 
maior admiração e louvor. Após a morte do parceiro Zózimo Neres do Rosário, 
Seu Chico assumiu a tarefa do falecido, na qualidade de puxador do grupo e ba-
tedor mor. Relembrando a imagem do compadre falecido, Seu Chico desabafa: 
“Zózimo era puxador que nem eu! Sempre era nóis dois que corria atrás das coisa”.   
Inúmeras foram as apresentações nas quais Seu Chico assumiu essa posição de 
liderança, desde o desaparecimento do estimado compadre.

Seu Chico, que como ninguém conhece os meandros da odisseia fandan-
gueira da família Neres do Rosário, nos traça um perfil histórico das três últimas 
fases do Fandango itapoaense, caracterizadas por altos e baixos e submetidas ao 
descompasso da estabilidade, pois, como sabemos, o folclore depende exclusiva-
mente do amor e determinação de lideranças populares que atravessam décadas, 
cultivando ininterruptamente a tradição.48

Sobre a fase 1950-1970, ele relata:

De 1950 a 1970, os principais batedores de Fandango eram Joaquim 
Neres do Rosário, Antero Neres do Rosário, Acácio Neres do Ro-
sário, Olímpio Neres do Rosário, Zacarias Peres da Silva, José Peres 
da Silva e Sebastião Firmino Pereira.  Acompanhavam as danças os 
violeiros cantadores Antônio Maurício Neres do Rosário e Jocelim 

48 Fato comum, muitas vezes ocorre a morte de um personagem importante, ou a desistência de uma forte 
liderança comunitária e o fato folclórico fica à mercê do desaparecimento. Naquele momento, perde-se 
o link com o passado, com a tradição e o fato folclórico sucumbe. Evidentemente, isto não se aplica a ao 
conjunto de mitos, lendas, crendices, superstições e outras manifestações folclóricas que não dependem 
do envolvimento físico e da prática viva, os quais sobrevivem por si só e permanecerão, eternamente, na 
mente coletiva das comunidades.  



| 83 |

Antonio da Silveira (pai de Bertodinho). Eles ensaiavam em suas 
casinhas e se apresentavam, uma vez ou outra, conforme a tradição, 
mas, aos poucos, tudo foi se acabando e eles estavam quase parando. 

O que Seu Chico coloca tem sua forte conexão com a queda de interes-
se social pelo Fandango, certamente motivada por uma série de transformações 
compreensíveis nos hábitos e costumes da população local, somadas, ao fator 
envelhecimento e morte de personagens fandangueiros ao longo da trajetória.49

Perguntado sobre como as lideranças de 1980 pensavam a questão Fandan-
go, ele comenta: “A ideia era trazê nóis pro meio deles. Era prá dá continuidade ao 
Fandango. Aí o compadre Zózimo e eu convidamos e fizemos um novo elenco”.

A iniciativa iluminada desses dois últimos remanescentes fandangueiros 
da família Neres do Rosário, que se tornaram as lideranças principais de 1980 
a 2010, resultou na ascensão de um Fandango mais estruturado em suas bases 
artísticas e operacionais. Na verdade, sob o guarda-chuva da ACOPOF, essa foi 
a época na qual o Fandango rompeu os laços com seu cordão umbilical conec-
tado ao pagamento de promessas a São Gonçalo, mutirões para desmatadas e 
colheita, festas juninas e religiosas de igreja e Carnaval, transformando-se em 
um entretenimento social para grandes multidões. E o novo elenco, que foi o 
melhor elenco masculino da história do Fandango de Itapoá, teve em suas fileiras 
exímios batedores - sapateadores ao tamanco - e violeiros cantadores. Do cast de 
batedores, faziam parte Joaquim Neres do Rosário Neto, Antonio Mauricio Ne-
res do Rosário, Sebastião Firmino Pereira, Zózimo Neres do Rosário, Miltom 
Neres do Rosário (filho de Zózimo) Nildo Neres do Rosário (filho de Zózimo), 
Sebastião Pereira dos Santos e Anderson de Oliveira. Acompanhavam as dan-
ças os violeiros cantadores Antônio Maurício Neres do Rosário, e Bertoldo da 
Silveira (Bertodinho). Joaquim, Antônio Mauricio e Sebastião Firmino, já com 
avançada idade, atuaram pouco tempo nessa fase dourada, e foram se retirando, 
abandonando suas participações nas danças no início da década de 1990.  

A nova fase fez renascer e florescer o Fandango de Itapoá, como uma gran-
de estrela fênix. Aí, se encontraram gerações dançando juntas. Imaginem a eu-
foria e a força fandangueira do sapateado ao tamanco na época! O velho mestre 
batedor Joaquim Neres do Rosário, seu filho Zózimo e os netos Miltom e Nildo 
em performance, lado a lado! Nada mais, nada menos que três gerações ali reu-
nidas em um só tempo! De quebra, o veterano violeiro cantador Antonio Mau-

49 Num olhar atento para o rol de fandangueiros citados por seu Chico, ativos na decadente fase de 1950-
1970, percebe-se membros das duas famílias fandangueiras mais destacadas de Itapoá dançando juntos: os 
Neres do Rosário e os Peres da Silva. Ao lado dos Neres do Rosário, sempre mais numerosos, são citados 
Zacarias Peres da Silva, e José Peres da Silva, os dois últimos fandangueiros daquela família. Atualmente, 
não há relatos de fandangueiros da linhagem Peres da Silva.



| 84 |

rício dividindo a cantoria com Bertodinho. Deve ter sido incrível! Foi a época de 
maior presença e visibilidade do Fandango na região da Babitonga.  Inúmeras 
performances de abrilhantamento de solenidades e festas dentro do município 
foram realizadas. O Fandango abriu suas fronteiras, estando presente em mais de 
uma dezena das Festilhas de São Francisco do Sul (1990 a 2003), expandindo-
-se em brilhantes apresentações para outros municípios de Santa Catarina, entre 
eles Garuva, Criciúma, Araquari, Joinville, Morro do Amaral,50Florianópolis, 
Biguaçu e Governador Celso Ramos. Algumas outras apresentações podem ter 
acontecido, porém não foram lembradas por nenhuma das pessoas que colabora-
ram com a pesquisa.

A saga fandangueira dos Neres do Rosário teve sua época de glória maior e 
um posterior declínio, continuando viva hodiernamente nos pés deste bravo líder 
remanescente do Fandango de Itapoá, Francisco Peres do Rosário. Solicitado a 
narrar seu convívio com o compadre Zózimo e demonstrar sua satisfação em ser 
fandangueiro, ele comenta:

O que trouxe de satisfação, foi nóis, naquele momento, esse enten-
dimento, essa compreensão de si reuni e dizê ‘Nóis vamo formá, 
daqui prá frente, o Fandango! Vamo restaurá ele, vamo buscá ele! 
E conseguimos, né, fazê isso acuntecê’. E viemos, né, situação as 
veiz difícil, mas sempre tendo o alento e o desejo de dar continuida-
de na cultura tradicional, que é de nossos primeiros imigrantes que 
chegaram aqui. E hoje, nossa satisfação e que nóis podemo dar essa 
continuidade porque os mais jovens possam tocá, daqui prá frente, 
com o mesmo dinamismo, o mesmo sentimento, né, com a mesma 
compreensão e entendimento e dizer que a cultura é um troço que 
nóis leva sempre para a frente e que um povo sem cultura não tem 
conhecimento, nem história. Então, a cultura, nóis agradece e nóis 
estabelece a nossa tradição e a nossa grandeza como ser humano, 
como pessoa, quer na sociedade, quer na família. Isso me impulsiona 
a dizer que o Fandango, fazendo uma pesquisa, que essa pesquisa 
nos dê frutos da melhor qualidade. Que nossos integrantes, nossos 
membros do Fandango possa ter cada veiz mais vontade e corage, 
vamos dizer assim, vamos levá que vai dar certo, vai acuntecê. Por-
que, tudo aquilo que nóis queremo, nóis podemo conquistá!  

Seu Chico nos deixa uma mensagem que espelha sua sabedoria popular, 
sua bondade interior, seu altruísmo pelos valores familiares e comunitários e seu 
latente amor pela cultura do Fandango. Realmente, uma personalidade digna do 
maior respeito de todos os habitantes das comunidades do município de Itapoá! 
50 Conta-se que nesta localidade, Morro do Amaral, em tempos idos, também existiu um grupo de fan-
dango. Atualmente, lá não há mais evidências da prática do fato folclórico.



| 85 |

O OCASO DOS TITÃS: TAMANCO E VIOLA 
ENLUTADOS

Apesar dos esforços da ACOPOF, a brilhante trajetória fandangueira de 
1980 entrou em progressivo declínio com os falecimentos de Bertodinho (1997) 
e de Seu Zózimo (2009). 

 Com a morte de Bertodinho, o Fandango foi perdendo sua força e brilho. 
Várias marcas e coreografias se perderam no tempo, até porque o grande mestre 
violeiro cantador levou consigo o conhecimento das variadas marcas que tocava 
e improvisava ao vivo, deixando como legado musical apenas um CD com três 
danças gravadas, como já comentado anteriormente.

Mesmo com a ausência do principal parceiro, Seu Zózimo não se deixou 
abater. Apesar de enfraquecido, o Fandango de Itapoá ainda contava com sua firme 
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e determinada liderança. Sempre entusiasta, o grande batedor continuou organi-
zando as apresentações que se sucederam ao desaparecimento do violeiro canta-
dor, compreendendo o período 1998 a 2009, usando apenas a gravação das marcas 
contidas no CD51 (Passeado, Tonta e Retorcida), como suporte musical para as 
coreografias. Seu Zózimo levava o Fandango na alma e nos pés, com extremada 
dedicação, mesmo sentindo a ausência de seu parceiro principal, Bertodinho. 

A decadência que se instalou na década de 2010 teve como causa e fator 
preponderante o desaparecimento dessas duas grandes figuras, que moviam a 
máquina fandangueira e que puseram seus talentos a serviço da prática e preser-
vação do fato folclórico local. 

 A morte ceifou as vidas desses dois titãs do Fandango de Itapoá, inter-
rompendo um ciclo dourado de quase três décadas, porém suas memórias e seus 
feitos certamente permanecerão vivos para a posteridade, como exemplos a serem 
seguidos, gravados nos anais da história fandangueira itapoaense.

Na verdade, o Fandango à moda caiçara fechou um ciclo histórico após o 
desaparecimento desses dois maiores expoentes da arte popular de Itapoá. Sem 
dúvida, as poderosas engrenagens de 1980 ali perderam força. Entretanto, nem 
tudo está perdido. Brilha no ar uma esperança de renovação, pois o ritmo das 
danças ainda pulsa forte em alguns pés caiçaras que restaram e que residem na 
região do Pontal. A saga dos Neres do Rosário permanece viva nas figuras do seu 
último mestre, Seu Chico e dos dois filhos de Zózimo, Miltom e Nildo.  Essa 
trilogia de exímios batedores certamente garantirá a continuidade do Fandan-
go, se houver um incentivo para tal, de agora em diante. Nota-se, também, o 
surgimento de esparsos fandangueiros mais jovens interessados em dançar, tais 
como os irmãos Eduardo Rosário de Souza e Lenoir Rosário de Souza, também 
descendentes da família Neres do Rosário.

Se a escassez de batedores do lado masculino ameaça a descontinuidade 
do Fandango, isto não acontece com o lado feminino. Claro, já falamos anterior-
mente das grandes diferenças entre ser batedor ao tamanco e ser uma dançarina, 
esta última tarefa bem mais fácil. Dançarinas fandangueiras fervorosas como a 
Dona Bete e sua filha, somadas a um número expressivo de outras mulheres, 
especialmente ligadas ao clã Nunes Neves, que amam participar do Fandan-
go, certamente garantirão a prática do fato folclórico e a levarão sempre viva, 
através das gerações futuras. É chegado o momento de um novo resgate, agora 
definitivo, por conta do estímulo e apoio do poder público e de nova motivação e 
envolvimento da comunidade.52

51 O CD representa a única referência musical existente que, por sorte, teve seu registro e veio a garantir 
a continuidade do fato folclórico para futuras gerações.
52 Tendo como meta não deixar o Fandango desaparecer totalmente do convívio com a comunidade, 
um grupo de pessoas do Pontal do Norte, liderado pela entusiasta do folclore, vereadora Janayna Gomes 
Silvino, tem procurado manter viva a tradição do Fandango, programando apresentações   locais, usando 
a gravação CD, ou mesmo acompanhando as marcas com voz e violão ao vivo, à moda popular. 
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PARTE V – ARAUTOS DO NOVO FANDANGO
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A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES NO 
FANDANGO CAIÇARA

 O Fandango é caracterizado por ser uma suíte de danças, onde o ele-
mento masculino assume, por assim dizer, o centro das atenções durante as per-
formances. Ao som das estrofes e estribilhos debulhados pelo violeiro cantador, 
entrecortados por frases faladas de comando coreográfico emitidas pelo mesmo, 
os homens desenvolvem as evoluções, conduzindo as mulheres e sapateando ao 
tamanco. As mulheres bailam faceiras, arrastando as sapatilhas no chão, baloi-
çando graciosamente seus vestidos (ou saias)53com as mãos, acompanhando, com 
leveza, os movimentos coreográficos. 

A função masculina de ser fandangueiro exige talento inato e habilidades 
físicas especiais. Por isto mesmo, não é tão fácil encontrar bons e verdadeiros 
sapateadores ao tamanco, mesmo em comunidades acostumadas a praticar o fato 
folclórico. 

A função feminina de ser fandangueira ou dançarina, 54 é bem mais 
tranquila. Não envolve elementos técnicos. Requer apenas amor pelo Fandango, 
senso rítmico, controle dos movimentos coreográficos e uma boa dose de talento 
inato para a dança. Esta característica mais livre do lado feminino era uma prá-
tica corrente e abria espaços para a improvisação e rodízio de dançarinas, espe-
cialmente no Fandango das origens, o qual não tinha comprometimento com o 
aparato grandioso e perfeito que exige uma performance perfeita e organizada, 
inserida no calendário de abrilhantamento de festividades públicas oficiais. Em 
qualquer tempo e lugar, no que se refere à formação de pares no Fandango, tal 
liberdade de improvisação não é aplicável ao cast masculino de sapateador ao 
tamanco. Um bom exemplo da citada flexibilidade feminina nos vem da nossa já 
conhecida, Dona Nalzira Severina de Souza. Quando perguntada se foi fandan-
gueira ativa, ela responde: “Eu sempre acompanhava as apresentação do Fandan-
go com meu irmão. Eu não dançava. Mas quando fartava muié, eu entrava na 
roda e dançava”. 
53 Os figurinos femininos apresentavam e ainda apresentam variações neste item. 
54 Dona Janete Nunes de Jesus, uma de nossas mulheres entrevistadas, se refere ao cast feminino como 
“dançarinas”. Entretanto, segundo ela, a palavra fandangueira também é usada. Já no fandango paranaen-
se, os batedores são chamados de folgadeiros e as dançarinas folgadeiras. Isto é justificado pelo fato de que 
o Fandango paranaense acontecia nos finais de semana, quando o pessoal estava de folga.
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Apesar desse aparente descompromisso das mulheres para com o Fandan-
go, as informações colhidas na pesquisa sobre o ontem e o hoje nos revelaram 
alguns nomes que ficaram e que vão ficar como ícones femininos nos anais da 
história fandangueira de Itapoá. Das mais antigas que se tem notícia, estão in-
cluídas Madalena Neres do Rosário (filha de Teófilo Neres do Rosário), Marga-
rida Neres do Rosário (filha de Antero Neres do Rosário), Antônia da Conceição 
Miranda (filha de Paulina Neres do Rosário e esposa de Antônio Mauricio Neres 
do Rosário), Anésia Rosa do Nascimento (esposa de Bertodinho), Maria da Gra-
ça Neres do Rosário (esposa de Seu Zózimo).

Durante a década dourada do ressurgimento do Fandango de Itapoá de 
1980 a participação feminina nas danças cresceu consideravelmente.  O cast de 
dançarinas foi renovado e fortalecido com a participação de jovens moças e se-
nhoras da comunidade, que se integraram ao Grupo de Fandango Chimarrita do 
Pontal nas performances. Entre essas representantes do lado feminino consegui-
mos os seguintes nomes: Maria da Graça do Rosário, Maria Tereza dos Santos 
(sobrinha do grande batedor Sebastião Firmino Pereira), Claurenice Pereira Ra-
mos, Liliane Bello Gonçalves, Madalena da Silveira, Jacira Gonçalves, Lourdes 
Maria Pereira Miranda, Sueli Peres, Marli Peres, Adriane Nunes Martendal, 
Janete Nunes de Jesus, Elisabeth Nunes Neves, Andreia Nunes Neves Burbello 
e Elaine Nunes Neves Burbello. Aqui, percebe-se a grande presença de fandan-
gueiras da família Nunes Neves.

FANDANGUEIROS E FANDANGUEIRAS ATUAIS

O elenco de homens e mulheres, nominado abaixo, forma o núcleo de um 
novo Fandango a ressurgir daqui em diante. O grupo masculino, integrado pelo 
líder, Seu Chico, e pelos excelentes batedores Nildo Neres do Rosário e Miltom Ne-
res do Rosário (filhos do Seu Zózimo), representa a âncora de segurança do resgate 
e da continuidade. Contando com eles, ao todo, são nove fandangueiros que, juntos, 
formam um novo time, rumo a novas conquistas. Do lado feminino, a grande lide-
rança fica por conta da Senhora Elisabeth Nunes Neves (dançarina principal). 
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BATEDORES:
Francisco Neres do Rosário (mestre batedor, puxador), 
Nildo Neres do Rosário, 
Miltom Neres do Rosário, 
Alexsandro Miranda da Silva, 
Bruno Domingues de Zouza, 
Eder da Conceição Miranda, 
Eduardo Rosário de Souza, 
Lenoir Rosário de Souza, 
Patrick da Conceição Miranda.

DANÇARINAS:
Elisabeth Nunes Neves (dançarina principal), 
Alana de Jesus Silvino,
Andreia Nunes de Jesus,
Crislaine Nunes Martendal,
Elaine Nunes Neves Burbello, 
Janayna Gomes Silvino, 
Janete Nunes de Jesus, 
Sueli Peres.
Assim como qualquer fato folclórico, o Fandango apresenta variações cons-

tantes em suas peças estruturais, mormente no que tange à troca de personagens 
que participam das danças, especialmente no que se refere ao cast feminino. Por-
tanto, a projeção aqui apresentada como sendo a atual neste momento, certamen-
te sofrerá adequações e transformações ao longo do porvir. O importante disto 
tudo é a continuidade e o impacto social produzido pela presença do fato folclóri-
co vivo, mesmo havendo rodizio de personagens e outras mudanças consideradas 
normais no âmbito do folclore.

JANETE NUNES DE JESUS

Era o ano de 1972. Como já citado anteriormen-
te, foi nessa época que o Fandango das origens, ainda 
interligado com São Gonçalo e a Chamarrita, esta-
va desaparecendo.  Para nos conectarmos um pouco 
com a história dessa época e termos conhecimento de 
como se procedia a participação feminina nas danças, 



| 92 |

transcrevemos aqui um relato interessante e elucidativo da lavra da Senhora Janete 
Nunes de Jesus, a qual mora ao lado da Igreja do Senhor Bom Jesus do Pontal 
do Norte, em Itapoá. Vale notar que foi através da adesão dela que duas gerações 
femininas da família adentraram no Fandango e, atualmente, ainda continuam 
praticando as danças. Ela relembra: 

Eles dançavam Fandango num barracão que tinha aqui na igreja. 
Sempre dançavam ali. Eu sempre ia assisti, porque eu gostava muito. 
Isso era em 1971, 1972. Foi quando eu comecei a participá. Ali, faltou 
uma mulhé e o Seu Bertoldo, violêro, me convidou prá dançá.  Eu 
entrei, gostei, daí não saí mais. Depois, tive filhos. A minha filha, 
Andréia Nunes de Jesus Burbello, também se interessou, gostou tam-
bém. Ela me acompanhava e aonde que tá dançando ainda hoje. De-
pois, ela teve duas filhas, minhas neta. Também gostaram da dança. 
Duas netas, uma sobrinha. [...] Aí, a família ficou interessada. Só de 
mulheres. A minha irmã Adriane, a mãe da Crislaine, não está mais 
dançando, mas, quando precisa, ela vai, se falta mulhé. Ela entrou e a 
gente gostou. Daí a gente ia prá São Francisco, nós fomos prá Garuva, 
Criciúma, a gente foi se apresentá  em Biguaçu, Estalêro, Araquari, 
por aqui...Quando tem as festa eles chamam...Agora é que tá meio 
parado, por causa dos home, né! Não tem quase batedô! Mas dançari-
na tem bastante. Falta de home pra dançá. Não querem batê! Hoje tá 
difícil conseguir que eles vão, né. Tem que incentivar as criança, por-
que tinha bastante criança que tava aprendendo. Ai, eu não sei porque 
que parô! Eu que nem, não tava junto naquele programa, mas eu não 
sei porque que parô. Mas eles também não tavam muito interessado.

Nascida em 24 de agosto de 1955, na comunidade do Lamin (pertencente 
ao Distrito de Saí, São Francisco do Sul), Dona Janete, empolgada, narra como 
chegou até o Pontal do Norte:

Eu vim prá cá com seis anos de idade. Até hoje moro aqui. Aqui era 
tudo São Francisco. Não tinha Itapoá. Aqui casei,55 construí família. 
Minha mãe já gostava de Fandango. Ela não dançava, mas gostava 
de i vê, né. E, naquele tempo era São Gonçalo, não era só Fandango. 
Faziam tudo numa noite só: era São Gonçalo, era Chamarrita. An-
tes tinha o Divino, mas o Fandango, me interessei e dancei.

55 Dona Janete casou-se com André Peres de Jesus, nascido em 03 de setembro de 1942 e falecido em 14 de 
julho de 2002. Acordeonista de primeira grandeza, animava as festas familiares, abrilhantando, também, 
outras festividades populares com seu acordeon. O Senhor André era muito ligado com a comunidade em 
que vivia, tendo exercido diversos cargos nas diretorias da ACOPOF e da Igreja de São Bom Jesus, do bairro 
Pontal do Norte. 
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Situada próxima ao farol do Pontal do Norte, onde se avista uma paisagem 
marinha encantadora, a residência de Dona Janete está quase sempre repleta de 
gente, principalmente nos finais de semana, sextas à noite, sábados e domingos. 
Muitos familiares (adultos e crianças) se misturam a velhos amigos da comuni-
dade, entre eles pescadores e fandangueiros, que se divertem jogando acirradas 
partidas de dominó, disputado em mesa tosca, no portal da casa. Muito hospi-
taleira e comunicativa, Dona Janete, que é uma espécie de líder comunitária, 
parece exultar de felicidade, vendo toda essa alegria familiar. De quebra, vai ofe-
recendo café e guloseimas pra toda essa turma, que se diverte com simplicidade, 
preservando a tradição de tempos idos. Ali mesmo, neste prazeroso recanto da 
bela Itapoá, onde ergue-se a Igreja do Senhor Bom Jesus e a sede da ACOPOF, 
fica este abençoado pedacinho de terra, que representa um santuário sagrado por 
onde transitaram e pisaram grandes fandangueiros e fandangueiras do passado.

ELISABETH NUNES NEVES

A bela região costeira do Pontal do Norte e da 
Figueira do Pontal, em Itapoá, é considerada a meca 
fandangueira do município. Torrão natal dos titãs Seu 
Zózimo, Seu Bertodinho e Seu Chico, entre outros, ali 
também nasceu e mora uma fervorosa amante da arte de 
dançar Fandango, a senhora Elisabeth Nunes Neves, a 
popular Dona Bete. 

Sempre com um largo sorriso na face, ela irradia 
felicidade toda a vez que está envolvida com o tema Fan-
dango, seja em performance ao vivo, ou mesmo em uma 

conversa descontraída sobre o assunto, a exemplo daquela que tivemos em sua 
morada, em um momento de nossa pesquisa in loco.

A primeira vez que vimos Dona Bete em ação foi durante duas tardes de 
demonstrações coreográficas das danças remanescentes do Fandango para nosso 
registro e posterior resgate, as quais foram realizadas dentro do espaço ACO-
POF. Na ocasião, percebemos que havia algo de especial em sua forma de dançar.    
Sua postura leve e graciosa sincronizava harmonicamente com os movimentos 
coreográficos. Bailando com charme e elegância, ela parecia dançar com a alma, 
tal era sua entrega e envolvimento com a performance.

Soubemos que, desde que começou a dançar, Dona Bete se projetou junto 
ao primeiro par, o par puxador das marcas do Fandango, revelando segurança e 
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um talento excepcional para o desenvolvimento das coreografias. 
Considerando seus atributos e sua liderança à frente do elenco feminino, 

pensamos valer a pena conhecer um pouquinho da história desta brava dançarina 
de Fandango. Na verdade, é ela mesma quem se apresenta: 

Eu sou nativa daqui. Nasci e me criei e sempre, desde criança, eu ia 
na apresentação do Fandango. Nunca me imaginei, na minha vida, 
que eu ia participá. Tinha uns onze anos, que eu me lembro. Sempre 
foi por aqui, o São Gonçalo que eles faziam. Eu assisti como crian-
ça. Daí, foi faltando mulhé, foi faltando, e o Seu Zózimo, o finado 
Zózimo, que era o cabeça do Fandango, ele foi me convidá, né, eu 
e a minha irmã Janete. Daí a gente foi lá, né. Ele falou que era pra 
ensaiá. Como a gente já via, né, a gente entrô e si formosi. Foi bem 
facinho. Nem precisava ensaiá. Isso já vem de dentro, eu acho, da 
gente, sei lá! Quando eu faço meu personagem, a gente entra, não 
é mais a gente. É interessante isso. Eu comecei a dançá mesmo em 
1991, com 28 anos. Daí a filha também quis, pra resgatá, né. Tava 
acabando!  Daí entrou eu e ela. Dançamos muitas vezes com Seu 
Zózimo. Ele era o nosso cabeça. Ele faleceu e acabô o Fandango.

Importante destacar que Dona Bete atuou como par puxador ao lado de 
Seu Zózimo até a morte do fandangueiro. Após o desaparecimento dele, ela con-
tinuou exercendo o mesmo papel, agora ao lado do nosso já bastante conhecido 
personagem, o Seu Chico. 
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Ao se referir à forma como atua nas performances e ao modo como enxerga 
o futuro, ela deixa uma mensagem: 

A gente tem que passá muita energia, alegria, muita paz... E pos-
tura, né! Conforme a música você faz a dança. A moça quando é 
bonita, fala na música, tem que sorri, tem que fazê postura! Por isso 
que a gente voltô pra resgatá. Daí a gente resgatando, a gente pode 
deixa pra eles, né, pros jovens.

A senhora Elisabeth Nunes Neves nasceu em 21 de março de 1963. Tem, 
na sua bagagem, uma trajetória de três décadas dançando Fandango. Sua mar-
cante presença quando das apresentações é notória, digna de aplausos. Realmen-
te, uma admirável representante feminina da estirpe fandangueira de Itapoá. 
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PARTE VI - ESTRUTURA DO 
FANDANGO DE ITAPOÁ
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FANDANGO 
CAIÇARA

O Fandango caiçara, disseminado pelos luso-açorianos no litoral brasileiro 
há cerca de três séculos, foi praticado de forma semelhante em todas as locali-
dades que adotaram as danças como um dos seus hábitos e costumes folclóricos, 
notadamente concentradas em regiões calmas de baias e ancoradouros maríti-
mos. Isto significa dizer que, apesar das diferenças notadas na estrutura global de 
uma região para outra, as características básicas do fato folclórico permaneceram 
imutáveis através das gerações. Estas características se referem aos cinco elemen-
tos essenciais que compõem as danças: formação de pares,56 quantidade de mar-
cas do repertório e suas variantes melódicas e rítmicas,57cantoria com acom-
panhamento instrumental de violas,58 rabeca e adufe, tipos de coreografias e 
sapateado ao tamanco. 

Dos principais focos fandangueiros implantados na época da colonização, 
muitos continuam ativos até hoje. Do Sudeste para o Sul, são famosos os grupos 
de Fandango de Cananéia, Iguape e Ubatuba, localizados na região costeira do 
Estado de São Paulo. No Paraná, destacam-se os grupos da Ilha de Valadares 
(Paranaguá), e outros mais, localizados em Antonina, Guaraqueçaba e Morretes. 
Em Santa Catarina, o único reduto fandangueiro se concentrou nas terras de Ita-
poá, embora se tenha notícia de que o Fandango foi dançado também na região 
do chamado Morro do Amaral,59 pequena comunidade de pescadores localizada 
no bairro Paranaguamirim, zona sul do município de Joinville, SC. O Fandango 
caiçara do Morro do Amaral era apresentado durante a Festa dos Pescadores da 

56 A formação de pares pode variar de acordo com a tradição local e o espaço onde são realizadas as 
apresentações.
57 A quantidade de marcas, suas melodias e ritmos representam o diferencial fatalmente encontrado de 
núcleo a núcleo, muito disto em função da geografia de cada região, dos tipos de violeiros cantadores e o 
cultivo ininterrupto da tradição implantada pelos antepassados. 
58 Na origem, as violas e rabecas de Fandango eram instrumentos de boa qualidade, feitos em Portugal 
e para cá trazidos pelos imigrantes. Com a disseminação do Fandango caiçara na costa brasileira e a falta 
de instrumentos de acompanhamento, violeiros e rabequistas começaram a fabricar suas próprias violas e 
rabecas, de forma artesanal rústica. Desse procedimento, surgiram grandes diferenças de tamanho, afina-
ção e tipos de acessórios usados para fazer a música para as danças. Em decorrência disto, cada Fandango 
apresenta suas peculiaridades originais que se diferenciam de região para região.
59 Morro do Amaral, nome herdado da família Amaral, que habitou no local durante a primeira metade 
do século XX.
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vila. Segundo informações colhidas, a prática fandangueira nessa região se en-
contra atualmente desativada.

Todos estes grupos preservam as características originais do Fandango cai-
çara, diversificando, até bastante, nos aspectos qualidade e quantidade de ins-
trumentos musicais acompanhantes, número e quantidade de marcas cantadas, 
assim como no tocante a variações coreográficas. 

O FANDANGO DE ITAPOÁ:

FORMATO - PADRÃO - ESTRUTURA
Dentro deste capítulo, vamos inserir os elementos fundamentais que fazem 

parte da estrutura do Fandango DE ITAPOÁ, enumerando e analisando os 
mesmos sob pontos de vistas variados, de acordo com as vertentes que lhe são 
inerentes.

As marcas do Fandango de Itapoá são estruturadas em base de um grupo 
de dançadores que atua em pares, cujo número varia entre mínimo 4 e máximo 8. 
A flexibilidade do número de pares é condicionada à dimensão do espaço em que 
é realizada a performance, bem como à disponibilidade de dançadores.

A atitude masculina nas danças, que deve sustentar a energia do sapateado 
ao tamanco durante as agitadas evoluções, contrasta com a leveza e graciosidade 
do cast feminino, que esbanja alegria e charme no desenrolar das coreografias. 

Diferente da prática fandangueira dos grupos de São Paulo e do Paraná, o 
Fandango de Itapoá apresenta uma forma peculiar e simplificada no que tange 
ao acompanhamento instrumental, o qual se resume apenas a um cantador 
violeiro, ou seja, o uso de uma única viola.60 Curiosamente, nunca se teve regis-
tro de instrumentos de percussão no conjunto musical de acompanhamento do 
Fandango de Itapoá. 

Ainda comparado com outros núcleos fandangueiros, o Fandango de Ita-
poá apresenta um repertório minúsculo de danças batidas. De um número con-
siderável de danças praticadas no passado e perdidas no tempo, sobraram somen-
te três, as quais serão o foco de nossa atenção mais adiante,

A estrutura física de apoio ao Fandango de Itapoá está centrada no 
complexo da ACOPOF. Desde a construção da sede, em 1990, o espaço tem 
servido para armazenar equipamentos operacionais dos fandangueiros - entre 
60 Na verdade, nosso Fandango perdeu parte da sua originalidade a partir da década de 1980, quando 
Bertodinho passou a acompanhar seu canto exclusivamente com o violão.
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eles os tamancos de madeira, sapatilhas e outros itens relacionados às perfor-
mances – ao mesmo tempo que tem sido usado para a realização de ensaios e 
apresentações locais. A ACOPOF tornou-se a Casa do Fandango de Itapoá e sua 
administradora principal. 

O TAMANCO

O tamanco é a peça rítmica funda-
mental que identifica a qualidade caiçara do 
Fandango. Até porque, sem o repicar dos ta-
mancos, o fato folclórico perde a sua essência 
única e se transforma, digamos assim, em 
um baile sertanejo comum, ou mesmo em 
uma Chamarritada. Decorrente deste fato, é 
de grande importância colocar que existem 
dentro do Fandango as marcas batidas e as 
valsadas. As batidas são caracterizadas pelo 
sapateado ao tamanco e integradas exclusi-
vamente pelos pares fixos que fazem parte 
exclusiva do repertório fandangueiro; já as 
valsadas são dançadas somente ao som da 
cantoria e do ritmo de instrumentos musi-

cais, permitindo a participação de mais pares. Este é, por assim dizer, o mo-
mento Chamarrita, no qual todas as pessoas presentes no espaço podem dançar 
livremente, até porque marcas valsadas não requerem movimentos coreográficos 
definidos, muito menos o sapateado.

Os tamancos são feitos de madeira. A parte superior é feita de couro cru, 
o qual é pregado nas duas bordas laterais da frente do tamanco e que serve para 
manter o calçado firme nos pés.

Muito exigente com relação aos aparatos usados no Fandango de Itapoá, 
Seu Chico manifesta preocupação no que se refere à qualidade dos tamancos, 
quando usados nas danças, uma vez que o sapateado exige força no impacto com 
o assoalho, a fim de que o ritmo seja nítido e bem marcado. Mestre do tamanco, 
ele argumenta: 
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As melhores madeiras para construir tamancos são o cedro e o cam-
bará. Pode fazê de outras madêra, canela e peroba, mas não são resis-
tível. Pinho, cupiúba e eucalipto quebram fácil. São madêras muito 
frágil, sabe. Então, aí, você, tá batendo lá, mas muitos tamancos eram 
quebrados, porque a turma que ia comprar não sabia a espécie da ma-
dêra. Ia batê e quebravam três, quatro tamanco, porque a batida era 
forte. Nóis comprava tamanco uma época em São Francisco, no Ca-
mércio do Altivino. Alguma época compramos em Joinville, alguma 
veiz foi comprado em Guaratuba. Isso tudo era a prefeitura que fazia 
as compra, né. De 1980 para cá. Antes, os antigos davam um jeito. 
Naquele tempo, eles usavam o tamanco como calçado, assim, né!61

A fim de que o sapateado ao tamanco produza efeito sonoro de boa quali-
dade acústica e grande volume, é necessário que o piso onde é realizada a apre-
sentação seja de madeira. Pisos de cerâmica normalmente produzem ecos que 
misturam as sonoridades e atrapalham a sincronia dos dançadores, causando dis-
tonia na performance. 

A SAPATILHA

As fandangueiras, ou dançarinas, realizam as co-
reografias calçando sapatilhas baixas e leves, feitas de 
tecido. As danças do Fandango não exigem movimen-
tos especiais, que as obriguem a realizar qualquer tipo 
de movimento fora do chão. Por isto, é perfeitamente 
compreensível o fato de que as sapatilhas sejam baixas e 
feitas de pano, detalhes que facilitam os movimentos de 
caminhar e de realizar as coreografias com segurança 
e leveza. Esse tipo de calçado feminino tem também 
a vantagem de contribui para o conforto físico dos pés 
das dançarinas.

Os movimentos e volteios são graciosamen-
te feitos, combinando o balanceio charmoso das saias 
e o arrastar das sapatilhas no chão. Ao contrário dos 
fandangueiros, as fandangueiras jamais executam qual-

61 Na entrevista com a pesquisadora Neusa Lopes, o entrevistado Senhor Manoel Peres da Silva comenta 
que na época de seus pais e avós os tamancos eram manufaturados pelos próprios habitantes e artesãos 
de instrumentos musicais, enfim, pessoas que tinham mais habilidade no trato com a madeira. A madeira 
preferida era a caixeta, por ser leve e forte o suficiente para suportar o impacto do sapateado.
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quer salto, por menor que seja. Importante esclarecer que as sapatilhas usadas 
no Fandango de Itapoá são totalmente diferentes das usadas no balé clássico. O 
tipo e cor das sapatilhas normalmente é padronizado e deve ser aplicado a todas 
mulheres que participam das apresentações. 

OS FIGURINOS

Quando se aborda o quesito figurinos como 
parte componente da estrutura do Fandango de Ita-
poá, é preciso considerar fundamentalmente duas 
etapas históricas. A primeira delas abarca todo um 
período considerável que remonta às origens e ter-
mina na fase decadente dos anos 1970. A segunda, 
que teve início no já comentado ressurgimento e 
reorganização do Fandango da década de 1980 e 
que se prolonga até nossos dias. 

Em linhas gerais, é certo afirmar que os in-
tegrantes do Fandango caiçara das origens não se 
preocupavam em usar vestimentas especiais em suas 

apresentações. Por outro lado, o movimento restaurador de 1980 trouxe consigo o 
estigma da transformação do Fandango em um veículo de entretenimento popu-
lar, através de apresentações públicas. Nessa nova forma de encarar o fato folcló-
rico, certamente os responsáveis pelas apresentações iniciaram o processo de criar 
trajes especiais, a fim de imprimir um toque visual mais festivo nas performan-
ces. Tenha-se em conta também o fato de que o poder público da época começou 
a perceber que o Fandango era uma peça turística de grande valor e visibilidade, 
iniciando o processo de programar apresentações em logradouros públicos. 

Para se entender, até com certos detalhes, a metamorfose ocorrida entre as 
duas etapas citadas, nada melhor do que trazer de volta três dos principais colabo-
radores informantes deste resgate: Seu Manoel, Seu Chico e Dona Janete, os quais 
apresentam seu conhecimento de época, discorrendo sobre o quesito figurinos.

Seu Manoel comenta: “ Vestiam as roupas melhores que tinham, mas as 
velhas usavam chita,62 até roupa feita de saco. As camisas dos homi era de riscado 
e xadrez e de saco também”.

62 Chita era originariamente um tecido estampado produzido na Índia desde épocas muito recuadas. Os 
portugueses começaram a importar chitas da Índia em 1518, para as reexportar para a costa africana e 
para o Brasil. Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.
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Na versão de seu Chico, de certa forma, pode-se perceber o antes e o depois 
da metamorfose. Em suas palavras: 
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Os primeiros não tinham nenhum tipo de traje. Era normal. Roupa 
normal, que eles faziam as festa deles. Então, de 1980 para cá, aí 
sim, que começou algumas variações de trajes. Todo mundo tinha 
a mesma camisa e a mesma calça.  Os homens usavam sempre calça 
preta e tinham camisas de diversas cores. Tinha algumas que nóis, 
por exemplo, duas ou três qualidades de cores de camisa, né. Ar-
guma era azul, outra era vermelha, uma era verde. E as calça eram 
preta, né. A gente usava camisa de manga comprida, mas no verão 
era mais complicado. Tinha que batê, suava.

Ao relato de Seu Chico ajuntamos o de Dona Janete, que nos conta sobre 
a indumentária feminina e expõe, orgulhosa, seu traje impecável, arrumadinho 
sobre a cama de seu quarto de dormir. Importante salientar que a época da prá-
tica fandangueira de Dona Janete coincide com o período de reerguimento do 
Fandango no Pontal do Norte, na ACOPOF, bem próximo da sua residência. 
Ela relata: 

A gente teve várias vestimenta. O vestido começou, depois veio saia. 
Tivemos vários tipo de saia e blusa diferente. A última, agora, é que 
tá mais tempo, mas sempre mudava de figurino, sempre mudava. 
Quando era vestido inteiro, sempre teve um cintinho. O cintinho já 
vinha com o vestido, conforme a cor, né. Se era saia, se era vermelha, a 
gente botava uma faixa branca na barriga. A troca de vestido para saia 
foi uma escolha entre as próprias fandangueras. Faziam um sorteio 
entre elas e decidiam pela maioria.  Que eu me lembre, teve mais de 
cinco modelos de saia. Já vestido, que eu me lembre, teve dois. Tinha 
uma combinação por baixo do vestido ou da saia, que a gente engo-
mava ela prá fica bem durinha, bem armadinha. Agora que não usam 
tanto, mas usamo muito isso ali. Tinha uma costureira que fazia os 
traje tudo igual. Quem cuidava e carregava era Seu Zózimo, mala nas 
costa com os traje do pessoal.

A forma como os figurinos eram e ainda são organizados é o detalhe im-
portante: os homens, sempre calça preta ou marrom, mas a cor da camisa, a rigor, 
busca sempre combinar com alguma parte da indumentária feminina. Pode ser 
o cinto ou a faixa, por exemplo. Cores vivas são a preferência de todos. Eviden-
temente, isso é apenas um panorama do que foi realizado.  Muitas mudanças e 
adaptações podem acontecer adiante.
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    O PALMEADO

O efeito rítmico produzido através de pal-
mas é chamado palmeado. No Fandango de Ita-
poá, o palmeado só é usado nos compassos finais 
de cada coreografia. Esse momento apoteótico, 
que fecha cada marca, é conhecido entre os fan-
dangueiros como “arremate”. Acontece quando as 
fandangueiras se deslocam da grande roda para a 
lateral da cena e os fandangueiros, ainda forman-
do um círculo, exibem fortemente seus últimos 
sapateados ao tamanco, entremeados por batidas 
de palmas, que conduzem as marcas ao seu retum-
bante final. O palmeado intercepta o sapateado 
por apenas duas vezes e é produzido somente pelos 
homens.

Junto com o tamanco, esse recurso rítmico 
de efeito não só serve de arremate, mas é também muito utilizado durante as 
evoluções coreográficas nos Fandangos do Paraná e de São Paulo. O motivo des-
ta variante na região da Babitonga - omissão do palmeado durante as evoluções 
- é desconhecido, algo que provavelmente jamais será elucidado e morrerá sem 
explicação nos anais da história fandangueira de Itapoá. 
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PARTE VII - ENSEMBLE DE SUPORTE 
INSTRUMENTAL
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O ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL DO 
FANDANGO Caiçara

 A música é a forte movedora da dança. Um bom conjunto instrumental de 
apoio melódico e rítmico é fator fundamental para cadenciar os passos do Fan-
dango. Na verdade, o grande pilar musical do Fandango é o cantador e sua viola. 
Isto porque aí estão concentradas a melodia, a harmonia e o ritmo das marcas, 
que são o guia e o mote para o sapateado dos batedores.

O acompanhamento padrão do fandango caiçara origi-
nal inclui dois cantadores, duas violas, rabeca e adufe. Consi-
derando as informações sobre violas e rabecas citadas em ca-
pítulo anterior, focado na família Peres da Silva,63 presume-se 
que houve uma época na qual o Fandango de Itapoá chegou 
perto do padrão original. Perto, porque em nenhum momento 
da pesquisa foi registrado o fato da presença do adufe no con-
junto instrumental, assim como não se registraram evidências 
concretas sobre o uso da rabeca nas danças. Com isto, não se 

pretende afirmar que não existiram rabecas e rabequistas no território itapoaense, 
até porque no quadro genealógico da família Peres da Silva anteriormente apre-
sentado consta o nome de Ermínio Peres da Silva como tocador de rabeca. Além 
dele, durante nossa busca tivemos a informação de que, em tempos não precisa-
dos, um senhor conhecido pelo nome de Alcibiades64 perambulava pelas plagas 

de Itapoá tocando rabeca nos pagamentos de promessa a São 
Gonçalo e nas cantorias do Divino e do Terno de Reis. Pelo 
que ficou apurado, não existem citações desse personagem 
como participante de atividades fandangueiras.

Dentre a gama de informações colhidas sobre o tema, 
reminiscências mais antigas fazem referência aos violeiros 
da família Peres da Silva, com destaque para Pedro Peres da 
Silva e Luiz Peres da Silva. Da segunda metade do século 
XX em diante, os violeiros cantadores mais comentados pela 
comunidade e que deixaram sua marca inesquecível no cora-

63 Violeiros Pedro Peres da Silva e Luiz Peres da Silva. Rabequista Ermínio Peres da Silva.
64 Na pesquisa não foi possível levantar o sobrenome desse rabequista solitário da história de Itapoá.
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ção da classe fandangueira de Itapoá foram Antônio Maurício Neres do Rosário, 
Jocelim Antônio da Silveira e seu filho Bertodinho.

Contemporâneo de Seu Jocelim, Antônio Maurício Neres do Rosário era 
conhecido por fazer dupla função nas apresentações de fandango. Era, ao mesmo 
tempo, batedor de tamanco e violeiro cantador. Contam que, quando Seu Jocelim 
ou Bertodinho, por algum motivo, não podiam acompanhar o Fandango, Antô-
nio Mauricio assumia o lugar deles na viola e na cantoria. Quando eles estavam, 
Antônio Mauricio dançava. Isso demonstra claramente que, pelo menos ao longo 
da segunda metade do século XX até hoje, o Fandango de Itapoá era praticado 
com apenas uma viola, nas mãos de um único violeiro cantador. 65

Em síntese, na trajetória do Fandango de Itapoá 
nunca se teve notícia da participação de dois violeiros 
tocando e cantando juntos, como acontece nos grupos 
fandangueiros paulistas e paranaenses. Também, faltam 
registros sobre rabequistas e adufeiros participantes do 
fato folclórico. 

Lamentavelmente, as bases estruturais do Fan-
dango de Itapoá foram se enfraquecendo e fragmen-

tando ao longo do tempo, perdendo peças fundamentais, especialmente no que 
tange ao acompanhamento instrumental, que progressivamente perdeu todos os 
seus elementos originais. Atualmente, não se encontram violas, nem rabeca, nem 
tampouco adufe.

 

65 Por decepcionante que seja registrar, até a viola desapareceu definitivamente do contexto do acom-
panhamento instrumental do Fandango itapoaense na década de 1980. Segundo informações colhidas, 
à época a viola foi substituída pelo violão. Este assunto será abordado com mais detalhes no capítulo: A 
viola que virou violão.
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Servem de exemplo para um futuro resgate do Fandango de Itapoá, dentro 
dos moldes originais, os núcleos fandangueiros do Paraná e de São Paulo, os 
quais, além de preservar o conjunto instrumental típico como base para acompa-
nhamento das danças, vêm, gradativamente, acrescentando a ele outros instru-
mentos populares contemporâneos. Na verdade, a originalidade continua sendo 
mantida e o conjunto ganha mais força e volume para dar suporte à cantoria dos 
violeiros e manter a pulsação rítmica para os batedores e dançarinas. Esta prática 
está relatada em matéria contida no site da Secretaria de Estado da Educação 
do Paraná, cujo texto vai aqui transcrito. Abaixo, segue um exemplo desta prá-
tica, adotada no Fandango da Ilha dos Valadares. Além do conjunto padrão é 
utilizado um tambor para marcação rítmica, o qual é conhecido como caixa. 

A formação instrumental básica do Fandango normalmente é com-
posta por dois tocadores de viola, que cantam as melodias em in-
tervalos de terças, um tocador de rabeca, chamado de rabequista ou 
rabequeiro e um tocador de adufo, ou adufe. O violão é usado em vá-
rios grupos de Cananéia e Iguape, assim como na Barra do Arapira 
(Ilha de Superagui – Guaraqueçaba/PR). O cavaquinho também é 
bastante comum em São Paulo e na Barra do Arapira. Já o bandolim 
é encontrado apenas no grupo Violas de Ouro Bagre (Cananéia/SP), 
utilizando, no entanto, uma afinação totalmente diferente da usual. 
Também são encontrados outros instrumentos de percussão como o 
pandeiro, surdos, tantãs, entre outros.   



| 112 |

A VIOLA CAIÇARA

Além da rabeca e do adufe, o Fandango caiçara da gema sempre manteve 
em seu acompanhamento instrumental duas violas, tocadas por dois violeiros 
cantadores.66

Mesmo sem intenção de aprofundar e tratar este tema em detalhes téc-
nicos, torna-se relevante traçar um breve perfil histórico sobre os tipos de viola 
mais importantes que circularam no Brasil desde a época da colonização, a fim 
de abrir o entendimento sobre o uso da viola no Fandango de Itapoá. Importan-
te salientar que muitos desses instrumentos fandangueiros chegaram ao Brasil 
vindos da Península Ibérica, sendo aqui copiados e multiplicados de maneira 
artesanal rústica.  

Considerada a primeira viola brasileira, a viola caiçara, também conhecida 
como viola da Fandango e viola branca67, começou a ser manufaturada nas regiões 
litorâneas, mormente nas vilas de pescadores, onde as danças fandangueiras e outras 
manifestações folclóricas açorianas tiveram sua maior prática e aceitação popular.

A região do Lagamar,68 onde o Fandango caiçara teve suas raízes e de-
senvolvimento, era pródiga em uma espécie de madeira leve, macia e fácil de 
ser amoldada e transformada em instrumentos musicais, a caixeta.69 A caixeta 

66 Esta tradição, trazida desde a origem pelos imigrantes açorianos, continuou sendo cultivada nos redu-
tos fandangueiros caiçaras até hoje. 
67 A viola branca também é conhecida pelos nomes de viola caiçara e viola fandangueira.
68 Lagamar é um gigantesco estuário cercado pelo maior trecho contínuo de Mata Atlântica do Brasil. 
Ligando os dois extremos, Paraná e São Paulo, há uma série de canais que serpenteiam por um belíssimo 
manguezal; eles começam em Iguape, sul de São Paulo, e seguem até Paranaguá, no norte do Paraná. 
Fonte: Riscos ao Lagamar Iguape-Cananéia e Paranaguá, site marsemfim.com.br.
69 Referências sobre a caixeta já foram feitas também no capítulo A contribuição da Família Peres da 
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(tabebuia cassinoides, ou pau de tamanco), árvore roliça e troncuda, crescia abun-
dantemente nos manguezais e alagados das regiões caiçaras e foi com ela que 
os fandangueiros faziam suas violas e rabecas. Devido à cor esbranquiçada da 
madeira, as violas assim construídas ficaram conhecidas como violas brancas.70 
Feitas por amadores, desprovidos de qualquer conhecimento profundo das me-
didas e técnicas de luteria, as violas brancas de outrora apresentavam um caráter 
rudimentar e dificuldade de acertar a entonação correta nos pontos (casas).71

Estruturada com tampo e fundo de caixeta, possuindo entre 10 e 12 ca-
sas ou pontos72 (viola inteira) e cravelhas de madeira para tencionar as cordas, a 
viola fandangueira tem como característica inconfundível uma pequena corda 
(meia corda), chamada turina, que serve para afinação do instrumento e da voz 
do cantador, colocada do meio da escala até o cavalete, acima da quinta corda (a 
mais grave)73. 

 Diferente de outras violas brasileiras, a viola cai-
çara costuma apresentar normalmente somente um par 
de cordas duplas, o quinto par. Entretanto, essa prática 
pode variar de região para região, de acordo com as ten-
dências locais e o costumes dos fabricantes e dos violei-
ros. Um panorama bastante elucidativo sobre a questão 
da presença da meia corda turina e da forma como as 
demais cordas são apresentadas ou agrupadas nesse pe-
culiar instrumento do fandango caiçara é encontrado na 

narrativa do competente pesquisador Frederico Gonçalves Pedrosa:

No contexto do Fandango parananguara se faz viola com seis furos 
na mão apenas recentemente, há quinze anos, em média. As violas 
mais antigas tinham dez furos, com as dez cravelhas, mas os mes-
tres usavam somente seis delas. Alguns pesquisadores apontam que 
as violas de Paranaguá tiveram dez cordas e, com o tempo, foram 
perdendo uso. O luthier de violas Mestre Aorelio tem uma teoria 

Silva, onde foi mencionado o uso da madeira na manufatura de rabecas, violas e de vários outros utensílios 
domésticos. 
70 Denominação usada especialmente nos núcleos fandangueiros de Iguape e Cananéia (SP).
71 O pesquisador Frederico Gonçalves Pedrosa assim se expressa sobre o tema: “A preocupação do mestre 
construtor de violas caiçaras de antigamente era cuidar bem da afinação no meio do braço do instrumento, 
onde são feitas as posições dos acordes. A afinação do restante do instrumento era irrelevante”.  
72 As mais antigas tinham 10 pontos. As atuais são talhadas em 12 pontos, o que permite alcançar a ex-
tensão de oitava em cada corda e amplia as possibilidades técnicas do instrumento. Mestre Aorelio adota 
esta prática na construção de suas violas, na Ilha dos Valadares (PR). 
73 Segundo o pesquisador Frederico Gonçalves Pedrosa, a adaptação da turina na viola caiçara tem suas 
raízes nas violas portuguesas. Pedrosa dá como exemplo as violas portuguesas do tipo boeiras, também 
denominadas beiroas, as quais apresentam um par de turinas.
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interessante, sugerindo que os construtores caiçaras fazem os dez 
furos para as cravelhas sobressalentes ficarem fixadas no cravelhal e, 
se alguma cravelha em uso der algum problema (quebrar, por exem-
plo), poderá ser substituída com facilidade. Eu concordo com os 
pesquisadores.  Provavelmente é um resquício das violas que vieram 
pro Brasil. Nos registros que eu tive contato, o violeiro Seu Mane-
quinho, por exemplo, tocava na afinação Pelo Meio, mas usava as 
dez cordas na mão, além da turina. Por outro lado, tem violeiro que 
não usa a turina e usa todas as ordens simples. Assim, a viola caiçara 
pode ter de cinco a onze cordas, considerando que são 5 ordens de 
cordas, simples e/ou duplas, mais a presença facultativa da turina.

O gráfico que segue descreve a nomenclatura do encordoamento mais co-
mum da viola caiçara, usada no Fandango da Ilha dos Valadares. As informações 
foram prestadas pelo Mestre Aorelio,74 conhecedor profundo e praticante das 
manifestações folclóricas parnanguaras. As cordas estão dispostas da mais aguda 
para a mais grave.

IDENTIFICAÇÃO DAS CORDAS SOLTAS
TIPIFICAÇÃO NOME – FUNÇÃO 

PRIMEIRA CORDA sem nome especial

SEGUNDA CORDA cantadeira

TERCEIRA CORDA sem nome especial

QUARTA CORDA sem nome especial

QUINTA CORDA ORDEM DUPLA - uma fina, chamada  prima e uma grossa, 
o bordão (afinado uma  oitava abaixo da prima)

SEXTA CORDA TURINA - (meia corda) - normalmente 440HZ, serve de guia 
para a afinação do instrumento e da voz do cantador. A TURI-
NA pode variar até um tom inteiro acima e abaixo.

A viola caiçara costuma ser afinada de três formas diferentes, de acordo 
com as regiões e o gosto dos violeiros. Em importante pesquisa in loco realizada 
na Ilha dos Valadares, município de Paranaguá (PR), Frederico Gonçalves Pe-
drosa registrou as seguintes afinações: Intaivada, Pelo Meio e Pelas Três. Segun-
do o pesquisador, as afinações Intaivada e Pelo Meio são amplamente praticadas 
na Ilha dos Valadares e outros núcleos fandangueiros da região, sendo a afinação 
Pelas Três encontrada em menor escala. Segundo o pesquisador, a afinação Pe-
las Três teve seu reduto principal na localidade de Morretes (PR), onde viveu o 
construtor de violas e violeiro cantador, Martinho dos Santos. Seu Martinho, 
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acompanhava suas marcas cantadas em uma viola caiçara encordoada com 10 
cordas, agrupadas em 5 ordens duplas, utilizando a afinação Pelas Três.75  O 
detalhe diferencial deste tipo de viola e afinação é a inexistência da turina. A 
estrutura física singular da viola caiçara de Morretes, bem como seu jeito próprio 
de afinar criaram um estilo próprio na região, onde os violeiros eram tidos tam-
bém como repentistas. Ficam demonstrados na sequência os tipos de afinações 
mencionados, assim como as respectivas posições básicas (tônica e dominante), 
usadas pelos violeiros.

AFINAÇÃO INTAIVADA

Cordas soltas

TURINA 5ª 4ª 3ª 2ª 1ª

AFICAÇÃO PELO MEIO

Cordas soltas

TURINA 5ª 4ª 3ª 2ª 1ª

AFINAÇÃO PELAS TRÊS

Cordas soltas

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Discorrendo sobre o tema afinações e posições usadas no Fandango Caiça-
ra, Frederico Gonçalves Pedrosa, em sua pesquisa intitulada O PROCESSO DE 
ENSINO/APRENDIZAGEM DA VIOLA CAIÇARA NA ILHA DE VA-
LADARES: POSSIBILIDADES E LIMITES DE SUA DIDATIZAÇÃO, 
ilustra os acordes usados pelos fandangueiros, ressaltando a teoria de ZAMBO-
NIN, (2006), da utilização da tônica e da dominante das afinações, como segue.

75 A afinação Pelas Três, de certa forma, aproxima-se bastante da afinação Paraguaçu e Rio Abaixo da 
viola caipira. Talvez tenha havido uma conexão de compartilhamento entre violeiros de diversos pontos 
do país.
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POSIÇÕES DA MÃO ESQUERDA NAS TRÊS AFINAÇÕES

Ilustração: Gramani (2009, p.48).

A função básica das violas brancas no fandango caiçara é de acompanha-
mento rítmico e harmônico para o canto e para o sapateado ao tamanco. O con-
traponto ou ponteado fica sempre a cargo da rabeca, que preenche os espaços 
melódicos, livremente.

Embora ainda se encontrem artesãos isolados praticando a construção de 
violas e rabecas à moda antiga, em pequenos redutos de pescadores da orla brasi-
leira, a fabricação desses instrumentos entrou em um processo de aprimoramento 
gradativo com o aparecimento de luterias equipadas com ferramentas especiais 
e de marchetaria, as quais atualmente produzem exemplares de melhor quali-
dade sonora e afinação, ainda mantendo preservadas as características originais 
históricas. Profundo conhecedor do tema, Mestre Aorelio cita algumas luterias 
que atravessaram história e continuam produzindo instrumentos caiçaras até 
hoje. Segue um pequeno gráfico ilustrativo.

LUTHIER LOCALIDADE ESTADO

Mestre Aorelio Domingues Ilha dos Valadares Paraná

Mestre Taquinha Domingues Ilha dos Valadares Paraná

Mestre José Martins filho (Zeca da Rabeca) Ilha dos Valadares Paraná

Mestre Leonildo Fidelis Guaraqueçaba Paraná

Mestre Heraldo Pereira Guaraqueçaba Paraná

Mestre Anísio Pereira Guaraqueçaba Paraná

Mestre Cleiton Prado Iguape São Paulo

Mestre Zé Pereira Ariri São Paulo

Mestre Agostinho Cananéia São Paulo

Mestre Mário de Oliveira Ubatuba São Paulo
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Através do gráfico é possível perceber que a fabricação de instrumentos 
caiçaras continua ativa e que se concentra exatamente nos dois núcleos mais im-
portantes onde o Fandango teve seu berço e segue sendo praticado, agora com 
novas adaptações.

A VIOLA DE QUELUZ

O caminho dos bandeirantes e a corrida mineira do ouro, fatos acontecidos 
ao longo dos séculos XVII e XVIII na história do Brasil, motivaram o alar-
gamento do território brasileiro da costa para o interior do país.76 Nascia a era 
do homem do campo, das fazendas, da criação de animais, da agricultura e da 
mineração A área rural do Brasil foi se alargando a partir dos principais polos de 
povoamento, São Paulo e Minas Gerais. 

Ao longo do período imperial, principalmente durante a segunda metade 
do século XIX, Minas Gerais floresceu industrialmente, embora ainda conser-
vando a tendência rural, concentrada nas atividades campesinas. Foi nesse pe-
ríodo de grande crescimento que emergiram várias oficinas de luteria de fabrica-
ção de violas no território mineiro, notadamente na região de Congonhas, Ouro 
Branco e Queluz,77 hoje Conselheiro Lafaiete.

A grande variedade daquelas oficinas provocou a implantação e difusão 
de uma segunda variante de viola brasileira, a Viola de Queluz, antagônica à 
antecessora viola branca caiçara do litoral no que tange ao modo de construção, 
formato, afinação e finalidade musical.78 

Na antiga Queluz, duas linhagens de artesãos se destacaram na construção 

76 Durante o auge da mineração, cerca de 600.000 pessoas migraram de Portugal e das Ilhas Atlânticas, 
numa média anual de 8.000 a 10.000 pessoas. (Fernandez, Fernando Roque. Corrida do Ouro. Matéria 
de Internet, InfoEscola-Navegando e Aprendendo).
77 Em 1709, portugueses em busca de ouro e pedras preciosas fundaram a Freguesia de Nossa Senhora 
da Conceição do Campo Alegre dos Carijós, a qual, em 1790, recebeu a denominação de Real Villa de 
Queluz. Em 02 de Janeiro 1866, através da Lei Provincial 1.276, a Villa Real de Queluz foi elevada à ca-
tegoria de cidade, agora somente como Queluz, não mais como Villa Real. Em 1934, o Decreto Estadual 
nº 11.274 deu à cidade, ao município e à comarca de Queluz, a denominação de Conselheiro Lafaiete. 
Extraído da mídia Queluz de Minas/www.correiode minas.com.br.
78 Segundo relatos recorrentes de domínio público, os artesãos das Violas de Queluz fabricavam seus ins-
trumentos com conhecimento técnico em suas luterias bem montadas, usando ferramentas apropriadas, 
enquanto as violas brancas caiçaras, como já foi amplamente comentado, eram improvidas pelos próprios 
fandangueiros, feitas a facão, na base da imitação. Ressalve-se que as atuais luterias de viola caiçara do 
Paraná e São Paulo já estão mais conscientes da questão técnica da fabricação desses instrumentos, cuja 
qualidade tem melhorado consideravelmente. 
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de instrumentos musicais de corda:79 a família Meireles e a família Salgado.80 Es-
sas famílias deixaram um legado instrumental de referência nacional, motivo de 
orgulho para os descendentes e para o atual município de Conselheiro Lafaiete,81 
que adotou a viola como seu principal símbolo cultural.82 

As violas de Queluz foram inspiradas nos instrumentos portugueses do 
mesmo gênero conhecidos como violas toeiras. Tais instrumentos chegaram na 
região mineira através de levas de portugueses colonizadores, sendo copiadas 
pelos artesãos da época.

A Viola de Queluz apresenta trabalhos de marchetaria exclusivos na parte 
frontal da caixa harmônica, e uma marca inconfundível fixada junto ao cavalete 
do instrumento, representando o desenho de um bigode português. 

79 Segundo depoimentos colhidos junto à família Salgado, a viola era certamente o instrumento mais 
fabricado e popular desde o início. No entanto, em menor escala e progressivamente, houve uma produção 
de violões, bandolins e cavaquinhos.
80 Informações colhidas junto à família nos dão conta de que a fabricação de violas em Queluz começou 
na segunda metade do século XIX e se estendeu até a segunda metade do século XX. A família Meireles 
parou de fabricar violas em 1930 e a família Salgado em 1970. O último descendente artesão da família 
Salgado foi Eduardo Braga de Souza.
81 Conselheiro Lafaiete também é conhecida como a “Terra das Violas”. 
82 Ao longo deste século e por influência de um colecionador de violas, Claudio Alexandrino da Silva 
(2.003), de Betim, MG, o poder público de Conselheiro Lafaiete   tem colocado grande importância no 
seu principal produto cultural, destacando a Viola de Queluz de muitas formas, mormente instituindo 
títulos e honrarias, prestando homenagens aos descendentes das famílias dos fabricantes, criando eventos 
especiais, shows, saraus, roda de violeiros, exposições, reportagens e programas de TV e outros. Além 
de ser considerada Símbolo Cultural do Município e Patrimônio Imaterial do Estado de Minas Gerais, 
a Viola de Queluz é um marco cultural cravado na história da arte violeira de Conselheiro Lafaiete, cujo 
símbolo permeia ambientes internos e externos de toda a cidade, para altivez dos habitantes e admiração 
dos visitantes. Ao longo da trajetória, as violas da família Salgado foram destacadas em várias exposições 
pela excelência e qualidade.    
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Diferente da antecessora viola caiçara e da posterior viola caipira, esta se-
gunda variante de viola brasileira possui características especiais que a tornam 
única e digna de representar uma época. Tais características especiais estão liga-
das ao formato, ao timbre, ao número de cordas e à maneira de ser encordoada. 

O formato exibe uma caixa harmônica mais estreita nas 
cavidades em forma de oito, o que torna o som mais cris-
talino, havendo, por conseguinte, uma mudança tímbrica, 
que tende para um som mais cristalino. As cordas são em 
número de doze, agrupadas da forma demonstrada no grá-
fico, partindo da mais aguda (mais fina) para a mais grossa 
(mais grave).

ORDENS CORDAS AFINAÇÃO

PRIMEIRA ORDEM Duplas Uníssono

SEGUNDA  ORDEM Duplas Uníssono

TERCEIRA ORDEM Duplas Uníssono

QUARTA ORDEM Triplas Uma grossa em 8ª com duas finas em 
uníssono

QUINTA  ORDEM Triplas Uma grossa em 8ª com duas finas em 
uníssono

Valter Braga de Souza (popularmente conhecido como Seu Valtinho), vio-
leiro cantador, mineiro de Conselheiro Lafaiete e neto de José de Souza Salga-
do,83 em seu livro Viola de Queluz - Família Souza Salgado84 narra, com muita 
propriedade, a saga histórica de seu avô e herdeiros na construção das violas pio-
neiras que foram produzidas no interior do Brasil, em território mineiro. Em um 
dos capítulos de seu importante livro, orgulhosamente ele conta a célebre façanha 
de seu avô, exímio violeiro, que teve a honra de fazer uma serenata ao imperador 
Dom Pedro II.85 Este fato, certamente contribuiu poderosamente para populari-
83 José de Souza Salgado, patriarca de uma família de violeiros e fabricantes de instrumentos musicais de 
corda. Junto com membros da família Meireles, dividiu o cenário pioneiro da construção desses instru-
mentos na antiga Queluz. Tocava viola e violão. Faleceu em 15 de janeiro de 1939.
84 “O livro Viola de Queluz-Família Souza Salgado, de autoria do escritor lafaietense Valter Braga de 
Souza, é uma obra que tem como tema central as famosas violas produzidas em Queluz de Minas. O livro 
narra desde a chegada de violas no Brasil, trazidas pelos portugueses, e aborda o desenvolvimento político 
e cultural de Queluz até o atual munícipio de Conselheiro Lafaiete. No fio da história, narra a trajetória 
do patriarca José de Souza Salgado e seus herdeiros”. (Texto extraído do Jornal Correio da Cidade, de 
Minas Gerais).
85 Na época do Império, em 29/03/1881, D. Pedro II e sua esposa Teresa Cristina ao visitarem a estrada 
real em direção a Vila Rica (Ouro Preto), acomodou-se em Queluz (hoje Conselheiro Lafaiete) e foi 
agraciado com uma serenata memorável com dois dos mais celebrados violeiros de Queluz, o jovem José 
de Souza Salgado, patriarca de uma das famílias que produziram o instrumento, e seu primo Luiz Dias 
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zar rizar e valorizar a Viola de Queluz86 em todo o território 
brasileiro. O livro de Seu Valtinho é um documento vivo 
de suma importância e de esclarecimento cultural dentro 
do contexto da música folclórica brasileira, que remonta às 
origens ligadas ao homem do campo.

Sobre a estrutura da viola fabricada em Queluz, Seu 
Valtinho ressalta que “No início elas tinham 10 casas. Mais 
tarde, acrescentaram dois trastes no tampo para completar 
a escala musical, ficando, assim com 12 casas ou pontos”.87 
Importante salientar que a Viola de Queluz não foi usada 

para o acompanhamento do Fandango, até porque a música do interior do Brasil, 
naquela época, tinha outras tendências, já próximas da música sertaneja. 

Com relação à afinação do instrumento, não existem fontes de referência. 
O próprio Seu Valtinho, comenta que “a afinação se perdeu no tempo e ninguém 
se lembra mais. Na região de Conselheiro Lafaiete os violeiros costumam usar as 
afinações Cebolão em Re e Cebolão em Mi”.88

 Violeiro cantador, Seu Valtinho se dá bem com a afinação Cebolão em Re, 
bem adaptada à sua voz. Nas suas andanças pela cidade e vizinhança, sai cantan-
do e levando para o povo a saga dos antepassados e a história da majestosa Viola 
de Queluz, em ritmo de catira e Terno de Reis.

A VIOLA CAIPIRA

O uso da viola no acompanhamento do cancioneiro do homem brasileiro 
que fixou sua vida na zona rural deu origem ao nome viola caipira. Mantendo um 
formato físico similar às suas antecessoras, viola caiçara e viola de Queluz, a viola 
caipira se diferencia daquelas no âmbito da substituição gradativa do cravelhal de 

de Souza, exímios executantes de instrumentos de corda. Para coroar a festa, apresentaram dois dos 
melhores instrumentos produzidos pelo artesão Antônio Gonçalves Martins, sendo um pertencente ao 
Barão de Queluz, (João Tavares Maciel da Costa) e outro pertencente ao Capitão Francisco Furtado, 
ex-tabelião do 1º Ofício de Queluz. Os anfitriões foram bem-sucedidos em seu objetivo e D. Pedro II 
registrou o acontecimento em seu diário, que se encontra no Museu Imperial de Petrópolis-RJ. Com o 
feito de ter encantado o imperador, a viola foi sendo reconhecida em outras regiões, inclusive na corte, que 
passou a encomendar as violas de Queluz. Foi a maior glória da vida de Salgado que carregou pelo resto 
da vida a glória de ter tocado viola para o imperador D. Pedro II.
86 Dia 29 de março é comemorado o Dia da Viola de Queluz em Conselheiro Lafaiete. A data evoca a 
passagem de Dom Pedro II pela cidade.
87 Este mesmo procedimento também aconteceu no processo de fabricação da viola caiçara.
88 Estas afinações serão conhecidas no capítulo que segue.
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madeira por um conjunto de tarraxas de ferro com acabamento em plástico e no 
número de cordas. Outra grande inovação trazida pela viola caipira foi o aumento 
do número de casas ou pontos,89 que passou de 12 para 19, estendendo-se até a 
boca do instrumento, acompanhando a tendência natural do violão.

O novo tipo de viola se implantou e se mantém até hoje como um instru-
mento de 10 cordas,90 agrupadas em cinco ordens de pares, contadas de baixo 
para cima. Assim, a primeira ordem é sempre a de calibre mais fino. Essas or-
dens são agrupadas em cordas duplas, sendo que a primeira e segunda ordens 
apresentam cordas finas de aço afinadas em uníssono. A terceira, quarta e quinta 
ordens apresentam seus pares de maneira diferenciada: cada par é composto por 
uma corda de aço fina e outra mais grossa, a qual é recoberta de cobre, bronze 
ou prata. A afinação de cada um destes três pares mais graves é feita em oitava. 

Embora existam pequenas divergências quanto à denominação das cordas 
soltas do instrumento, a nomenclatura mais difundida consta do pequeno gráfi-
co, o qual mostra também as afinações em cordas soltas.

ORDENS DE CORDAS DENOMINAÇÃO AFINAÇÃO

PRIMEIRA ORDEM Prima e contra prima Uníssono

SEGUNDA  ORDEM Requinta e contra requinta Uníssono

TERCEIRA ORDEM Turina e contra prima Oitavas

QUARTA ORDEM Toeira e contra toeira Oitavas

QUINTA  ORDEM Canotilho e contra canotilho Oitavas

No processo de origem e evolução da viola caipira foram importantes a 
contribuição de dezenas de artesãos remanescentes e emergentes do eixo Paraná, 
São Paulo e Minas Gerais, a continuidade das oficinas das famílias Meirelles e 
Salgado em Conselheiro Lafaiete91 e o aparecimento das primeiras fábricas de 
instrumentos de cordas dedilhadas no Brasil (mais concentradas na região de São 
Paulo), ao longo do século XX. Entre as novas marcas que apareceram, as mais 
conhecidas foram Ao Rei dos Violões, Tranquillo Giannini, Del Vecchio e Di 
Giorgio.92 
89 Nas violas caiçara e Queluz, a regra ou escala onde são colocados os trastes fica rente ao tampo do 
instrumento, enquanto que na viola caipira este aparato é colocado sobre o tampo, em pequena elevação 
de cerca de meio centímetro. 
90 A viola caipira de 10 cordas foi uma criação paulista na década de 1950.
91 Segundo informações de nosso conhecido personagem Seu Valtinho, a família Meireles parou de 
fabricar violas em 1930, enquanto a família Salgado continuou produzindo até 1970.
92 Seu Valtinho acredita, como eu, que a viola caipira teve origem na Viola de Queluz. Para fundamentar 
sua teoria, ele conta que seu pai, João Braga de Souza, chegou a conhecer os donos das fábricas de ins-
trumentos musicais “Ao Rei dos Violões” e “Tranquillo Giannini” e que os mesmos afirmaram serem as 
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Acompanhando a implantação e a trajetória da viola e seu 
uso nas manifestações folclóricas brasileiras, do litoral para o inte-
rior, certamente é possível perceber a proximidade e a relação empí-
rica entre os três principais tipos do instrumento apresentados neste 
resgate. A trilogia empírica viola caiçara, viola de Queluz e viola cai-
pira formam a pirâmide na qual o instrumento encontra sua origem, 

desenvolvimento e formato definido na história. 

De um passado sem muitos registros, confinada na zona 
rural, a viola caipira começou a encontrar caminhos de glória a 

partir da segunda metade do século XX, alcançando grande po-
pularidade e produção massiva na década de 1960.93 Implantou-
-se como instrumento principal da chamada música sertaneja, a 
qual, segundo estudiosos do assunto, passou pelas rotuladas fa-

ses Sertanejo Raiz (a original música caipira) Sertanejo de Tran-
sição, Sertanejo Romântico e Sertanejo Universitário.

Ao longo dessas fases, o instrumento passou por um processo de constante 
evolução e aperfeiçoamento. Novos ritmos, novos toques, dezenas de afinações 
diferentes e novas formas de tocar foram exigindo cada vez mais qualidade e 
potência sonora, fazendo da viola caipira a rainha do som mais característico da 
música sertaneja brasileira. 

Em 1995, a fabricação de viola caipira ganhou atenção exclusiva e grande 
impulso com a instalação da Fábrica de Violas Rozini. A Rozini expandiu os 
horizontes do instrumento, construindo violas caipiras de alta qualidade, me-
lhorando a concepção e o design do instrumento em todos os sentidos. Evoluiu, 
lançando modelos novos, inclusive, uma série “concertista”. Isto demonstra cla-
ramente o grande leque de possibilidades de um instrumento musical que nasceu 
e se desenvolveu rusticamente dentro do folclore e que foi se transformando, 
gradativamente, na célula mater da música popular sertaneja brasileira.

violas caipiras que fabricavam inspiradas no modelo da Viola de Queluz.  
93 O Festival de Música da TV Record de 1966 teve como vencedora a música Disparada, do compo-
sitor Geraldo Vandré. O contorno musical e acompanhamento da obra é baseado em uma viola caipira. 
Teóricos do tema viola têm neste fato histórico o motivo da grande popularidade do instrumento, que foi 
alvo de maior destaque na produção e no mundo fonográfico das gravações e programas de rádio e TV da 
época e posteriores.
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AFINAÇÕES DE VIOLA CAIPIRA

A maioria dos instrumentos musicais, sejam eruditos ou populares, pos-
suem uma afinação padrão. No caso dos instrumentos de corda, quer sejam de-
dilhadas percutidas ou friccionadas, as cordas soltas ou livres definem o padrão 
da afinação. Em todos os outros instrumentos, a referência usada é a palavra 
tonalidade (os instrumentos de sopro são talhados em tonalidades, segundo a sua 
dimensão). Isso, porque eles já são confeccionados, supostamente, afinados.

Afinar significa temperar as cordas ou outros mecanismos, de forma que as 
notas musicais dos instrumentos alcancem sua frequência dentro da escala geral 
dos sons. A referência acústica para o tempero varia de 440 a 444HZ (hertz) do 
chamado LA3 diapasão.94 Isto padroniza e afina todos os instrumentos da or-
questra em uma só altura, por exemplo.

A padronização, seja de tempero de cordas ou de tonalidades raramente 
se aplica a instrumentos artesanais folclóricos. A viola é um desses instrumentos 
que, desde a sua gênese, não se prendeu a laços técnicos de construção, muito 
menos a uma forma definida de afinação. Daí a grande diversidade de afinações 
e jeitos de tocar diferentes existentes. Isto decorre especialmente pelos seguintes 
fatores: diferenças de tamanho na confecção do instrumento (de artesão para 
artesão), número de cordas, sua qualidade e tensão suportável entre cavalete e 
cravelhal ou tarraxas, timbre de voz do cantador ou cantadores, preferências ou 
adaptações regionais de tessitura vocal de duplas sertanejas, assim como outros 
detalhes, ligados à tradição ou inovadores, que possam justificar a adoção de 
afinações singulares.

Por mais incrível que possa parecer, é correntemente conhecida a existência 
de mais de 20 afinações diferentes de viola, considerando que a viola caipira é, de 
longe, a campeã em matéria de variedade de formas de afinar.

Não cabe aqui aprofundar o estudo individualizado da cada uma dessas 
afinações, até porque o escopo deste capítulo é estabelecer uma relação entre a 
viola caipira e o tipo de instrumento e afinação usados pelo nosso violeiro can-
tador, Bertodinho, no acompanhamento do Fandango de Itapoá. Por isto, ficam 
elencadas abaixo algumas das afinações de viola caipira mais conhecidas entre 
os violeiros, Ao lado das mesmas ficam indicadas as afinações das cordas soltas, 
agora contando da mais grave para a mais aguda.
 

94 O LA3, frequência 440 a 444 hertz, serve de parâmetro para afinar todos os instrumentos de uma 
orquestra antes da performance. 
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PARAGUAÇU (A-D-G-B-D)

Cordas soltas

D
B
G
D
A

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura

RIO ABAIXO (G-D-G-B-D)

Cordas soltas

D
B
G
D
G

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
 

RIO ACIMA (G-C-G-C-E)

Cordas soltas

E
C
G
C
G

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
 

BOIADEIRA EM MI (A-E-G#-B-E)

Cordas soltas

E
B
G#
E
A

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
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BOIADEIRA EM RE (G-D-F#-A-D)

Cordas soltas

D
A
F#
D
G

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
 

VIOLA DE COCHO – CANOTIO SOLTO (G-D-E-A-D)

Cordas soltas

D
A
E
D
G

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
 

VIOLA DE COCHO – CANOTIO PRESO (G-C-E-A-D)

Cordas soltas

D
A
E
C
G

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
 

CEBOLÃO EM MI MAIOR (B-E-G#-B-E)

Cordas soltas

E
B
G#
E
B

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
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CEBOLÃO EM RE MAIOR (A-D-F3-A-D)

Cordas soltas

D
A
F#
D
A

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
 

CEBOLINHA SIMPLES B-E-G-B-E)

Cordas soltas

E
B
G
E
B

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
 

MEIA GUITARRA (G-C-G-B-D)

Cordas soltas

D
B
G
C
G

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
 

NATURAL (A-D-G-B-E-)

Cordas soltas

E
B
G
D
A

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
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REALEJO (G-C-G-C-E)

Cordas soltas

E
C
G
C
G

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
 

RIACHÃO (B-E-G#-B-D#)

Cordas soltas

D#
B
G#
E
B

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura
 

No contexto violeiro brasileiro são citadas ainda as afinações como: Ceboli-
nha pelo meio, Cana verde, Cururu, Goiana, Goianão, Paulistinha, Ponteado do 
Paraná, Quatro-pontos, Sossego ou castelhano e outras, sem que se tenha uma 
fonte segura para determinar seus sons, altura ou tablaturas.

A VIOLA QUE VIROU VIOLÃO NO FANDANGO DE 
ITAPOÁ

A coleta de dados históricos junto à grande gama de entrevistados das co-
munidades do Pontal do Norte, Figueira do Pontal, e de Itapema do Norte, tornou 
possível reconhecer a trajetória ininterrupta do Fandango de Itapoá através dos 
tempos e rememorar personagens relevantes envolvidas no mesmo, que viviam no 
anonimato, mormente membros da família Neres do Rosário, Peres da Silva e Sil-
veira. Igualmente, foi possível detectar em que ocasiões as famílias e a comunidade 
se reuniam para terem seus momentos de lazer e divertimento, oportunidades nas 
quais o Fandango e a Chimarrita eram o principal foco das festividades.

Por outro lado, nada ficou registrado - e nada se sabe -  sobre a música de su-
porte para as danças, sobre os instrumentos musicais de acompanhamento que fo-
ram usados nas diferentes épocas, assim como sobre a grande gama de coreografias, 
que foi se perdendo ao longo do tempo.  Lamentavelmente, a falta de dados con-
cretos não abre espaço para que se possa traçar um panorama real sobre esses três 
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aspectos que caracterizam a atividade fandangueira em suas bases fundamentais. 
Em retrospecto a capítulos anteriores, é justo destacar que nas terras de 

Itapoá pisaram e atuaram grandes instrumentistas de Fandango, representantes 
altaneiros das famílias Peres da Silva, Neres do Rosário e Silveira. Entretanto, 
nada de descritivo e convincente sobre a organização do conjunto instrumental 
clássico de acompanhamento das danças chegou até nossos dias e que pudesse 
evidenciar a prática do modelo padrão.

  A convergência dos dados coletados, deixou claro que, pelo menos da 
segunda metade do século XX em diante, os três únicos violeiros que se tem 
notícia na região, Jocelim, Antônio Maurício e Bertodinho, acompanhavam o 
Fandango com suas violas, sempre intercaladamente, de maneira solo. Isto nos 
leva a concluir que o mote exclusivo das danças nesse período foi fundamentado 
na paleta de um único violeiro cantador, sem a companhia da rabeca e do adufe. 
De fonte segura, sabe-se que da década de 1980 até 1996 o Fandango de Itapoá 
possuía apenas um diminuto acompanhamento instrumental: o violeiro cantador 
Bertodinho. Foram dezesseis anos de um Fandango florescente, bailado nos pés 
de exímios batedores e dançarinas, mas desprovido de uma vestimenta de acom-
panhamento ideal. 

O foco deste capítulo é traçar um panorama sobre a função da viola no 
Fandango de Itapoá e abrir, técnica e musicalmente, um canal que possa servir 
de estímulo e orientação para o emergir de eventuais novos violeiros na região. 
A fim de conhecer como Bertodinho exercia sua maestria como violeiro, fize-
mos uma busca criteriosa para localizar a viola na qual ele tocava. A trajetória 
do violeiro e sua viola é contada pelos próprios membros da família e finalizada 
com o depoimento compartilhado de Seu Chico e do professor Otemar Borges. 
Tais relatos geraram pistas para traçarmos um perfil do violeiro e seu modo de 
acompanhar, o qual será a apoteose deste capítulo.

De acordo com membros da família, Bertodinho começou a tocar viola 
desde criança. Aprendeu com o pai. Conseguiu preservar o instrumento dele até 
a década de 1970. Em conversa familiar sobre o tema, A Viola de Bertodinho, 
Amazor, um dos seus filhos, desabafa: 

Meu pai era pobrezinho e não tinha dinheiro pra comprá viola, que 
até era mais difícil de achar por aqui naquela época. Nem podia 
comprá violão pra mim e pra meu irmão. A gente brincava de esticá 
cordas só no braço de um violão que não tinha corpo até quando 
ficamo grande. Na verdade, ele não tinha mais viola. A viola dele 
estragou e ele ganhou um violão e, daí pra frente, só tocou no violão. 
Ele fazia, ele afinava o violão pela viola Paraguaçu.
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Dona Zenaide, a filha, detalha um pouco mais da história, até porque a 
viola do pai passou seus últimos dias pendurada em uma das paredes da sua casa. 
Ela conta: “A viola dele foi esculhambada mesmo. Quebrô, quebrô com o tempo. 
Quebrô tudo. Essa viola não existe mais. Aí, o cupim comeu. Era coisa bonita 
aquela viola, né”!

Para entender o porquê do título deste capítulo, basta ler o breve depoi-
mento de Seu Chico, compartilhado pelo professor Otemar Borges. Ressalte-se 
que essas duas figuras, já nossas conhecidas, conviveram quase duas décadas com 
o violeiro e, certamente, acompanharam de perto o processo de transferência da 
arte de Bertodinho da viola para o violão. Seu Chico relata:

Ele, primeira vez tocava viola. Ele tinha viola, né. Ele, o Antônio 
Mauricio começaram a tocá viola. Aí, a viola dele adepois acabou se 
estragando, sei lá o que, né. Então, na época que nóis comecemo no-
vamente a reativá o Fandango, tá, aí nóis até foi comprado um vio-
lão, o professor Otemar se alembra, o violão foi comprado, daonde 
que ele daí começou a tocá no violão. Ele fazia aquelas mudança. Ele 
mudava a afinação do violão como se fosse a viola. Ele fazia isso aí.

Os depoimentos acima demonstram claramente que Bertodinho deu adeus 
à viola a partir dos anos 1980. Viveu mais de uma década apresentando-se ao som 
de violão, afinado como viola. Esta é uma prática que violonistas atuais amadores 
usam para acompanharem, numa roda de amigos, algumas canções sertanejas.  

Em seu depoimento, o Senhor Amazor - que não se animou a seguir os 
passos do pai em virtude de sua intrínseca timidez e por não conseguir cantar e 
improvisar versos – nos revela a chave da afinação que o pai usava ao acompanhar 
Fandango. Ele frisa bem, até variadas vezes durante a entrevista, que o pai tinha 
por hábito usar a afinação de viola Paraguaçu, adaptada ao violão, e que tocava 
com a mão esquerda fazendo acordes entre a quinta e oitava casas (pontos) do 
instrumento. 

A afinação Paraguaçu (A-D-G-B-D) tem uma das cordas soltas (quinta) 
que não se coaduna com o acorde aberto G (Sol Maior). Considerando a impor-
tância de conseguirmos uma sonoridade aberta em cordas soltas – característica 
padrão das principais afinações de viola - vamos adotar a afinação Rio abaixo, a 
qual se distancia da Paraguaçu por apenas uma nota musical e que fecha perfei-
tamente a questão do acorde perfeito maior em toda a sua plenitude. Outrossim, 
considerando que as gravações de Bertodinho que restaram no CD estão talhadas 
no tom de A (Lá Maior), ficará registrada a transposição da afinação Rio Abaixo 
um tom acima. Assim, ficará mantida a originalidade do nosso saudoso violêro 
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cantadô, especialmente no que tange ao seu timbre de voz, que era bem agudo. 
Na hipótese do surgimento de novos violeiros cantadores no processo de 

continuidade do Fandango de Itapoá, cujas vozes abranjam um registro mais 
grave, a procura e adaptação a outras afinações de viola será inevitável. Mesmo 
considerando a volatilidade e constantes mudanças que ocorrem em um mesmo 
fato folclórico com o passar das gerações, ficam registradas abaixo as formas de 
afinar de Bertodinho, seja na antiga viola, ou posteriormente no violão. 

AFINAÇÃO RIO ABAIXO VIOLA CAIPIRA

Cordas soltas

D
B
G
D
G

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem

Tablatura

AFINAÇÃO RIO ABAIXO VIOLÃO EM SOL MAIOR

Cordas soltas

D
B
G
D
G

5ª 4ª 3ª 2ª 1ª

Tablatura

PROCEDIMENTO:
1. A primeira corda (MI) é abaixada um tom inteiro, isto é, desce para RE.
2. A segunda corda (SI) permanece sem mexer.
3. A terceira corda (SOL) permanece sem mexer.
4. A quarta corda (RE) permanece sem mexer.
5. A quinta corda (LA) é abaixada um tom inteiro, isto é, desce para SOL.
6. A sexta (MI) é isolada. Normalmente é afrouxada o tanto que dê para escon-

dê-la lateralmente, correndo fora dos trastes do violão. Esta corda também 
pode ser tirada fora para evitar embaraço.
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AFINAÇÃO RIO ABAIXO VIOLÃO EM LA MAIOR

Cordas soltas

E
C#
A
E
A

5ª 4ª 3ª 2ª 1ª

Tablatura

PROCEDIMENTO:
1. A primeira corda (MI), permanece sem mexer.
2. A segunda corda (SI), sobe um tom inteiro, vai para DO SUSTENIDO
3. A terceira corda (SOL) sobe um tom inteiro, LA.
4. A quarta corda (RE) sobe um tom inteiro, vai para MI.
5. A quinta corda (LA) permanece sem mexer.
6. A sexta (MI), por ser parte do acorde maior, pode ser usada ou isolada, a 

critério do tocador. 
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PARTE VIII - RESGATE DAS MARCAS 
E SUAS POESIAS
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AS MARCAS REMANESCENTES CANTADAS E 
DANÇADAS

As danças do Fandango recebem a denominação genérica de “marcas”.  
Existem áreas fandangueiras onde as marcas são também chamadas de “modas”. 
Considerando o processo normal da colonização, as marcas eram levadas de uma 
região caiçara para outra, ficando conhecidas entre os fandangueiros de diversos 
núcleos da costa leste brasileira. Assim, de maneira geral, os nomes das marcas 
são semelhantes em todas as regiões. Só para exemplificar, em minha pesquisa 
realizada sobre o Fandango da Ilha de Valadares, identifiquei as seguintes mar-
cas: Anu (batido), Andorinha (batido), Cana Verde, Chamarrita de Louvação, 
Marinheiro, Retorcida, Tonta, Xará Grande (batido) e Vilão de Lenço, entre 
outras.  

Como já enfatizado anteriormente, o Fandango de Itapoá ficou reduzido a 
apenas três marcas, o Passeado, a Tonta e a Retorcida, as quais se enquadram no 
pressuposto análogo de uma origem mesma origem. Revelam, outrossim, a forte 
conexão entre o fandango praticado em Valadares e o fandango catarinense, uma 
vez que algumas dessas marcas (Tonta e Retorcida) fazem parte do repertório 
comum a estes dois núcleos fandangueiros. Essa estreita relação de marcas co-
muns em regiões diferentes pode ser sentida e inferida na narração de Seu Chico, 
falando sobre o assunto:

O repertório tinha outras marcas, que foram se perdendo no tempo. 
Além dessas música que nóis temos hoje, que nóis praticamo, nóis 
fomo perdendo, vamos dizer assim, foi a Samambaia, o Anu Furado 
(espécie de quadrilha que eles dançava), Chamarrita de Oito - por-
que dançava em quatro pares, dançava o batido e, na mesma música, 
dançava o valsado – e outras música que eles relatavam pra gente 
que eles dançava, que hoje a gente não se alembra. O Balancê, né, 
que nóis dançava e hoje nóis não dançamo mais. Temos só essas três 
músicas, porque ficou gravado essas três músicas. 

Na sua fala, Seu Chico cita a marca Anu Furado. Em Valadares, Parana-
guá, a marca Anu, que é batida, integra o repertório principal daquele Fandan-
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go.95 Forte conexão!
A similaridade de títulos das marcas entre grupos fandangueiros contrasta 

grandemente com outros elementos da esfera musical, que apresentam diferenças 
regionais, no que diz respeito aos textos das poesias, à diversidade das melodias e 
das coreografias adotadas, bem como aos tipos de sapateado ao tamanco.

Um violeiro cantador, via de regra, deve ser um improvisador, repentista. 
Deve ter a capacidade de criar versos na hora, sobre uma melodia conhecida, ou 
mesmo também improvisada. Contam em Itapoá, que o violeiro cantador Berto-
dinho era mestre da improvisação, atributo este que os seus dois filhos violonis-
tas, Amazor e Aroldo, não herdaram dele e que, talvez, por esse motivo não se 
encorajaram a seguir os passos do pai.

Fechando a temática das marcas, vale relembrar que fatos folclóricos pre-
sumem anonimato, sendo repassados geração a geração sem compromisso do co-
nhecimento autoral. Isto acontece com a grande maioria deles, especialmente no 
que se refere às melodias, cujas autorias são invariavelmente desconhecidas.96  Na 
longa trilha dessa transmissão oral certamente os fatos folclóricos sofrem trans-
formações, embora mantendo o cordão umbilical com a originalidade. Curiosa-
mente, no caso das marcas que restaram no repertório do Fandango de Itapoá, 
depoimentos de entrevistados97 afirmam que as letras do Passeado, da Tonta e 
da Retorcida são de autoria de Bertodinho, o que denota, por assim dizer, uma 
grande exceção à regra. Assim, considerando a veracidade das fontes desta pes-
quisa, fica registrado para a posteridade neste volume os textos das três danças, 
constando como autor o grande violeiro cantador. Necessário se faz advertir ao 
leitor que a ortografia da transcrição textual retrata a linguagem prosódica dos 
textos cantados pelo compositor violeiro.  Os textos foram transcritos pelo autor 
deste tratado de resgate com muita fidelidade, preservando integralmente o lin-
guajar cabloco de Bertodinho, e imprimindo aos mesmos uma estrutura poética 
equilibrada e expressiva, agregando ortografia e pontuação adequadas.

95 O termo Chamarrita é comum nos dois núcleos fandangueiros, catarinense e paranaense.
96 Se assim não fosse, não seriam consideradas folclóricas. Os termos usados na indicação do item com-
positor na partitura são “Autor Desconhecido” ou “Autor Anônimo.  
97 Um deles, o Senhor Amazor da Silveira, filho de Bertodinho.
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TEXTOS DAS MARCAS REMANESCENTES
Autoria dos textos: Bertoldo da Silveira

PASSEADO

Leva a roda pra deante,
Leva a roda pra deante, a dois, meu senhor e dançadô.
Meu senhor e dançadô,
Pelo toquei a cantiga, amor, eu fico por fiadô. 

Cheguemo nessa cidade, 
Cheguemo nessa cidade, amor, vendo o mar e céu azul.
Vendo o mar e céu azul, 
Para dar um viva alegre, amor, pra São Francisco do Sul.

Passeia, meu bem, passeia!
Passeia, meu bem, passeia, amor, passeai de mão pegado.
Passeia de mão pegado,
Recordando a tradição, amor, na dança do Passeado.

Passeia, meu bem, passeia!
Passeia, meu bem, passeia, amor, vê bem que distância tem. 
Vê bem que distância tem, 
Vê bem o quanto padece, amor, dois amor que se quer bem.

A moça quando é bonita,
A moça quando é bonita, amor, se conhece no olhar.
Se conhece no olhar,
Tem que ser morena e baixa, amor, alegre no conversar.

A moça quando é bonita,
A moça quando é bonita, amor, se conhece quando chora.
Se conhece quando chora,
As lágrima molha o rosto, amor, mas o vestido não molha. 

Eu vô pará ca viola, 
Eu vô pará ca viola, amor, pra descansar as mulhé.
Pra descansar as mulhé, 
Que os home não têm cansêra, amor, quanto mais dança mais qué!
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TONTA

Meu pai era cantadô, do meu sentido não sai.
Eu canto desde criança por puxar pelo meu pai.
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Olha o sentido da Tonta, senhores, pra não errá!

Vou falá dos passarinho, que não faz mar pra ninguém.
Param de fazê gaiola pra prendê eles também!
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Olha o sentido da Tonta, senhores, pra não errá!

Passarinho também canta pra alegrar o mundo inteiro.
Eles querem liberdade, não quer ser prisionêro.
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Olha o sentido da Tonta, senhores, pra não errá!

Ninguém prenda o Tiê-sangue na gaiola e no açarpão.
Ele morre de desgosto pra não ficar na prisão.
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Olha o sentido da Tonta, senhores, pra não errá!
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Quem escuta este meu verso, cantado nesta viola,
Quem tem passarinho preso, abra a porta da gaiola!
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Olha o sentido da Tonta, senhores, pra não errá!

Quem quiser que eu bem lhe queira, trate de me querer bem.
Que um bem com outro se paga, sem dever nada a ninguém.
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Olha o sentido da Tonta, senhores, pra não errá!

Viola, declara a voz, ajudai o cantadô!
Ensinai a quem não sabe, querer bem, tratar de amor!
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Olha o sentido da Tonta, senhores, pra não errá!

Bate o pé bem dereitinho, meus colega fandanguêro!
Pra depois não reclamá do cantar do violêro.
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Eu vou, eu vou! Maruca não qué que eu vá!
Olha o sentido da Tonta, senhores, pra não errá!   
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RETORCIDA

Ninguém diga neste mundo, que não há de amar ninguém.
O amor é como o sono: não se sente quando vem.
Não se sente quando vem. 
Ninguém diga neste mundo, que não há de amar ninguém.

Leva a roda pra deante, meu senhor e dançadô.
Pra depois não reclamar do toque do cantadô.
Do toque do cantadô.
Leva a roda prá deante, meu senhor e dançadô.

O cantá não é prazer, é só um divertimento.
Nunca se viu no cantá ninguém lucrá seu intento.
Ninguém lucrá seu intento.
O cantá não é prazer, é só um divertimento.

Menina que aprendeste no jardim da bela frô, 
Si vem me dizer de cor o ABC do amor.
O ABC do amor.
Menina que aprendeste no jardim da bela flor.

Menina quem te contô que eu por tu sospirei? 
Quem te contô não mintiu, que eu argum sospiro dei.
Que eu argum sospiro dei.
Menina quem te contô que eu por tu sospirei? 

Pra que me mandai cartinha, sabendo que eu não sei lê?
Pra que me mandai cartinha, sabendo que eu não sei lê?
Sabendo que eu não sei lê. 
Sem sabê que eu moro longe, prá que mode vem me vê?

Eu hei di morrer cantando no meu juízo perfeito,
Hei de ti vê que me enterre no jardim deste teu peito.
No jardim deste teu peito.
Eu hei di morrer cantando no meu juízo perfeito.

Eu vô pará ca viola pra descansar as mulhé.
Que os home não têm cansêra, quanto mais dança mais qué! 
Quanto mais dança mais qué!
Eu vô pará ca viola pra descansar as mulhé.                    
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PARTE IX - RESGATE DAS PARTITURAS
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PARTE X - RESGATE DAS COREOGRAFIAS
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COREOGRAFIA DAS DANÇAS

As coreografias do Passeado, da Tonta e da Retorcida apresentam duas 
evoluções padronizadas. Todas as três marcas iniciam e terminam da mesma 
maneira, como será descrito ao abordarmos uma a uma na sequência. A fim de 
tipificar os integrantes das danças, usaremos os termos conhecidos na linguagem 
fandangueira local, isto é, batedores para os homens e dançarinas para as mu-
lheres. 

Na abordagem coreográfica de cada uma das marcas, um texto explicativo 
-  acompanhado de ilustrações gráficas - servirá como base para que qualquer 
professor de dança, ou mesmo coreógrafo, possa remontar as mesmas a qualquer 
tempo e lugar.

 A evolução básica das marcas é fundamentada no padrão roda, a qual 
move sempre no sentido anti-horário, exceção feita ao elenco feminino no passo 
que denominamos pião (ou rodopio), que acontece na Retorcida.

As danças são realizadas em um tablado provido com um piso de madeira, 
cuja dimensão ideal se aproxima dos 64 metros quadrados. Quando em eventos 
diferenciados (clubes, salões comunitários e outros), que não possuam tablado, a 
adaptação ao local (dimensão e piso) terá que ser monitorada pela produção do 
evento. Importante salientar que a característica sonora peculiar ao Fandango é 
tamanco no assoalho de madeira, algo que já nasceu assim na origem.
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COREOGRAFIA DO PASSEADO

Assim como a Tonta e a Retorcida, o Passeado tem uma forma padrão ini-
cial, que chamaremos de ABERTURA. Este procedimento será descrito através 
de passos bem pontuais, para maior claridade coreográfica. 

Passo 1 – Formação de pares
Fora do espaço da dança (tablado, palco ou outros), batedores e dançarinas 

se agrupam em pares, de mãos dadas (mão direita masculina com mão esquerda 
feminina). Como primeiro par, sempre vem o mestre puxador e sua dançarina 
principal. 
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Passo 2 – Entrada dos batedores e dançarinas
Após anunciado o início do Fandango, ao primeiro toque do conjunto ins-

trumental (mesmo que seja só uma viola), os pares vão entrando, sempre manten-
do a lateral direita do espaço. A postura dos batedores é mais sóbria e recatada, 
enquanto que as dançarinas esbanjam graciosidade e sorrisos, saudando o público 
com seu braço direito. 

Passo 3 – Formação da ala lateral das dançarinas
Já na sequência dessa entrada, as dançarinas largam a mão dos batedores, 

uma após outra, e vão se deslocando para a lateral direita do espaço, formando 
uma ala, rosto virado para o centro.
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Enquanto a ala de dançarinas está sendo formada, os batedores seguem 
adiante, formando uma roda perfeita, abrangendo todo o espaço. A atitude dos 
batedores neste momento ainda é de bailar com passos simples, procurando se-
guir o ritmo da viola com movimentos corporais, ainda sem sapatear. 

Passo 4 – Formação da grande roda
Seguindo o fluxo da roda masculina anti-horário, quando o mestre puxa-

dor passa pela dançarina principal (que está postada na ponta da ala), a mesma 
se desloca, posicionando-se atrás dele, balançando a saia e dançando com graça. 
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O mesmo movimento é repetido sequencialmente pelas demais dançarinas, que 
também entram atrás de seus pares, completando, assim, a grande roda. Desta 
forma, fica composta a abertura padrão, comum às três danças.

   
Importante salientar que esses quatro passos iniciais de abertura somente 

serão repetidos quando houver um intervalo entre as danças e os batedores e dan-
çarinas saírem do espaço. Ao voltarem para a performance de uma nova dança, 
o ritual de abertura será repetido. Ao contrário, quando as três danças são pro-
gramadas para serem apresentadas em sequência, sem intervalo e sem saída do 
espaço, os três passos iniciais são suprimidos, sendo a segunda e a terceira danças 
iniciadas com a formação da grande roda. Após o gráfico que segue, continua a 
coreografia especifica do Passeado.
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Passo 5 – “Sai batendo”
Estando a roda completa (dançarinas atrás dos batedores), o violeiro dá o 

comando “Sai batendo”, ao que os batedores iniciam o sapateado. Dentro desse 
ritmo frenético, o violeiro começa a cantar a primeira estrofe da dança, cujo texto 
é o seguinte: “Leva a roda pra deante, leva a roda pra deante, meu senhor e dan-
çadô. Ao terminar a frase (encima da sílaba dô de dançadô), os batedores batem 
mais um compasso e meio, parando de sapatear para seguir o comando do violei-
ro que anuncia, “Passeia”. Quando cessa o sapateado, as dançarinas retardam o 
movimento e esperam que os batedores que estão atrás de si fiquem emparelhados 
com elas, pegando na mão esquerda dos mesmos. De mãos dadas, os pares esban-
jam alegria e graça, passeando e dançando suavemente ao som da viola.
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Passo 6 - Volteio
Enquanto os pares passeiam dançando, sem sapateado, o violeiro ataca de 

mais uma frase musical, a qual fecha a primeira estrofe da música e da poesia: 
“Meu senhor é dançadô, pelo toquei a cantiga, amor, eu fico por fiador.” No 
momento em que é ouvida a última nota da frase do cantador, a qual coincide 
com a sílaba dor (de fiador), os batedores atacam novamente de sapateado. Ao 
primeiro compasso do sapateado, os pares se agarram pelos braços (dançarina 
segura o braço esquerdo do batedor com a mão direita e o batedor segura o braço 
da dançarina com sua mão direita).98 Nesta posição, os pares realizam uma volta 
inteira sobre si mesmos, acompanhando o sentido anti-horário. No final da volta, 
as dançarinas são dirigidas para se posicionarem atrás dos batedores, seguindo a 
grande roda, com sapateado.

98 No Fandango não existe contato corporal. Isto só é permitido na Chamarrita.
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Esta evolução coreográfica, que resgata a grande roda inicial do “Sai ba-
tendo”, fecha o ciclo coreográfico padrão da dança do Passeado. O sapateado 
continua até que o violeiro cante a primeira frase da segunda estrofe da dança e, 
pela segunda vez, dê a voz de comando: “Passeia”.

Passo 7 – Saída das dançarinas e arremate dos batedores
A dança do Passeado é estruturada em base de sete estrofes. A primeira 

estrofe serviu de modelo coreográfico. Assim, considere-se mais seis repetições 
coreográficas exatamente iguais àquela. A única diferença está na sétima e últi-
ma estrofe. Ao término da última frase cantada dessa estrofe, “Pra descansá as 
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muié, que os home não tem cansêra, quanto mais dança mais qué”, os batedores 
retomam o sapateado e os pares realizam a volta sobre si mesmos, posicionando 
as dançarinas atrás dos batedores. A grande roda continua, porém agora com 
uma variante: ao comando da frase “Ô que chega”, anunciada pelo violeiro, as 
dançarinas vão se deslocando gradativamente, uma a uma, para a lateral direita 
do espaço, a exemplo do que foi feito na abertura, postando-se de frente para o 
centro da roda. Os batedores prosseguem em círculo, sapateando cada vez mais 
forte, acompanhados pelo violeiro e conduzindo a dança para o seu arremate fi-
nal. O arremate final acontece quando o sapateado é bruscamente interrompido 
por dois momentos, nos quais os batedores executam uma série de dois compas-
sos de palmeado. A dança termina com o vibrante aplauso da plateia.
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COREOGRAFIA DA TONTA

A dança da Tonta requer muita energia dos batedores, uma vez que nela o 
sapateado perdura desde o “sai batendo”, anunciado pelo violeiro, até o arremate 
final.

A evolução coreográfica é bem simples e apresenta apenas um movimento 
básico, o volteio, que acontece durante a grande roda, no final de cada estrofe 
cantada pelo violeiro.

Os quatro primeiros passos da dança da Tonta são os mesmos da dança do 
Passeado (isto, como anteriormente ressaltado, quando houver intervalo entre as 
danças). Passemos, então, ao quinto passo.

Passo 5 – Sapateado seguido de volteio
Estando a roda completa (dançarinas atrás dos batedores), o violeiro dá o 

comando “Sai batendo”, ao que os batedores iniciam o sapateado. Após alguns 
compassos de sapateado, o violeiro começa a cantar a primeira estrofe da dança, 
Todas as estrofes da Tonta são terminadas por um estribilho, cujo último verso 
é o seguinte: “Olha o sentido da Tonta, senhores, prá não errá!” A palavra “Ton-
ta” serve de chave para o único movimento repetitivo, que acontece sempre no 
final de cada estrofe. O movimento que ocorre nesta hora já é nosso conhecido 
(volteio). Ao ouvir a palavra chave “Tonta”, a dançarina volta-se para o batedor 
que está às suas costas, formando com ele um par abraçado, girando uma volta ao 
redor de si mesmos, no sentido anti-horário. Ao final da volta inteira, a dançarina 
posiciona-se agora atrás do seu par batedor, o qual segue a grande roda, sempre 
sapateando. A forma de se abraçar do par já foi descrita no Passo 6 do Psseado. 

Originalmente, a dança da Tonta é composta por oito estrofes. Isto signifi-
ca dizer que serão mais sete repetições deste presente passo. Resumindo, grande 
roda sapateada intermitentemente e volteio dos pares na hora da palavra chave, 
“Tonta”.
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Passo 6 – Saída das dançarinas e arremate dos batedores

Após o volteio dos pares na última estrofe, o violeiro anuncia o final da 
dança, “Ô que chega!”. Seguindo a roda girando, as dançarinas vão se deslo-
cando gradativamente, uma a uma, para a lateral direita do espaço, a exemplo 
do que foi feito na abertura do Passeado, postando-se de frente para o centro 
da roda. Os batedores prosseguem em círculo, sapateando cada vez mais forte, 
acompanhados pelo violeiro e conduzindo a dança para o seu arremate final. 
O arremate final acontece quando o sapateado é bruscamente interrompido por 
dois momentos, nos quais os batedores executam uma série de dois compassos 
de palmeado. A dança termina com o vibrante aplauso da plateia.



| 186 |



| 187 |

COREOGRAFIA DA RETORCIDA

Similar à Tonta, a evolução coreográfica da Retorcida é baseada em apenas 
um movimento para cada intervenção estrófica do canto do violeiro. São oito 
estrofes, portanto, oito movimentos iguais. O movimento está concentrado em 
duas etapas distintas: o pião (ou rodopio) e o volteio. 

A chave para o início do pião está no início de cada estrofe cantada pelo 
violeiro: começou a cantoria, começa o pião. A chave para finalizar o movimento 
com o volteio está no final de cada estrofe: o violeiro cantou a última nota do 
último verso da estrofe, começa o volteio.   

Importante ressaltar que a coreografia das danças que estamos abordando é 
imutável, pois veio com a tradição. O que pode sofrer variantes se relaciona com o 
número de estrofes cantadas (que podem ser reduzidas ou aumentadas) e na ques-
tão poética das letras das melodias, que, como se sabe, no folclore ficam subor-
dinadas ao gosto e tendência dos violeiros cantadores, os quais, por tradição, são 
grandes improvisadores. Segundo as vozes comunitárias de Itapoá, Bertodinho 
era um grande mestre da improvisação. Na linguagem fandangueira existe uma 
frase soberana, que deve ser altamente considerada: “Um bom violeiro cantador 
deve saber improvisar versos”.   

A coreografia completa da dança da Retorcida envolve elementos comuns 
e outros específicos, conforme a evolução dos passos. Um ponto comum se refere 
ao sapateado, o qual, assim como na dança da Tonta, segue intermitente do co-
mando inicial “sai batendo” até o arremate final.

A dança abre com o modelo padrão, já citado no Passeado e na Tonta. 
Os quatro primeiros passos de abertura permanecem inalterados e são seguidos 
fielmente (isto, como anteriormente ressaltado, quando houver intervalo entre as 
danças).  Passemos, então, diretamente ao quinto passo.

Passo 5 – Sapateado com a evolução dos movimentos pião e volteio
Estando a roda completa (dançarinas atrás dos batedores), o violeiro dá o 

comando “Sai batendo”, ao que os batedores iniciam o sapateado. Após alguns 
compassos de sapateado, o violeiro começa a cantar a primeira estrofe da dança. 
Ao primeiro verso cantado, a dançarina dá um passo para trás (giro à direita no 
sentido relógio), ficando, assim, de frente para o batedor que estava às suas costas. 
Na sequência deste movimento, ela já encontra o braço esquerdo levantado do 
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batedor, com a mão espalmada para baixo. Sem interromper seu giro, ao com-
passo da dança, a dançarina imediatamente encosta os dedos esticados da sua 
mão direita na palma da mão esquerda do batedor, à guisa de eixo, rodopiando 
graciosamente ao redor de si mesma, no sentido relógio. Esta evolução perdura 
por aproximadamente oito giros.  
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Quando o violeiro termina de cantar a estrofe, os pares se unem pelos bra-
ços e executam o volteio, que coloca a dançarina para trás do batedor, como tem 
sido descrito anteriormente. Daí, segue a grande roda sapateada, até que o violei-
ro inicie uma nova estrofe, na qual acontecerá a repetição da mesma coreografia. 

 

Passo 6 – Saída das dançarinas e arremate dos batedores

Após o volteio dos pares na última estrofe (no caso a oitava que registra-
mos na poesia), o violeiro anuncia o final da dança (Ô que chega!). Seguindo a 
roda girando, as dançarinas vão se deslocando gradativamente, uma a uma, para 
a lateral direita do espaço, a exemplo do que foi feito na abertura do Passeado, 
postando-se de frente para o centro da roda. Os batedores prosseguem em círcu-
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lo, sapateando cada vez mais forte, acompanhados pelo violeiro e conduzindo a 
dança para o seu arremate final. O arremate final acontece quando o sapateado 
é bruscamente interrompido por dois momentos, nos quais os batedores execu-
tam uma série de dois compassos de palmeado. A dança termina com o vibrante 
aplauso da plateia. 

As três danças contidas nesta edição apresentam um formato padrão, tra-
zido pelos antepassados, cultivado pelos seus descendentes e pelos atuais fan-
dangueiros. Em linhas gerais, as coreografias são simples e têm pontos comuns 
no que concerne ao seu início e final, os quais são verdadeiramente similares. As 
diferenças internas estão concentradas nas evoluções do Passeio de mãos dadas, 
no Volteio e no Pião. A conquista de um eventual resgate futuro de danças que 
se perderam no passado provavelmente manterá este padrão simples do modo de 
bailar do povo caiçara.
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EPÍLOGO
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UMA PROSA COM SABOR DE FINALE

Nesta terra abençoada, onde mora o Tiê-sangue, sempre livre a pipilar, 
galho em galho, no frescor das cerradas verdes glebas de matizes multicores - da 
Mata Atlântica símbolo - o faceiro rubro-negro esvoaçante brinda auroras com 
monódico cantar, a embalar a doce  brisa, que transporta em sua paleta o suave 
zéfiro, arrebatado pelo desejo de encontrar serenas ondas a marulhar junto a 
frondosas figueiras, nas tépidas areias outrora pisadas por bravos guerreiros do 
mar, nativos caiçaras pescadores, intrépidos aventureiros das águas turbulentas 
do entorno das terras banhadas pela formosa Babitonga. 

Arrebatadora paisagem, horizonte sem fim, sonhadora miragem, orla dou-
rada, verde azulada, resplandecente à luz do soberano Apolo, guardião das mor-
nas águas que aqui giram, a beijar cálidas praias em manhãs de céu de anil.

Itapoá, este paradisíaco pedaço de chão litorâneo catarinense repleto de 
belezas naturais, preserva, ainda hoje, características físicas e uma aura folcló-
rica inspiradora, que nos remetem à sua gênese. A sensação de liberdade e paz 
infinda que se sente ao mirar a vastidão das águas, frente ao mar aberto, ouvindo 
o bramir incessante do majestoso oceano a cadenciar, com maestria, o intermi-
nável bailado das fragorosas ondas debruçando-se sobre extensas e acolhedoras 
faixas de areia, desperta nosso imaginário para além de um simples momento 
de reflexão acerca de nossa pequenez diante da grandiosidade da mãe natureza. 
Nasce, outrossim, o desejo de partirmos numa viagem ao passado, na tentativa de 
conhecer a história e desvendar os mistérios deste místico e encantador lugar. Foi 
nesta atmosfera de envolvimento físico e espiritual com Itapoá que mergulhamos 
de corpo e alma na busca de elementos sólidos para realizar este trabalho de re-
gistro literário do principal fato folclórico da terra, o Fandango.   

Da concepção da ideia de resgatar o Fandango de Itapoá,99 desafio que me 
foi lançado pela prefeitura do município, até o fechamento de dados textuais, 
inserção de ilustrações fotográficas, de partituras e de gráficos de coreografias, 

99 O principal artífice da ideia de resgatar o Fandango de Itapoá chama-se Marlon Roberto Neuber, 
prefeito do município na gestão 2017-2021. Em 08 de agosto de 2018, um grupo de câmara da Orquestra 
Sinfônica de Santa Catarina, sob a regência do autor deste volume, esteve abrilhantando o evento Toque 
de Natal do município. Durante o evento, o prefeito expressou sua vontade de resgatar o fato folclórico 
para o município, uma vez que o mesmo estava desaparecendo. No ano seguinte, 2019, assumi o compro-
misso de realizar o trabalho, o qual agora apresenta sua conclusão.
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foi percorrido um longo caminho na busca de informações in loco, que consistiu 
prioritariamente na coleta de depoimentos e entrevistas junto a fandangueiros 
e fandagueiras remanescentes e suas famílias. Uma complementação de dados 
biográficos, históricos e de outros aspectos inerentes ao tema foi compartilhada 
com informantes conhecedores da matéria, residentes no município e fora dele. 
Ao longo da pesquisa, foi realizado um farto registro de áudios, fotos e vídeos dos 
entrevistados e seus depoimentos.

Momentos poéticos (Itapoá inspira poesia) mesclados a insumos históricos, 
pontilhando a vida da Itapoá do passado e seu crescimento como município, 
foram elementos abordados propositadamente para situar o leitor no mundo má-
gico onde nasceu e se desenvolveu o único fandango caiçara catarinense.

No decorrer da análise da coleta de dados, chegou-se à conclusão de que a 
família Neres do Rosário foi o mote principal de toda a saga fandangueira vivida 
na região. A árvore genealógica desta família, apresentada em gráfico especial 
indicando fandangueiros e fandangueiras através das gerações, serve de suporte 
inquestionável para esta conclusão.

Ponto importante do discurso fandangueiro aqui contido, foi o desejo de 
destacar, cronologicamente, as principais figuras que integraram o fato folclórico 
através décadas, incluindo o momento atual. A história de vida dessas persona-
gens emblemáticas fandangueiras reveste-se de grande importância cultural para 
o município e, certamente, servirá de exemplo e estímulo para novas gerações de 
batedores, dançarinas e violeiros cantadores do amanhã.  

Concluindo, acreditamos ter atingido nossa meta de colocar à disposição 
da sociedade uma obra que se destina a preservar a memória do Fandango de 
Itapoá e suas personagens, bem como a servir de manual técnico seguro para sua 
restauração através de futuras ações de resgate.

 Resgatar não é somente registrar. A partir deste precioso conteúdo lite-
rário, espera-se que um pacote de ações positivas seja pensado e implantado no 
município, tendo como meta prioritária um novo ressurgimento do nosso gigante 
cultural popular temporariamente adormecido.

O poder público e a sociedade unida poderão transformar este sonho per-
dido em uma nova realidade. Será o magnífico RESGATE!
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