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Cinco espetáculos inéditos que celebram o folclore e a cultura popular brasileira 

compõem a série “A OSB do Brasil”, que a Orquestra Sinfônica Brasileira leva  

aos palcos do Rio de Janeiro entre setembro e dezembro de 2021. A experiência  

"A OSB do Brasil", no entanto, também pode ser vivida fora das salas de espetáculo 

e o público infantojuvenil é contemplado pelas ações da série com o lançamento 

deste e-book sobre os gêneros folclóricos celebrados na série de espetáculos. 





Já estava quase escurecendo. Os jovens 

Ana, Antonio e José estavam cansados 

da viagem, mas não conseguiam pegar no 

sono com os solavancos que o carro dava 

na estrada de terra. Eles moravam no Rio 

de Janeiro e iriam passar o fim de semana 

no sítio do avô de Antonio, na serra. O 

pai do menino dirigia o automóvel com 

cuidado, mas o caminho era realmente 

muito cheio de buracos.

Lá pelas sete da noite, finalmente 

chegaram, jantaram e foram conversar 

um pouco junto à lareira, antes de 

se recolherem aos seus quartos. Ana 

estava preocupada:

 – Vocês acham mesmo que foi uma boa 

ideia termos vindo? Lembrem-se que a 

gente tem que entregar o trabalho sobre a 

música folclórica brasileira na segunda-

feira. A professora de artes é muito cri-

cri e não tolera atrasos.

 – Fica tranquila, Ana. – disse José. – 

Amanhã a gente pesquisa tudo na internet  

e resolve o problema rapidinho...

 – É o jeito, né? – respondeu a menina.

Depois relaxaram, se despediram e 

foram dormir.



No outro dia, amanheceram dispostos 

e descansados. Mas, no café da manhã, 

já se via que algo estranho estava 

acontecendo. Antonio chegou atrasado 

à mesa e não estava lá com uma cara 

muito boa. Virou-se para os amigos  

e explicou o problema:

 – Galera, acho que estamos encrencados 

até o pescoço...

 – Como assim? – quis saber José.

 – Acordei cedo, fui ver minhas 

mensagens e... nada. Nada de sinal! Fui 

então perguntar ao vô Rubens o que 

estava acontecendo e ele me disse, na 

maior tranquilidade: caiu uma árvore 

em cima da antena da internet rural 

e estamos sem sinal de internet desde 

quinta. O pessoal da empresa disse 

que só podem vir consertar o troço na 

SEGUNDA FEIRA! 

Ana se apavorou:

 – Mas nós voltamos pro Rio só no 

domingo à noite! E o trabalho é pra 

segunda de manhã!

 –Pois é... – disse Antonio. – Falei com o 

meu pai e ele disse que não vamos poder 

voltar antes, que deveríamos ter feito  

o trabalho antes de viajar... essas coisas...



Sem meios para resolver o problema, os três tentaram aproveitar o dia da 

melhor maneira: tomaram banho de cachoeira, andaram a cavalo, pescaram 

na represa e se deliciaram com uma bela travessa de milho assado na brasa, ao 

fim da tarde de sábado. Após o jantar, o avô de Antonio acendeu uma fogueira 

e todos ficaram por um tempo ao redor dela, ouvindo os sons melodiosos da 

viola do seu Rubens.

Lá pelas dez da noite, os adultos se despediram e foram para o interior da casa. 

Os garotos pediram para ficar mais um tempinho e, apesar do belo dia que 

haviam passado, a preocupação com o trabalho era muita. Antonio falou:

 –Se ainda fosse um assunto que a gente entendesse um pouco... mas não sabemos 

nada sobre essa tal música de raiz. Eu mesmo, só curto hip hop.

 – E eu, pop coreano. – confessou José..

 – E eu, música clássica. – disse Ana. Seu pai era violinista da Orquestra Sinfônica 

Brasileira e ela própria estudava violino desde os cinco anos de idade.



Estavam conversando quando ouviram 

um gritinho de criança. Apuraram bem 

o ouvido e puderam entender o que  

a voz dizia:

 –Socorro! Me ajudem!

Curiosos, Ana, José e Antonio se 

aproximaram do poço. A voz vinha de 

lá. A criança – ou seja lá quem fosse – 

tinha caído no buraco e não conseguia 

sair. Eles, então, rodaram a manivela e 

baixaram o balde até o fundo. Depois o 

puxaram para cima e, para sua surpresa, 

viram que haviam salvo um... saci!

O molequinho agradeceu emocionado 

e explicou:

 – Eu estava fazendo umas estripulias 

aqui perto e, distraído, acabei caindo 

no poço. Obrigado, amigos. Mas agora 

me digam: como posso retribuir o 

favor a vocês?



 Ana respondeu, desanimada:

 – Valeu a intenção, mas o nosso maior 

problema você não tem como resolver.

 E contou ao saci sobre o trabalho da 

escola. O moleque deu uma risadinha 

marota e disse:

 – Mas vocês não sabiam que sou um 

especialista em música folclórica? Afinal, 

eu mesmo sou uma criação da cultura 

popular, não é mesmo?

 – Mas a gente tem que escrever sobre 

cada uma das cinco regiões do Brasil. – 

explicou José.

 – E isso lá é problema pra um saci? – 

disse o moleque. – Vamos ver isso ao vivo 

e agora mesmo. Topam?

 – Como assim, ao vivo? – quis saber Antonio.

 – Você já vai entender. – disse o saci. – Por 

qual região vocês querem começar?

 – Sei lá... Que tal pela nossa própria região 

Sudeste? – arriscou Ana, 

 – Que seja! – disse o saci.



 Ele então tirou sua carapuça vermelha da cabeça 

e começou a girá-la com força, dizendo:

 – Estou formando um redemunho de vento.

 – A palavra certa não é redemoinho? – 

perguntou Antonio.

 – Meu caro, respeite o falar do povo! Nem 

sempre a cultura popular usa as palavras que 

estão no dicionário. Mas o povo sabe o que diz. 

– respondeu o saci.

 Um círculo de vento começou a se formar ao 

redor dos quatro e, quando já estava bem forte, 

o saci recitou um daqueles versinhos mágicos 

que só os sacis conhecem:

 Redemunho, redemunho,

 Um favor você nos preste:

 Leve a gente sem demora

 Pra uma festa do SUDESTE.



Uma explosão se ouviu e eles se viram levados pelos ares, como 

num passe de mágica. No segundo seguinte, foram surgir em 

meio a uma animada roda de jongo, na localidade da Serrinha, 

no Rio de Janeiro. Ao som de atabaques e tambores, dançarinos se 

revezavam em uma dança muito animada. As mulheres vestiam 

saias compridas, feitas de tecidos coloridos e esvoaçantes.

 O saci explicou:

 – O Jongo reproduz batuques e danças trazidas da África. É tido 

como um dos ancestrais do samba. Mas, vejam bem: o jongo é 

apenas uma das manifestações de música popular do Sudeste. 

Temos também os congos, as rodas de Partido Alto, com seus 

versos de improviso e muitos outros mais. Além disso, no interior 

de Minas e São Paulo, também encontramos as modas de viola, 

que falam das saudades e dos amores da gente do campo.

 Ficaram ali por mais meia hora. Já estavam se empolgando 

e arriscando uns passos de dança com aquele ritmo gostoso, 

quando o saci iniciou um novo redemoinho de vento e cantou:

 

 Redemunho, redemunho,

 Nessa noite escura e azul,

 Leva a gente, nesse instante,

 Para ver a região SUL.



 Na mesma hora foram levados para uma festa 

de Fandango Caiçara, no litoral sul do Paraná. 

Os participantes eram de uma comunidade de 

pescadores e dançavam em roda, obedecendo 

as instruções de um mestre de danças.

 – Nossa! Me lembra até os comandos de uma 

quadrilha de São João. – disse Antonio.

 O ritmo era animado e os músicos tocavam 

com violas e rabecas rústicas, feitas de uma 

espécie de madeira branca e macia pelos 

próprios pescadores.

 – Essas rabecas lembram muito o meu violino. 

– disse Ana. – Aposto que eu não me sairia tão 

mal nessa orquestra!

 O saci explicou que essa era uma dança típica 

do litoral, mas, no interior de outros estados do 

Sul, a gente encontra uma grande riqueza de 

ritmos, muitos deles trazidos pelos imigrantes 

europeus para Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, como a Chula, o Chote-Carreirinha e muitos 

outros. Os meninos prestavam atenção a tudo e, 

mais uma vez a viagem prosseguiu. Um novo 

redemoinho e o saci comandou:

 Redemunho, redemunho,

 Vamos já pro CENTRO-OESTE,

 Ver como é que o povo canta,

 Como dança e até se veste.



Dessa vez surgiram em meio à uma dança de Catira. 

A Catira é dançada em Minas e Goiás e os dançarinos 

formam duas filas, uma de frente à outra, com uma 

dupla de violeiros na cabeceira. Eles acompanham 

a música com batidas de palmas e sapateando sobre 

um tablado de madeira. As palmas e as pisadas criam 

um ritmo interessantíssimo e contagiante.

 Ana estava maravilhada:

 – Pois é: a gente fica lá nas nossas cidades achando 

que sabemos de tudo e nem percebemos a riqueza de 

músicas e tradições espalhadas por este Brasilzão!

 Num piscar de olhos já partiam no próximo 

redemoinho. Bastou o saci cantar:

 Redemunho, redemunho,

 Estes jovens são de sorte!

 Leve a gente, rapidinho,

 Para a tal região NORTE!



Agora eles estavam num galpão enorme onde centenas 

de operários trabalhavam animados, costurando 

fantasias, carros alegóricos e enfeites para a Festa 

do Boi de Parintins. Esse evento acontece todos os 

anos e atrai para a cidade milhares de pessoas e pode 

se comparar em tamanho ao desfile das escolas de 

samba do Rio de Janeiro. 

 Mas a região Norte tem também muitos outros 

atrativos musicais típicos, como o Carimbó, no 

Pará e a Ciranda do Norte, uma dança também 

paraense, que é praticada no mês de Junho, junto 

com as festas juninas. Temos também muitas festas 

de origem indígena, que seguem sendo celebradas 

por toda a Amazônia.

 – Nossa! Quero conhecer tudo isso! – maravilhou-

se José.

 – Fico feliz em ver vocês tão interessados. – sorriu 

o saci. – A música de raiz é um universo fascinante. 

Pena que a noite de hoje seja tão curta e nós já 

estejamos de partida para o:

Redemunho, redemunho,

Ventinho “cabra da peste”.

Leve a gente, rapidinho,

Para a região NORDESTE!



O pé de vento agora os levou à cidade de 

Caruaru, em Pernambuco, justamente 

na hora em que um grupo de forró se 

apresentava na festa de São João de 

lá, uma das mais famosas do Brasil. 

O povo lotava a arena de shows  

e dançava com vontade. O Nordeste é 

riquíssimo em ritmos musicais. Tem 

o frevo, o Maracatu, o xaxado. Vixe! 

É muita festa! Tudo levado ao som de 

tambores, rabecas e, os famosos “trios 

pé-de-serra”, formados por sanfona, 

zabumba e triângulo.

Os garotos gravavam e filmavam tudo com 

seus telefones. Estavam maravilhados 

com tantas novidades. O dia agora já 

estava quase amanhecendo e o saci falou:

 – Hora de voltar, galera. O sol já está 

para nascer e nós, criaturas da noite não 

nos damos muito bem com tanta luz.



 O último redemoinho os trouxe em segurança para o sítio do avô 

de Antonio. Todos agradeceram, abraçaram e se despediram do saci, 

que sumiu na mata, todo serelepe.

O trio nem dormiu direito, empolgados como estava. Passaram o 

domingo inteiro reunidos ao redor do notebook do José e escreveram 

um super trabalho, todo ilustrado com as fotos que haviam tirado.

 Nem é preciso dizer que tiraram a maior nota da turma e isso se 

explica: quando falamos do que VIMOS e OUVIMOS, descrevemos 

tudo com muito mais emoção e detalhes.

 E, se vocês não tiverem a sorte de encontrar um saci com 

redemoinhos mágicos, nós os convidamos para assistir aos vídeos e 

apresentações da Orquestra Sinfônica Brasileira, na série A OSB do 

Brasil, que nos transportará em imaginação, cores e sons, por todo 

esse universo encantado da música de raiz brasileira.

Redemunho, redemunho,

Leva eu, leva você,

Para viajar pelo Brasil

Com a querida OSB!

Fábio Sombra e Daniela Fossaluza





@osbrasileira @orquestrasinfonicabrasileira youtube.com/sinfonicabrasileira


