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AS FESTAS  DE  PEÃO  DE   BOIADEIRO NA REGIÃO DE 
RIBEIRÃO PRETO 

  
 

Maria Creuza Gonçalves1

  
 

A intensificação do capitalismo2 no campo transformou as pequenas cidades da 

região interiorana de Ribeirão Preto e o modo de vida dos seus moradores. A proliferação 

de novas formas de consumo associadas ao lazer3 foi uma das principais marcas dessa 

mudança. Considerando, apenas , os eventos com periodicidade anual. As feiras 

agropecuárias e as festas de peão de boiadeiro são, sem dúvida, as formas de lazer que 

mais se desenvolveram na região. 

 A disseminação do gosto pelo rural através da moda country e o crescente 

mercado de animais na região4, através das feiras e exposições , que existiam desde o 

início do século, proliferaram fortemente, impregnados do sentido do lazer e da diversão, 

constituindo um novo mercado ligado às atividades agropecuárias. 

O presente trabalho pretende analisar as Festas de Peão de Boiadeiro e o Rodeio: 

da origem à sua negação, procurando contribuir para a compreensão das Festas do Peão 

de Boiadeiro, enquanto mercantilização do lazer na sociedade caipira5, imposto pelo avanço 

do assalariamento6 dos trabalhadores rurais, na Região de Ribeirão Preto, a partir da 

década de 80, do século passado. 

 Expulso do campo , sem sua roça de subsistência , o trabalhador rural foi 

largamente exposto a lógica das relações mercantis. A intensificação do capitalismo7, no 

campo orquestrado pela agroindústria canavieira, nesta região, a partir da década de 80 do 

século passado, forneceu as bases para a alteração das relações sociais nas pequenas 

cidades da região, uma vez que, ao impulsionar o trabalhador rural a mudar para a cidade, 

tendo que continuar trabalhando no campo, acirrou a contradição capital trabalho. E esta 

                                                 
1 USP mareuza@bol.com.br 
2 LENCIONI,Sandra:1984:163 
3 ELIAS,Denise:1996:151 
4 ROSSINI,Rosa Ester: 1999,218. 
5  (...) O avanço do assalariamento dos trabalhadores extinguindo a roça de subsistência colocava 
progressivamente a reprodução do trabalhador na órbita do consumo mercantil. Todo o tempo de 
trabalho  passou cada vez mais a tempo de trabalho para o outro. (...)De tal forma se desenvolveu a 
mercantilização da sociedade que a urbanização da reprodução do trabalho acabou por levar a 
institucionalização também , das formas de lazer desse trabalhador. Praça de esportes, clubes e 
campos de futebol se fazem presentes na cidade. A urbanização acabou por fazer com que também 
as práticas desportivas e o lazer fossem disciplinados e incorporados institucionalmente ao uso da 
cidade. LENCIONI, Sandra:1984:163. 
6 Idem. 
7 Ibidem.  
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submissão, das pessoas e coisas à lógica do dinheiro, mudou profundamente as relações 

sociais nestas cidades , repercutindo diretamente no modo de organização de suas festas . 

Para que pudéssemos avançar nossa análise das Festa do Peão Boiadeiro, tornou-

se necessário uma reconstrução histórica dos processos sociais relacionados à evolução da 

mercantilização do lazer nas cidades interioranas da Região de Ribeirão Preto. Vimos que, o 

avanço do assalariamento do trabalhador rural nesta região, resulta na mercantilização da 

sociedade caipira dessa região, e que o lazer não ficou a margem, este foi 

institucionalizado8e mercantilizado pela indústria do entretenimento. 

 Tentamos, na pesquisa, compreender como as Festas do Peão Boiadeiro, mesmo na 

pequena cidade é produzida para atender interesses de diferentes segmentos sociais, 

revelando assim o grau de complexidade das relações sociais nessas, pequenas cidades, 

mediada pela presença de diferentes segmentos sociais. 

Para que nossa argumentação fluísse dividimos a pesquisa em quatro capítulos: As 

Festas de Peão e o Rodeio; A Festa do Peão de Jardinópolis; A organização das Festas de 

Peão e o Rodeio e Os freqüentadores das Festas de Peão e o Rodeio. Procuramos 

apreender, na estruturação desse trabalho, a exemplo de Odete Seabra9, as três dimensões 

da forma da Festa: a cultura tradicional, a invenção de tradições e o espetáculo. 

                                                 
8 Ibidem. 
9 Em  O irredutível da Festa , Odete Seabra vê três dimensões da festa: (...)A festa na cultura 
tradicional, A festa como invenção de tradições e A festa no espetáculo. (...) nas ciências 
humanas , a festa tem um lugar central na antropologia; porém há muitas indagações  a serem 
feitas  sobre a festa como fenômeno histórico, social e político. Assim sendo é impossível 
ignora-la como tema e como problema no mundo contemporâneo. Mesmo porque o como  
cada sociedade consegue construir o seu devir combinando aquilo que lhe é próprio e 
essencial, em relação às determinações gerais da formação social capitalista, desde há quatro 
séculos, discernir como se espacializam essas relações, pode contemplar o interesse de uma 
Geografia que reconhece o sentido da mundialização e de muitos dos graves dilemas no 
presente. Minha hipótese é que no movimento da propriedade, da apropriação e da opressão, 
manifestam-se os conteúdos da festa; logo a análise se situa no movimento destes três níveis 
sendo que, um se expressa imediatamente no outro(...) Na  festa  da cultura tradicional (...) a  
rusticidade do catolicismo: a festa do divino, o reisado, congada, rosário, procissão das almas, 
procissão da serração da velha... (...)O catolicismo rústico era feito de muita reza, de muitos 
ritos, de muita festa, de pouca fé e nada de doutrina.Na festa como invenção de tradições ( ...) 
sobre os fundamentos de uma cultura rústica, que no Brasil correspondia a especificidades 
regionais(...) Mas a invenção das tradições no plano das práticas civis, tinha, obviamente o seu 
correspondente no plano das práticas econômicas. A sociedade de mercado conseguiu 
generalizar o sistema de trocas e evoluiu para um sistema de trocas simbólicas 
mercantilizadas(...). Interessa neste momento esclarecer que na formação social capitalista, a 
generalização das mercadorias alcançou os resíduos da cultura material e simbólica e com eles 
estabeleceu os nexos de equivalência; pois, como a invenção de tradições não pára e nestas 
circunstâncias incide sobre o uso do tempo fracionando-o sem cessar, esta circunstancia é que 
permitiria, como agora, separar das práticas sociais momentos singulares para produzi-los 
como espetaculares. Enfim, enquanto o Brasil era uma sociedade de base agrária, as tradições 
da cultura rústica eram alimentadas nos lugares de nascimento: no mundo rural. Com as 
migrações nacionais, como se sabe em direção às cidades, lugar de “invenção de tradições” 
mesmo que tenha lugar um certo e justo estranhamento da vida urbana, há inevitavelmente, a 
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Nosso ponto de partida foi a indagação do conteúdo das Festas do Peão de 

Boiadeiro e Rodeios, fato este que instigou-nos ao resgate da origem do rodeio e da 

pecuária nas fazendas da Região da Alta Mojiana. Deste modo, analisamos a origem das 

Festas de Peão e Rodeio nessa região, localizando aí a cultura tradicional na lida do peão 

com o gado e nos rodeios das fazendas dessa região. 

Tratamos da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos enquanto evento modelar das 

Festas de Peão e Rodeio no Brasil, do confinamento bovino e do melhoramento genético do 

gado, na região de Ribeirão Preto, fomentando a produção de feiras, eventos agropecuários 

para venda desses animais de raça e Festas de Peão e Rodeios . 

Analisamos a Festa de Peão de Boiadeiro e o Rodeio da cidade de Jardinópolis, 

onde destacamos a origem da festa e a atuação do CTG’s10Portal Raízes, na organização 

da Cavalgada e da V Festa do Peão de Boiadeiro de Jardinópolis, no ano de 2001, e a 

invenção da tradição gaúcha para o mercado de rodeios. 

A inserção da Festa do Peão de Boiadeiro de Jardinópolis no mercado das Festas de 

Peão e rodeios, no final da década de 90, do século passado, se dá a partir da 

intensificação do capitalismo no campo orquestrado pela agroindústria da cana-de-açúcar, 

na Região de Ribeirão Preto e que a partir da década de 80 , a intensificação do capitalismo 

no campo, ao expulsar este trabalhador para a cidade , extinguindo sua roça de subsistência 

colocou progressivamente sua reprodução na órbita do consumo mercantil e de tal forma se 

                                                                                                                                                         
tendência a uma síntese que permite o reencontro com a festa. Em, “Não há terra para plantar 
neste verão”, José de Souza Martins viu o migrante reencontra-se com a festa no futebol (...) 
Quanto a festa no espetáculo diz  a autora que:  Progressivamente a festa foi sendo separada 
da vida e adquirindo foro de função especializada. Mas, mesmo assim, sempre querida e 
pretendida. Nem poderia ser de outra forma porque, seja como for, o limite de funcionalização 
da festa é a apropriação que ela possa permitir (...) o empobrecimento da vida vivida, a sua 
fragmentação em esferas cada vez mais separadas orientadas pelas necessidade de trabalho, 
dos vínculos restritos da família e a necessidade de lazer, demonstram a perda de unidade da 
vida social. O espetáculo consiste na recomposição no plano da imagem (...)No espetáculo, os 
indivíduos se encontram como seres separados. Em decorrência as formas das relações, os 
produtos, as coisas, a comunicação social levam a estetização da vida social. Guy Debord, em a 
Sociedade do Espetáculo, levou às últimas consequências estes raciocínios. Não deixou 
despercebido a continuidade ou analogias com as velhas religiões: A velha religião havia 
projetado o poder do homem no céu; um Deus se opunha ao homem como entidade 
estrangeira. O espetáculo realiza a mesma operação na terra: a recomposição pela imagem 
realiza a forma da mercadoria como abstração destinada a se concretizar e por isso, enquanto 
em suspensão comporta um mundo de mediações.   SEABRA, Odette  Carvalho de  Lima. O 
Irredutível da Festa.  (CD) XIII Encontro Nacional de Geógrafos- João Pessoa, 21 a 26 de 
Julho de 2002. 

 
 
10 . Centro de Tradições Gaúchas 
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desenvolveu essa mercantilização da sociedade de Jardinópolis, que a urbanização da 

reprodução do trabalho levou a institucionalização11também de suas formas de lazer. 

Analisamos os organizadores das Festas de Peão e o Rodeio e vimos que o nível de 

estratificação do consumo nas Festas do Peão de Boiadeiro e Rodeios e demais eventos 

agropecuários, está diretamente relacionado ao nível das empresas que compõem a 

organização do evento e a relevância econômica dos seus patrocinadores . 

Neste contexto, hierarquizam-se as atividades desses eventos em nucleares e 

complementares e em produtores originais e produtores associados ; uma vez que os 

órgãos estatais conformam, em geral, as primeiras atividades e as primeiras produções e 

juntos : Produtores Originais e Produtores Associados conformam os agentes da 

organização e mercantilização da festa e do espetáculo. 

A Agrishow12,por exemplo, só realiza atividades nucleares e os shows sertanejos são 

proibidos nesta mostra , que procura atrair somente agricultores profissionais. Já em 

Jardinópolis , as atrações nucleares da Festa do Peão de Boiadeiro, são os shows e 

rodeios, consideradas atividades complementares nos eventos modulares: Uberaba e 

Barretos e proibida na Agrishow. 

 Tratamos dos freqüentadores das Festas do Peão e o Rodeio e observamos que 

estes se relacionam no espaço público da festa , segmentados em frações de classes 

sociais e que as griffes countries cumprem o papel de segmentar quem pode se relacionar 

com quem, no espaço público da festa. 

Entretanto, acreditamos que nas Festas de Peão de Boiadeiro e Rodeios, a 

contradição basilar ou o seu ponto de virada foi a transformação do peão de boiada em 

peão de boiadeiro. 

 E que isso se deu à partir da década de 80, do século passado, com a 

institucionalização e internacionalização13 das Festas de Peão e o Rodeio do Brasil. Quando 

o primeiro14peão brasileiro vai fazer curso de montaria nos Estados Unidos e traz técnicas 

                                                 
11 LENCIONI, Sandra:1984:163. 
12 Agrishow ( Feira de tecnologia Agrícola e de Negócios com demonstração de campo). 
‘Agrishow’ atrai os agricultores profissionais. (...) Ao contrário da maioria das feiras rurais, a mostra 
despreza os shows sertanejos e procura atrair somente os agricultores profissionais. Cerca de 150 
empresas participam da mostra, exibindo no campo suas máquinas  e equipamentos , como 
colheitadeiras, tratores e arados, sistemas de irrigação e ensiladeiras (...) Folha de São Paulo- 
Agrofolha – Terça-feira, 7 de março de 1995. Apud. ALEM, João Marcos.!996:238. 
13  (...) a internacionalização do  rodeio veio com o início das montarias em touro em 1983 
http:/www.independentes.com.Br?link.phd?xopcao=1) 30.08.2003. 
14 .Em 1979, Milton Barbosa Santiago, o “Djangão”, peão de rodeio (primeiro cowboy brasileiro a 
conseguir a carteira da PRCA – Professional Rodeo Cowboys Association) , vai pela primeira vez aos 
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de montaria americana para o Rodeio do Brasil. E em 1983 , ocorre o primeiro rodeio 

internacional no Brasil. Essas inovações significavam sobretudo a imposição de normas 

internacionais e padronizadas para as Festas de Peão de Boiadeiro e o Rodeio, cuja técnica 

específica passa a excluir da competição os peões de boiada, acostumados à prática rústica 

de montaria aprendidas na fazenda. 

A análise das Festas de Peão de Boiadeiro e o Rodeio: da origem à sua negação, 

permitiu desvendar e revelar, não só as mudanças e tendências de transformações das 

Festas de Peão de Boiadeiro, mas principalmente as resistências e permanências dos 

fenômenos que se afirmam na festa: a presença rústica do bóia-fria15 frente ao cowboy na 

griffe country. 

As festas com sua repetição, balizam a temporalidade social nas culturas 

populares16, proporcionando à coletividade tempos periódicos para descarregar as tensões, 

desafogar a angústia17, etc. e onde o sentido do tempo converge para dois dispositivos: o 

que de- forma18 as festas e o que as desloca19 . Sendo que a deformação opera pela 

transformação da festa em espetáculo e o deslocamento a situa na produção da nova 

organização da temporalidade: a da aparição do relógio20, a do tempo do mercador21, a do 

tempo do capitalismo industrial22 frente à do tempo da vida23. 

Para Jesús Martín-Barbero, a festa, não se constitui , contudo , por oposição à 

cotidianidade; é, antes, aquilo que renova seu sentido, como se a cotidianidade o 

desgastasse e periodicamente a festa viesse a recarregá-lo novamente, no sentido de 

pertencimento à comunidade. E isso é realizado pela festa, que proporciona à coletividade 

tempos periódicos para descarregar as tensões, para desafogar o capital de angústia 

acumulado e, através de rituais econômicos , assegurar a fertilidade dos campos e dos 

animais. O tempo balizado pelas festas, o tempo dos ciclos , é por outra parte o tempo 

vivido não só pela coletividade e sua memória recorrente, mas também pelos indivíduos 

como ‘tempo da vida’ balizado pelos ritos de iniciação e das idades, e como duração –

                                                                                                                                                         
Estados Unidos fazer curso de montarias e começa a participar da PRCA, na volta traz o “bareback”a 
corda de touros e o sédem, viabilizando as primeiras provas oficiais de montarias em touro do Brasil. 
http:/www.independentes.com.Br/link.phd?xopcao=). 30.08.2003. 
15 . SILVA,  Maria Aparecida de Moraes. 1999:265. 
16 “O tempo cíclico  é um tempo cujo eixo está na festa. As festas , com sua repetição, ou melhor , 
com seu retorno, balizam a temporalidade  social das culturas populares” Martín-Barbero, Jesús. 
2001:143. 
17 Idem. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
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medida, isto é, “definição ocupacional” de uma tarefa pelo tempo empregado na feitura do 

pão ou numa reza. 

 O sentido do tempo, nas culturas populares, será bloqueado por dois dispositivos 

convergentes: o que’ de-forma’ as festas e o que as’ desloca’, situando na produção o novo 

eixo de organização da tempo_ 

realidade social. A deformação opera pela transformação da festa em espetáculo: algo que 

já não é vivido,, mas visto e admirado. (...) O deslocamento que situa na produção o eixo da 

nova organização da temporalidade é um dispositivo de longo alcance que faz sua aparição, 

segundo Lê Goff, no século XIV. A aparição do relógio possibilita a unificação dos tempos , 

e a ‘descoberta’ pelo mercador do valor do tempo dá origem a uma nova piedade : ‘Perder o 

tempo se converte em pecado grave, em um escândalo espiritual. Sobre o modelo do 

dinheiro, à semelhança do mercador que se converte num contador do tempo, desenvolve-

se uma moral calculadora e uma piedade avara’. 

 Do tempo do mercador ao do capitalismo industrial se conserva a primazia 

alcançada pelo tempo-medida e pelo tempo -valor frente ao tempo-vivido24. 

Observamos , que as estratégias de organização das Festas do Peão de Boiadeiro e 

o Rodeio,visa atender aos interesses de uma cidade mais estratificada onde convivem num 

mesmo tempo cronológico várias temporalidades25 Concluímos portanto , que, a 

intensificação do capitalismo no campo transformou a pequena cidade26 e o modo de vida 

dos moradores desta cidade , conformando a de-formação e o deslocamento da festa, para 

se adaptar aos interesses, dos diferentes segmentos sociais . É na espontaneidade da festa 

que captamos as novas relações sociais que estruturam o real. Por exemplo, é em geral na 

                                                 
24 .Martín-Barbero, Jesús. 2001:143.23.   
25 “a temporalidade do foião , da  enxada  e da carroça  do bóia-fria, do trator, da colhedeira , do 
treminhão, etc do grande proprietário rural, dos negócios com cheques ao invés de cadernetas do 
pequeno e médio comerciante, dos cheques pré-datados, cheques eletrônicos, cartões magnéticos e  
dos milhares de itens de produtos  nas prateleiras do  grande hipermercado SEVENAGO,  do técnico 
da    empresa rural  , etc...”  Essas diferentes temporalidades convivem num mesmo tempo 
cronológico exigindo diferentes  estratificações no consumo. Na metrópole paulista  a dinâmica dos 
catadores de lixo tem alavancado   fortemente  a presença  objetiva do rural no urbano através das 
numerosas carroças com tração animal  que avançam como o número de catadores de lixo pelas vias 
da cidade. E  nas ruas da cidade;  os carros têm que disputar em condições desiguais a via com esses 
veículos, que muitas vezes  portam crianças  catadores de lixo  e no caso de uma eventual colisão, 
estes  sempre trazem grandes problemas aos condutores do veículo  motorizado; uma vez que  
trafegam  em qualquer via à margem da  lei; uma vez que a  legislação urbana  ignora a presença 
objetiva de temporalidades rurais no urbano. Exemplo disso, foi o tombamento de um grande 
caminhão  Baú, quando trafegava em alta velocidade na Av. Marginal  Tietê, na capital paulista,  ao 
colidir com uma carroça de catador de lixo com tração animal que também trafegava na via.   
 
26 .(...)O trabalho assalariado homogeneizou campo e cidade, enquanto as condições de capitalização 
na diversificação das atividades urbanas e agrárias as diferenciava. A reprodução do capital no campo, 
sob novas formas , tranfigurou o município de Jardinópolis fazendo com que a cidade saísse daquela 
letargia dos anos quarenta. LENCIONI, Sandra:1984:107. 
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festa que afloram, espontaneamente os conflitos, a briga. Relações sociais estas, que 

trazem no seu bojo, o acerto de contas de diferenças sociais e pândegas que revelam o que 

não era para ser revelado. 

Acreditamos na relevância desta pesquisa para a geografia, uma vez que, a festa na 

dimensão do espetáculo27conforma o signo da modernidade e poucos estudos têm 

                                                 
27 Mesmo os tradicionais ritos de passagem,  estão hoje,  dimensionados na lógica mercantil  e  do 
espetáculo. Exemplo disso são os formatos dos nascimentos , festividades natalícias e o morrer 
espetacularmente. Os nascimentos com suas  filmadoras, sessão de fotos, etc. As festividades 
natalícias nos salões de festas com mini-parques de diversão móveis : piscina de bolinhas, tobogam, 
pula-pula, palhaços, etc. Sem contar os grandes ornamentos  de estilo ,  móveis e os efeitos especiais 
como nuvens de fumaça, etc. sempre simulando o ser . 

 Não tem mais o festeiro que organiza a festa:  compra  e se assiste  à  festa. No limite da  
empregabilidade,  estas atividades de organização de festas ,compõem fortemente os setores  
da informalidade no mundo do trabalho e vão desde o aluguel dos equipamentos citados ou  
empregando  garçons, garçonetes, que recebem diárias para servirem os convidados,   ajudantes de 
toda espécie para cuidarem nas festas desses brinquedos locados. Certo é que nem todos podem 
nascer diante das câmeras e comemorar a cada ano a sorte da vida sortida.  Mas no trânsito o 
motoqueiro pode morrer espetacularmente, na arena o peão pode morrer espetacularmente vingando 
a  vida mal nascida e o desatino do viverem  perigosamente na informalidade  do trabalho  do moto-
boy ou  do cow-boy. 

O motoqueiro avança  veloz ,  perigosa e espetacularmente,  em meio ao engarrafamento do 
trânsito  , numa demonstração de poder de trânsito em meio a lentidão  dos milhares de veículos  que  
implodem  as importantes avenidas das metrópoles. Na  grande arena,  o peão  se aventura e tenta 
mudar sua sorte mal sortida e  se assim não for poder ao menos morrer no espetáculo, diante das  
câmeras e dos milhares de espectadores à semelhança , quem sabe, do ‘mito’da Fórmula 1 Airton 
Sena , que  também  morreu em cena diante de  centenas de espectadores e bilhões de 
telespectadores que assistiam a Fórmula 1  , naquela manhã de domingo. A morte é o real. Mas o que 
importa é o aparente,  é a imagem no telão da arena, nas câmeras, o show, o espetáculo. 
Subvertendo assim, o plano das emoções   e do afeto em que se dão as socialibidades familiares , 
para  um plano mercantil.  
  Waldenyr Caldas,  destaca em seu comentário do livro Vertigens Pós-Modernas de Luis  Carlos 
Fridman, o comentário que este faz  do pioneirsmo  de Guy Debord ao escrever  A Sociedade do 
Espetáculo; uma vez que este  pode ser resumido na expressão ‘anteriormente  via-se a degradação 
do ser em ter e agora chegou-se à imperiosidade do parecer’. Diz Waldenyr Caldas ,  que apesar 
desse tema já ter sido tratado exaustivamente por outros autores como Karl Mannheim, em  
Sociologia da Cultura , Jean Baudrillard em O Sistema dos Objetos,  entre outros é importante a 
indicação de Fridman sobre o livro de Guy Debord. E que é preciso muita cautela acerca  do processo 
de urbanização da humanidade; visto que , não podemos considerá-lo necessariamente como um 
fenômeno desagregador como faz Fidman.  Alerta que , o binômio industrialização /urbanização não 
pode servir de motivo para a desagregação progressiva dos laços familiares, de vizinhança  e da 
religião. Visto que, as relações com a família se dão no plano das emoções da sociabiliade e do afeto, 
e não na relação de vizinhança. E que a distância geográfica , ao contrário do que diz Fridman não  
causa a desagregação familiar.  E que a superação deste fenômeno se dá  justamente pelo afeto, pela 
emocionalidade e não por padrões racionais difundidos  pela modernidade ou, se quisermos, pelos 
novos ditames da chamada pós-modernidade. CALDAS, Waldenyr. Sociedade de Massa: A pós 
modernidade é mais velha do que se supõe In: O Estado de São Paulo  . Caderno 2 – Cultura . 
Domingo, 26 de agosto de 2001.    
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abordado sua temática centrado nesta análise das mudanças de sua forma, estrutura e 

processo sociais. E é à partir da análise desses fenômenos que as resistências e 

permanências se revelam no capitalismo. 

Concluímos portanto, como Odette de Carvalho L. Seabra28, que é impossível à 

geografia ignorar a festa como tema e como problema do mundo contemporâneo, dada às 

muitas indagações a serem feitas pela geografia sobre a festa como fenômeno histórico, 

social e político e a espacialização dessas relações, embora nas ciências humanas esta 

tenha um lugar central na antropologia. 

REFERÊNCIAS 
ALMEIDA, Nilo R. Lima.  2001. Dissertação (mestrado) Do Território dos sentidos ocupados à sintonia com 
o entorno: um canto para a música na Geografia?.2001. Dissertação (mestrado)Departamento  de Geografia. 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.Universidade de São  Paulo. 

ALEM, João  Marcos. Caipira e Country: A Nova Ruralidade Brasileira. 1996. Tese (doutorado).  
Departamento de Sociologia . Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas . Universidade de São Paulo. 

BRIOSCHI, Lucila Reis. Fazendas de Criar. In: Na Estrada do Anhanguera: Uma visão Regional da História 
Paulista. Bacelar, Carlos de Almeida Prado & BRIOSCHI, Lucila Reis, orgs. São Paulo: 
HumanitasFFLCH/USP,1999, 59-60.  

DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997 

CALDAS, Waldenyr. Acorde na Aurora: música sertaneja e indústria cultural. São Paulo: Cia. Ed. 
Nacional. 1977. 

______. Paraliteratura:esquecida e brilhando (analise sociologica da obra de adelaide carraro). 1982. Tese 
(Doutorado). Departamento de Ciências Sociais. Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas. 
Universidade de São Paulo. p.41-42. 

_____. O consumo estratificado da produção cultural. In:Temas da Cultura de Massa:Música Futebol, 
Consumo. São Paulo: Arte & Ciência Villipress, 2001. pp.19-33. 

______ . Sociedade de Massa: A pós modernidade é mais velha do que se supõe In: O Estado de São Paulo  . 
Caderno 2 – Cultura . Domingo, 26 de agosto de 2001.    

CASCUDO,Luís da Câmara . Dicionário do folclore brasileiro. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia, 1993., pp.783-785 

  

                                                                                                                                                         
 
_________________ 
 
28 (...) nas ciências humanas , a festa tem um lugar central na antropologia; porém há muitas 
indagações  a serem feitas  sobre a festa como fenômeno histórico, social e político. Assim 
sendo é impossível ignora-la como tema e como problema no mundo contemporâneo. Mesmo 
porque o como  cada sociedade consegue construir o seu devir combinando aquilo que lhe é 
próprio e essencial, em relação às determinações gerais da formação social capitalista, desde 
há quatro séculos, discernir como se espacializam essas relações, pode contemplar o interesse 
de uma Geografia que reconhece o sentido da mundialização e de muitos dos graves dilemas 
no presente. 

Minha hipótese é que no movimento da propriedade, da apropriação e da opressão, 
manifestam-se os conteúdos da festa; logo a análise se situa no movimento destes três níveis 
sendo que, um se expressa imediatamente no outro(...)SEABRA, Odette  Carvalho de  Lima. O 
Irredutível da Festa.  (CD) XIII Encontro Nacional de Geógrafos- João Pessoa, 21 a 26 de 
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