
 
 

CICLO DE CULTURA CAIPIRA 
 
 

ITAPETININGA| 27/10 
Praça Marechal Deodoro (Largo dos Amores), s/n, Centro 
 

 
BOB VIEIRA + TIAGO DO VALE E NATAN GIDEONI + ZÉ MARTINS E BENE 
14h às 14h50 | Apresentação 
 
Encontro inédito entre alguns dos mais importantes nomes da cultura tradicional caipira de Itapetininga: o violeiro 
Bob Vieira, os irmãos Tiago do Vale e Natan Gideoni, o contador de causos Durvalino Ferreira, e a dupla 
intergeracional Zé Martins e Bene, composta por pai e filho. 
 
 
PEDRO MASSA CONVIDA GALI 
15h às 15h50 | Apresentação 
 
Pedro Massa apresenta clássicos do cancioneiro raiz e músicas de seu repertório autoral, acompanhado do 
contrabaixista Fábio Tomazela. Neste show, o violeiro convida a cantora e compositora GALI (Camila Garófalo), que, 
vestindo botina, viola caipira e pedal de voz, ecoa letras e melodias aprendidas na infância. 
 
GRUPO DE FANDANGO DE TAMANCO CUITELO 
16h às 16h30 | Apresentação 
 
Na dança rítmica com os tradicionais tamancos de laranjeira, ao som da gaita oito baixos e da viola de 10 cordas, o 
Grupo de Fandango de Tamanco Cuitelo de Ribeirão Grande, fundado em 1964, apresenta traços da cultura do campo. 
 
 
GRUPO FANDANGO DE CHILENA DOS IRMÃOS LARA 
16h40 às 17h10 | Apresentação 
 
O Grupo Fandango de Chilena dos Irmãos Lara de Capela do Alto tem uma trajetória de mais de 60 anos. Em suas 
apresentações, conta um pouco da história dos tropeiros que, em sua passagem, deixaram como herança a cultura 
tradicional do fandango. 
 
 
FAVORITOS DA CATIRA 
17h20 às 17h50 | Apresentação 
 
A viola caipira no manejo refinado de Oliveira Fontes ritmiza os passos de catireiras e catireiros nas apresentações 
sincrônicas e nos improvisos coreográficos da dança e das batidas de pés e mãos. Fundado na década de 70, em 
Guarulhos, o grupo se consolidou e hoje transpassa a sabedoria do mundo caboclo para a terceira geração de 
integrantes. 
 
CAIPIRA: APROPRIAÇÕES E DIÁLOGOS ENTRE CULTURAS, REGIÕES E GERAÇÕES 
18h às 20h | Conversa 



André Boaretto, Antonio Filogênio, Bruno Sanches, Fabíola Mirella, Fernanda Colli, José Roberto Zan, Rosa Pires e 
Sérgio Coelho 
Mediação: Edson Fontes 
 
Refletindo sobre apropriações e diálogos entre culturas, regiões e gerações, pesquisadores e detentores de saberes 
e vivências da viola, do catira, do batuque de umbigada e do samba rural paulista conversam sobre história, memória 
e dimensão cultural do universo caipira. 
 
 
NA BATIDA DA VIOLA: DESAFIO DE CURURU E RAP 
20h às 21h30 | Apresentação 
Com André Boaretto, Airan, o Turco, Dirceu Chiodi, DJ Junião, Fractal MC, Mauro Bortoleto e Toninho da Viola 
 
Na fusão entre as batidas e rimas do rap e os tradicionais ponteados de viola e desafios do cururu, o Ciclo de Cultura 
Tradicional apresenta um encontro entre o músico André Boaretto, o violeiro e cantador Toninho da Viola, os 
cururueiros Dirceu Chiodi e Mauro Bortoleto, DJ Junião, Fratal MC e o rapper e poeta Airan, o Turco. 
 
 
Convidados:  
 
Edson Fontes, integrante d’Os Favoritos da Catira, grupo em atividade há mais de 30 anos, tem seu trabalho dedicado 
à preservação da cultura tradicional e sua relação com o contemporâneo. 
 
André Boaretto, produtor cultural, documentarista e músico experimental, atua desde 2002 na região de Piracicaba. 
Dirigiu os filmes “Musicalidade Piracicabana” e “Cururu Piracicabano”. 
 
Antonio Filogênio é mestre e doutorando em História, Filosofia e Educação pela Universidade Metodista de 
Piracicaba. Integra o Projeto Casa de Batuqueiro, que pesquisa, ensina e coordena apresentações do Batuque de 
Umbigada. 
 
Bruno Sanches, mestre em Etnomusicologia e bacharel em Música, é professor substituto de viola brasileira na USP. 
Atua como diretor musical assistente da Orquestra de Violas de São José dos Campos e elaborador do complemento 
didático de viola caipira do Projeto Guri. Em 2019, lançou seu primeiro álbum solo, “Do Barroco às Barrancas do Rio”. 
 
Fabíola Mirella fundou, em 2007, a Orquestra Feminina Viola de Saia, que encerrou suas atividades em 2013. Ao longo 
de seis anos, a Orquestra gravou um álbum e se apresentou para mais de 80 mil pessoas em diversas cidades do país. 
 
Fernanda Colli, catireira e pedagoga, é coordenadora do Projeto Folclorear Araçatuba e do Grupo de Catira de 
Araçatuba. Além de professora e gestora do Projeto Construindo Raízes, ministra oficinas de catira em cidades do 
Noroeste Paulista. 
 
José Roberto Zan, graduado em História e pós-graduado em Ciências Sociais, é orientador de muitas pesquisas sobre 
música caipira. Desde 1992, é professor do Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp. 
 
Rosa Pires, formada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia, com extensão em Museografia, é detentora, 
mestra e guardiã do Samba de Bumbo Campineiro “Nestão Estevam”.  
 
Sérgio Coelho, natural de Sorocaba, é jornalista aposentado, pesquisador e historiador da história regional, 
especialmente do tropeirismo. Escreveu nove livros, dentre eles "Os Espantalhos - Usos e crendices da zona rural 
paulista" e "Linguajar Tropeiro". 
 
 
 

Correalização: Prefeitura Municipal de Itapetininga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo 
 

 


