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Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar como se dá a produção de sentido sobre o suingue 
ou samba-suingue, gênero de música popular brasileira surgido no Rio Grande do Sul. O suingue 
constitui-se como uma maneira específica do sul-rio-grandense de tocar o samba feito ao violão, onde 
o ritmo tocado corresponde ao sotaque, ou seja, o jeito de falar influenciando o jeito de tocar, 
resultando no chamado “3 no 2”, expressão utilizada para evidenciar a divisão ritmica. O presente 
trabalho leva em conta aspectos históricos e traços de sua prática, identificando características e 
singularidades, tendo como base as questões de gênero musical e identidade cultural.  
Palavras-chave: suingue; música popular; identidade cultural. 

 
O suingue 
 

Buscando uma definição mais precisa sobre o suingue, podemos dizer que 
trata-se de um samba com um “sotaque ritmico” de influência sul-rio-grandense, a 
partir da relação entre o violão, seu principal instrumento de acompanhamento 
ritmico e os instrumentos de percussão, como ocorre em alguns gêneros de música 
popular. As considerações de Sandroni (2001) convergem com a definição, 
descrevendo a “batida de samba”, como modelo ritmico de acompanhamento. 

 
Ora, a batida não é simples fundo neutro sobre o qual a canção viria passar 
com indiferença. Ao contrário, a primeira nos diz muito sobre o conteúdo da 
segunda. A batida é de fato, na música popular brasileira, um dos principais 
elementos pelos quais os ouvintes reconhecem os gêneros. Neste país, e 
certamente em outros também, quando escutamos uma canção, a melodia, a 
letra ou o estilo do cantor permitem classificá-la num gênero dado. Mas 
mesmo que tudo isso chegue a nossos ouvidos, tal classificação já terá sido 
feita graças à batida que, precedendo o canto, nos fez mergulhar no sentido 
da canção e a ela literalmente deu o tom. (SANDRONI, 2001, p.14). 
 

Como parte de uma resignificação cultural, o suingue exerce importância 
atuando na representação de uma identidade cultural sul-rio-grandense, como um 
gênero híbrido que engloba ritmos, vozes, instrumentos e tradições diversas. Nesse 
sentido, Stuart Hall nos ensina que a identidade cultural refere-se a pontos de 
identificação ou sutura, não uma essência, mas sim um posicionamento, feitos no 
interior dos discursos da cultura e história. (HALL, 1996, p.70). Tânia Cançado nos 
mostra que “o ritmo é parte da música de todas as culturas, um resultado natural da 
linguagem oral humana”. (CANÇADO, 1999, p.1). Essa visão encontra respaldo na 
opinião de Regina Meirelles (2004), que descreve sobre as contribuições à música 
popular brasileira, identificando modos de interpretação na prática do samba através 
de padrões ritmicos recorrentes que convergem em relação à palavra falada. 
(MEIRELLES, 2004, p.1).  

Meu interesse como pesquisador e como músico em relação a esse tema foi 
bastante natural e é reflexo da minha trajetória profissional. Trombonista há mais 
de quinze anos, tendo iniciado minha carreira tocando em grupos de suingue em 
Porto Alegre, minha cidade natal, fui bastante influenciado por esse gênero musical, 
ao mesmo tempo em que percebi a riqueza da presença do suingue na música 
brasileira e a necessidade de ser mais conhecido e divulgado. Parto do entendimento 
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como um insider em relação ao trabalho em questão, que o suingue constitui-se em 
um samba característico do sul do Brasil feito ao violão e uma de suas principais 
características, que lhe dá a condição de gênero musical, refere-se a sua divisão 
ritmica. Felipe Trotta faz algumas reflexões sobre as possibilidades relevantes para a 
classificação dos gêneros musicais. Segundo Trotta, “dentre os vários eventos que 
compõem a parte propriamente sonora da música, é possível destacar dois elementos 
(musicais) que respondem de forma razoavelmente satisfatória por esta classificação 
inicial: o ritmo e a sonoridade”. (TROTTA, 2008). Ao considerar as dinâmicas 
internas dos gêneros musicais, Diego Muniz em seu artigo ressalta a necessidade de 
se demarcar a identidade de gênero musical, do ponto de vista sociocultural e socio-
sonoro. Enxergar o “outro” sobre esse paradigma nos possibilita ver semelhanças e 
detalhes diferenciais na classificação dos gêneros musicais, ainda que “nenhuma 
demarcação de gênero musical estará inabalável e protegida”. (MUNIZ, 2014, p.2). 

Na “levada do suingue”, o ritmo tocado corresponde ao sotaque, ou seja, o 
jeito de falar influenciando o jeito de tocar, sustentando-se como uma maneira 
específica do rio-grandense de tocar o samba, o que resultou no chamado “3 no 2”, 
expressão utilizada pelos praticantes para evidenciar a divisão ritmica existente, 
produzido através de um som percussivo, batido nas cordas do violão e executado na 
mão direita (ou esquerda, conforme o instrumentista), ao invés da levada mais 
dedilhada, que frequentemente aparece como o estilo mais tradicional para se tocar 
samba. Nesse “sotaque ritmico”, conforme apresenta abaixo o Ex.1, predomina a 
acentuação a cada três semicolcheias executadas no violão, com o surdo tocando os 
tempos 2 e 4 inseridos na formula de compasso 4/4. Com relação a instrumentação, a 
seção ritmica primária de grupos de suingue é constituída geralmente por violão, 
baixo, pandeiro e surdo. Outras variações ocorreram nas últimas décadas, 
combinando instrumentos emprestados de outros gêneros como instrumentos de 
metais (trompete, trombone e saxofone), bateria e teclado. 

 

Ex.1: Divisão ritmica do suingue, caracterizada no violão. (Transcrição do autor). 

Quanto a questão terminológica, o curioso é que este gênero musical de 
origem sul-rio-grandense veio a ter uma nomenclatura “abrasileirada” (suingue), que 
também designa um estilo do jazz americano, o swing, oriundo de uma cultura 
distinta e geograficamente distante. Sem estabelecer generalidades, no sentido de 
atribuir peculiaridades musicais possíveis entre os gêneros citados, entendo que 
apesar de terem nomes semelhantes, essa ressemantização representa o que Sandroni 
trata como uma “categoria nativa importada”. (SANDRONI, 2001, p.27). Ou seja, a 
utilização de um termo já existente para denominar o gênero. Dessa maneira, 
apresento aqui uma síntese de minha dissertação de mestrado, ainda em fase de 
conclusão. A compilação dos capítulos do trabalho estruturou-se inicialmente em 
mapear as condições de surgimento e desenvolvimento do suingue, seus padrões 
ritmicos e melódicos, instrumentos caracteristicos e seus respectivos intérpretes e 
compositores. Dentro de uma retrospectiva histórica de acontecimentos que 
influenciaram direta ou indiretamente nas origens do gênero, no século XVIII, a 
pesquisa remete-se ao período que coincide com o início das charqueadas nas cidades 
de Pelotas e Rio Grande. As charqueadas foram estabelecimentos criados nesse 
período para o abate do gado e a produção do charque, onde mais precisamente deu-
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se a escravidão dos africanos no Rio Grande do Sul por mais de um século. A revisão 
transita entre as diferentes apropriações simbólicas e pontos de convergência dos 
grupos étnicos que fazem parte da formação sociocultural do estado, enfocando 
principalmente a inserção da etnia negra nesse processo, a partir das primeiras 
descrições das manifestações musicais de matriz africana nesta região.  

Uma delas é o Batuque, nome que se popularizou no sul do país como uma 
religião afro-gaúcha e assumiu um significado peculiar em razão dos rituais, das 
festas e da musicalidade, também acompanhadas por instrumentos de percussão1. 
(MELLO, 1994, p.25).  

Nesse sentido, José Ramos Tinhorão cita que “da mesma forma que as 
músicas e danças gentílicas dos negros conhecidas inicialmente por batuques e, 
depois, por sambas, originaram a criação, em todo o país, de numerosas formas 
musicais e coreográficas crioulo-branco-mestiças, hoje integradas ao patrimônio 
cultural do povo”. (TINHORÃO, 1988, p.97). 

Não se pode deixar de falar no samba-suingue no Rio Grande do Sul sem 
citar a figura de Jorge Moacir da Silva (1946-1999), mais conhecido como Bedeu, um 
sambista, cantor, compositor, percussionista e violonista brasileiro, que tornou-se 
forte referência devido à sua trajetória marcante no samba-suingue. Após idas e 
vindas pelo cenário musical paulistano no fim dos anos 60, Bedeu retorna a Porto 
Alegre e em 1975 e reúne os amigos Leleco Telles, Alexandre Rodrigues, Cy, Nego 
Luis e Leco, incentivando-os para formarem um grupo e rumarem a São Paulo para 
seguir carreira, surgindo então o grupo Pau Brasil, que tinha fortes influências 
musicais vindas do samba, sendo estes integrantes oriundos da escola de samba 
Acadêmicos da Orgia, situada no bairro Santana, em Porto Alegre.  

Em notícia do jornal Folha da Manhã, publicada em junho de 1978, ele 
destaca o diferencial do samba executado pelo Pau Brasil, que segundo ele, não havia 
similares naquele momento, além de estar influenciando outros grupos e artistas em 
sua passagem por São Paulo no final dos anos 70: “Todo mundo está tocando samba-
jóia da maneira mais tradicional. Nosso molho está no surdo e no pandeiro, que são 
tocados de maneira diferente, com um swing especial”. (BEDEU, Folha da Manhã, 
12/06/1978). A partir da trajetória do Pau Brasil, Bedeu influenciou as gerações 
posteriores, pois evidenciou com sua forma de tocar o violão esse “samba suingado”, 
com originalidade e identidade inconfundíveis, agregar elementos da percussão em 
seu violão, tornando-se o primeiro expoente do gênero. O suingue crescia 
gradativamente desde o final da década de 70 e vários foram os artistas e grupos que 
se inspiraram na linguagem do suingue produzido no sul do país. Observou-se grupos 
como Bossa Samba Show, Evolução, Senzala, Sem Comentários e Suinga Brasil 
surgirem em Porto Alegre nas décadas seguintes, tendo o suingue como gênero 
musical.  O cantor Bebeto (1953), paulistano radicado no Rio de Janeiro desde os 
anos 80, o percussionista Branca di Neve (1951–1989) e o grupo Originais do Samba 
estavam entre os que seguiram nessa vertente. Outro expoente foi o cantor paulistano 
Dhema (1955), que ingressou na mídia com um ritmo suingado ao violão e de fácil 
assimilação. Dhema nos conta um pouco sobre sua aproximação efetiva com o 
suingue, de sua convivência próxima com artistas como Bedeu e Bebeto, os quais 
tornaram-se grandes amigos e parceiros em várias canções.  

                                                           
1 Segundo o Censo do IBGE de 2010, o Rio Grande do Sul é o estado da federação com maior 
percentual de adeptos de religiões afro-brasileiras com 1,47%, chegando a um total de 157.599 
habitantes, enquanto o percentual nacional chegou a 0,3% da população. Estima-se que existem em 
torno de 30 mil terreiros de Batuque no estado, cada terreiro com uma média de 20 a 50 fieis, o que 
aponta este estado como o mais “afro-religioso” do país. (ORO, 2012, p.557). 
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(...) conheci o Bebeto lá em São Paulo no início da década de 80. Eu fui tocar 
contrabaixo com ele, que já era um cara experiente na noite paulistana e a 
gente compôs juntos, daí pra frente. Depois saí, fui montando minhas 
bandas, tocar na noite com o meu grupo, nos barzinhos, café, aquela coisa 
violão e voz, coisa de MPB. (...) Agora, um cara que eu tenho um grande 
apreço, no sentido que eu convivi muito foi o Bedeu. A gente morava em São 
Paulo ainda e passava dias e dias correndo atrás junto, assim como irmãos 
mesmo, parceiros legais que foram anos, fazendo música uma atrás da outra. 
(DHEMA, 07/11/2014). 
 

Entre os meios de comunicação do sul do país, a Rádio Princesa 
desempenhou um papel de suma importância na divulgação do suingue no Rio 
Grande do Sul e em sua consolidação, sendo o grande difusor para que muitos 
suingueiros tornassem reconhecidos. A Princesa – AM 780 – emissora do Grupo 
Jornal do Comércio, começou nos anos 80 e em sua programação tocava 
especialmente samba, suingue e pagode, chegando ao segundo lugar em audiência 
nas AM’s porto-alegrenses na época. Durante doze anos (1985 a 1996), a rádio 
promoveu a edição do Samba Sul, tradicional evento realizado anualmente no 
Ginásio Gigantinho do Sport Club Internacional. O Samba Sul reunia grandes nomes 
do samba e do suingue a nível nacional e regional, entre os quais estavam: Almir 
Guineto, Zeca Pagodinho, Bebeto, Lecy Brandão, Elza Soares, Bossa Samba Show, 
Paulão da Tinga, Leleco Telles, Neguinho da Beija Flor, Dhema, Roberto Ribeiro, 
Raça Negra, Joaozinho Carnavalesco, Dicró, Dona Ivone Lara, Bezerra da Silva, 
Reinaldo, Dominguinhos do Estácio, etc. A cada ano que passava, a credibilidade do 
Samba Sul tomava enormes proporções de mídia e público, chegando a alcançar a 
media de 15 mil pessoas a cada edição, sendo considerado pelos próprios artistas 
como a “maior festa de samba do Brasil”. 

 
Unanimidade entre os artistas que se apresentaram no 4°Samba Sul: “é a 
maior festa de samba do Brasil” O gerente da Rádio Princesa, Vanderlei 
Rosa, lembrou que “depois da Sapucaí (carnaval carioca), a maior festa do 
samba realmente é a do Samba Sul”. E isto se confirma através da palavra de 
quem entende de samba, como por exemplo Neguinho da Beija Flor: “em 
termos de Brasil é a maior”. (...) O artista Dhema, que aproveitou o evento 
para lançar seu disco “Swing Samba & Roll” fez a massa dançar com o 
balanço do seu som. Os gaúchos Carlos Medina, Paulão da Tinga e Leleco 
Telles apresentaram seus trabalhos com o acompanhamento do Grupo 
Samba Autêntico. As músicas já conhecidas pela plateia propiciaram a 
formação de um coro animado. (Jornal do Comércio, 17/10/1988). 
 

A música popular nos anos 1990 vive um momento expressivo de 
transição, principalmente na indústria fonográfica e nos meios de comunicação em 
massa, dando surgimento ao pagode, criado através da reinvenção do samba e 
direcionado às classes populares, com o objetivo de ser um produto rentável, 
apropriando-se de materiais musicais variados, oriundos do samba tradicional e do 
samba-suingue. No pagode foi incluida uma instrumentação com teclados, naipe de 
metais, bateria, inclusive com músicos regravando muitas canções que faziam 
sucesso com grupos e artistas do suingue. O grupo Raça Negra, um dos principais do 
gênero, mesmo sendo rotulado como um grupo de pagode, tem características 
próximas do suingue, com um samba feito a base de violão, executando uma batida 
suingada sem a utilização do cavaquinho. Em um show em Porto Alegre, Bedeu cita a 
proximidade do estilo do Raça Negra com o som dos suingueiros.“ (…) é o seguinte, o 



 

Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  155 

 

Pau Brasil, nós, há dezesseis anos atrás botamos um tal de suingue no Brasil, que 
hoje o Raça Negra, todo mundo, viaja nas nossas águas2 (…)”. (BEDEU, 19/11/1993). 

Já os anos 2000 foram marcados, de maneira geral, por um complexo 
processo de transformação cultural na produção, divulgação e consumo de música no 
mundo, uma convergência que levou o público a “procurar novas informações e fazer 
conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos”. (JENKINS, 2008, p.27). O fato 
é que nesses primeiros anos do século XXI, ocorreu um interessante revival na 
música brasileira, uma revisitação de sucessos de décadas anteriores, remasterizados 
e até regravados com novas roupagens, adequados a uma sonoridade contemporânea, 
impulsionado em particular pela ascensão da musica brasileira no exterior. 
Consequentemente nesse processo, uma gama de influências e artistas de diversos 
gêneros musicais tiveram outras classificações em relação ao público, tornando-se 
aceitáveis e comerciais para a mídia e para o mercado. Nomes da soul music 
brasileira como Tim Maia, Cassiano, Paula Lima, Banda Black Rio, Gerson King 
Combo, entre outros, tais como Jorge Ben (Jor), Wilson Simonal, Erasmo Carlos, 
Marku Ribas, Luis Vagner, Trio Mocotó, Originais do Samba, Bedeu, Pau Brasil, 
Bebeto, Simoninha, Max de Castro, Jair Oliveira, Carlos Dafé, Elza Soares, Farofa 
Carioca, Funk como Le Gusta, Orlandivo, Ed Lincoln, enfim, músicos reconhecidos 
como expoentes de outros gêneros, de outras tendências passam a ser rotulados sob a 
nomenclatura de samba-rock. Originalmente, o samba-rock surgiu como uma típica 
manifestação popular, nas festas das comunidades de bairros periféricos da capital e 
do interior de São Paulo, resultante da forma de se dançar a música estrangeira que 
predominava nos anos 60. Esse universo de músicas vinha sendo descoberto pelos 
discotecários, posteriomente chamados de dj’s (disc-jockeys), profissionais que 
animavam os bailes com seus equipamentos de som e uma coleção extensa de discos, 
alguns comprados a “preço de ouro”. Eles pesquisavam a fundo quais músicas seriam 
tocadas nas pistas dos bailes e através desse trabalho contribuíram para a 
consolidação do samba-rock. Muitos consideram o cantor Jorge “Ben Jor” como o 
precursor do samba-rock, título que o próprio cantor não endossa, visto que é 
considerado um artista que desde o começo de sua carreira transita por diversos 
gêneros musicais, especialmente na categoria da MPB. 

 
Tudo que se toca de samba-rock foi descoberto por dj’s. Foram eles que 
pesquisaram. Eles compravam discos e ouviam para escolher a faixa que 
serviria pra tocar. Percebendo que a música tinha ritmo decidiam tocar nos 
bailes. O Jorge Ben, por exemplo, fazia um som nos anos 70. A gente intitula 
como o pai do samba-rock, mas ele tem um som que era o som dele. A gente 
pegava as músicas dele e colocava nos bailes. Há pouco tempo, falaram para 
o Jorge Ben sobre samba-rock e ele disse que tocava samba, dizendo: eu toco 
swing, eu não toco samba-rock. (DJ TONY HITS3 apud RODRIGUES, 2006, 
pg.30).  
 

A opção por contextualizar o surgimento do samba-rock justifica-se pelo 
fato de existir uma confusão generalizada em relação ao samba-suingue. O nome 
samba-rock foi utilizada pela indústria fonográfica enquanto um rótulo comercial que 
passou a definir uma categoria que atendesse a uma demanda consumidora, 
segmentando o trabalho de diversos artistas, as vendas de discos e a divulgação nas 
rádios, ignorando assim eventuais particularidades musicais (ritmicas e melódicas) e 
até históricas na classificação desses gêneros, fazendo com que o mercado e o público 

                                                           
2 Disponível em www.youtube.com 
3 Tony Hits é um conhecido dj de samba-rock de São Paulo, além de comerciante e colecionador de 
discos. Foi um dos primeiros organizadores de bailes black de São Paulo, na década de 70.  
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consumidor confundissem o suingue do Rio Grande do Sul com o samba-rock de São 
Paulo, considerando-os como um mesmo gênero musical, no entanto com nomes 
diferentes. Nos anos 2000 o samba-rock alcança maior popularidade e entra nas 
“baladas” de classe média paulistanas , transformando-se num fenômeno e passando 
a atingir esse novo público. Nesse contexto, aparecem bandas que se dedicavam 
exclusivamente a tocar as músicas para se dançar nesses eventos, além dos dj’s que 
tradicionalmente comandavam os bailes pela cidade com seus equipamentos de som. 
Em suas formações, essas bandas utilizavam instrumentos característicos dos anos 
70 como guitarras e contrabaixos Fender, teclados Rhodes, órgãos Hammond, naipes 
de metais, juntamente com a percussão do samba, formada geralmente por surdo, 
pandeiro e tamborim.  

Há que ressaltar o fato de que até os anos 2000, não existiam bandas de 
samba-rock, o que havia anteriormente era bandas de outros gêneros que tocavam 
músicas para se dançar e consequentemente aproveitadas pelos dj’s para tocar nos 
bailes. Foi então que no ano 2000, surgiu o Clube do Balanço, a primeira banda a 
tocar exclusivamente samba-rock. O Clube, fundado pelo guitarrista Marco Mattoli, 
iniciou como uma agremiação que envolvia músicos, dançarinos, produtores e DJ’s 
paulistanos, articuladores diretos na criação do grupo para a mídia e na ideia de criar 
outras bandas de samba-rock. Em 2001, o grupo lançou pela gravadora Regata Music 
o CD “Swing e Samba Rock”. O que nos interessa mais diretamente nessa história, é 
que foram gravadas músicas representativas do suingue nesse álbum, sendo 
modificada a divisão ritmica para que adequasse melhor ao samba-rock. Foram 
incluídas faixas como “Saudades do Jackson do Pandeiro” (Bedeu/Luis Vagner), “Só 
vejo a crioula” (Bebeto),  “Segura a nega” (Bebeto/ Luis Vagner) e “Falso amor” 
(Bedeu).  

 
A gente tem uma ligação forte com essa coisa do suingue do sul. É engraçado 
você falar de sambalanço, de suingue e imaginar que seja uma coisa carioca. 
E as pessoas não realizam que existe uma corrente de música de origem 
africana, de música brasileira muito forte no sul. E no nosso caso, na nossa 
especialidade musical, que é o samba-rock, o samba, tá lá o Bedeu, Leleco 
Telles, essa turma incrível, Pau Brasil, que tem no sul e deixou pra gente uma 
herança de suingue fundamental. Tanto que o primeiro disco do Clube, a 
gente tem uma presença maciça de músicas do Bedeu. E a gente dedica o 
disco ao Bedeu. (…) Então, tem uma raiz de suingue e de balanço 
fundamental no sul sim! (MATTOLI, 2009). 
 

Entender as semelhanças e diferenças entre expressões musicais distintas 
pode enriquecer a percepção e a recepção destes gêneros pelo público. Tentou-se 
apresentar aqui algumas especificidades do suingue e compreender de que forma este 
gênero faz parte de uma resignificação cultural sul-rio-grandense, especialmente no 
que Sandroni se refere sobre a “batida” no reconhecimento dos gêneros e, 
consequentemente na divisão ritmica do suingue, o 3 no 2, que segundo o guitarrista 
Luis Vagner, intimamente faz parte da “essência ritmica dos homens do sul”. Diante 
das estratégias e convenções midiáticas, percebe-se uma presença constante do 
samba-suingue na música brasileira, influenciando no trabalho de diversos artistas, 
no entanto permanecendo em segundo plano para o mainstream artístico. Muitas 
pesquisas sobre o samba se reduzem a um paradigma de surgimento ligado a lugares 
e tempo específicos, geralmente à Bahia e ao Rio de Janeiro, entretanto, muito pouco 
associadas ao Rio Grande do Sul. Escrever sobre uma manifestação musical urbana 
nesse contexto, certamente torna-se um interessante objeto de estudo, considerando 
as diversas dinâmicas envolvendo o samba no Brasil.  
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