
VISCERAL BRASIL – AS VEIAS ABERTAS DA MÚSICA
2A. TEMPORADA
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O DESAFIO DE CONTINUAR VISCERAL

V isceral Brasil, em sua primeira 
temporada, mergulhou na veia 
que pulsa em 13 artistas/gru-

pos, uma energia criativa que 
explode em sonoridade, uma aborda-
gem documental de artistas region-
ais, que estão na raiz da nossa 
música e na raiz da nossa cultura, 
que – ao invés de se alimentarem da 
fonte – como faz a nossa MPB – eles 
são A Fonte. Mestres que são 
referência para gerações. Grupos 
que repaginaram um movimento 
ancestral e, sem romper com a 
origem e com genialidade, extrapo-
laram a visibilidade regional.  A abor-
dagem dessas figuras tão respeita-
das pelo que fazem, mas sem tanta 
visibilidade em âmbito nacional, 
busca a coerência com a trajetória de 
cada um. 

Não há uma linha única – seja de 
entrevista, de relato, de composição 
de quadro. Não há como gerar uma 
unidade e não é essa a proposta. 
Logo, cada episódio é diferente um 
do outro, sem uma receita em que se 
encaixa o personagem nela. Cada 
artista com sua própria história  e  
um registro que busque sua essência 
ou a forma como gostaria de ser   
representado. A busca pela viscerali-
dade musical de cada um. Filmado 
nas regiões Norte,  Nordeste,  Centro

Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, as 
paisagens onde os artistas nasceram 
e pra onde migraram são parte da 
narrativa – a raiz, a terra, as águas, o 
movimento. O desafio é captar a pul-
sação que transforma essa origem e 
a trajetória de vida na música que 
hoje produzem. Afinal, o que cada 
som criado fala sobre cada artista?

A série foi exibida em 13 episódios, 
com primeira janela na TV Brasil – TV 
pública brasileira, canal aberto, e em 
sua 2a. janela, no canal a cabo Curta!, 
apresentando 1 filme sobre cada 
Mestre ou grupo. E a cada registro de 
cada personalidade da cultura bra-
sileira de raiz, mais figuras se apre-
sentavam, mais o universo da 
música popular se mostrava urgente 
e necessário de se eternizar em for-
mato audiovisual. 

A série Visceral Brasil não pode ter-
minar e, portanto, segue aqui a 
proposta de continuarmos registran-
do e revelando em forma de conteúdo 
televisivo nossos Mestres da música 
brasileira, com todo o cuidado e 
apuro técnico, com uma linguagem 
atual e uma narrativa comprometida 
com a valorização da arte que está na 
base e é raiz brasileira.
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PROJETO VISCERAL BRASIL

DADOS DO PROJETO:

TÍTULO: Visceral Brasil – as veias abertas da música - 2a. Temporada
FORMATO: Série documentário 
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos 
TÉCNICA: Full HD 
NÚMERO DE EPISÓDIOS: 13 
DURAÇÃO: 25 minutos cada

EMPRESA PROPONENTE:

TAMBKE FILMES LTDA – “Plural Filmes” 
Rua Pedro I, n 7 sl 307 – Rio de Janeiro – RJ – cep 20.060-050 
Telefone: 021- 2210-1052 fax: 021-2210-1137 
Celular: 021-99124-7660 
Email: plural@pluralfilmes.com.br 
CNPJ: 74107475/0001-18 
Nº Registro Ancine: 568
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PROJETO VISCERAL BRASIL

PROPOSTA: 

ealização da segunda tempora-
da da série para televisão de 13 
documentários sobre música 

de raiz e artistas populares brasile-
iros, consagrados como referência 
por seus estilos únicos e formas de 
apresentar seus sons. Mestres e 
grupos que são uma referência de 
musicalidade para a MPB. A narrati-
va de apresentação dos person-
agens é essencialmente musical e 
imagética, variando conforme a per-
sonalidade e o universo onde se 
insere cada artista ou grupo musical.

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

Mergulhar em um Brasil profundo e na sonoridade que brota e se consolida de 
forma natural, como resultado de uma vivência, de uma relação que se estabelece 
com o lugar onde se vive, com o entorno e suas características, tão diferentes em 
cada local, tão plural quanto a cultura brasileira.

Músicos e mestres que são referência da música popular brasileira contem-
porânea, mas que têm um universo restrito à regionalidade, com pouco reconhec-
imento nacional. Visceral Brasil, em sua primeira temporada, com um extremo 
cuidado no registro da narrativa, individualizou cada história, trabalhando de 
forma a alcançar o desafio de falar sobre cada personagem através do estilo e do 
ritmo de cada um, transpondo para o audiovisual a musicalidade dos artistas. Na 
proposta de uma segunda temporada esse objetivo permanece – de dar visibili-
dade a grandes artistas que sempre estiveram a margem, pela periferia e zona 
rural, mas que possuem uma contribuição impar para a cultura brasileira, extrap-
olando a riqueza musical, cosntruindo sentidos, significados e persofinicando a 
cultura de raiz.

Artista para a segun-
da temporada: Lia de 
Itamaracá, Carimbó 
Quentes da Madruga-
da, Maracatu Rural Cruzeiro do Forte, 
Filhas de Baracho, Maçambique de 
Osório, Bagre Fagundes, Biliu de Campi-
na Grande, Quixabeira de Lagoa da 
Camisa, Tambor de Crioula de Taboca 
(Casa Fanti Ashanti), Samba de Veio da 
Ilha de Massangana, Jongo de São Luis 
do Paraitinga e a  Banda Cabaçal Irmãos 
Aniceto.
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13

ARGUMENTO E EPISÓDIOS

programas sobre 13 protagonistas distintos e um 
objetivo – o registro de uma musicalidade que não 
foi aprendida formalmente, em conservatórios.

 
A busca de se documentar o histórico de cada Mestre ou 
cada grupo, suas relações com o ambiente, o lugar, a 
família, a comunidade, os elementos que construiram sua 
musicalidade, que explodiram naquela força criativa.

A câmera registra as entrevistas, os ensaios e os momen-
tos de espontaneidade da mesma forma que busca as 
paisagens do entorno e os vínculos das figuras com os 
ambientes onde se inserem. A organicidade da música de 
um lugar traduzida na figura de um Mestre, o sentido do 
“ser Mestre”,  naquele contexto e espaço. O sentido de 
comunidade, de resistência cultural, traduzido na for-
mação de um grupo que sempre se transforma, está em 
movimento, ou por agregar novas gerações, mas também 
por sentir as transformações do mundo dinâmico que 
pulsa em volta.

As entrevistas são registradas na formalidade – com os 
personagens para a câmera – ou de forma naturalista, em 
momentos de espontaneidade. Ou ainda, em diálogos 
entre as pessoas componentes de um grupo.  A música, a 
dança, a expressão musical é o clímax.
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PROGRAMAS

PROGRAMA 1 
“COM A GRAÇA DE IEMANJÁ”           
com Lia de Itamaracá – 
Ilha de Itamaracá, Pernambuco

aria Madalena Correia do Nasci-
mento nasceu no dia 12 de 
janeiro de 1944, na ilha de Itam-

aracá, Pernambuco. Sempre morou 
na Ilha e começou a participar de 
rodas de ciranda desde os 12 anos de 
idade. Foi a única de 22 filhos a se 
dedicar à música. Segundo ela, tra-
ta-se de um dom de Deus e uma 
graça de Iemanjá. É merendeira na 
escola estadual e é cirandeira, além 
de compor côcos e maracatus. Ela é 
considerada a mais famosa cirandeira 
do Nordeste do Brasil e começou a 
ficar conhecida como Lia de Itama-
racá nos anos 1960, como  fonte de 
um refrão famoso, recolhido pela 
compositora Teca Calazans:

     Oh cirandeiro/cirandeiro 
oh/ a pedra do teu anel brilha 
mais do que o sol.

A estes versos Teca incorporou uma 
toada informativa, que também teve 
grande sucesso:

       Esta ciranda quem me 
deu foi Lia que mora na ilha 
de Itamaracá.

Gravou seu primeiro disco em 1977, 
o LP “A Rainha da Ciranda” pela 
Rozemblit, depois de 21 anos dedica-
dos a cantar e compor cirandas e 
côcos de roda. O segundo disco saiu 
em 2000, o CD “Eu sou Lia”. Lia viajou 
pelo Brasil e foi a Europa com  seu 
trabalho sem jamais deixar as  rodas 
de ciranda, seja em Itamaracá, no 
Recife ou em Olinda.

Em 1998, foi convidada para partici-
par do festival recifense Abril pro Rock 
onde, em meio a milhares de jovens 
roqueiros, foi aplaudida por doze 
mil pessoas, oportunidade em
que se tornou conhecida 
nacionalmente.

M
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PROGRAMA 2 
“CARIMBÓ DE SÃO BENEDITO”
com Os Quentes da Madrugada –  Santarém 
Novo,Pará

Carimbó da Irmandade de São 
Benedito de Santarém Novo 
apresenta características parti- 

culares que o destacam dos outros 
grupos do estado. A devoção a São 
Benedito propõe uma abordagem 
mais complexa da organização social 
e cultural da festa, e confere à ela 
identidade única. A existência do bar-
racão como espaço sagrado e profano 
de devoção e diversão, a cada noite 
redecorado pelo festeiro do dia, é 
lotado, noite após noite, por gente de 
todas as idades a despeito do calor e 
da rigidez das regras, onde famílias 
inteiras desfrutam juntas desse 
espaço de integração social e for-
mação ética.
 
A Irmandade de São Benedito, funda-
da há quase duzentos anos no mu-
nicípio, mantém uma tradição 
extremamente complexa que envolve 
onze dias ininterruptos de festa, 
incluindo novenas, ladainhas, alvora-
das, levantamento, derrubada e var-
rição do mastro, queima de fogos, 
pilouro – o sorteio dos festeiros, trajes 
tradicionais e diversos cargos como 
juízes, festeiros, mordomos, padrin-
hos, fiscais e outros.

Dança, música, culinária, artesanato e 
procedimentos rituais compõe  um 
precioso patrimônio cultural preserva-
do pela oralidade. O grupo Os Quentes 
da Madrugada é quem conduz a festa, 
liderado pelos mestres Dico Boi, Ticó e 
Zé Pitanga, chamando a atenção pela 
excelência artística de seu repertório e 
a precisão de seus músicos e can-
tores. Formado exclusivamente por 
lavradores, pescadores e tiradores de 
caranguejo da própria comunidade, o 
conjunto utiliza somente instrumentos 
de percussão produzidos artesanal-
mente pelos mestres locais, tais como 
os grandes curimbós escavados em 
tronco de árvore e encuirados com 
couro de animais, o rufo (espécie de 
pequeno tambor de marcação), ma-
racás feitos de cuieiras, o reque-reque 
feito de bambu, etc. Uma característi-
ca marcante da sonoridade do conjun-
to é a força e o ritmo sincopado de sua 
percussão, bastante diferenciada dos 
demais grupos de carimbó da região.

O
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PROGRAMA 3  
“A TRADIÇÃO DO TOQUE DA MACUMBA” 
com o Maracatu Rural Cruzeiro do Forte – 
Recife, Pernambuco

undado em 7 de setembro de 
1929 a agremiação embora tenha 
em seu nome "Rural", sinônimo 

de "baque solto", é de origem urbana, 
nascido na comunidade dos Torrões, 
no bairro de Cordeiro, na Zona Oeste 
da cidade de Recife, sendo o Maracatu 
mais antigo da capital de Pernambuco. 

É o primeiro Maracatu a ter uma 
mulher no cargo de presidência – 
Dona Netinha. Foi por 8 vezes 
campeão do Carnaval Pernambucano. O grupo mantém a tradição do toque do 
ritmo “Macumba”, que só existe nesse Maracatu além da conhecida Marcha de 
maracatu. Por 30 anos foram proibidos de praticarem essa tradição pela Fede- 
ração Carnavalesca de Pernambuco.

F
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PROGRAMA 4 
“O MESTRE DA CIRANDA” 
com as Filhas de Baracho – Abreu e Lima, 
Pernambuco

ntonio Baracho da Silva, o Mestre 
Baracho da Ciranda, foi um dos 
maiores compositores e poetas 

pernambucanos e  comandou durante 
muitos anos a Ciranda de Abreu e Lima.

Operário de construção, trabalhou 
também no corte da cana- de –açúcar 
e durante sua vida exerceu vários 
ofícios, acostumado ao trabalho 
pesado. Baracho deixava toda a sua 
poesia jorrar, com voz forte e segura, 
encantando a todos que participavam 
da brincadeira ou mesmo a assistiam. 
Também foi compositor de sambas de 
maracatu e côcos de roda. 

Compositor de dezenas de clássicos 
do repertório da ciranda, ele nunca se 
preocupou com o lado legal da com-
posição e suas cirandas foram grava-
das, ou adaptadas, por vários artistas: 
Martinho da Vila, Quinteto Violado, 
Edu Lobo, Maria Betânia, muitos 
achando que eram de domínio publi-
co, pois grande parte das com-
posições de Baracho não foi registra-
da em seu nome, ele sabia escrever, 
mas não colocava as músicas no 
papel, decorava e cantava nas rodas 
de ciranda. O refrão:

         Cirandeiro, Cirandeiro ó, 
a pedra do teu anel, brilha 
mais do que o sol  
 

Atribuído a Baracho, foi empregado 
por Capinam na letra de Cirandeiro 
(parceria com Edu Lobo), e por Mar-
tinho da Vila no samba enredo Onde 
o Brasil aprendeu a liberdade. 
Ambos não citam o compositor na 
autoria. Atualmente,  suas filhas 
Dulce e Severina se apresentam com 
a Ciranda das filhas de Baracho, 
levando as músicas do pai para os 
diversos eventos onde são convida-
das e apesar das dificuldades 
procuram manter a tradição.

A
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PROGRAMA 5
“TRADIÇÃO AFRICANA”
com o Moçambique de Ozório – Morro Alto, 
Rio Grande do Sul

origem do Maçambique vem de 
um antigo reino em Angola, país 
da África, no século XVII, onde 

uma mulher de nome Nginga Nbandi 
(Ginga) subiu ao trono e morreu na 
guerra em defesa de seu reino. Ela foi 
batizada com o nome de Ana de 
Souza, em 1622. A lembrança de sua 
existência venceu séculos, pulou 
mares e ainda hoje no Rio Grande do 
Sul mais exatamente em Osório, e os 
fatos que eram história, viraram 
folclore. O Maçambique é a represen-
tação da cerimônia de coroação da 
Rainha Ginga e do rei de Congo, 
tradição Africana.
 
Em Osório, a tradição chegou com os 
escravos que vieram trabalhar nas 
plantações e é uma espécie de auto 
popular de natureza religiosa, com o 
qual os negros prestam as suas hom-
enagens aos santos de devoção católi-
ca negra, tais como Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito, expressas 
por meio dos ritos eclesiais da Igreja 
Católica e da percussão dos tambores, 
dos cânticos e das danças de matriz afri-
cana. Os remanescentes de quilombos da 
comunidade negra de Morro Alto,

a comunidade afro-descendente do 
município de Osório, Maquiné, Terra 
de Areia e Capão da Canoa, situadas 
no Litoral Norte do Estado, estão 
ligados por laços de parentesco e 
compadrio. Eles cultuam as suas 
tradições. Deste modo, eles trans-
mitem e atualizam os seus valores 
culturais, sociais, morais e estéticos 
durante os festejos do Maçambique. 
O maçambique representa, atual-
mente, a própria resistência política 
frente ao racismo e à exclusão social. 

A Festa da Nossa Senhora do Rosário, 
também conhecida por Festa de 
Moçambique, representa uma forte 
devoção católica negra, bem como 
uma das mais importantes formas 
de resistência cultural e política, que é 
mantida pelos negros da região desde 
meados do século XIX. A Festa de 
Nossa Sra. do Rosário é considerada 
uma das mais antigas do sul do país, 
bem como um dos patrimônios ima-
teriais da cultura brasileira.

A
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PROGRAMA 6
“O CANTO ALEGRETENSE” 
com Bagre Fagundes – Alegrete, RS

agre Fagundes conheceu na 
adolescência o instrumento que 
o acompanharia por toda a vida, 

uma gaitinha de quatro baixos. Foi 
nesta gaitinha que ele ecoou os pri-
meiros acordes da música gaúcha 
com o maior número de registros 
fonográficos: o Canto Alegretense.

Bagre Fagundes fez da música o ele-
mento de união da família, orientando 
os primeiros passos para cada filho 
numa casa onde o violão estava 
sempre disponível como um brinque-
do. Assim, formava-se em 1980 o 
Grupo Inhanduy: Neto Fagundes na 
voz, Bagre Fagundes na gaita de 
quatro baixos e no violão e Ernesto 
Fagundes no bombo legüero.

Costuma-se observar que as pessoas 
identificam na música a sua cidade 
de origem. O Canto Alegretense já foi 
gravado pelos principais artistas do 
Rio Grande do Sul e interpretado por 
nomes nacionais e internacionais 
como: Alcione, Sérgio Reis, Domin-
guinhos, Banda Fresno, Deep Purple, 
Bobby McFerrin e, recentemente, foi 
escolhida símbolo do município de 
Alegrete.

PROGRAMA 7 
“O FORROZEIRO”
com Biliu de Campina Grande – PB

everino Xavier de Sousa 
(Campina Grande - PB, 1 de 
março de 1949), mais conhecido 

como Biliu de Campina, formou-se 
em Direito, mas deixou a profissão 
de advogado para ser músico, res-
gatando o forró de raiz.

Biliu é um forrozeiro que transita 
pela sua cidade natal tranqüila-
mente, sendo um referencial e um 
patrimônio cultural da cidade. É fácil 
encontrá-lo no meio dos turistas no 
Parque do Povo e horas depois está 
em cima do palco fazendo show. 
Autor de canções descontraídas, 
gostosas de ouvir e boas de dançar, 
Biliu se confessa um admirador do 
trabalho deixado por Jackson do 
Pandeiro e Rosil Cavalcante, artistas 
que o influenciaram desde criança.

B S
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PROGRAMA 8 
“PARA LOUVAR O TRABALHO”
com a Quixabeira de Lagoa da Camisa – 
Feira de Santana, BA

ambas-de-roda, chulas, samba 
martelo, batuques, reisados e 
cantigas de roda são alguns dos 

ingredientes que compõem a diversi-
dade musical do sertão baiano e estão 
muito bem representados pelo Grupo 
Quixabeira de Lagoa da Camisa. 
Reunidos oficialmente desde 1991, os 
dez membros do Grupo têm como 
principal objetivo passar para os mais 
jovens a continuidade das suas mani-
festações culturais como forma de 
transmissão e preservação cultural.

Essas linguagens musicais constituem 
o grande motivo de suas reuniões e 
parte do seu repertório é de canções 
que acompanham atividades manu-
ais. Os homens acompanham as 
vozes femininas com instrumentos de 
cordas e de percussão, mas também 
“puxam” alguns dos temas, criados 
na maioria das vezes pelo próprio 
grupo. Sua força reside na tradição 
das manifestações da cultura ser-
taneja e na performance que evoca as 
suas raízes. As tradições culturais da 
Comunidade Lagoa da Camisa estão 
intimamente ligadas ao universo reli-
gioso e ao trabalho no campo. 

o longo de décadas a música 
tem sido um elemento funda-
mental na vida social dos mora-

dores da Comunidade de Lagoa da 
Camisa e está presente em todos os 
momentos, seja no trabalho (boi de 
roça, boi roubado, batas de milho e 
feijão), no lúdico (batuques, sambas 
e cantigas de roda) ou nas festas reli-
giosas (batizados, reisados, rezas de 
São Cosme e Damião).

A música, o canto, a dança, o acom-
panhamento com as palmas da mão 
atuam como processo de signifi-
cação social que geram estruturas 
simbólicas que vão além dos aspec-
tos sonoros. As canções fazem parte 
da experiência cotidiana e surgem a 
partir da relação com o meio físico, 
com a comunidade e com o mundo. 

Essas manifestações, cada uma a 
seu modo e dentro do contexto onde 
é exercitada, apresenta uma con-
cepção de mundo, uma forma de 
organização da relação dos mem-
bros da comunidade com o seu sítio 
simbólico de pertencimento e com 
sua ancestralidade.
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PROGRAMA 9 
“MÚSICA DE TERREIRO”
com a Casa Fanti Ashanti – São Luis, MA

Casa Fanti Ashanti é uma casa de candomblé da nação 
Jeje-Nagô, fundada pelo babalorixá Euclides Menezes 
Ferreira. Os Fantis e Aschantis eram povos antigos da 

Cosa do Ouro, na África, atual República do Gana. É uma casa 
de Mina e Candomblé que mantém as tradições desde a sua 
fundação. Além dos rituais de tambor de mina, do candomblé 
e das festas de Ogum, Oxossi , Oboluyaie, Oxum, Oxalá, Nanã, 
Xangô, Oxumaré e Oyá, a casa também realiza o Samba de 
Angola   e o tambor de taboca. 
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PROGRAMA 10 
“SAMBA DE VÉIO”
 com o Samba de Velho da Ilha de Massan-
gana, de Petrolina – PE

Samba de Véio, assim chamado 
pelos moradores da ilha, pode 
ser classificado como uma mani-

festação popular, de tradição oral, com 
algumas semelhanças com o samba 
de roda da Bahia, com a dança do côco 
em geral, mas com características 
próprias, bem específicas. Faz parte 
do Reisado, ciclo natalino religioso do 
mês de dezembro e que culmina em 
janeiro. O que mais impressiona no 
Samba de Véio é a energia e o ritmo 
frenético dos dançarinos, de pés des-
calços, acompanhados pela música 
contagiante, palmas e batuques.
  
Os tamboretes, feitos com couro de 
bode, são aquecidos nas fogueiras e 
são eles que dão o ritmo fundamen-
tal ao samba que pode  ser reforçado

pelo triângulo, pelo pandeiro, atab-
aque e caracaxá (um tipo de chocal-
ho, de origem indígena). No centro da 
roda, o dançarino sapateia agitando 
todo o corpo e, em poucos segundos, 
“tira” outra pessoa do círculo para 
dançar mais alguns segundos, 
revezando-se os pares, embora a 
dança seja “solta”.

Para a música, há o “puxador” do 
samba, papel geralmente atribuído a 
mulheres de voz bem afinada e com 
capacidade de improvisação; elas são 
acompanhadas pelo coro formado 
pelo grupo todo, ao som de palmas. 
Nas apresentações, um ponto de 
destaque é o fato de uma das mul-
heres dançar equilibrando uma gar-
rafa de cachaça na cabeça.  
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PROGRAMA 11
“VEM PRA RODA JONGAR!” 
com o Jongo de São Luís do Paraitinga – SP

origem do jongo está direta-
mente ligada aos hábitos recor-
rentes da cultura africana dos 

bantos, os primeiros escravos da 
região do Congo-Angola que vieram 
ao Brasil colonial escravocrata para 
trabalhar nas fazendas de café do 
Vale do Rio Paraíba, interior dos esta-
dos do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Minas Gerais. A nação banto é consid-
erada uma das células-tronco da cul-
tura brasileira, com influências 
visíveis na música, na língua, na 
culinária e até mesmo nos costumes 
do nosso povo.

Seus cantos – os chamados “pontos”- 
quase sempre entoados em lingua-
gem metafórica. Alguns de desafio, 
chamados de “pontos de demanda”, 
são apenas compreendidos pelos 
mais experientes. Uma roda de jongo 
carrega consigo uma diversidade 
histórica, religiosa e cultural.  

Cada comunidade preserva sua ma-
neira particular de dançar e cantar o 
jongo, com diferentes nomes para os 
tambores e tradições, algumas bem 
diferentes de outras mas sempre 
com elementos em comum. No Bairro 
do Tamandaré, em Guaratinguetá, 
cidade do Vale do Paraíba próxima a 
São Luiz,  abriga jongueiros que 
servem de exemplo e estímulo às 
gerações mais novas na preservação 
dessa manifestação.

São 5 jongueiros de gerações difer-
entes, apresentando seus pontos e 
mostrando a diversidade do jongo 
que fazem. Dona Tó e Dona Mazé , 
representando algumas das primei-
ras mulheres que aceitaram o desa-
fio de entrar na roda; Togo, mestre de 
grande sabedoria e carisma; Totonho e 
sua interpretação musical contagi-
ante e inconfundível e, por fim, Jefinho, 
que prova que o jongo se renova,  
mostrando a cara da nova geração.
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A O
s irmãos Aniceto lançaram três 
álbuns: o primeiro em 1978, 
patrocinado pelo Ministério da 

Educação e Cultura; o segundo em 
1999, produzido pela Cariri Discos em 
parceria com a Equatorial Produções; 
e o último em 2004, intitulado Forró 
no Cariri, tendo como produtores as 
mesmas empresas do álbum anteri-
or. Atualmente, a banda é composta 
por seis descendentes dos índios 
Kariri, todos eles agricultores do 
Crato. O movimento  e os cânticos dos 
animais estão presentes na sonori-
dade dos Aniceto. As danças são 
inspiradas no trabalho, nas ativi-
dades do dia a dia, como “amassa 
barro” e “corta tesoura”.  

PROGRAMA 12 
“O ESPÍRITO DA ALEGRIA”
com a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, 
Crato, CE

denominação cabaçal vem dos 
tambores, confeccionados de 
pele de bode estirada sobre 

cabaças. O grupo foi fundado no 
século XIX por José Lourenço da 
Silva, mais conhecido como Aniceto. 
Os descendentes de Aniceto mantêm 
a banda na ativa até hoje, na cidade 
do Crato, interior do Ceará.

Ainda hoje, os integrantes mantêm a 
tradição de confeccionar os instru-
mentos com peles de bode ou carnei-
ro esticadas sobre enormes troncos 
de madeira, com o miolo retirado a 
golpes de machado. Os pífanos são 
feitos de tabocas.
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PROGRAMA 13 
“A GUERRA DOS BÁRBAROS”
com Os caboclinhos de Ceará Mirim, RN

anifestação popular que resiste  
desde 1929, com bailados e ritos 
de guerra referentes às 

tradições indígenas que habitavam o 
vale do Rio Baquipe - atual rio 
Ceará-Mirim, conhecida como a Terra 
de Poti, o grande guerreiro tupi. Eles 
apresentam um auto  que se refere ao 
período da "Guerra dos Bárbaros", 
tocam a flauta de taquara (de apenas 
quatro furos) e entoam cantos e dia-
logam com o público. As coreografias 
desenvolvidas pelos soldados indios  
impressionam pela sincronia e beleza 
dos movimentos, divididos em com-
passos marcados por um arco per-
cussivo chamado preáca. A dança do 
Cipó é Fantástica: trocando as preacas 
por rodilhas de cipó, os soldados, no 
passo da dança,  trançam com o cipó 
um caramanchão que forma um túnel 
formidavelmente ritmado. 
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PLANO DE EXECUÇÃO

1 FINANCIAMENTO: O projeto foi aprovado na ANCINE para captação 
de recursos incentivados (Lei do Audiovisual, Art. 1-A), onde o valor investido no 
projeto pode ser abatido do IR devido no próximo ano fiscal. A isenção é limitada à 
4% do valor do imposto devido.

Valor aprovado para captação no Art 1-A: R$ 1.448.353,76

Cotas de patrocínio:
Premium: R$ 724.176,88  •  Master: R$ 362.088,44  •  Junior: R$ 181.044,22

2  PRÉ-PRODUÇÃO: Serão fechados presencialmente as participações 
dos personagens/artistas e  consolidado o cronograma de filmagem diretamente 
com os produtores locais dos artistas, paralelamente, um banco de fotografias 
atualizadas será produzido na pré produção e será divulgado, incrementando 
os seguidores da marca “Visceral brasil” nas redes sociais, consequentemente 
ampliando o interesse do público pela nova temporada e arrematando mais 
espectadores.

3  PARCERIAS: Não comerciais – parceiros locais, especialmente para 
ampli-ar a rede de divulgação e fortalecimento da série, junto às rádios e imprensa 
locais, além dos apoiadores regionais (espaços para locação, atrativos naturais da 
região, festejos populares, feiras, etc).

4  FILMAGEM: Filmagem da série a partir do cronograma executado na pré.

5  PÓS-PRODUÇÃO: Decupagem de todo o material filmado, organização 
dos arquivos, primeiro corte de cada episódio, montagem da abertura, montagem 
da arte em animação da abertura e encerramento, montagem final, edição e 
mixagem de som. Edição de versão internacional de média metragem 52 minutos 
com legendas em Inglês, Espanhol e Francês. 

6  LANÇAMENTO: Lançamento da primeira janela – TV aberta.
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PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DA OBRA

DISTRIBUIÇÃO:
A primeira ação de distribuição se dá pelo contrato de co-produção e licencia-
mento com a TV aberta. O mercado futuro e imediato após o primeiro licencia-
mento é a TV Fechada, seguida ou em paralelo com VOD e PPV.  Também senti-
mos com a primeira temporada um grande interesse no mercado de video 
home, especialmente pelo tema interessar em regiões onde ainda se busca 
novos produtos em videolocadoras, e também como ferramenta educativa em 
escolas e para consulta em bibliotecas.

JANELA 1: TV Aberta

JANELA 2: TV Fechada

JANELA 3: VOD

JANELA 4: Web

JANELA 5: DVD e bluray – Box da série

TV A CABO/BRASIL: Média de 2 milhões de espectadores por exibição. 
DVD E BLUERAY: Venda direta estm. de 30 mil unidades. 
DVD E BLUERAY/ MERCADO INTERNACIONAL: Venda direta estm. de 5 mil unidades. 

MARKETING:   
Dando continuidade ao público já consolidado pelas redes sociais durante a 
primeira temporada, a série vai intensificar o uso das redes como promoção da 
série e o acesso aos documentários, também fazendo um trabalho de valori-
zação da cultura brasileira de raiz. 


