
Bráulio de Castro 
 
 

Talvez pareça estranho a utilização de texto alheio para traçar o perfil 

do compositor Bráulio de Castro. Ora, a nossa amizade é simplesmente 

inabalável em qualquer tempo e circunstância. Não há hipótese de ser 

diferente. Os muitos anos de admiração e respeito mútuo garantem isso. 

A verdade é que o texto do jornalista e autor do blog “Musicaria”, 

Bruno Negromonte, retrata fielmente a performance musical-brauliana de 

forma tão extraordinária que seria impossível superá-lo. 

Portanto, depois da generosidade do ilustre jornalista em permitir a 

transcrição do seu texto nesse nosso trabalho, é razoável supor não haver 

qualquer demérito para o autor destas linhas nem para o compositor. 

A prova que poderá dirimir alguma possível dúvida a respeito do 

assunto, está no soneto que escrevi para Bráulio alguns anos atrás. Ei-lo: 

 

 

Soneto para Bráulio 
 
      (Dhodó Félix) 
 

As músicas que Bráulio compartilha 

com a sensibilidade de nós todos, 

só aplausos merecem, nunca apodos, 

pois do seu estro só sai maravilha! 

 

Como um gigante entre os grandes rapsodos 

de cuja glória, impávido, partilha, 

ano após ano cada vez mais brilha 

musicalmente sem quaisquer engodos. 

 

Em Bom Jardim, artista tem de sobra... 

mas quantos deles produziram obra 

mostrando amor pelo seu natural? 
 

Quer seja no presente ou no pretérito, 

jamais tiveram como Bráulio o mérito 

de decantar nosso torrão natal. 

 

 

Começa por pintar a tua aldeia 
 

Por Bruno Negromonte 

 

Nada mais adequada do que a citação do russo Leon Tolstoi para 

batizar esta matéria. Quando o escritor eternizou a frase "Se queres ser 



universal, começa por pintar a tua aldeia" não imaginava que anos depois, 

de modo inconsciente, alguns levariam a sério tal afirmação em um país 

tropical a milhares de quilômetros de distância do autor. Da poesia à música, 

muitos nomes vêm ao longo dos anos enaltecendo a beleza natural de canto 

a canto do nosso país. De um lado, fala-se da fauna em canções como 

"Urubu", "Passaredo", "O rouxinol", "As baleias" a partir de inspirações 

pontuais de compositores que ganharam notoriedade nacional; do outro 

nossa flora é enaltecida a partir de registros como "Sabor colorido", do 

cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo entre tantas outras 

que registram em verso e prosa toda a diversidade que é peculiar ao nosso 

país. Soma-se a este contexto personagens como o índio (a exemplo de 

"Cara de índio" e "Um índio"), a preocupação com a preservação do meio 

ambiente ("Xote ecológico") e enaltação do mesmo ("Festa da natureza"). 

Somado a este contexto, não podemos deixar de citar nomes dos 

saudosos Dorival Caymmi (que fala com uma propriedade singular do mar, 

do chão e das peculiaridades da Bahia como poucos) e Luiz Gonzaga (que 

ao lado de seus notáveis parceiros foi capaz de retratar o Nordeste como um 

lugar unidimensional). E é neste Nordeste provinciano e de vasta riqueza 

natural, onde cada um dos seus recantos inspiram versos e melodias, que 

outros nomes buscam retratar a verdadeira identidade de uma região 

singular, onde o Sertão surge como espaço privilegiado, muitas vezes 

tomado como "o lugar em que reside a nossa autentica nacionalidade" 

como bem definiu Maria César Boaventura. 

 

Foi nessa privilegiada região que nasceu Bráulio de Castro, cantor 

e compositor que chega hoje aos 75 anos de vida (onde cerca de seis décadas 

desta vem sendo dedicada à música). Filho de Bom Jardim, cidade do 

agreste pernambucano localizada a pouco mais de 100 quilômetros da 

capital, o cantor e compositor cresceu entre a capital e esta cidade, berço 

natal de grandes musicistas e que por isso chegou a ser batizada também 

como "a terra da música". 

 

Na infância e juventude teve a oportunidade de conviver com nomes 

como o do maestro Levino Ferreira (nome que se destacou como um dos 

maiores compositores do estado a partir de valsas, maracatus, peças 

folclóricas e religiosas, e principalmente frevos). Autor de significativo 

destaque no gênero frevo-de-rua, Levino teve uma intrínseca relação com o 

avô de Bráulio de Castro, o escultor e músico Ademário Gomes de 

Castro, presidente fundador em 22 de outubro de 1932 do Grêmio Litero 

Musical Bonjardinense. Soma-se a estes, outros músicos a exemplo de Airton Barbosa 

(fundador do Quinteto Vila-Lobos), Mestre Teté, Dinamérico Sedícias, Dimas Sedícias, 

Maestro Correia de Crasto, José Pessoa Sedícias (o Zé Bague),                                                                                                      

que corroboraram não apenas para despertar o interesse do menino Bráulio como também,  

anos mais tarde, serviram de inspiração para algumas das canções que compôs 

relacionadas à cidade que lhe deu a régua e o compasso da composição. 

 

Vale o registro também de uma bucólica beleza e de um cotidiano que já não é 

mais possível observar nas cidades interioranas, mas que vive nas 

reminiscências do compositor inspirando-o para traduzir e eternizar em 

versos e canções muito daquilo que lhe constitui. 



Com 51 canções dedicadas ao seu torrão, Bráulio de Castro é, sem 

sombra de dúvidas, o compositor que mais enalteceu sua terra natal. Não há 

compositor que dentro de sua obra já tenha dedicado 52 canções ao seu 

berço natal (se existe, desconheço). De modo despretensioso, 

o bonjardinense registra, com olhar clínico e lírico os casarões em estilo 

europeu, as Igrejas, a Pedra do Navio (que ilustrou a capa do primeiro álbum 

em homenagem a cidade), entre outras paisagens e personagens que 

eternizaram-se a partir da voz do próprio compositor assim como também 

do auxílio luxuoso de nomes como o de Fátima de Castro, Maciel 

Melo, Caju e Castanha, Genival Lacerda, Walmir Chagas, Expedito 

Baracho, Ivan Ferraz, Dominguinhos, Petrúcio 

Amorim, Sagrama, Djalma Pires, Coral Batutas de Bom Jardim entre 

outros nomes de relevante expressão do cenário musical que contribuíram 

com talento e sensibilidade para eternizar, sem sombra de dúvidas, o 

município mais enaltecido em verso e prosa do Estado de Pernambuco a 

partir de três excelentes álbuns lançados: "Meu Bom Jardim" (lançado ainda 

na década de 1990), "Bom Jardim - Terra da música e das flores de ouro" e 

"Minha terra" (lançados ao longo da última década juntamente com os 

livros "No Tempo da Pândega e do Deboche" e "Arrancaram os olhinhos 

do cavalo e outras estórias eplopéticas".  

 

Vale o registro que o autor e compositor ainda tem em sua bibliografia o livro "Vamos lá 

Dentro – No Tempo da Bacia d’Água", pela Editora Bagaço, que traz como tema histórias 

presenciadas e ouvidas sobre a vida boêmia e notívaga da capital 

pernambucana a partir da avenida Rio Branco, famoso reduto onde 

mulheres, em décadas passadas, se prostituíam. 

Merecedor de reconhecimento por parte do Guinness World Records 

como o autor musical que mais enaltece a sua terra a partir de registros 

fonográficos, o compositor pernambucano vem sendo capaz de traduzir em 

arte peculiaridades extraídas de uma memória privilegiada e lembranças de 

uma época que hoje só existe no imaginário popular de sua região a partir 

de personagens como Dona Santa Parteira, Mestre Faustino, Beatriz dos 

espelhos, Dotô Mota, Zé Bague, Benedito e o seu terno, Marly 

Mota, Viana, Cabo Velho, Mestre Noventa, Zé Gomim, entre outros. Há 

também o registro da típica rotina interiorana onde Bom Jardim, longe dos 

holofotes, tão comum aos grandes centros urbanos, ganha destaque na 

música popular brasileira a partir dos mais distintos gêneros existentes em 

nosso cancioneiro. Essa gama de ritmos impressiona não apenas por sua 

diversidade, mas por enaltecer uma cidade coadjuvante, mas que aos olhos 

de um filho apaixonado passa a protagonizar valsas, frevos, forró ou 

qualquer outro gênero. Se muitos falam (mesmo que de modo pontual) do 

sertão, do litoral, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador e afins. No entanto, só um 

foi capaz, sem maiores pretensões, de eternizar uma cidade com tamanha 

cumplicidade, sensibilidade e lirismo. Com sete décadas e meia de vida e 

uma memória privilegiada, não é de se espantar que Bráulio de 

Castro, ilustre filho de Bom Jardim, ainda contribua (e muito) na confecção 

desse genuíno e sonoro cartão-postal. 

 


