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Apesar da atual ascensão da música
eletrônica e da mescla de ritmos musi-
cais, sempre há espaço para a canção
tradicional que inspira romantismo e
bons fluídos, como é o caso da seresta.
Em Arcos, por exemplo, ela é cantada
e tocada por 15 músicos que formam o
Grupo de Seresteiros de Arcos. Na ativa
desde 1988, o grupo encanta os ouvin-
tes com uma produção que, atualmente,
não se encontra em qualquer lugar.
Com instrumentos de percussão e de
cordas, como o bandolim e três tipos
diferentes de violões, o som de seresta
sai caracterizado pela harmonia de
vários acordes.

De acordo com o presidente do
grupo, Janer José de Faria, 60, o que
qualifica a seresta é o uso de instrumen-
tos que não são tão populares. “Somos
privilegiados porque contamos com
instrumentistas que tocam muito bem o
cavaquinho e o bandolim, aparelhos
pouco comuns na região”.

O repertório da seresta é identifica-

do por ritmos tradicionais como bolero,
samba-canção e, em algumas ocasiões,
pela valsa. Duas músicas que sempre
são tocadas nas apresentações dos
Seresteiros de Arcos são Zingara,
tocada com dois bandolins em tons
diferentes e, Vinho Verde, de autoria de
um cancioneiro português.

Atualmente, o grupo tem dois can-
tores, Penacho e Zé Alaíde, mas a filha

de Janer Faria, Bianca, de 12 anos, já
está começando a participar de algumas
apresentações com os músicos.

Há tantos anos juntos, Janer conta
que alguns fatos marcaram a história
dos Seresteiros de Arcos. Ele lembra
que passou pelo grupo um cantor
insubstituível chamado Sebastião
Vasconcellos, que não só sabia cantar
bem, como tinha o aspecto e a forma-

O Grupo de Seresteiros de Arcos toca por amor à música e
não tem fins lucrativos
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A origem do grupo

Em uma época em que a sere-
nata era um cortejo comum, em
meados dos anos 80, o Grupo de
Seresteiros foi criado por uma
turma de amigos que cantava
pelas ruas de Arcos. Porém, só
se consolidou quando o
instrumentista Pedro Rocha
mudou-se para a cidade com al-
guns sobrinhos que também
eram músicos. A partir daí, o
grupo começou a fazer uma se-
renata mais requintada devido à
variedade de instrumentos.

No início, o “Seresteiros de
Arcos” era composto por oito
integrantes, os quais, com exce-
ção de alguns, estão na banda até
hoje. Atualmente com 15 músi-
cos registrados, o grupo, em cer-
tas ocasiões, costuma se apre-
sentar com mais instrumentistas.

Para obter subvenções, o Gru-
po de Seresteiros de Arcos foi
fundado em 10 de agosto de
1988 e, posteriormente, decla-
rado pela Prefeitura Municipal
como de “utilidade pública”. A
partir daí, passou a receber um
subsídio anual no valor de R$
3.000. O estatuto da banda foi
publicado no jornal “Minas Ge-
rais”, no dia 17 de janeiro de
1990, e foi cadastrado na Secre-
taria de Cultura do estado.

Os Seresteiros de Arcos se
apresentam, regularmente, na
Praça Floriano Peixoto e em fes-
tividades municipais e aceitam
convites para tocar em outras
cidades, desde que os gastos
com o transporte sejam arcados
pelos produtores do evento. In-
clusive, o grupo já se apresen-
tou em Formiga, Iguatama,
Campo Belo e Piumhi.

ção de seresteiro, mas acabou morrendo
em um acidente de carro. Por meio de
um bilhete que o cantor deixou, os
seresteiros descobriram que o desejo de
Vasconcellos era que seus companhei-
ros tocassem as três músicas preferidas
dele durante o velório. E o pedido foi
cumprido. Mesmo sendo um fato tris-
te, o caso marcou o percurso do grupo.

Apesar de o Grupo de Seresteiros

ser receptivo à entrada de novos inte-
grantes, na maioria das vezes eles não
se adaptam, ou pela diferença de idade
ou pela inexperiência musical. “Costu-
mamos fazer convites para novos mú-
sicos, mas nem sempre dá certo, porque
nossos instrumentistas são realmente
muito bons e às vezes o candidato não
consegue acompanhar os acordes”,
conta Janer Faria.

Os seresteiros em 1988 e em 2002


