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resumo 

 

 

A tese apresenta uma investigação sobre a relação entre o violino e a 

música popular urbana nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A 

pesquisa de campo permitiu identificar neste século um protagonismo de 

vários intérpretes no cenário popular urbano que utilizam o violino - 

instrumento estabelecido na música de tradição europeia e pouco habitual 

na produção cultural brasileira - em sua carreira no contexto da música 

popular urbana. Partindo de uma abordagem não eurocêntrica, o trabalho 

aborda a relação entre os violinistas, a cultura local, seus gêneros 

populares, bem como sua representação social e suas transformações 

estéticas e identitárias. A investigação pretende contribuir com dados 

ainda incipientes sobre esta temática e, também, romper com um tipo de 

abordagem redutora (como, por exemplo, a dicotomia popular/erudito), 

fomentando a construção de uma ponte que interligue esses campos de 

forma informada, crítica e salutar. A partir de informações coletadas em 

pesquisa de campo, bem como através da etnografia e da entrevista, é 

realizada uma análise confrontando estes dados com outros bibliográficos, 

buscando compreender múltiplas dimensões de uma prática de 

performance musical reconhecida hoje como violino popular brasileiro. 
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Abstract 

 

This thesis presents an investigation about the relation between violin and 

urban popular music from cities as Rio de Janeiro and São Paulo. The 

research field allowed to identify the protagonism of the interpreters when 

they use violin at the urban popular contexts, at this century. The Violin 

is an instrument which was established by the European tradition and it 

was not very present at the Brazilian culture nor in its urban popular music. 

From a non-European perspective, this thesis approaches the relation 

between violinists, local culture and its popular genres, its social 

representation, and also aesthetics and identities transformations, from a 

non-Eurocentric perspective. The investigation shall contribute with 

incipient data about the present thematic and it may break up with any 

reducing view of popular and classical music/culture as well. Thus it may 

build a bridge which links both fields in a healthy way. From the data 

collected during our ethnographic field research, which consisted in 

concerts observations and interviews. The research analyzed the 

controversial relation between those data and bibliographies information 

to comprehend the music performance known nowadays as Brazilian 

popular violin.  
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Introdução 

 

No ano de 2013, realizei uma investigação sobre a obra Fafá em Hollywood no programa de 

Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais analisando os 

elementos técnicos e interpretativos relacionados com a prática do violino na performance 

de duas gravações de violinistas no gênero choro. No ano seguinte à defesa, percebi que 

ainda precisava discutir algumas inquietações, e ainda que essa temática suscitava-me a 

necessidade de abordar outras questões acerca do violino na música popular no Brasil.  

Após ingressar no Doutoramento na Universidade de Aveiro, ampliei minha forma de pensar 

e, consequentemente, a visão acerca deste tema. Atualmente dispomos de vários recursos 

para análise de músicas em contextos mais tradicionais,  como  na música de concerto, mas, 

na análise deste trabalho — que procura uma abordagem que destaque peculiaridades do 

violino na música popular urbana do Brasil —, empregar uma abordagem etnomusicológica 

permitirá uma investigação holística, abrangendo questões técnicas, interpretativas, 

pedagógicas e sociológicas. 

Outro ponto que me motivou a optar por desenvolver essa investigação reside no fato de ser 

violinista e perceber uma crescente movimentação atual na relação deste instrumento com a 

música popular urbana no Brasil. Em novembro de 2017, por exemplo, estive na cidade do 

Rio de Janeiro, na Lapa – famoso reduto boêmio da cidade –, para assistir ao show do 

violinista Nicolas Krassik e seu grupo Cordestinos, com a paricipação do cantor Geraldo 

Azevedo.  

Chegando no bairro, fiquei impressionado com o movimento e a diversidade de 

grupos/"tribos" que se encontravam na rua em seus espaços, fazendo música e se divertindo. 

Enquanto nos dirigíamos em direção a uma das casas mais famosas da cidade, o Circo 

Voador, percebi em uma rua um grupo de pagode e uma roda de samba, e, em outra rua, 

havia até mesmo um pequeno bloco de carnaval. A visualização foi muito rápida, pois estava 

dentro de um carro, mas fiquei impressionado porque, definitivamente, naquele lugar há 

espaço para qualquer tipo de sonoridade e em qualquer época do ano.  
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Cheguei à entrada do local, acompanhado por amigos, pegamos nossos bilhetes e adentramos 

o Circo Voador. Voltei a me impressionar com a estrutura do lugar, que não é tradicional, 

com portas e paredes, mas é uma grande estrutura de circo, coberta por uma lona, com um 

espaço central circular, que seria onde ocorreriam os espetáculos, à maneira de um circo 

convencional. Cercando todo esse espaço central, havia andares de arquibancadas circulares 

que se estendiam por toda a área da estrutura, feitas de ferro com assentos de madeira. No 

segundo andar da arquibancada, na parte central, encontrava-se uma grande mesa para 

controlar a iluminação e o som da casa de espetáculos. O palco para os shows estava erguido 

exatamente à frente da arena, ou grande espaço central circular. O público também se 

acomodava neste local, mas com a diferença de que todos ficavam em pé para aproveitar o 

show.  

A apresentação estava marcada para começar às 22 horas, porém, no mesmo dia acontecia 

um importante jogo do campeonato brasileiro de futebol. Disputavam uma partida dois 

grandes e tradicionais clubes da cidade do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense. Como 

havia um atraso, logo percebemos que o show iniciaria após o jogo. Na parte externa da 

arena se encontravam os sanitários e uma área reservada para gastronomia, que comportava 

bares, e estes estavam com um aglomerado de pessoas que assistiam à partida de futebol em 

um televisor. Nicolas Krassik e seu grupo entraram no palco depois da meia-noite, com mais 

de duas hora de atraso. O espetáculo foi intenso e muito animado e se encerrou perto das três 

horas da madrugada. Um ponto marcante foi perceber a relação que Nicolas Krassik tem 

com a cidade do Rio de Janeiro e a relação do público presente com o artista, pois gritavam 

seu nome em vários momentos, principalmente nos improvisos. Essa apresentação deixou-

me com a sensação de que o violinista possui bastante reconhecimento pelo seu trabalho na 

música popular urbana.  

Também no Rio de Janeiro, no mesmo mês e ano (novembro de 2017), foi possível assistir 

a uma apresentação do Guilherme Pimenta Trio, no Midrash Centro Cultural, no bairro do 

Leblon. O local da apresentação é conhecido por ser uma instituição ligada à comunidade 

judaica e que, dentre outras atribuições, fomenta a cultura. Essa apresentação de Pimenta e 

seu grupo foi marcada pelo intimismo. O público era mais seleto, o local da apresentação 

mais reservado, em um ambiente que congregava um número bem menor de pessoas. O 

evento iniciou às 20h30, exatamente trinta minutos depois do horário divulgado, pois os 
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instrumentistas se estenderam na passagem de som ocorrida antes do início do espetáculo. 

Nessa apresentação foi possível perceber como o violinista e seu grupo estavam engajados 

na criação de repertório autoral, provavelmente visando a gravação de seu primeiro disco. 

Nesse show, também percebi que pessoas na plateia acompanham o trabalho de Guilherme 

Pimenta e seu grupo, seguindo-os nas diversas apresentações que realizam no Rio de Janeiro. 

Foi preciso me deslocar até a cidade de São Paulo a fim de assistir ao show do violinista 

Ricardo Herz. Dirigi-me à casa de espetáculos que se chama Jazz nos Fundos, nome 

sugestivo para um local que possui uma entrada por um portão preto e com aparência 

envelhecida. A entrada localiza-se na garagem da casa, levando à recepção. Chegando lá me 

dirigi aos fundos da casa e percebi o contraste entre a fachada externa, que parece velha e 

abandonada, com um ambiente interno alternativo, decorado, paredes pretas combinadas 

com paredes que simulam uma casa inacabada ou partes de paredes mal acabadas, que 

remetem à entrada do lugar, ou apenas sugerem uma combinação entre o antigo e o novo.  

A entrada do espaço está situada no andar intermediário que possui uma sala com mesas e 

cadeiras, e também um vão para as pessoas ficarem de pé, além de um palco. Quando cheguei 

à porta havia uma apresentação do grupo Vintena Brasileira, entre 22 horas e 23horas e 25 

minutos. O grupo é uma orquestra instrumental, composta por quarteto de cordas 

friccionadas, madeiras, metais e piano, idealizada pelo pianista André Marques. O andar 

superior da casa comporta um bar, onde as pessoas podem optar por ter um espaço privado 

apenas para socializar, com conversas regadas a bebidas e a música de algum evento que 

estiver acontecendo na casa. Quando cheguei, fui informado de que o show do Ricardo Herz 

Trio aconteceria no andar abaixo e, por isso, a movimentação aumentava. Percebi, então, 

que precisava descer, pois não conhecia a sala e precisava reservar um bom lugar para minha 

observação da próxima apresentação que começaria à meia-noite.  

Essa sala possuía um palco com uma decoração rústica em madeira, que também funcionava 

para tratamento acústico, equipamento de som moderno e com uma metragem quadrada 

capaz de comportar bem um conjunto com cinco ou, no máximo, seis pessoas. Os músicos 

começaram a entrar no palco, a afinar os instrumentos e a regular o som. Eles se preparavam 

para iniciar o show quando Ricardo Herz terminou de afinar o violino e passou a palavra 

para um homem que havia se posicionado no palco, e que era uma espécie de porta voz da 

casa. Ele deu alguns avisos, falou da proposta da casa, reforçou a parceria com o trio, que é 
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um grupo que se apresenta regularmente ali há tempos. Ao final das considerações iniciais, 

ele apresentou o grupo e deu início ao show, que começou com 35 minutos de atraso. À 

medida em que a sala foi esgotando sua lotação, o barulho das pessoas que se aglomeravam 

no fundo da sala aumentava. A apresentação foi instigante e se destacou pela conexão com 

o público que, ao final, cantava e dançava com Ricardo Herz e seu grupo, numa sintonia 

emocionante. 

Também em São Paulo, acompanhei um dos espetáculos de lançamento do primeiro disco 

da violinista Carol Panesi. A apresentação ocorreu no Instituto Brincante, que se situa na 

Vila Madalena. Essa casa se dedica ao ensino do fazer artístico totalmente voltado para 

cultura brasileira. A apresentação de Carol Panesi e seu grupo ocorreu no teatro da casa. As 

músicas apresentadas durante o show eram autorais. O show ainda contou com a participação 

de um dançarino da casa que realizou um improviso juntamente com Panesi. A violinista 

também alternava a formação do grupo durante a apresentação e chegou a tocar piano, além 

do violino. Após o evento, Carol Panesi atendeu muitas pessoas dentro do teatro, e também 

no espaço externo, que comportava um ambiente onde as pessoas podiam socializar-se e 

comprar discos e outras coisas. Com esses pequenos excertos das etnografias realizadas 

durante o trabalho de campo, consegui testemunhar o fato de que o violino experimenta um 

momento diferenciado com relação à inserção de seus artistas dentro da música popular 

urbana brasileira. 

Durante a elaboração deste trabalho, os violinistas Ricardo Herz, Nicolas Krassik, 

Guilherme Pimenta e Carol Panesi lançaram oficialmente os primeiros métodos de ensino 

do chamado violino popular brasileiro. Este fato despertou interesse da comunidade dos 

performers de cordas friccionadas no geral e intensificou minha curiosidade, no âmbito 

investigativo, por conta dos aspectos relacionados à natureza dessa prática. Sob o ponto de 

vista desses artistas, há uma metodologia específica para tocar o chamado violino popular 

brasileiro, o que denota a existência de diferenças, peculiaridades e normas para a 

performance neste contexto de um instrumento, outrora estrangeiro, que se estabeleceu 

nacionalmente pela música de tradição europeia, e, sim, também desenvolveu um trajeto 

pela ótica da música popular urbana brasileira. 

Esta temática configura um território com muitas implicações por estar inserida em uma 

sociedade pós-colonial, moderna e diversificadamente complexa. A pós-modernidade trouxe 
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alterações nos conceitos de identidade e como uma sociedade concebe sua relação com uma 

identidade nacional, ao mesmo tempo em que as múltiplas práticas musicais que podemos 

encontrar em uma cidade fazem parte de um cotidiano estabelecido em centros urbanos 

contemporâneos (Hall, 2006); (Finnegan, 2007). 

Na esfera acadêmica, observamos um crescimento dos trabalhos científicos na subárea com 

a temática da música popular, uma tendência revelada principalmente pelos estudos da 

performance em música na pós-graduação brasileira. O estudo realizado por Borém e Ray 

(2012, p. 134) confirma esse interesse significativo pela pesquisa na música popular 

brasileira. Encontramos algumas discussões no Brasil sobre o violino neste contexto. 

Partindo de entrevistas retiradas da internet acerca do trabalho dos violinistas, e também de 

uma revisão bibliográfica (artigos, periódicos, teses, monografias e dissertações), 

identifiquei um aumento significativo no referenciamento do violino no âmbito da música 

popular no Brasil.  

A utilização do violino na esfera popular suscitou discussões elucidativas acerca do tema no 

meio acadêmico. Algumas pesquisas, como, por exemplo, Silva (2005), Müller (2011), 

Isidoro (2013), Vieira (2013) e Werneck (2013), abordam as múltiplas faces deste tema, mas, 

como vimos anteriormente, uma questão ambígua aparece quando se trata da discussão sobre 

a inserção do violino na música popular brasileira. Especificamente com relação ao uso do 

termo “violino popular brasileiro”, Silva (2005, p. 1) afirma que a "expressão procura 

conferir um caráter de novidade ao assunto como se de forma totalmente inusitada e 

inesperada, o violino adentrasse o palco da música popular tendo sobre si todos os 

holofotes”. 

Rohr (2018) observa que a área de performance musical ainda não conseguiu delinear o 

campo de estudos da música popular, questão essa que se origina em um contexto mais 

amplo, como apontam Valente (2009) e Neder (2010): "a canção popular, em seus aspectos 

culturais, passou a chamar a atenção de acadêmicos de diversos setores que não a música a 

partir dos anos 1960, com o advento da chamada MPB”. (Neder, 2010, p. 181). Esses 

trabalhos também valorizam a análise da música cantada em detrimento da música 

instrumental (Valente, 2009). 
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As pesquisas sobre uso de instrumentos de cordas friccionadas na música popular brasileira 

enfocam, primordialmente, o contrabaixo (Rohr, 2018, p. 23), com predominância do 

trabalho dos professores Fausto Borém e Sônia Ray, respectivamente, professores da 

disciplina contrabaixo nas Universidades Federais de Minas Gerais e Goiás. Já a pesquisa 

sobre o violoncelo encontra-se em estágio mais inicial, apresentando bibliografia muito 

pequena com destaque para os trabalhos de Ferreira (2006) e Rohr (2018), enquanto a viola 

ainda não possui registros de trabalho.  

Recentemente, o estudo do violino ganhou mais expressão, principalmente com pesquisas 

sobre o violinista Fafá Lemos, um dos precursores da utilização deste instrumento na música 

popular urbana. A abordagem empregada pela maioria dos autores analisa aspectos técnicos 

e interpretativos, seja a partir de gravações de peças específicas ou mesmo de uma parcela 

mais significativa da vida, obra e carreira de determinado artista. (Isidoro, 2013; Vieira, 

2013; Raimundo, 2016; Fillat, 2018). Há abordagens que mesclam a performance com 

aspectos composicionais, como os trabalhos de Silva (2005), Müller (2011) e Vicente 

(2014). A interseção com o campo da musicologia histórica também se faz presente, como 

no trabalho de Werneck (2013). Por fim, encontramos nos trabalhos de Fiaminghi (2008; 

2009) uma associação das práticas interpretativas com o campo da etnomusicologia e dos 

estudos culturais. 

No decorrer da pesquisa bibliográfica, foi possível encontrar muitos trabalhos de temas que 

tangenciam a temática proposta no recorte deste estudo. Dentre os mais numerosos, estão os 

que tratam da rabeca em diversos contextos e sob diversas abordagens, seguidos dos que têm 

como objeto as orquestras de rádio na primeira metade do século XX, sob viés da 

musicologia histórica. De maneira geral, quando se trata da temática em música popular 

brasileira, com exceção de Fiamingui (2008; 2009), o panorama atual aponta a necessidade 

da discussão dessa temática a partir de outros referenciais, como o da Etnomusicologia, por 

exemplo. Sobre este fato, dentro da academia, podemos relacionar a música a outros 

contextos e potencializar suas relações, como indica Neder (2010): 

O trabalho desses pesquisadores tem a virtude de articular a música a contextos 

sociais, culturais e históricos, produzindo interessantes comentários sobre diversos 
aspectos da sociedade e cultura brasileiras obtidos ao se fazer falar a música. Ao 

contrário, as discussões sobre música popular no âmbito dos cursos universitários de 

música estão voltadas, prioritariamente, à técnica musical, e nisto parecem não se 
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diferenciar do que ocorre no restante do mundo ocidental. Nestes cursos busca-se, 

preferencialmente, analisar a música popular com vistas ao domínio técnico dos 

recursos, sejam de execução vocal ou instrumental, sejam de composição, 

harmonização, improvisação ou arranjo. (Neder, 2010, p. 184) 

Compreendo que uma análise do violino na música popular urbana realizada por meio de 

uma abordagem etnomusicológica poderá suscitar novas discussões e percepções por conta 

de suas perspectivas holísticas. Essa pesquisa pode colaborar para o entendimento da 

trajetória do violino na esfera popular de uma forma mais abrangente, visto que as pesquisas 

existentes podem ser tratadas como ponto inicial de exploração dessa temática, havendo 

ainda muitas lacunas a serem preenchidas a fim de que possamos ter um corpus maior e mais 

consistente de conhecimento na área. 

Atualmente, testemunhamos uma ascensão do violino com um certo protagonismo na música 

popular no Brasil, o qual desperta interesse de diversos intérpretes contemporâneos e, 

recentemente, também de pesquisadores. Surgiu a expressão “Violino popular brasileiro”, 

um designativo utilizado com frequência na contemporaneidade para identificar uma prática 

performativa em múltiplos discursos. O violino popular no Brasil não pode ser enquadrado 

na música de concerto ou apenas na música popular, mas na prática de performance em si, 

que ocorre nas localidades urbanas, criando um espaço trânsito entre esses dois ou mais 

campos.  

A elaboração desta tese foi estruturada em cinco capítulos. Na introdução, apresento a 

motivação para realizar esta investigação; também contextualizo brevemente o violino 

dentro do circuito popular da música nas cidades urbanas na atualidade. Ademais, apresento 

uma breve relação dos estudos em música popular que estão ganhando cada vez mais espaço 

na pós-graduação no Brasil.  

Em seguida, o capítulo 1 delineia as dificuldades de se investigar o violino na música popular 

urbana, enquanto apresento os objetivos da pesquisa. O enquadramento teórico posiciona as 

teorias que serão trabalhadas, e a revisão de literatura aborda os principais referenciais a 

partir dos quais esta pesquisa se desenrola. A metodologia é apresentada ao final. 

O capítulo 2 inicia uma discussão sobre o termo música popular urbana sem a pretensão de 

apresentar um conceito definitivo, apenas reiterando como esta definição possui uma 

abordagem dinâmica, que se adequa ao tempo e às características de uma sociedade. Nos 
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textos de autores como Middleton (1997), Travassos (2000), Abreu (2001), Napolitano 

(2002) e Neder (2010) que discorrem sobre a temática, podemos encontrar sustentação para 

observar a colocação deste termo de acordo com as questões problemáticas deste trabalho. 

Araújo (2008) auxilia na delimitação da utilização do termo música de concerto na referência 

à música ligada à tradição europeia. A parte histórica deste capítulo apresenta o violino e sua 

relação com os aspectos sociais de uma sociedade pós-colonial. Essa contextualização tem 

como ponto de partida o final do século XIX, percorrendo o século XX, até os dias atuais. 

No capítulo 3 se inicia a análise, que será constituída de dois capítulos que pretendem 

averiguar dois pontos centrais de questionamento. O primeiro procura identificar como se 

estrutura a prática de performance do violino na música popular urbana. A partir do ponto 

de vista dos violinistas entrevistados, pretendo levantar discussões acerca de particularidades 

consideradas essenciais para a aquisição de uma performance fluente dentro da estética da 

música brasileira. Esses elementos apontam para uma prática de performance específica que 

se comporta de forma singular, hoje referenciada como violino popular brasileiro.  

O capítulo 4 traz a segunda parte da análise, tratando do outro ponto de questionamento: 

rastrear as interações do violino na música popular urbana para compreender como ele se 

articulou nesse universo frente a uma estética hegemônica amplamente estabelecida no 

Brasil. Nesse capítulo, discutirei questões sobre identidade, ecologia de saberes e alguns 

pontos sobre a teoria ator-rede, buscando compreender uma equação que aponta para o 

estabelecimento de signos que conotam sociologicamente o violino dentro da cultura popular 

urbana brasileira.  
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1. Concepção da Tese 

1.1. Problemática e Objetivos 

Violino popular brasileiro é o designativo recorrentemente utilizado para referir uma prática 

performativa em múltiplos discursos, como o universo da música popular urbana no Rio de 

Janeiro. O termo é veiculado na imprensa periódica generalista e também na especializada 

— como por exemplo no jornal Folha de São Paulo e na Revista da Música Popular 

Brasileira. Ele é utilizado pelos próprios violinistas-compositores deste universo para 

nomear e distinguir a sua produção artística — refiro-me ao primeiro CD de Ricardo Herz, 

intitulado Violino popular brasileiro (2004) — e circula em vídeos e textos de diferentes 

perfis, desde blogues a trabalhos académicos. 

A investigação preliminar sugere que o designativo surgiu dentro do campo da música 

popular brasileira (Bourdieu, 1996), como meio de demarcação de interesses e atividades 

desse universo social, marcando forte presença nas indústrias culturais, desde os discos 

gravados, à imprensa periódica a qual me referi, até aos músicos intérpretes, compositores e 

arranjadores. Todos esses elementos, humanos e não humanos, convergem em direção ao 

entendimento mútuo que lhe atribui um mesmo sentido ao naturalizarem sua inserção nesse 

universo da música popular brasileira. Latour (2012) define esse conjunto de associações 

como uma rede que não cessa de produzir interações. Este conceito dialoga com a proposta 

de identidade em processo de Negus (1996) e Hall (2006), pois a identidade no contexto 

contemporâneo pode ser caracterizada, também, por múltiplas faces que se acoplam aos 

humanos e não humanos.  

Não se trata, por isso, de um designativo que se reduz a um aparente desmembramento do 

universo da música em ‘popular’/’erudito’, cuja ineficácia conceitual já foi discutida por 

John Blacking (1974). Assim, é necessário romper com essa dicotomia criando uma ponte 

que interligue horizontalmente os dois mundos (Conquergood, 2002), que dê espaço ao 

desafio abordado em entrevista por Nicolas Krassik quando propôs "a criação de uma escola 

de violino popular brasileiro que não tenha as mesmas lacunas dos conservatórios”  

(Krassik, 2010).  
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Kevin Dawe (2003) mostra como a combinação entre corpo e instrumento pode moldar a 

estrutura da música, pois os instrumentos musicais podem ser constituídos de elementos 

naturais ou sintéticos, mas, também, "serão formados, estruturados e esculpidos por nossas 

experiências pessoais em diversos mundos culturais e sociais". Negus (1996) esclarece que 

a música e sua interação com os humanos auxilia na construção de uma identidade cultural. 

No contexto da música popular brasileira, a interação entre músicos e o violino apropria-se 

de identidades musicais modeladas pelas indústrias da cultura (Negus, 1996), rompe com o 

conjunto de associações que circula na esfera dicotomizada (popular/erudito) da produção 

musical e circula com significado nas plataformas de comunicação. 

Este trabalho pretende investigar o protagonismo recente do violino no cenário da música 

popular brasileira (Silva, 2005), com foco delimitado na música urbana na cidade do Rio de 

Janeiro. A hipótese desta tese envolve uma investigação sobre como o intérprete se articula 

com elementos encontrados na música erudita e popular urbana para definir uma abordagem 

contemporânea da performance do violino popular brasileiro. Este estudo aponta para a 

evidência da realização de interações entre esses universos na história do violino popular 

urbano. 

Levando esses pontos em consideração, esta hipótese parte inicialmente da premissa de um 

violino estruturado no Brasil, a partir da estética da música de tradição europeia, e que com 

o passar do tempo realiza contato com a música local ou música popular urbana. Por conta 

disto, os violinistas iniciaram uma série de interações entre a música de concerto e a popular 

urbana, apresentando conexões como resultado dessas relações. Essa configuração 

representa a transformação de um cenário hegemônico classificador (música de concerto) 

em uma prática de performance popular, por meio de uma emancipação que superou uma 

identidade essencialista e reclassificou um paradigma vigente sem abandonar sua feição 

ontológica (Gutiérrez 2009, 2014). 

Na perspectiva do panorama apresentado, o violino, oriundo das tradições europeias, 

relaciona-se com a música urbana que se desenvolvia em fins do século XIX, principalmente 

nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Naturaliza um discurso a partir da perspectiva 

local, o que lhe permite ser referenciado pelos seus intérpretes como uma representação 

simbólica brasileira, no quadro de sociedades que se estruturavam urbanamente e 

culturalmente. Para isso, apresento os seguintes objetivos desse trabalho: 
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1. Entender o modo como um instrumento musical pode funcionar como um dispositivo de 

transformação social e estética, estabelecendo ao mesmo tempo formas de superação de uma 

condição associada ao passado colonial; 

2. Rastrear, mapear e discutir as interações que produziram múltiplas conexões entre o 

violino e seus intérpretes para: 

a. Entender as associações produzidas entre o violino e a música urbana. 

b. Identificar os processos de naturalização do violino no campo da música popular.  

c. Perceber o modo como a interlocução estética pode definir discursos contra-hegemônicos 

em contextos de definição de uma matriz identitária de raiz pós-colonial e hegemônica. 

 

1.2. Enquadramento Teórico 

O violino no âmbito popular urbano será analisado na perspectiva dos conceitos de 

localidade (Finnegan, 2007), ecologia de saberes (Santos, 2007; Sardo 2013), identidade 

(Negus, 1996;  Gutiérrez, 2014; Hall, 2006), e interação (Latour, 2012). Tencionamos 

compreender o protagonismo conquistado pelo violino nos últimos anos no contexto popular 

da cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Como evidencia Gabriel Tarde, citado por Latour 

(2012), pretendo “rastrear os movimentos sociais” do violino no contexto urbano para 

registrar a formação desta prática no Brasil. Para isso, partiremos do contexto em que o 

violino popular se inseriu nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.  

Na perspectiva de um cenário popular musical para o violino, as cidades do Rio de Janeiro 

e São Paulo representam a esfera local urbana onde ocorre o desenvolvimento dessa relação. 

Na abordagem sobre localidade, Finnegan (2007) chama atenção para as várias 

possibilidades de expressões musiciais que podem ser encontradas no contexto urbano. 

Quando tratamos da relação entre música popular e sociedade urbana, percebemos uma 

mediação de processos sociais e culturais que se tensionaram para estruturar novos gêneros 

em cidades como o Rio de Janeiro, no final do século XIX. Corrobora com essa descrição a 

citação abaixo: 

Num largo período de configuração da MPB, o lundu e a modinha se destacaram 

como dois marcos protoformadores, cujo apogeu se dá no séc XIX. Eles são vistos 

como “componentes definitivos para a formação do samba, do choro e da canção 
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brasileira do século XX” (R.Gnattali). Com a valsa, compõem a tríade das expressões 

musicais com um papel estratégico na análise dos principais gêneros urbanos: o 

choro, o maxixe e o samba. No fim-do-século carioca, a escuta do músico popular, 

povoada por vários sons, funciona como epicentro adensado de vetores estéticos 

advindos de múltiplos lugares, no momento em que não se tinham bem definidas suas 

formas musicais urbanas. (Miranda, 2007, p. 5) 

Este cenário revela que a música popular abarcou a estruturação de novos gêneros em meio 

ao processo de urbanização. Por sua vez, o violino também desenvolveu relação com esta 

música dentro desta localidades, termo aqui entendido a partir do conceituado por Finnegan 

(2007) como ambientes dinâmicos que congregam diversas pessoas, práticas, pensamentos, 

culturas que se desenvolvem em determinado local com o passar do tempo. Discutiremos 

como a música local dessas cidades influencia o estilo dos violinistas. A análise procurará 

entender uma herança essencialista que frequentemente foi identificada como tendo padrões 

fixos, estabelecidos por uma tradição europeia que interagiu com a cultural popular urbana, 

conforme ilustrado por Werneck (2013) 

O interesse pontual de alguns músicos no âmbito da música popular, portanto, já 

estava difundido. O fato de um violinista desta época - ainda que não profissional - 

desejar participar de um “forrobodó, maxixe ou chinfrim” atesta que, embora não 

fosse o instrumento muito difundido na música popular urbana nascente - por ter 

estatisticamente número bastante reduzido na documentação sobre o tema -, de fato 

conviveu com esta cultura e, de alguma forma, tais instrumentistas proporcionaram 

uma maneira e uma habilidade para realizar esta inserção. (Werneck 2013, p. 49) 

Sob outra perspectiva, o pensamento da ecologia dos saberes (Santos, 2007; Sardo, 2013), 

que consiste na superação das fronteiras hegemônicas dispostas em um contexto excludente 

que apresentava um mundo moderno naturalizado em um arcabouço teórico epistêmico 

centralizado na concepção eurocêntrica (Santos, 2007). Essa perspectiva pós-colonial é uma 

ação contra-hegemônica a uma configuração segregadora advogada por um poder 

imperialista em oposição aos saberes não essencialistas. Lander (2005) também aborda a 

questão apontando que: 

Esta é uma construção eurocêntrica, que pensa e organiza a totalidade do tempo e do 

espaço para toda a humanidade do ponto de vista de sua própria experiência, 

colocando sua especificidade histórico-cultural como padrão de referência superior e 

universal. […] As outras formas de ser, as outras formas de organização da 

sociedade, as outras formas de conhecimento, são transformadas não só em 

diferentes, mas em carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-modernas. (Lander 

2005, 14) 
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Contra esse modelo de dominação hegemônico surge a ecologia dos saberes, que confronta 

uma monocultura moderna. Nas palavras de Santos (2007), esse pensamento trata-se de uma 

ecologia por se balizar “no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogéneos 

[…] e em interacções sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer a sua autonomia. 

A ecologia de saberes baseia-se na ideia de que o conhecimento é interconhecimento" 

(Santos, 2007, p. 24).  

Corrobora Santos (2007) a elucidante abordagem de Sardo (2013), que relaciona o 

pensamento da ecologia dos saberes ao campo da etnomusicologia: 

O diálogo entre saberes e as hermenêuticas pluri-tópicas define a própria génese da 

etnomusicologia de natureza claramente interdisciplinar mediada pela consciência de 

que a música não define um saber singular e universal mas antes uma constelação de 

significados determinados pelos diferentes contextos humanos onde as músicas 

acontecem. (Sardo 2013, p. 70) 

Na perspectiva de um cenário pós-colonial, onde o violino foi introduzido como 

representante de uma cultura hegemônica e erudita, e desenvolvido a partir dos mesmos 

princípios em que era delimitado na Europa, testemunhamos um processo de emancipação 

que deu origem ao que hoje designamos por violino popular brasileiro. Este processo 

ocorreu no momento em que o violino estabeleceu contato com novos gêneros musicais 

evidenciados na cidade do Rio de Janeiro (Werneck, 2013) e São Paulo (Silva, 2005), 

revelando o paradigma da inserção do violino na música popular urbana nas cidades do Rio 

de Janeiro e São Paulo. Como exemplo do protagonismo demonstrado pelo conceito da 

ecologia de saberes em outros contextos musicais por Sardo (2013), ressalto que o violino 

na música popular urbana foi “um poderoso instrumento para legitimar […] o direito a existir 

e o privilégio de estar de forma diferente” (Sardo, 2013, p. 75). 

O caráter identitário da relação entre o violino popular e a cultura urbana também será 

abordado. Como vimos anteriormente, "verifica-se assim que embora a difusão do violino 

na sociedade esteja ligada principalmente a seu emprego na música de concerto, o 

instrumento também foi utilizado na produção popular urbana” (Werneck, 2013). Percebe-

se no século XIX que o violino estava ligado principalmente à música de concerto, e algumas 

vezes se filiava a uma concepção essencialista, talvez estabelecida por padrões de ensino ou 

discursos de moralidade que figuravam na sociedade e seguiam por caracterizar um quadro 

de classificação epistemológica excludente, pois legitimava uma dicotomização entre 
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erudito e popular (Gutiérrez, 2014). Em um trecho da entrevista do violinista Nicolas Krassik 

percebemos nitidamente resquícios dessa segregação: "no meu último ano na França eu 

entrei como professor de violino jazz, na recém criada escola do Didier Lockwood. Hoje em 

dia eu tenho em mente criar uma escola de violino brasileiro” (Krassik, 2010).  

Ocorre que o paradigma da inserção do violino na música popular urbana desabilitou essa 

ontologia abstrata essencialista e reclassificou um violino que agora está agregado também 

à música urbana carioca, revelando uma nova interface para sua identidade. Visto que hoje 

se observa uma mudança na perspectiva deste paradigma e subsidiados pela proposta de 

Gutiérrez (2014), observo que a estruturação do violino na música popular urbana carioca 

representa uma emancipação com relação às práticas vigentes estabelecidas num viés 

estritamente eurocêntrico. Esse rompimento não teve caráter segregador ou segmentário, e, 

sim, reclassificador, pois decorre não da construção de uma identidade para o violino mas, 

antes, de uma identidade brasileira que procura demarcar-se do universo hegemônico sem 

abdicar dele (Gutiérrez, 2014). 

Para compreender as conexões produzidas pelo violino nessa esfera de autorrepresentação, 

o presente trabalho focará nas interfaces produzidas pelo violino no cenário da música 

urbana. A ideia consiste em analisar as interações violino/violinista como estrutura derivada 

de um diaspórico violino que se estabeleceu através da música de tradição europeia e que 

paralelamente estruturou um violino popular. Este foco permitirá uma discussão sobre as 

relações mútuas entre o indivíduo, a sociedade e a cultura local. O enfoque no mapeamento 

das interações produzidas entre ambos será fundamental para a leitura atual de um violino 

popular que emerge com uma nova escrita cultural, agora do ponto de vista dos colonizados 

(Santos, 2003).  

Na medida em que o violinista interagiu com o universo popular, algumas associações foram 

estabelecidas. Kevin Dawe (2003) discorreu sobre a possibilidade de um instrumento 

musical adquirir uma característica multiforme no momento em que entra em contato com 

outra cultura. O violino estabelecido na Europa possui uma gama considerável de variações 

estéticas assumidas ainda no próprio continente europeu. Podemos encontrar desde 

variações que surgiram em diversas localidades no próprio instrumento, bem como 

alterações estilísticas na performance do violino tradicional europeu. 
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Dawe (2003) aponta para um instrumento musical que pode constituir múltiplas interfaces 

quando estão em contato com as diversas culturas ao redor do mundo, pois "eles são ao 

mesmo tempo construções sociais físicas, metafóricas e objetos materiais. Na verdade, como 

produtores de som estes instrumentos são construídos socialmente para transmitir um 

significado" (Feld, 1983, p. 78 conforme citado por Dawe, 2003, p. 280). Na perspectiva da 

sociologia das associações, o mesmo instrumento musical, quando está em contato com 

diferentes culturas, realiza novas associações com os agentes humanos e não humanos para 

produzir uma nova rede (Latour, 2012). Nesse âmbito, o violino não somente se associou, 

mas também expandiu-se como um signo de representação específico da cultura brasileira 

(Santos, 2003; Hall, 2006).  

No conceito de mediação elaborado por Latour (2012), percebemos que, em uma rede, os 

elementos humanos e não humanos se tornam instrumentos capazes de transmitir 

determinado significado. Nesse panorama, “ambos podem expressar algo na medida em que 

mostram algo de si" (Kramer, 2008 conforme citado por Felinto, 2013). O violino popular 

na música urbana é fruto de uma rede que não cessa de produzir interações. Seu 

protagonismo no cenário da música popular urbana carioca será mapeado na perspectiva da 

mediação entre instrumento enquanto objeto não humano que interage com a sociedade e 

seus indivíduos humanos, gerando novas conexões que formam uma rede (Latour 2012). 

O violino na música popular urbana representa sua relação com a cultura musical das cidades 

do Rio de Janeiro e São Paulo que configura uma série de interações entre seus atores 

humanos e não humanos. Essa relação produziu uma nova interface que se transformou em 

uma rede, conferindo, hoje, uma representação num âmbito nacional referenciada através do 

termo “violino popular brasileiro” (Silva, 2005; Latour, 2012). Tomando como base a 

conceitualização descrita, o protagonismo do violino na música popular brasileira pode ser 

entendido como um processo de emancipação/resistência aos valores impostos por um 

sistema hegemônico de validação de saberes produzindo outros saberes igualmente válidos, 

apropriando-se dos mesmos instrumentos. Representa também um discurso de 'brasilidade' 

que significa um novo paradigma reclassificador para o violino no contexto da música 

popular urbana carioca, ou seja, "espaço para tentar sua auto representação para além da 

representação de sua subalternidade” (Santos, 2003). 
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1.3.  Revisão da Literatura 

Dentro da temática da música popular brasileira, o violino tem sido temática crescente no 

campo da pesquisa. A primeira pesquisa acadêmica relacionada à temática do violino na 

música popular brasileira foi publicada por Esdras Rodrigues Silva da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP). Trata-se do artigo Fafá Lemos e o violino na música popular 

brasileira, publicado no VI Congresso de la IASPM-AL, 2005, realizado na cidade de 

Buenos Aires. O artigo traz uma síntese da biografia de Fafá Lemos, que teve sua formação 

musical iniciada com a música erudita através do violino e, posteriormente, na década de 

1940, desenvolveu uma carreira intensa e notória no cenário popular, se tornando referência 

desse gênero. O estilo interpretativo da música de Fafá Lemos é analisado nos gêneros da 

música popular brasileira e música popular americana, a partir da década de 1950. Na 

interpretação da música popular brasileira, Fafá priorizava a linha melódica e procurava 

elaborar acompanhamentos utilizando variedades de golpes de arco, efeitos e articulações 

bem marcadas. Os dados encontrados nesse artigo auxiliarão na contextualização histórica 

do violino na música popular brasileira, e também na compreensão de seus trabalhos 

artísticos na Rádio Nacional e com o Trio Surdina. Os resultados obtidos pela análise 

auditiva das gravações de Fafá Lemos colaborarão de forma significativa para a melhor 

compreensão do estilo interpretativo do violino neste contexto no século passado. 

Outro texto que versa sobre a carreira de Lemos é o de Ricardo Müller (2011), que 

apresentou sua monografia na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 

intitulada O violino de Fafá Lemos: para tocar cantando. O trabalho relata aspectos 

singulares à performance de Rafael Lemos Júnior (Fafá Lemos). Partindo de um breve perfil 

histórico do violinista, o autor estabelece um foco a partir da década de 1950. Através do 

uso de gravações, o estudo busca compreender como esse artista desenvolveu seu estilo de 

performance. O autor procura detectar especificidades técnicas e interpretativas utilizando 

uma metodologia que conta com transcrições musicais, tabelas e itens iconográficos.  

O violinista utilizava recursos técnicos pertencentes à escola de tradição europeia de violino, 

acrescidos de elementos interpretativos peculiares, como o canto e o assobio. A carreira 

internacional de Fafá Lemos é destacada, enfatizando suas passagens pelos Estados Unidos, 

discos gravados, diversos trabalhos em trilhas sonoras de Hollywood e sua relevante parceria 
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com Carmen Miranda, com quem realizou turnês pelos Estado Unidos e Europa. No último 

capítulo, o autor discute em uma longa seção as gravações de Fafá Lemos, por meio de 

transcrições, demonstrando como as experiências no cenário nacional e internacional 

influenciaram suas performances.  

Outra monografia foi apresentada por Gabriel Leonardo Vieira no ano de 2013, na 

Universidade Estadual de Santa Catarina, sob o título Metodologia e performance do violino 

popular: uma visão de Ricardo Herz, trazendo o enfoque da pesquisa para uma temática 

mais atual. Trata da metodologia de estudo do violino na música popular brasileira na visão 

do violinista Ricardo Herz. Inicialmente, o trabalho busca uma contextualização a partir da 

década de 40, referindo-se à contribuição da Rádio Nacional neste contexto por meio de seus 

solistas icônicos, a saber: Fafá Lemos e Irany Pinto. O autor apresenta uma biografia sucinta 

de Ricardo Herz e, através de entrevistas, mapeia suas referências musicais, traçando o que 

ele denomina de “personalidade musical” e recolhendo dados para sua análise. O cerne da 

pesquisa foca na relação do violinista e sua técnica de arco, por meio da qual valoriza as 

síncopas e destaca elementos rítmicos através dos golpes de arco e acentuações. Outro 

elemento abordado é referente ao improviso e às escalas utilizadas pelo artista, combinados 

com ritmos brasileiros. A pesquisa oferece ferramentas interpretivas para a performance do 

violino na música popular brasileira e algumas possibilidades de improviso estruturadas em 

escalas e ritmos brasileiros. 

Delineada a partir de um referencial musicológico, a dissertação de Ana Cristina Werneck, 

O violino na música popular urbana carioca: 1850 a 1950, foi publicada no ano de 2013, 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O trabalho contribui para a área por 

tratar de um cenário pouco discutido, que foi a inserção do violino na música popular urbana 

a partir do século XIX. Essa pesquisa apresenta contribuições extremamente relevantes, 

elucidando questões referentes à sociedade e à cultura da cidade do Rio de Janeiro, a partir 

da segunda metade do século XIX. A narrativa histórica segue, na primeira metade do século 

XX, retratando com riqueza o trajeto do instrumento nesse período na cidade do Rio de 

Janeiro, tal como a efervescente movimentação cultural nas casas de shows da então capital 

da república, sua inserção nos programas de rádio e o início de sua relação com a indústria 

cultural.  
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Este trabalho também aborda a carreira de Fafá Lemos, trazendo contribuições significativas, 

como, por exemplo, a relação profissional que se estabeleceu entre a Rádio Nacional e os 

músicos Fafá Lemos e Irany Pinto. É o primeiro trabalho que detalha a biografia do violinista 

Irany Pinto. Sua importância é patente, pois teve uma grande atuação no campo da música 

popular brasileira, gravando uma série de discos listados pela autora. Ela ressalta, ainda, a 

maneira com que Irany Pinto agenciava o mercado de gravações da cidade do Rio de Janeiro. 

Essa dissertação colabora com a incorporação de particularidades históricas do instrumento 

no cenário da música popular urbana carioca.  

Trazendo uma correlação entre períodos históricos distintos e partindo do referencial das 

ráticas interpretativas, a dissertação de mestrado de Isidoro (2013), Um estudo comparativo 

do violino na música popular brasileira: Fafá Lemos e Nicolas Krassik interpretam Fafá 

em Hollywood, foi apresentada Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O estudo se 

baseou em uma composição do violinista Fafá Lemos intitulada Fafá em Hollywood, gravada 

pela primeira vez em 1955 no álbum Fafá e seu violino com surdina. Essa obra foi regravada, 

no ano de 2004, pelo violinista francês, radicado no Brasil, Nicolas Krassik, em seu primeiro 

disco intitulado Na Lapa. Os dois fonogramas foram analisados a fim de extrair dados como 

recursos técnicos e interpretativos empregados pelos performers. Posteriormente, um 

comparativo apontou as similaridades e diferenças entre as duas versões. Foram encontrados 

resultados significativos. Fafá Lemos traz uma performance de seu choro mesclando 

elementos de música brasileira fundidos a elementos do jazz norte americano, retratando a 

proposta contida no título do choro, qual seja de narrar o trajeto de um brasileiro nos Estados 

Unidos. Nicolas Krassik, por sua vez, resalta, em sua gravação, os elementos da música 

brasileira, possivelmente devido ao seu fascínio pela música popular do Brasil.  

Sobre o violinista Fafá Lemos, encontramos ainda a monografia de Isaac Gonçalves 

Raimundo, publicada no ano de 2016, na Universidade Federal de Goiás, que trata de 

estabelecer uma comparação entre dois violinistas: o brasileiro Fafá Lemos e o francês 

Stephane Grappelli. O trabalho traz a biografia dos violinistas, além de analisar o estilo 

interpretativo de ambos, identificando, em Fafá Lemos, traços interpretativos que também 

estão presentes na performance de Stephane Grappelli. Utilizando a análise de gravações, o 

autor conclui que Fafá Lemos foi influenciado por Grappelli em seu estilo interpretativo e 

também na prática da improvisação. 
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A tese de Rodrigo Vicente (2014) aborda um período epecífico da carreira de Fafá Lemos e 

traz como tema central O Trio Surdina, abordando a formação principal do grupo, seus 

artistas, sua curta carreira e os álbuns gravados. Discute também sua relação com a gravadora 

Musidisc. Por fim aborda última formação do grupo, após a morte de Garoto. A tese analisa 

alguns fonogramas e demonstra como o Trio Surdina foi um grupo vanguardista e relevante 

para a música popular brasileira em meados do século XX. 

Por fim, a dissertação de Mathilde Fillat (2018) aborda o trabalho de Ricardo Herz e Nicolas 

Krassik, violinistas em atividade no Brasil, tratando da atualidade da performance do violino 

na música popular brasileira. Num primeiro momento, a autora traz um relato histórico, no 

qual aborda a carreira desses dois instrumentistas, além de trazer dados relevantes acerca de 

violinistas e compositores do séculoXX que transitavam entre a música de concerto e a 

música popular, como Flausino Valle e Guerra Peixe. Posteriormente, ela analisa os métodos 

criados por Herz e Krassik para o ensino do violino por meio da música popular brasileira, 

notadamente no tocante à técnica de arco, mostrando como eles empregam a técnica de mão 

direita na execução deste repertório.  

O corpus existente sobre a temática do violino na música popular brasileira ainda é 

incipiente, razão pela qual apresenta-se a necessidade de utilizarmos um bibliografia de 

apoio, versando sobre temas tangenciais ao objeto de estudo. Dentro dessa perspectiva, 

pesquisas que versam sobre outros instrumentos de cordas no mesmo contexto popular 

demosntram-se muito relevantes, seguidas por trabalhos que tratam da performance de 

instrumento variados, como trompete e piano, por exemplo, na música popular brasileira. 

A tese de Raquel Rohr (2018) realiza uma investigação sobre a utilização do violoncelo na 

música popular brasileira, enfocando na carreira de Jaques Morelembaum. O trabalho traça 

uma breve pesquisa histórica sobre o violoncelo na música popular do Brasil, destacando a 

biografia do instrumentista. A seguir, são analisadas gravações selecionadas, de diferentes 

momentos da carreira de Morelenbaum, a fim de discutir a construção de seu estilo 

interpretativo ao longo dos anos, bem como o emprego da técnica do instrumento no 

contexto popular. Conclui-se que há, de fato, um estilo que caracteriza a performance de 

Morelenbaum, muito mais no campo individual do que de uma prática compartilhada do que 

seja estilo de performance do violoncelo na música popular brasileira.  
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Para citar trabalhos acadêmicos sobre outros instrumentos em contextos pós-coloniais 

associados à música que revelaram novos campos sociais, inicialmente irei me referir ao 

trabalho de Pedro Mota, publicado em 2011 na Universidade Federal de Minas Gerais, que 

trata da inserção do trompete no choro. A dissertação Dois estudos de caso do trompete no 

choro: Flamengo de Bonfiglio de Oliveira e Peguei a Reta de Porfírio Costa analisa as 

escolhas interpretativas em quatro gravações evidenciando suas similaridades e diferenças.  

Considerando o delineamento desta pesquisa, também tornam-se relevantes para a 

compreensão do fenômeno estudado, dados históricos referentes ao contexto da música 

popular no Brasil, desde o final do século XIX até a aatualidade. O livro de Alexandre 

Gonçalves Pinto (1936), O choro: reminiscências dos chorões antigos, é uma importante 

referência que documenta uma série de musicistas amadores e profissionais do choro. 

Embora não apresente rigor acadêmico, a listagem compilada pelo autor busca detalhar os 

antigos chorões, o cenário musical da época, singularidades de apresentações em rodas de 

choro, famílias de músicos e vários detalhes que enriquecem a pesquisa em música popular 

urbana. Em específico para o violino no terreno popular urbano, o autor elenca sete 

violinistas chorões, além de citar violinistas ligados à outras práticas. 

A dissertação de Marilia Giller (2013) traz um panorama da música instrumental na primeira 

metade do século passado na região sul do Brasil, localidade pouco referenciada nas 

pesquisas da área. Por meio da temática O jazz no Paraná entre 1920 e 1940: Um estudo da 

obra “O sabiá”, fox trot shimmy de José da Cruz, a pesquisa apresenta um estudo histórico, 

social e cultural do jazz na cultura local. No relato da autora, inferimos a presença de 

violinistas nos grupos de música popular urbana no estado do Paraná, na época. 

Ainda num viés histórico, mas enfocando a carreira de um músico em específico, a 

dissertação de Carmen Silvia Garcia, publicada no ano de 2006, trata da figura de um 

instrumentista relevante para a música popular urbana no Brasil: Pattápio Silva. A pesquisa 

Pattápio Silva Flautista virtuose, pioneiro da belle époque brasileira traz biografia, carreira 

artística e legado do instrumentista e compositor mineiro. O trabalho aponta para uma 

movimentação musical intensa no cenário popular no início do século passado, incluindo a 

presença de violinistas, como os irmãos de Pattápio Silva. 
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A fim de compreender melhor o objeto de estudo proposto, basearei discussão também em 

um referencial teórico, de forma a complementar os dados advindos dos trabalhos que 

abordam a performance no âmbito da música popular. O livro de Stuart Hall (2006), A 

identidade cultural na pós-modernidade, tem como objetivo, nortear uma discussão sobre a 

identidade do sujeito. Há uma discussão sobre identidade cultural que traz à tona temáticas 

como sociedade e modernidade. Alguns conceitos como identidade, hibridismo, cultura e 

diversidade, dentre outros, são discutidos pelo autor. Observando o passado e a 

contemporaneidade, Hall classifica como “velhas identidades" os pilares em que a sociedade 

atual foi estabelecida. O autor demonstra como o conceito de identidade cultural foi sendo 

descentralizado ao longo do tempo, desde o iluminismo até os dias de hoje. Aborda ainda a 

questão das identidades nacionais frente ao movimento de globalização. A relevância desse 

livro está no minucioso detalhamento histórico sobre a construção da identidade de um 

sujeito, e posterior análise dos elementos que agiram diretamente na desconstrução daquele, 

que deslocou seu posicionamento na sociedade. A contextualização do sujeito pós moderno 

nesse cenário globalizado, também é muito importante para atualizar nossas reflexões em 

um mundo contemporâneo 

Antônio García Gutiérrez (2009; 2014) discute a temática da identidade por meio da revisão 

de proposições epistêmicas que podem ser propostas de forma classificatória e determinante. 

Para além de qualquer determinismo, o autor trata de desconstruir qualquer cenário que não 

dialogue com uma reflexão acerca de questões sobre conhecimento. A desclassificação surge 

para propor ajustes que procuram reclassificar os conceitos, buscando sistemas mais abertos 

de conhecimento. 

A professora Susana Sardo (2013) elabora um artigo com a temática da teoria de ecologia 

de saberes, criada pelo pesquisador Boaventura de Sousa Santos. A autora desenvolve um 

trajeto pela perspectiva da etnomusicologia, que contextualiza a existência de outras 

manifestações musicais com as possibilidades que surgem na contemporaneidade. Esse 

trabalho torna a compreensão desta teoria mais abrangente e dinâmica dentro de uma 

paisagem musical e cultural. 

Phillip Tagg (2003) demonstra em seu trabalho, Analisando a música popular: teoria, 

método e prática, como a musicologia carece de novas ferramentas para análise da música 

popular. Para tal, ele desenvolve uma tabela triangular axiomática a fim de demonstrar as 



 

32 

 

similaridades e diferenças entre as músicas de arte, folclórica e popular. As ferramentas 

musicológicas destacadas pelo autor precisam dialogar com as especificidades do terreno da 

cultura popular, em que a música está inserida.   

O livro de Middleton (1997), Studying popular music, aborda questões históricas, sociais, e 

culturais, além dos múltiplos significados que comportam o uso do termo popular, que vem 

sendo recorrentemente utilizado na música. Com foco na música popular da Europa do 

século XIX, países africanos, países pertencentes ao bloco soviético, América do Sul e outras 

localidades do terceiro mundo, ele busca respostas acerca de uma definição sobre o termo 

música popular.  

O mesmo autor (Middleton, 2003) apresenta a dificuldade em localizar o popular, em seu 

artigo Locating the people: music and the popular. Ele aponta a complexidade do processo 

de formação dos povos, envolvendo suas heranças e todo capital cultural que é influenciado 

pelas políticas e questões sociais. Segundo ele, estabelecer uma ponte cultural que produza 

um alinhamento entre as políticas, os discursos e as práticas pode garantir suporte para as 

grandes diferenças históricas e culturais presentes.  

O artigo de Kofi Agawu (2003) discute a forma como os etnomusicólogos constroem as 

diferenças. Na perspectiva da autora, se existe a colocação do outro como diferente, 

estabelecendo assim uma relação baseada nisso, atribui-se poder sobre alguém. Dessa forma, 

no caso dos estudos pós-coloniais sobre a música africana, a solução encontrada no artigo 

consiste na eliminação das diferenças por uma similaridade conceitual, que poderá resultar 

em um estudo ético sobre a música africana. 

Bruno Latour (2012) lançou o livro Reagregando o Social - uma introdução à teoria do 

Ator-Rede. Nele, apresenta a Teoria Ator-Rede, que propõe redefinir o social na perspectiva 

do coletivo para possibilitar o rastreamento de novas conexões entre os objetos humanos e 

os não humanos. Para isso, o autor recorre aos pensamentos de Gabriel Tarde, oriundos da 

sociologia das associações, que se opõem à sociologia do social. Latour busca detalhar os 

fundamentos da sociologia do social apresentando controvérsias por meio de cinco fontes de 

incerteza para tentar direcionar ao entendimento da Teoria do Ator-Rede. 
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No artigo de Luiz Henrique Fiaminghi (2009), e também em seus trabalhos compartilhados 

com o pesquisador Jorge Linemburg (2012; 2015), observo o foco na discussão que envolve 

a hegemonia do violino dentro da música de concerto e a manifestação de instrumentos como 

a rabeca, e outros contextos emergentes que se referem ao próprio violino tradicional na 

modernidade, dentro das possibilidades existentes entre o erudito e o popular. Aspectos 

como a utilização da técnica e a interpretação musical são discutidos a partir de pontos de 

vista diversos, como determinado padrão estabelecido pela indústria cultural, por exemplo.  

O artigo de Martha Abreu (2001) analisa a produção da música popular brasileira no período 

entre fins do século XIX e 1920, procurando observar o viés do campo musical naquilo que 

ela descreve como sendo uma complexa elaboração ou concepção de uma imaginada 

“identidade nacional.” Para isso ela parte da análise dos trabalhos de A Música no Brasil, de 

Guilherme T. P. de Mello (1908), A História da Música Brasileira, de Renato Almeida 

(1926), e Estudos de Folclore, de Luciano Gallet (1934). Ela aponta que as pesquisas desse 

período estavam à procura de uma identidade musical mestiça e retratavam mais os estilos 

musicais, não observando muito seus agentes sociais. Caracterizavam-se também por uma 

visão de que os processos sociais se desenvolviam sem confronto. 

O ensaio de Maria Isaura Pereira de Queiroz, datado do ano de 1989, aborda a questão da 

identidade cultural no Brasil buscando outros vieses, observando o estado socioeconômico 

da sociedade nos diversos momentos em que se buscou uma definição sobre o que seria 

identidade cultural e identidade nacional. A autora analisa os pontos de diversos cientistas 

sociais, como Raymundo Nina Rodrigues, Sylvio Romero e Euclydes da Cunha, ressaltando 

o envolvimento dos pesquisadores na elaboração de conceitos que cuidadosamente 

tencionam responder a questões como as sutilezas provocadas pelas transformações sociais. 

O livro de Marcos Napolitano (2002), História e música: história cultural da música 

popular, apresenta uma narrativa sobre a música que se desenvolveu no Brasil no período 

de urbanização das cidades. Esse tema é analisado sob o viés da constituição dessa música, 

suas mediações, etnias, classes sociais, questões e pretensões sociais e o recente 

reconhecimento que, segundo o autor, conquistou o seu espaço na cultura do mundo 

ocidental, como poucos paralelos que conseguiram realizar o mesmo feito em medida 

similar.   
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O livro de Elizabeth Travassos (2000), Modernismo e música brasileira, estabelece como 

temática central a discussão sobre a compreensão da música no Brasil na perspectiva das 

forças que orbitavam o pensamento dicotômico erudito/popular no início do século XX. 

Segundo a autora, o livro busca uma abordagem que foca o modernismo e a música, assim 

como “o lugar que a música ocupou no debate mordenista, as propostas de modernização 

musical do Brasil e do impacto que a vida musical popular teve sobre aquele debate.”  

(Travassos, 2000, p. 8). 

O artigo de Alvaro Neder (2010) elabora uma discussão acerca da definição de música 

popular e as ferramentas teóricas necessárias para a sustentação de sua análise. O objetivo 

do autor está em proporcionar auxílio teórico para os estudos em música popular brasileira. 

Partindo das definições que são mais utilizadas nos estudos sobre música popular, ele 

procura uma abordagem que seja dinâmica e estabeleça relação dentro de sociedades 

modernas que apresentam padrões distintos e heterogêneos.   

1.4. Metodologia 

Os procedimentos metodológicos adotados compreendem as seguintes etapas: a) pesquisa 

bibliográfica; b) levantamento de material histórico e biográfico; c) trabalho de campo, onde 

ocorreram as entrevistas e observações etnográficas e, finalmente, d) uma análise 

documental. A pesquisa bibliográfica ocorreu durante todo o processo da construção da tese. 

Embora o recorte tenha se delimitado em quatro violinistas que atuam no cenário da música 

instrumental brasileira na atualidade, houve a necessidade de ampliar e aprofundar algumas 

pontos, razão pela qual optou-se por recorrer ao passado do violino e seus violinistas para 

confrontar, comparar e esclarecer as questões problemáticas. 

Em um primeiro momento, ocorreu levantamento de material histórico que foi de suma 

importância para tratar questões de natureza social e política que envolvem a atividade dos 

artistas. Também sempre é oportuno colaborar para o delineamento do processo histórico do 

violino no terreno da música popular urbana no Brasil. Como ainda convivemos com a 

dificuldade de encontrar dados bibliográficos e até mesmo fonográficos com relação a 

utilização do violino neste cenário em seus períodos passados, optei por realizar um trajeto 

que consistiu em examinar os livros históricos, trabalhos acadêmicos, registros biográficos 

dos violinistas passados, matérias em jornais, sites especializados e discos gravados.  
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Para contribuir com a expansão dos registros históricos sobre os violinistas passados recorri 

a detalhes pouco explorados na bibliografia, para expandir colocações que haviam sido 

registradas e até citar nomes que futuramente poderão figurar em outras investigações. Trata-

se de violinistas que são pouco abordados e que podem gerar informações importantes para 

preencher lacunas existentes na biografia de músicos renomados, ou na história do próprio 

instrumento neste contexto.  

A seção histórica detalhou deslocamentos envolvendo o violino em outros estados, fora do 

eixo Rio de Janeiro – São Paulo, com o intuito de ampliar o conhecimento sobre o trajeto, já 

mencionado acima, e estabelecer ligação com o próprio movimento articulado nos estados 

onde se localizam os violinistas que são objeto da investigação. Demonstra-se, assim, uma 

ressonância com relação a esta atividade que também estava em evidência em outras partes 

do país.  

A fim de levantar dados, foi elaborado um roteiro para a entrevista dos artistas selecionados. 

Sobre o processo de seleção dos sujeitos pesquisados, preciso informar que houve uma 

delimitação de características que delineariam o perfil desses artistas, pois há perfis mistos 

em atuação, músicos que trabalham com a música popular e de concerto esporadicamente, 

ou simplesmente de modo alternado. Decidi, por fim, elencar critérios para a escolha dos 

violinistas a serem estudados, a saber: 

a. Utilizam o violino apenas no campo popular; 

b. Realizaram transição da música de concerto para a popular urbana; 

c. Buscam aperfeiçoamento na performance popular em escolas nacionais ou 

internacionais, e/ou fazem aulas com músicos renomados; 

d. Fazem shows/concertos com regularidade; 

e. Durante o show, interagem corporalmente com a música, com os músicos da banda 

e/ou com o público; 

f. Criaram seus projetos e grupos, além de parcerias com outros instrumentistas 

populares; 

g. Gravam CDS e/ou vídeos em plataformas digitais para divulgação do seu trabalho; 

h. Pesquisam metodologias para o ensino de recursos técnicos e interpretativos; 

i. São engajados na atividade didática: lecionam aulas individuais; ministram master 

classes em universidades, escolas, festivais e/ou ministram aulas online; 
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j. Criam pedagogias ou métodos para ensinar e difundir o violino na música popular 

brasileira. 

Dos violinistas em atividade, enquadraram-se nos parâmetros estabelecidos os seguintes: 

Guilherme Pimenta, Carol Panesi, Ricardo Herz e Nicolas Krassik. Esta amostra revelou-se 

rica para o estudo pois abarca artista com carreira mais longa e estruturada, como é o caso 

de Herz e Krassik, e outros que encontram-se mais no princípio de sua caminhada. A opção 

por centrar o recorte da localidade em duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, justifica-se 

por se tratarem dos centros culturais mais relevantes do país e também pela possibilidade de 

maior acesso aos artistas durante o trabalho de campo.  

Foi realizada entrevista semiestruturada com os sujeitos selecionados. Ademais, selecionei 

trechos de gravações em áudio ou vídeo, provenientes de CDs e plataformas online de 

streaming, como material de suporte para análise técnica e interpretativa de suas 

performances e identificação de elementos que possam ser apresentados como subsídios para 

as discussões aqui propostas.  

Após as entrevistas, a investigação seguiu com pesquisa de campo, na perspectiva de 

pesquisador/observador, em shows nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A partir da 

observação, elaborei etnografias com o objetivo de compreender como as experiências 

pessoais, sociais e musicais influenciam e delineiam o universo cultural no qual os artistas 

se inserem, bem como a influência que aquele exerce sobre estes, num processo iterativo. 

Os shows observados ocorreram nos seguintes espaços:  

• Carol Panesi: Instituto Brincante, situado no bairro Vila Madalenana, cidade de São 

Paulo; 

• Ricardo Herz: Jazz nos Fundos, situado no bairro Pinheiros, também em São Paulo.; 

• Guilherme Pimenta: Midrash Centro Cultural, no bairro do Leblon, cidade do Rio de 

Janeiro; 

• Nicolas Krassik: Circo Voador, localizado no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro.  
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As etnografias resultantes destas observações auxiliam a compreensão de como se 

entremeiam os dados resultantes das entrevistas e como os artistas se comportam no 

momento de suas performances. Lançar um olhar com proximidade sobre a música desses 

artistas foi esclarecedor no momento de analisar um sistema local a que me propus, pois este 

me surpreendeu, à sua multiplicidade e vasto sistema de significados (Finnegan, 2007). 

Os dados colhidos na pesquisa de campo, provenientes das entrevistas e etnografias, em 

conjunto com os advindos da pesquisa bibliográfica e discográfica, foram confrontados com 

os dados da análise com base no seu corpus teórico, formando uma triangulação complexa 

de informações a partir da qual foi possível verificar as hipóteses levantadas previamente.  
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2. Contextualizando cenários brasileiros: histórico do Violino na 

Música Popular Urbana 

 

2.1 Música popular urbana: um conceito em discussão 

O termo música popular brasileira apareceu de maneira recorrente durante as entrevistas 

realizadas no trabalho de campo para essa investigação. Percebi que os violinistas se referem 

a este termo para localizar sua performance dentro de um determinado campo de atuação, e, 

também, para caracterizar a natureza desta prática dentro do mercado de trabalho. Devido 

ao significado atribuído pelos sujeitos a este designtivo ser, ao mesmo tempo, abrangente e 

ambíguo, observei a necessidade de refinar esta conceituação, a fim de melhor posicionar a 

atividade performática em questão, dentro de uma discussão acadêmica no âmbito desta tese.  

O entendimento dessa temática deve levar em consideração que o termo música popular 

apresenta densas camadas de discussão dado ao aprofundamento necessário para 

esclarecimento desta questão. Informo que essa discussão não pretende elaborar, definir ou 

categorizar qualquer conceito ou determinada terminologia, porque as definições sobre essa 

temática exigem uma ampla discussão. Saliento que o objetivo principal, a partir do que 

observei nas colocações dos entrevistados, seria situar, no contexto dessa pesquisa, qual o 

termo que melhor representa o terreno performático onde esses violinistas atuam. 

A discussão sobre o conceito de música popular urbana é considerada recente no campo da 

pesquisa sobre música popular ou estudos culturais, tendo como marco significativo a 

primeira conferência internacional destinada à pesquisa em música popular, que ocorreu na 

universidade de Amsterdã (Neder, 2010). Partindo de uma revisão bibliográfica, destaco que 

a delimitação precisa do conceito é uma tarefa complexa, por não haver consenso com 

relação a uma definição aceita pelos pesquisadores, e, também, devido às especificidades 

que permeiam o assunto.  

Napolitano (2002) recorre a algumas definições que são desenvolvidas por Middleton (1997) 

para tentar mostrar as possibilidades de sentido para esta expressão. São elas: 1) definições 

normativas: música popular como uma expressão cultural subalterna; 2) definições 
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negativas: música popular como aquela que não é erudita ou folclórica; 3) definições 

sociológicas: música popular como aquela produzida para determinada classe social 

particular; 4) definições tecnológico-econômicas: música popular como aquela disseminada 

por meios de comunicação num mercado massificado. Neder (2010) também cita os mesmos 

significados, corroborando com Napolitano (2002), ao mesmo tempo em que localiza a 

origem destas em Birrer (1983, p. 104 conforme citado por Neder, 2010, p. 185), 

esclarecendo que elas se apresentam de forma pura ou combinada, dando-nos uma clara ideia 

de como estes diferentes campos de significação interagem entre si na construção deste 

conceito complexo, porém de uso corriqueiro.   

Em termos de premissa, definição, teoria e metodologia de estudo, [...] a “música 

popular” (ou o nome que se desejar) apenas pode ser pensada no contexto da 

totalidade do campo musical (estendendo-se para o passado, em diálogo com a 

“música erudita” e com a “música folclórica”, e também para o futuro), e este campo 

nunca permanece estático, está sempre em movimento. Se os sentidos do termo 

“música popular” se constroem continuamente em relação com seus outros musicais, 

de acordo com cada sociedade em questão, o termo é situado socialmente. Mas como 

os sentidos se modificam numa mesma sociedade, em diferentes períodos históricos, 

o termo é também situado historicamente. (Neder, 2010, 187)  

Philip Tagg (2003) ressalta que o termo música popular carece de transigência, visto que, 

em determinados momentos, alguns critérios podem não ser aplicáveis. Por conta disso, o 

autor elaborou uma tabela contendo três eixos: música folcórica, música de arte e música 

popular, onde ele apresenta as possibilidades de diálogo entre estes campos e também as 

suas diferenças formando um “triângulo axiomático”, onde é possível perceber: 

(...) que a música popular não pode ser analisada usando somente as ferramentas 

tradicionais da musicologia porque música popular, de maneira diferente da música 

de arte, é (1) concebida para distribuição em massa para grandes e frequentemente 

heterogêneos grupos de ouvintes; (2) armazenada e distribuída de forma não escrita; 

(3) só é possível em uma economia monetária industrial onde se torna uma 

mercadoria; e (4) na sociedade capitalista, sujeita às leis do ‘livre’ mercado, (...) 

(Tagg, 2003, p. 4). 

Para além das discussões presentse no campo dos estudos culturais e da musicologia, a 

historiografia também contribui neste cenário. Vermes (2015) aponta que as obras de 

Vicenzo Cernicchiaro (1926), Mário de Andrade (1929), Alexandre Gonçalves Pinto (1936), 

Bruno Kiefer (1976), Vasco Mariz (1980), dentre outros, concordam na falta de consenso 

para estabelecer uma definição do que seria música popular no âmbito da movimentação 
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musical que se desenvolveu nos centros urbanos a partir do final do século XIX, 

demonstrando que esta questão vem de longa data. 

A falta de concordância estabelece aqui uma primeira problemática, juntamente com a 

variedade de significados e vínculos com espaços, práticas e repertórios atribuídos pelos 

autores a essa categoria. Outra parte deste debate se dá com relação aos autores que 

costumam recorrer à história da música brasileira para referenciar o movimento da música 

erudita no Brasil. Por conta disso, apenas alguns autores dedicam alguma parte do seu livro 

para discutir sobre outros contextos, como por exemplo sobre a música popular urbana 

(Vermes 2015).  

Em um primeiro momento essa foi a maneira como os especialistas concordaram em tratar 

a diversidade existente na música brasileira. Mas essa postura gerou um seccionamento no 

entendimento das manifestações musicais dentro do território brasileiro. Os compêndios de 

história da música costumam lidar separadamente com música erudita, popular e folclórica, 

as quais acabaram por configurar especializações acadêmicas: a musicologia tende a tratar 

de música erudita; o folclore, a etnomusicologia, a literatura e as ciências sociais em geral 

ocupam-se das demais (Travassos, 2000, p. 8). 

A noção de música popular surgiu do sistema musical ocidental “tal como foi consagrado 

pela burguesia no início do século XIX, e a dicotomia “popular” e “erudito” nasceu mais em 

função das próprias tensões sociais e lutas culturais da sociedade burguesa do que por um 

desenvolvimento “natural” do gosto coletivo” (Napolitano, 2002, p. 10). Naturalmente, hoje 

temos acesso a uma formulação de um conceito, ainda que não seja consensua, sobre música 

popular urbana no Brasil que surgiu posteriormente a todo o cenário de discussões sobre o 

tema, especificamente com a ascensão do movimento popularmente designado por MPB na 

década de 1960. 

Na visão da etnomusicóloga Suzel Reily, a categoria música popular emergiu em fins do 

século XIX como uma maneira de identificar os vários gêneros musicais que ganhavam 

forma nos centros urbanos (Reily, 2006). Napolitano (2002) também compartilha desta 

opinião, pontuando que a urbanização impulsionava essa música popular oriunda das classes 

média e urbana. Por meio desta colocação, percebemos que existe uma concordância com 

relação ao significado de popular estar associado à música que se desenvolveu nos centros 
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urbanos, os quais abrigavam diferentes pensamentos, costumes e classes sociais. Essa visão 

corrobora também com a ótica que condiciona essa música como aquela que surge do povo. 

Nesse caso, prioriza o movimento cultural realizado pelas pessoas que habitam nas cidades, 

deixando claro que se trata de uma concepção moderna que dialoga com o desenvolvimento 

contemporâneo dos conglomerados urbanos. 

Para comprender melhor como o conceito de música popular urbana será utilizado nesta tese, 

tenciono revisitar estudos sobre a temática que poderão auxiliar esta compreensão. Ainda de 

acordo com Reily (2006), apesar de a música popular urbana surgir em fins do século XIX, 

a configuração dos estudos sobre esta temática ocorre posteriormente, o que resulta em uma 

elaboração tardia deste conceito, por conta da escassez de dados bibliográficos sobre esta 

temática. 

As discussões que ocorreram no início do século passado sobre música popular urbana ou 

música popular brasileira não apontavam para a forma como a temática seria compreendida 

no futuro (Baia, 2011). Como exemplo, podemos citar a visão de Mário de Andrade, que 

preferia associar o popular da música às manifestações rurais, colocando o movimento 

musical urbano em um patamar depreciativo expresso na época pelo termo popularesco: 

Para Mário, como foi dito, o termo “música popular” se referia às músicas das 

comunidades rurais tradicionais, e ele o opunha à “música popularesca”, urbana e 

mediatizada, exatamente aquela que, hoje, é mais geralmente compreendida como 

“música popular”. A maneira pela qual Mário entendia a “música popular” 

(tradicional) estava imbricada em seu projeto político nacional e internacional. Ela 

teria responsabilidades no processo que, em sua visão, levaria o país do atraso à 

equiparação com os países “desenvolvidos”. Esta preocupação com o campo 

folclórico – que detinha, em sua visão, a identidade nacional – foi mobilizada por 

força do ideal utópico de Mário: a condução progressiva do “povo brasileiro” de um 

estado de atraso tecnológico até a superação deste, e que seria presidida pela música 

erudita (de origem europeia). Esta visão é claramente expressa no famoso Ensaio. 

(...) Assim, a música folclórica é guindada à condição de detentora da essência 

nacional. No outro pólo da dicotomia, a música “popularesca” (como ele se referia à 

música popular-comercial, como vimos), eivada de internacionalismos, não 

conduziria à efetivação de sua utopia, seu projeto teleológico de superação do atraso 

tecnológico brasileiro rumo ao progresso, mas sem perda da “essência”. Só o que 

poderia realizar esta condução adequadamente, da “música interessada” dos festejos, 

rituais religiosos e cantos de trabalho para a “música desinteressada” do puro deleite 

estético seria a música erudita. Temos assim, em Mário, uma clara hierarquia: a 

“música popular” (tradicional) detém o “caráter nacional”, mas é, em si, insuficiente; 

é preciso conclamar as normas do mundo desenvolvido – a música erudita – para 
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poder fazer dela música “artística”. Já a música “popularesca” seria de escasso 

interesse, se algum. (Neder, 2010, 183). 

Em meio a um momento de reflexão cultural, ficaram expostas fraturas entre os pensamentos 

erudito e popular, que acabaram por ressoar nas músicas urbana, rural e folclórica. O projeto 

de criação de um senso de cultura nacional, norteado pelas manifestações encontradas nos 

regionalismos e nas zonas rurais do Brasil, defendidas por Mário de Andrade como a 

autêntica música brasileira, foi defendido por uma corrente que desconsiderava o movimento 

musical urbano, que ganhava força com a presença da indústria fonográfica. (Andrade, 

2004). 

Os intelectuais desse movimento nacionalista tentaram negar a conjuntura daquela época, 

que estruturava cada vez mais a música que se desenvolvia nos centros urbanos. A música 

popular urbana ganhava força frente à linha fronteiriça estabelecida entre as tradições 

estrangeiras e locais, e também por conta do crescimento vertiginoso da indústria 

fonográfica. Mas essa resistência pode ser compreendida, pois o reforço de um paradigma 

musical urbano implicaria em desmantelar todo um projeto de arte/música nacional 

estabelecido pelo pensamento nacionalista (Napolitano, 2002). 

Esse movimento não pretendia aceitar uma manifestação de música urbana que incorporava 

outras linguagens, porque a mistura com gêneros musicais não nacionais destoava de uma 

idealizada visão estética do que deveria ser a essência de uma música nacional brasileira. 

Por isso houve a tentativa de reforçar o regionalismo e o rural como cultura natural e genuína. 

Na verdade, esse discurso centralizador não colaborou com a concepção que pretendia 

estruturar um pensamento que compreendesse o densenvolvimento da música popular 

urbana como capaz de estruturar seu próprio caminho.  

Outro problema consolidado era que as músicas urbanas problematizavam as tensões 

existentes na sociedade daquela época, outra visão antagônica ao projeto andradiano, que 

classificava o povo como ingênuo e rústico. Ora, como um povo caracterizado como ingênuo 

poderia produzir uma música que problematizasse as mazelas sociais e refletisse sobre estas? 

Sobre o problema, é possível dizer que o “nacionalismo musical modernista toma a 

autenticidade dessas manifestações como base de sua representação em detrimento das 

movimentações da vida popular urbana porque não pode suportar a incorporação desta 
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última, que desorganizaria a visão centralizada homogênea e paternalista da cultura 

nacional.” (Wisnik, 2004a, p. 136).  

O posicionamento adotado pelos intelectuais criou um transtorno para o projeto nacionalista, 

pois este não abarcava o fenômeno da música popular nos centros urbanos. Andrade (2004) 

observa que a música popular urbana trouxe desconforto para o projeto nacionalista porque, 

além dos centros urbanos, essas músicas estavam sendo executadas nas rádios e nos discos 

produzidos pela indústria fonográfica. Esse quadro se configurava em mais um obstáculo 

para o projeto que deveria classificar determinada manifestação musical como popular. 

Wisnik (2004b) compreende a música popular urbana como uma resposta ao movimento 

nacionalista que conotava depreciação às manifestações populares, classificando-as muitas 

vezes como popularescas em detrimento de parâmetros estabelecidos por uma música 

estetizada na cultura europeia. 

Em outra perspectiva, argumenta-se que o projeto nacionalista pode ser considerado uma 

extensão do projeto civilizatório, presente nas discussões da década de 1920. Naves (1998) 

questiona a interlocução entre músicos populares e eruditos, como afirmam alguns autores 

como Vianna (1995), Wisnik (2004) e Vermes (2014; 2015), trazendo à tona um 

relacionamento estritamente parasitário do ponto de vista dos modernistas, que estavam 

preocupados em observar a manifestação musical popular apenas com finalidades 

taxonômicas. Em sua visão, os músicos populares não se importavam com as questões 

levantadas pelos modernistas, visto que eles reconheceram o popular, mas impuseram uma 

ordenação classificatória, que colocava o erudito no patamar mais alto, simbolizando o 

desenvolvimento, refinamento e o idealizado musicalmente (Naves, 1998). 

Levanto então a hipótese de que o músico popular [...] busca uma interlocução mais 

polifônica, desenvolvendo, portanto, a simplicidade de maneira original. 

Diferentemente da colagem modernista, que envolve um controle — inclusive do 

repertório a ser selecionado —, a composição popular resulta de um trabalho até certo 

ponto desordenado, relativamente descontrolado, em certos aspectos monstruoso, 

incorporando dicções e estilos bem diversos, que muitas vezes sequer se pautam pela 

simplicidade. (Naves, 1998, p. 135) 

A autora entende que os compositores modernistas buscavam apresentar uma estética 

centralizadora. Villa Lobos, por exemplo, pode ser reconhecido pela variedade apresentada 

em sua composição, que reunia elementos eruditos, populares, locais e globais, abarcando 



 

44 

 

diversas etnias (brancos, negros e índios). Ao passo que as composições populares, por sua 

vez, não faziam parte do projeto, apenas se caracterizavam por estruturar diálogo com outras 

linguagens.  

O trabalho de Hermano Vianna demonstra a mudança de paradigma no pensamento culto 

que atribuía os problemas sociais, e o perigo do não desenvolvimento, à mestiçagem contida 

num gênero que despontou no cenário popular principalmente a partir das décadas de 1920 

e 1930. Vianna (1995) demonstra como o samba superou uma condição marginal e se 

transformou em símbolo, sendo inclusive caracterizado como gênero que confere 

autenticidade, pureza e tradição à cultura nacional. Essa abordagem apresenta uma interação 

entre os modernistas e os músicos populares que gerou um processo de transformação do 

samba, ritmo combatido até então, em ritmo nacional brasileiro, elemento central da 

identidade do país. O Mistério Do Samba, título instigante da bra de Vianna (1995), é 

também o mistério da mestiçagem que era considerada a causa dos males nacionais e passou 

a ser reconhecida como condição da originalidade da nação.  (Andrade, 2004, 59) 

Corrobora com essa visão o trabalho de Abreu (2001), que procura se aprofundar nos 

conceitos sobre os termos música popular e cultura popular, demonstrando que, desde fins 

do século XIX, estudiosos discutiam sobre essas temáticas, que ganharam protagonismo nas 

décadas de 1920 e 1930, alcançando a consolidação nos anos 1940. A autora mostra, 

também, a importância de se analisar essa discussão sobre a perspectiva de outros autores, 

como Guilherme de Mello, Renato de Almeida e Luciano Gallet, que também levantaram 

questões sobre identidade nacional a partir do período pós-colonial. Segundo Abreu (2001), 

na virada do século XIX e início do século XX houve uma 

[...] complicada construção (ou invenção) da versão musical (talvez uma das mais 

fortes visões) da suposta identidade nacional brasileira. Esses trabalhos tiveram a 

singular e semelhante pretensão de produzir uma síntese histórica da “música popular 

brasileira”, definindo-a positivamente e orgulhosamente como um produto da 

mestiçagem racial de índios, portugueses e negros. Apesar da pretensão, deixaram 

evidentes os limites e as impossibilidades de sistematização e homogeneização das 

características gerais desta “música popular”. O resultado do esforço tendeu a ser a 

reprodução geral da teoria da mestiçagem sobre uma realidade musical múltipla e 

multifacetada, demonstrando como o recurso da "fábula das três raças" foi (e é) 

recorrente também nas construções sobre a brasilidade musical, o que torna difícil, 

sem uma boa dose de crítica e atenção, o aproveitamento destes trabalhos pelo 

historiador. (Abreu, 2001, 684). 
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A mudança de paradigma é retratada também no trabalho do historiador Marcos 

Napoolitano. Para a estruturação de um conceito de música popular, o autor aponta para o 

diálogo com outras linguagens e destaca a importância de um relacionamento com a indústria 

fonográfica e os meios tecnológicos, sem enfatizar um discurso de pureza e autenticidade de 

uma música brasileira.  Ele ressalta a ascensão do samba na década de 1920 e sua posterior 

consagração como gênero nacional, como também a transição social que ocorreu no conceito 

de música popular brasileira a partir do início da década de 1960, com o surgimento da Bossa 

Nova (1958/59), e a apropriação por parte deste movimento da sigla MPB, a partir do ano 

de 1972 (Napolitano, 2002).  

O termo música popular brasileira confere significado às manifestações musicais que 

ocorriam nos centros urbanos e, por isso, esse termo também se refere à música popular 

urbana. A consolidação desse designativo esteve ligado a profundos debates entre os 

modernistas que representavam as elites e o pensamento voltado para o desenvolvimento 

balizado nas culturas hegemônicas do Norte, como também ao avanço do movimento da 

música popular das cidades, juntamente com todos os agentes que transitavam nesse 

ambiente, quais sejam: músicos, compositores, produtores, pesquisadores e ouvintes. 

Andrade (2004) narra parte deste debate ocorrido à época, na tentativa de se chegar a um 

consenso sobre a conceituação do termo música popular, conforme vemos: 

A Revista Weco se constituiu numa comunidade discursiva na qual musicistas e 

musicólogos buscaram produzir as fronteiras da “música popular”. Luciano Gallet, 

José Francisco de Feitas, Sinhô e Mário de Andrade foram apenas alguns dos atores 

sociais que na luta da produção de significados, construíram a idéia de “música 

popular”. Na crescente sociedade de massas da década de 1920, os intelectuais da 

Weco tentaram impor a sua concepção de modernidade e de “música popular”, 

quando perceberam que diferentes músicos ligados aos setores populares também 

tinham as suas visões particulares sobre a modernidade e o que deveria ser chamado 

de “música popular”. O debate travado entre os autores da Weco acerca deste 

significado explicita as estratégias dos intelectuais, que na tentativa de impor sua 

concepção, estabeleceram concessões, evidenciando que as suas visões de mundo 

eram produzidas no diálogo e no confronto com os grupos subalternos. (Andrade, 

2004, p. 66) 

O conceito de uma música popular urbana foi tomando forma à medida em que a distância 

entre as classes sociais diminui e a conotação depreciativa daquela música adquire contornos 

de representação cultural. A importância histórica desta transformação no paradigma da 

música popular urbana revela uma constante busca por um significado não estático que 
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reflita as mudanças políticas, econômicas e sociais que ocorrem na sociedade brasileira. 

Sendo assim, este conceito pode ser considerado dinâmico e em consonância com a 

modernidade.  

Nesta investigação, não irei delimitar um conceito unívoco que defina o significado de 

música popular urbana. Na verdade, como vimos acima, este conceito pode conter múltiplos 

significados, pois trata-se de uma concepção que está sempre em movimento e se 

contextualizando em determinado período histórico. Desta forma, vou tratar a expressão 

música popular urbana como as manifestações musicais que ocorrem nos centros urbanos 

desde fins do século XIX, podendo ser música apenas instrumental ou também cantada, 

relacionando-se, ou não, à música de massas ou midiatizada. O foco da produção musical 

dessa música urbana será localizado nas seguintes cidades brasileiras: Rio de Janeiro e São 

Paulo, por delimitarem a pesquisa de campo desta tese.   

 

2.2. Primeiro registros do violino no campo popular urbano  

No Brasil, embora tradicionalmente utilizado na música de concerto, o violino também 

estabeleceu relação com uma ainda incipiente música popular urbana, que se estruturava nas 

ruas e locais frequentados por membros de classes menos favorecidas. No século XIX, o 

violino esteve profundamente identificado com a música de concerto que era apresentada 

nos teatros, nos clubes, no conservatório e nas igrejas, como a música sacra realizada pela 

Orquestra da Sé Imperial, como exemplificam Virmond e Nogueira (2011): 

No início do século XIX com a chegada da família real de Portugal em 1808, um 

sacerdote e também compositor chamado José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), 

ganhou notoriedade, após assumir o posto de mestre-capela na Catedral e Sé do Rio 

de Janeiro. Havia ali uma orquestra que recebia diversos elogios dos europeus que 

visitavam o Brasil, comparando a música da Orquestra da Sé Imperial com as boas 

Orquestras do Velho Continente. (Virmond & Nogueira, 2011, p. 167) 

No continente europeu, o violino transitou pelo contexto das músicas folclóricas desde o seu 

surgimento e, historicamente, a partir do período barroco, teve sua inserção na música 

erudita. O ensino sistemático desse instrumento na música de tradição europeia facilitou sua 

disseminação na música de câmara e orquestral, fato ocorrido também no Brasil. Entretanto, 

apesar de o trânsito estre as áreas ter iniciado há muito, a maioria das práticas de performance 
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populares não encontram legitimação e ressonância nas práticas vinculadas à música de 

concerto, o que demonstra a “unilateralidade com que o ensino gerado pelo Conservatório 

se impôs” (Fiaminghi, 2009, p. 19). 

Quando recorremos aos dados históricos sobre o violino na música que acontecia fora do 

eixo da música de tradição europeia dentro do Brasil, nos deparamos com a incipiência 

destes. Além da dificuldade em descrever ou diferenciar o que seria violino ou uma rabeca 

no século XIX, muitos autores optavam por não relatar as manifestações culturais que 

absorviam o violino no contexto popular ou registravam com indiferença, trazendo uma 

conotação de que tais ocorrências não teriam relevância, ou tratavam-se de um ofício menor. 

Esse pensamento figurou ainda no século XX, e representava, em síntese, as aspirações 

sociais das classes dominantes que sempre aspiravam os modelos do velho continente: 

É natural que nos depararemos com a completa ausência de registros acerca das 

práticas musicais que envolvem a rabeca no período romântico e também nos 

subseqüentes. O pensamento monolítico em relação aos instrumentos da “grande 

música” ou da “música séria” atravessou as fronteiras do romantismo, seguindo 

saudável e seguro no séc. XX adentro. (Fiaminghi, 2008, p. 3) 

Ressalto a importância de esclarecer o entendimento não formal que vincula a rabeca ao 

violino no Brasil. De acordo com Gramani (2003), a utilização do violino na música popular 

brasileira não está restrita à rabeca. Para facilitar a delimitação dessa “versão popular do 

violino”, nomeada assim por Mário de Andrade, e que é o objeto dessa investigação, informo 

que a colocação do que seria uma rabeca ou um violino no cenário popular pode resultar em 

falta de consenso ou não entendimento quando se aponta a rabeca como sendo o violino 

utilizado na música popular.  

Segundo Gramani (2003), essa associação acontece porque, ao contrário do que ocorre com 

outros instrumentos ‘brasileiros’, que a música folclórica também utiliza, “a rabeca quase 

não participa da chamada música popular, mantendo sua atuação restrita (com algumas 

exceções) às festas religiosas e folclóricas” (Gramani, 2003, p. 11). Estudiosos afirmam que 

tanto o violino como a rabeca chegaram ao Brasil por intermédio dos europeus. (Salles, 2007, 

Paulinyi, 2010). 

Como descrito, a história da música brasileira mostra que também existiu uma 

movimentação no contexto do campo popular, pois a música localizada no século XIX não 
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se limitava aos ensejos da classe dominante, que promovia a música erudita como sendo 

música séria, mas evidenciava um cenário de alterações estéticas que delimitaram gêneros 

específicos da música popular urbana, que refletiam os gostos das classes mais populares 

daquela sociedade.  

Werneck (2013) indica o surgimento de grupos, nos quais predominavam pequenas 

formações, como trios e duos, que se combinavam entre violão, cavaquinho, flauta, 

bandolim, piano, ganzá, viola e violino, para tocar choro. As gravações citadas pela autora 

tratam de grupos que atuavam nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Em alguns destes 

a autora nota a presença do violino, como no Grupo dos Chorosos (violino, violão e 

cavaquinho), Grupo Vienense (violino, acordeom e violão; acrescido de viola, em uma 

segunda formação), Grupo dos Boêmios (clarinete, violino, acordeom e violão) e o Trio 

Royal (violino, violão e cavaquinho), além de uma nota para o Grupo Checon, pela presença 

da viola de arco (viola, violão e cavaquinho). Esses agrupamentos abriram espaço para a 

difusão do violino no meio popular. Segundo a autora, eles também participaram das 

primeiras gravações da Casa Edison, que ocorreram entre 1912 e 1921. Toda essa 

movimentação fomentou a criação de outros conjuntos que, no cenário popular, contavam 

com um ou mais violinos em sua formação.  

Nessa fase do início do século XX, tornou-se muito importante registrar os grupos que se 

interessavam pela prática do choro. Alguns deles eram formados por indivíduos provenientes 

de classes de operários e funcionários públicos, contextualizados num novo período de 

urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Essas pessoas formariam conjuntos de “música 

instrumental tipicamente urbana” que, posteriormente, introduziriam a prática do choro 

como um gênero que despontaria como uma das principais formas de expressão da música 

popular brasileira (Silva, 2005, p. 4).  

Estas pequenas agremiações contribuíram para a difusão e consolidação do gênero choro, no 

qual a música de tradição europeia era executada de uma forma livre das estéticas 

tradicionais, de uma maneira mais livre e própria que, de acordo com alguns autores, era 

mais “abrasileirada” (Santos, 2001; Ferreira, 2009). Corroborando com Ferreira (2009), 

Mota (2011) e Werneck (2013), o pesquisador, Santos (2001) aponta como uma ocorrência 

corriqueira neste meio durante a performance “uma realização do ritmo de forma relaxada 
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em relação ao pulso” (Santos, 2001, p. 5). E de acordo com (Mota, 2011), a forma de tocar 

desses instrumentistas, posteriormente, foi referida como pertencente ao gênero choro.  

Nessa época, o solista, que poderia ser o compositor, estabelecia critérios de interpretação, 

recurso comumente utilizado no choro e na música popular que oferece ao artista uma 

liberdade com relação às inflexões rítmicas e melódicas presentes na partitura. Após as 

primeiras décadas dessa prática ocorreu a chamada fase de consolidação do choro como um 

gênero musical (Ferreira, 2009).  

Nas primeiras décadas do século XX, houve um aumento significativo do registro de 

violinistas envolvidos com o choro, que naquela época, a exemplo dos pianeiros, procuravam 

criar “um estilo próprio e característico de se tocar” que modificava o ritmo, acentuação e 

apoio: 

Os violinistas da Odeon que temos registro também faziam suas adaptações técnicas 

indicando a semente para um caminho interpretativo original. No caso do choro, que 

no início ainda não era um gênero, mas sim um estilo de tocar gêneros estrangeiros 

(polcas, valsas, mazurcas), a partir da livre interpretação e modificação da escrita 

musical em partituras importadas. As modificações de acentuação, apoio e ritmo, ao 

que parece, eram imitadas entre os instrumentistas, que aos poucos criaram um estilo 

próprio e característico de tocar. A originalidade da execução dos violinistas em 

questão torna-se mais evidente na medida em que ainda não havia uma influência em 

massa da música estrangeira como ocorreria mais tarde e com mais evidência a partir 

dos anos 1920. (Werneck, 2013, p. 62) 

O registro de músicas produzidas pelos artistas do meio popular brasileiro por meio de 

fonogramas configurou uma nova fase neste cenário a partir das primeiras décadas do século 

XX. Aragão (2001) comenta que, com o surgimento da gravação mecânica, houve um 

predomínio quantitativo da música instrumental, comparada com a música cantada que era 

realizada nos estúdios. De acordo com Cardoso Filho (2008, p. 70), nos primeiros anos de 

gravação (1901 e 1902), a Casa Edison possuía um catálogo de gravação que incluía música 

popular urbana vocal e instrumental, mas também árias de óperas italianas. Ainda segundo 

o autor, a produção da música de concerto pelas gravadoras foi pouco expressiva no Brasil, 

nas primeiras décadas do século XX. As músicas deste gênero eram importadas mediante a 

um contrato estabelecido entre as gravadoras internacionais e nacionais. (Cardoso Filho, 

2008, p. 68).  
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Com relação a produção dentro da música popular urbana, Costa Araújo (2018, p. 6) comenta 

que a partir do ano de 1902 ocorreu uma destacada produção de discos em 78 rpm, fato este 

que influenciou a carreira de músicos, com destaque para os instrumentistas de choro, que  

se profissionalizaram em um ambiente que foi extremamente propício para muitos 

instrumentistas no desenvolvimento performático de uma linguagem popular, sem contar 

que com o crescimento das gravações, estimulou-se o surgimento de novos grupos. O 

mercado da indústria fonográfica nesse período correspondeu à fase mecânica da gravação, 

que teve início em 1902. Essa fase inicial da indústria fonográfica surgiu no mesmo 

momento em que a música popular urbana se estruturava, havendo, certamente, uma 

influência recíproca entre ambas. As gravações produzidas naquela época registram diversas 

experimentações, como nas formações dos grupos musicais, que possuíam uma combinação 

variada. O mesmo pode ser dito em relação aos instrumentos utilizados e às técnicas 

interpretativas que os músicos buscavam para reproduzir os estilos estrangeiros de uma 

forma própria. (Cardoso Filho, 2008), (Costa Araújo, 2018).  

A partir da década de 1920, há o surgimento das pequenas orquestras, ou jazz bands 

brasileiras. No contexto da música popular urbana era comum a veiculação do termo 

orquestra para definir grupos instrumentais que se formavam para atuar na indústria 

fonográfica, teatro de revista, festas e cassinos. No final desta década, nota-se a presença de 

grupos como a Orquestra Colbaz, criada em 1929, na cidade de São Paulo pelo maestro Gaó, 

que também era pianista. O grupo contava ainda com o clarinetista Jonas Aragão, no sax-

alto José do Patrocínio Oliveira (Zé Carioca) no bandolim, Hudson Gaia, conhecido como 

Petit, no violão, José Rielli no acordeom, Atílio Grani na flauta e Ernesto Trepiccioni ao 

violino. Cazes (1998) descreve essa mesma orquestra como a elite do choro paulistano e nota 

ainda que a adição do violino e do acordeom trouxe ao grupo uma sonoridade peculiar que 

o distinguia dos grupos da cidade do Rio de Janeiro.  

Esses grupos cresceram, particularmente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, e se 

expandiram pelo território nacional, interagindo com os gêneros americanos que aportaram 

no país, como o fox-trot, o step-one e o rag-time, num período que foi considerado “A era 

do Jazz” entre os anos de 1917 e 1930. Essas jazz bands brasileiras atuavam no repertório 

da música popular urbana em apresentações nas casas de espetáculo, cassinos, gravações e 

foram recorrentes na programação das rádios, estrturadas posteriormente.  
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Ainda nessa linha, surge o Sexteto Bertorino Alma, grupo também citado por Siva (2005) e 

Isidoro (2013) com Alberto Marino e Gino Alfonso nos violinos, Antenor Driussi no 

clarinete e sax-alto, Ernesto Nardi no contrabaixo, Garoto no violão e Gaó no piano. Em 

meio ao surgimento desses grupos, os estudiosos explicam que a diferença entre os grupos 

paulistanos e cariocas residia no seu caráter estilístico, e, por isso, “pode-se ter uma ideia do 

quanto o Choro paulista caminhava mais para o romântico, o clima de serenata, enquanto no 

Rio o objetivo era o balanço, a brejeirice.” (Cazes, 1998, p. 95).  

Outro grupo referido na literatura é a Orquestra Pickman, dirigida pelo violinista Alexandre 

Pickman, que atuou na Sorveteria Avelar, localizada na Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, 

no ano de 1917. Esse grupo projetou-se ao gravar a música Ragging the scale. De acordo 

com o autor, “tudo indica que essa seja a primeira menção em um disco brasileiro ao gênero 

americano que se consagraria mundialmente no fox-trot, literalmente o “passo da raposa”, 

também chamado “toddle” ( Mello, 2007, p. 73).   

Também destaco a Orquestra Andreozzi, liderada pelo violinista paulista Eduardo Andreozzi 

(1892-1979) que estudou no Rio de Janeiro com o professor Bastiani. O grupo atuava no 

Cine Odeon e no Palace Hotel entre 1919 e 1923. A Orquestra Andreozzi foi um grupo 

extremamente ativo, tendo gravado pela Odeon vinte e um discos. Ocorre que alguns anos 

mais tarde a orquestra passou a se chamar Jazz Band Andreozzi, e então começou a gravar 

foxtrots americanos por conta das suas incursões no mercado europeu e norte-americano 

(Mello, 2007). 

No Brasil, essas orquestras populares participariam de um período de afirmação da música 

popular no cenário cultural urbano. Esse foi um momento em que temos registros de 

violinistas que atuaram nessas jazz bands, e alguns, inclusive, que lideraram esses conjuntos 

como é o caso de Andreozzi. Esse período, no tocante à performance, foi marcado por 

experimentações técnicas e, também, pela imitação de outros instrumentistas solistas que 

interpretavam os gêneros europeus com uma espécie de “sotaque local” (Mello, 2007).  

Ao observar registros, como o citado anteriormente, podemos notar como o movimento 

esteve presente não apenas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Nota-se que, nesse 
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período, há recorrência de violinistas que iniciaram sua formação na música de concerto e 

depois alternaram suas atividades musicais dentro da música popular urbana. O início do 

século passado, conforme vemos neste movimento das jazz bands, parece ter promovido 

essas trocas entre os campos da música erudita e popular também em outras partes do país, 

mostrando que esta característica pode ter ocorrido de uma forma mais sistemática no Brasil. 

O crescimento da pesquisa em música popular no Brasil possibilitou a confirmação de 

registros similares que ocorreram em outros estados. Na região nordeste do Brasil, mais 

especificamente no estado da Paraíba, temos a Jazz Band Campinense com Lourenço 

Capiba, pianista do grupo. Ele foi líder ainda da Jazz Band Independência, no final dos anos 

1920, que se apresentava com os músicos vestidos de aviadores (Mello, 2007). Seus 

integrantes eram: Pedro, no sax-alto; José Marques, no violino; Vicente Andrade de Lima, 

no trompete; Guaracy, no banjo; João César, no trombone; e, na bateria, Zé Andrade. Mello 

(2007) ainda registra a Jazz Band Acadêmica no Recife, no ano de 1931, que conta com 

Ewaldo Altino, no banjo e bandoneon; Vicente Andrade Lima, no trompete; Pedro Malta, 

na bateira; Lourenço Capiba, no sax-tenor; Teófilo de Barros Filho, no violino; Ivan Tavares, 

na tuba; Homero Freire e Manuel Cavalcanti, no sax-alto. Nos três registros encontrados no 

estado da Paraíba, são citados três violinistas distintos como integrantes dos grupos, 

demonstrando que havia um movimento relevante do instrumento no meio popular naquela 

região à época. Conforme veremos na figura 1, a Jazz Band Campinense traz um violinista 

como membro integrante. 
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Figura 1. Jazz Band Campinense com João Capiba (trombone de válvulas), Artur Aprígio 

(sax-alto), Flávio Eloi de Almeida (bateria), Lourenço Capiba (piano), Walfredo Lima 

(trompete), Severino Capiba (violino) e Evído Barreto (sax-soprano). 
Fonte: Mello, 2007, p. 89. 

 

Em Curitiba, por exemplo, verifica-se a existência de um grupo regional criado pelo maestro 

José da Cruz, que tem uma formação espelhada no regional1, a formação mais tradicional do 

gênero do choro. A figura 2 traz um grupo composto por violino, que era executado por 

Benedicto Ogg, num conjunto de 1920 chamado Regional José da Cruz. Este septeto inclui 

ainda flauta transversal, caixa e reco-reco (que denotam a possibilidade de o grupo tocar 

música de dança, marcada pelo ritmo sublinhado com estes instrumentos), clarinete, violão 

                                            

1 Formação musical típica do choro que compreende a seguinte instrumentação: violão, violão de 7 
cordas, cavaquinho, acordeom, violino e instrumentos de percussão. Sua origem data da década de 
1920, com a atuação de músicos nordestinos em grupos denominados orquestras típicas e 
regionais, no Rio de Janeiro. 
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e dois instrumentos que parecem ser um saxofone soprano e um bandolim. Destaca-se que 

apenas o violino tem uma estante com partitura. 

 

 

Figura 2. Benedito Ogg e o Grupo Regional José da Cruz. 
Fonte: Giller, 2013, pg. 90.   

 

Ainda em Curitiba, nota-se a mesma movimentação do violino nas Jazz bands da região, 

sendo possível listar alguns violinistas que se envolveram com música popular urbana e que 

são pouco conhecidos no cenário nacional. De acordo com Giller (2013), na Curytiba Jazz 

Band (fig. 3), fundada em 1923, temos a presença dos violinistas Manoel Sampaio e Luiz 

Eulógio Zilli, maestro e fundador da primeira Jazz Band de Curitiba. Ambos os violinistas 

dessa banda participaram também dos grupos Piriricas Jazz Band e Salão Orchestra Elite,  
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Figura 3. Violinistas Luiz Eulógio Zilli (maestro) e Manoel Sampaio, Curityba Jazz Band, 

Curitiba (PR), 1923.  
Fonte: Giller, 2013, p. 86. 

 

A Ideal Jazz Band (fig. 4) atuou entre 1930 e 1940 em Curitiba, tendo sido fundada pelo 

maestro José da Cruz, trazendo uma instrumentação variada, contendo um violino, 

executado por Francisco Cruz, filho do maestro (Giller, 2013).  
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Figura 4. Ideal Jazz Band traz Francisco Cruz, à direita. 
Fonte: Giller, 2013, p. 94. 

 

Na cidade de São Paulo, temos registro da Jazz Band Manon, muito popular nos bailes da 

cidade na década de 1920. Sua formação contava com Vicente Scala, no banjo; Vicente, no 

violino; Alfonso Longo, na bateria; Canela, no sax-tenor; Alcebíades Correia, no piano; 

Antônio Scalabrini, no seu trombone de válvulas; Angelo Scalabrini, no piston egipcío; e 

Dante Zanini, no violinofone e também na liderança do grupo. O violinofone2 foi um 

instrumento que surgiu no início do século XX a fim de atender demandas do mercado 

fonográfico da época, bem como dos contextos de música popular, onde este integrava 

grupos nos quais haviam instrumentos com potência sonora muito maior.  

Com o impulso das jazz bands e de outros elementos característicos do jazz no mercado 

popular brasileiro — ligado às danças, com necessidades acústicas de forte intensidade —, 

                                            

2
 Chamado de Violino Stroh, esse tipo de violino, inventado pelo alemão Augustus Stroh, possuía uma espécie 

de campana de metal que direcionava a projeção sonora para o cone de metal. O instrumento, inventado 

exclusivamente para gravação, também foi utilizado por Villa-Lobos em algumas de suas obras, tais como 

Amazonas (poema sinfônico de 1917) e o bailado Uirapuru. (Cardoso Filho, 2008, p. 74). 
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naturalmente os instrumentos de cordas começaram a ficar desajustados com relação às suas 

possibilidades de produção sonora. Os instrumentos de sopro passaram a ganhar mais espaço 

por conta da potência de som, capaz de superar as limitações impostas pelos recursos de 

gravação daquela época. Foi assim que, numa tentativa de contornar o evidente desequilíbrio 

sonoro, foi introduzido o violinofone, instrumento que foi utilizado por alguns grupos para 

tentar superar as dificuldades sonoras no início do período das gravações (Werneck, 2013).  

Como exemplo, temos o grupo paranaense Ideal Jazz Sinfônico (fig. 5), que contava com a 

participação de 10 músicos; dentre eles, o violinista Álvaro Lantman, que tocava um 

violinofone. 

 

 

Figura 5. Violinista Álvaro Lantman, utilizando o violinofone, no grupo Ideal Jazz 

Sinfônico. 
Fonte: Giller, 2013, p. 91. 

 

O pesquisador Cardoso Filho (2008) recorda que a fase elétrica da gravação chega ao Brasil 

em julho de 1927, pela gravadora Odeon, com a premissa do desenvolvimento dos recursos 

para captação sonora (Cardoso Filho, 2008, p. 42). O início da fase elétrica da gravação 

provocou uma mudança direta na relação dos intrumentos de cordas friccionadas em geral 

com a música popular e os estúdios de gravação. Na década de 1930, o violino passa a ser 

mais utilizado nos naipes de orquestra por conta de mudanças na concepção de utilização 
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dos intrumentos de cordas friccionadas na música popular urbana, que provocou, no caso do 

violino, um aumento no número de músicos contratados para realizar gravações (Werneck, 

2013).  

Nesse momento, outra mudança significativa para os violinistas ocorreu quando os solistas 

cantores alcançaram o mesmo protagonismo dos instrumentistas da música instrumental, 

ocasionando, assim, uma diluição dos violinistas solistas, que agora passaram a atuar em 

naipes de conjuntos e orquestras. Isso ocorreu não por conta de um rebaixamento do 

instrumento, mas apenas porque havia uma tendência, naquele momento, de valorização da 

música cantada. Parece que os cantores foram eleitos pelas gravadoras para conduzir uma 

mudança de pensamento no que diz respeito ao conceito dos registros sonoros que seriam 

concebidos por um forte apelo mercantil.  

Os cantores eram escolhidos para estrear obras e, assim, começaram a emplacar sucessos, 

arranjados por nomes representativos, dentre eles Radamés Gnattali e Pixinguinha. Essa 

década delineou uma diretriz diferente para os instrumentos de cordas friccionadas, pois, se 

no passado havia dificuldade em montar grandes grupos para atuar nos gêneros da música 

popular, agora há uma forte tendência na consolidação de grupos orquestrais em gravações 

e em diversos programas das rádios, que estavam sendo abertas pelo país. 

Algumas orquestras populares tinham violinistas como líderes/regentes, dentre 

algumas Eduardo Patané dirigia a orquestra de tangos da Rádio Nacional; Simon 

Boutman em 1939 regia a Orquestra Odeon; Romeu Ghipsman regia a Grande 

Orquestra e Concertos da Rádio Nacional. Segundo Radamés, Romeu era um grande 

violinista russo, “russo-branco, exilado, que assimilou tão bem que ensinava a música 

brasileira para os próprios brasileiros. (Werneck 2013, 75). 

Sedundo (Werneck, 2013), Romeu Ghipsman teve atuação notável nesse período da música 

brasileira. O violinista possui uma discografia com dez álbuns, todos gravados pela Odeon 

entre os anos de 1928 e 1935. No ano de 1936, foi contratado pela Rádio Nacional, onde se 

apresentou com o Trio Carioca, formado por Radamés Gnattali ao piano e Iberê Gomes 

Grosso, renomado violoncelista que também se destacou como pedagogo (Rohr, 2018, p. 

73). 

Atuou como maestro da Orquestra de Concerto da Rádio Nacional, também fez parte da 

criação do Quarteto Radamés Gnattali (Albin, 2018). Realizou parcerias com músicos de 
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renome como Garoto, do qual se tornou um amigo. Sobre este fato, há um relato sobre como 

os encontros musicais com amigos inspiravam a composição de Garoto. Na ocasião de um 

encontro com Romeu Ghipsman, o violonista escreveu uma música intitulada Meu violino 

em homenagem ao violinista (Mello, 2012, p. 229).  

Outro violinista autante em São Paulo nesta época foi Nestor Amaral. Natural da cidade de 

São Paulo, nasceu em 16 de setembro de 1913, no bairro Vila Economizadora, região um 

tanto mal vista por conta da violência e de outros problemas sociais; coincidentemente, o 

mesmo bairro onde nasceu Garoto. Destacou-se na carreira musical por ser cantor e 

musicista com proficiência em banjo, violão, violão tenor, bandolim, cavaquinho e violino. 

Atuou em diversas rádios como as paulistanas, Record, Cruzeiro do Sul e Difusora.  

No ano de 1931, o jornal A Gazeta juntamente com a Rádio Educadora financiaram um 

concurso de Música Brasileira, que foi um marco no meio na cidade de São Paulo. O 

concurso foi aberto para a votação do público e foi dividido em categorias como canto, 

composição e instrumentistas. Os melhores músicos foram classificados e premiados, sendo 

que, na categoria violino, Nestor Amaral apareceu na quinta colocação, e o vencedor foi 

Alberto Marino. Na classificação geral ele ficou atrás de outros violinistas famosos como 

Ernesto Trepiccione, Carmen Sicca e João Poffo (Mello, 2012, p. 157).  

Após tocar por alguns anos em grupos regionais nas rádios paulistas, o instrumentista seguiu 

para o Rio de Janeiro, no ano de 1935, onde trabalhou na Rádio Ipanema. Em entrevista à 

Revista Carioca Nestor relata sua experiência na cidade maravilhosa: 

Minha primeira visão do Rio de Janeiro foi muito gostosa. Cheguei aqui com a 

impressão que ficaria deslocado no ambiente radiofônico carioca. Mas logo vi que 

não. O Rio assusta a quem não procura estudar sua vida e prefere evitar o contato 

exterior metendo-se na concha como o caracol. Eu cheguei, hesitei e atirei-me à luta. 

(Amaral, 1938, p. 38) 

Após sua passagem pelo Rio, logo em seguida, no ano de 1936, Nestor Amaral viajou para 

a Argentina, vindo mais tarde a trabalhar na Rádio Stentor, na cidade de Buenos Aires. A 

partir de 1940, a convite de Carmem Miranda, ele seguiu para os Estados Unidos para 

acompanhar a cantora e integrar o conjunto Bando da Lua (fig. 6). Na América do Norte, ele 

desenvolveu sua carreira no cenário musical americano, acompanhou a cantora em várias 

gravações e espetáculos e nunca mais regressou ao Brasil.  
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Figura 6. O grupo Bando da Lua. Da esquerda para direita temos: Zé Carioca, Vadico, 

Nestor Amaral, Carmen Miranda, Afonso, Stênio e Aloysio nas filmagens de “Minha 

secretária brasileira”, no ano de 1942. 
Fonte: Jornal GGN 

 

Faleceu na cidade de Los Angeles, em 26 de setembro do ano de 1962. Os dados sobre este 

personagem da música popular urbana brasileira são escassos, e, por isso, este trabalho 

procura documentar estes fatos, visando contribuir para registros futuros e, também, atestar 

sobre o intenso movimento musical do início do século passado na cidade de São Paulo, 

onde este violinista iniciou o seu trajeto musical.  

O livro que conta a biografia do violonista Garoto ainda faz referências a alguns outros 

nomes de violinistas no cenário da música popular urbana que merecem ser destacados. O 

autor ainda reconhece a relevância de registrar a presença do violino no gênero choro na 

música urbana. Vale ressaltar que, com exceção dos violinistas Alberto Marino, Romeu 

Ghispman, Eduardo Patané, Irany Pinto e Fafá Lemos, a maioria dos que serão citados a 

seguir não possui verbete no Dicionário Cravo Albin (2018), assim como Nestor Amaral 

(Mello, 2012). São eles:  

• Arthur Busin: deu aulas de teoria musical para Garoto, e também integrou o conjunto 

Jazz Band Universal, que tinha como líder Batista, o irmão de Garoto (Mello, 2012);  
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• Mário (não há registro do sobrenome): participava do grupo Regional do Pory 

(Mello, 2012); 

• Zeca: integrava o Conjunto dos Sócios e era conhecido como o “Canhoto do Violino” 

(Mello, 2012);  

• Bimbo: integrava a Orquestra Típica Record, na Rádio Sociedade Record em 1930 

(Mello, 2012); 

• Alberto Marino: violinista e líder do Sexteto Bertorino Alma (Silva, 2005); 

• Gino Alfonso: violinista do Sexteto Bertorino Alma (Silva, 2005); 

• Tobias Troisi: gravou alguns choros ao violino pela Odeon. (Mello, 2012, p. 33).  

E, para finalizar este tópico, gostaria de destacar o violinista conhecido como Mesquita. Esse 

violinista aparece em menções realizadas sobre o grupo Cordas Quentes (fig. 7), que foi 

comandado pelo violonista Garoto. Além de Garoto, integravam o grupo: Faria, no 

contrabaixo; e Mesquita, no violino; ainda contavam com a presença do célebre violonista 

Laurindo Almeida, no violão de seis cordas (Mello, 2012, p. 44).  

O registro de Mesquita ao violino é significativo por que temos muito poucos registros sobre 

sua figura, uma vez que Mello (2012, p. 44) afirma que esse grupo não deixou gravações. 

Segundo o autor, esse grupo foi muito importante na carreira de Garoto pelas possibilidades 

que essa formação oferecia através da sonoridade. Por conta das possibilidades estéticas 

performáticas em relação à época, esse grupo ainda pode ser considerado como precursor do 

Trio Surdina, que será abordado em um tópico adiante. 
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Figura 7. O violinista Mesquita e o grupo Cordas Quentes. 
Fonte: Jornal GGN 

 

2.3. O violino e a música urbana na metade do século XX 

Os relatos anteriores mostraram como as primeiras décadas do século XX trouxeram 

mudanças para a música popular urbana, principalmente para os violinistas, que passaram a 

figurar constantemente na formação de grupos populares. O período da década de 1930 a 

1940 teve seu auge com as rádios, que contavam com muitos programas que utilizavam 

orquestras, o que acabou criando oportunidade para os instrumentistas de cordas fricionadas 

neste cenário (Martini, 2007). 

Para abordar a relevância deste período não somente para o violino, e sim para o contexto 

da música popular urbana em geral, será necessário compreender minimamente a questão 

político-social entre a relação do governo com as rádios e o povo brasileiro. O sistema de 

rádio no Brasil foi lançado nas décadas de 1920 e 1930, num período em que o governo 

constatou um alto índice de analfabetismo na sociedade, juntamente com o desequilíbrio de 

outras questões políticas, culturais e sociais. O lançamento do sistema de rádio serviria como 
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meio propagador dos elementos de civilidade e cultura, e também para trabalhar alguns 

fundamentos educacionais. Diante de complexas questões sociais, o governo utilizou o rádio 

como o principal veículo de comunicação, difusão cultural e  de princípios cívicos na 

primeira metade do século passado, para promover uma restruturação social, atacando 

fragilidades que produziam rupturas dentro da sociedade no Brasil. (Martini, 2007); 

(Meneguel & Oliveira, 2012). Nesse período, “os meios de comunicação de massa atuavam 

mais como elementos mediadores nas relações entre o Estado e as massas urbanas do que 

como estruturas geradoras de uma cultura maximizada e integradora” (Zan 2001, p. 109).  

A partir da década de 1930, Getulio Vargas passou a fazer uso desse meio de 

comunicação para difundir o projeto político-pedagógico do Estado Novo, 

repassando a imagem de uma sociedade unida e harmônica, sem divisões e conflitos 

sociais. Por meio de um programa oficial, A Hora do Brasil, que deveria ser 

retransmitida por todas as emissoras do país, buscava-se difundir a informação, a 

cultura e o civismo, criando uma unidade nacional. Em 1936, mediante a promessa 

de que os ideais de educação e cultura seriam preservados, Roquette Pinto doou a 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro ao Ministério da Educação e Cultura, dando início 

ao sistema de Rádios Elucidativas no Brasil. (Meneguel & Oliveira 2012, pp. 2; 4).   

A década de 1930 fortaleceu algumas mudanças sociais e culturais que estavam sendo 

geradas na sociedade brasileira desde o início do século XX. O desenvolvimento da indústria 

fonográfica e a instalação desse sistema radiofônico propiciaram para a música popular uma 

nova modelação do contexto urbano, que contava com o lançamentos de diversos discos, a 

busca de autonomia no processo de legitimar a profissionalização dos artistas, a engenharia 

dos espetáculos e consolidação de uma imprensa especializada que foram responsáveis por 

tornar significativa a experiência de vivenciar a música popular no cotidiano do brasileiro, a 

despeito das diferenças visíveis entre as classes sociais.  

Esse movimento colaborou para o surgimento de muitos arranjadores, compositores, 

cantores e instrumentistas, e também foi responsável por um processo de massificação da 

música popular: "quando se percebe que a rádio poderia ser o grande meio divulgador de 

música popular, passa-se naturalmente a exigir uma renovação permanente dos mais 

diferentes gêneros, (…) atraindo um grande número de compositores e letristas" (Miranda, 

2007, p. 10).  

Na mesma época, ocorre um impulsionamento ascendente na cultura do entretenimento por 

meio da indústria fonográfica, que disseminava seus produtos através do sistema radiofônico 
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(Moraes, 1999). Nesse período, muitas rádios foram responsáveis pela contratação de uma 

diversidade de músicos, inclusive muitos violinistas que, por meio desse mercado de 

trabalho, puderam impulsionar suas carreiras na música popular nacional. A partir da década 

de 1940, surge o período conhecido como a Era da Rádio no Brasil. Durante a vigência do 

mandato do então presidente Getúlio Vargas, essas empresas foram incorporadas pelo 

Governo Federal por meio do Decreto-Lei 2073 (Martini, 2007; Meneguel & Oliveira, 

2012). 

Essa política estatizou várias empresas, inclusive a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Esta 

atuou de modo a servir de modelo de atuação e disseminação da política de Vargas, que 

aproveitou a ocasião para utilizá-la em seu projeto de busca por uma delimitação do conceito 

de identidade nacional brasileira. Após essa anexação, a Rádio Nacional se tornou o principal 

veículo de comunicação da federação brasileira, balizando suas políticas com os interesses 

políticos e sociais delimitados pelo governo do presidente Vargas. (Meneguel & Oliveira, 

2012). 

Posteriormente, esta rádio se desenvolveu até alcançar cobertura em todo o território 

brasileiro, tornando-se a emissora mais importante do país. A Rádio Nacional ficou 

conhecida pelo “papel de desbravar novos gêneros, sistematizar a linguagem sonora, levar 

mais longe e por mais tempo o prestígio da rádio brasileira” (Pinheiro, 2005, p. 8 conforme 

citado por  Werneck, 2013, p. 85). Para se ter ideia de seu compromisso com o engajamento 

voltado para valorização e empoderamento da cultura nacional, veremos a seguir o 

depoimento de um ilustre diretor de programação: 

Anos atrás, a nossa música popular recebia um tratamento que não condizia com a 

sua riqueza, enquanto a música estrangeira merecia uma instrumentação luxuosa. A 

Rádio Nacional rompeu com essa tendência e tomou outro caminho. Não somente 

forçamos a melhor programação da música brasileira, isto sem qualquer sentido de 

xenofobia, como passamos a dar um tratamento digno ao nosso patrimônio musical 

popular. (...) Foi aliás Radamés Gnattali quem primeiro instrumentou dignamente a 

nossa música popular. Chegamos até a fundar o Departamento de Música Brasileira 

para tratar especialmente da questão.  (Tapajós como citado por Saroldi & Moreira, 

1988, p. 135) 

O depoimento acima se reporta aos primeiros anos do século passado, no qual a música 

popular urbana precisava desbravar um cenário cultural urbano, onde a Rádio Nacional teve 

papel preponderante na disseminação da música popular brasileira. Segundo (Silva, 2005), 
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estima-se que, no auge da difusão de suas programações, que ocorreu em 1940, essa rádio 

chegou a contar com 120 músicos contratados. Esse número cresceu e chegou a 156 músicos, 

no ano de 1956. Nesse momento da história o estafe da Rádio contava com cerca de 35 

violinistas. Esse ponto da história foi de grande prosperidade para os violinistas que 

transitavam na música popular urbana. Com toda essa movimentação musical, o período da 

segunda metade do século XX pode ser considerada uma época atrativa para os estudiosos 

que se propõem a pesquisar sobre o violino na música popular urbana do Brasil. Nesse 

período, surgiram protagonistas que são considerados a tríade mais representativa do violino 

no gênero popular urbano do século passado: Eduardo Patané, Irany Pinto e Fafá Lemos 

(Silva, 2005, p. 5). 

O maestro e violinista Eduardo Patané nasceu na cidade de São Paulo, em 1 de abril de 1906. 

Ele foi considerado como um dos violinistas mais influentes na música popular brasileira 

junto com Irany Pinto e Fafá Lemos. Em São Paulo, ainda muito novo, com apenas 12 anos, 

atuou no naipe dos primeiros violinos da Orquestra Íris de Cinema. Posteriormente, 

trabalhou em grupos instrumentais denominados conjuntos dançantes e criou uma orquestra 

de tangos. Em 1939, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro e ingressou na Rádio 

Nacional, onde realizou algumas gravações, inclusive com Francisco Alves3, pela Odeon, 

em 1949, e Ivete Siqueira4, pela Victor RCA, em 1955. (Silva, 2005, p. 6). 

No ano de 1955, criou novamente uma orquestra para tocar tangos de sua própria autoria. 

Ele buscou pacerias e realizou gravações com cantores de renome nacional, como Ângela 

Maria e Carlos Augusto, Emilinha Borba e Ivete Garcia (Silva, 2005, p. 6). No livro sobre a 

biografia de Aníbal Sardinha, o autor relata ainda uma apresentação do violonista Garoto 

“no programa de Pixinguinha e no programa de Almirante, História dos Músicos e 

Orquestras do Rio de Janeiro, quando o homenageado foi o maestro Eduardo Patané” (Mello, 

2012, p.  98). O violinista desenvolveu uma carreira intensa no cenário da música urbana nas 

                                            

3  Francisco de Morais Alves nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 19 de agosto de 1898. Filho de imigrantes 

portugueses, foi um dos grandes nomes do canto popular masculino da música popular urbana. Faleceu em 27 

de setembro de 1952, na cidade de São Paulo. Disponível em: http://dicionariompb.com.br/francisco-

alves/dados-artisticos.  
4 Ivete Siqueira da Fonseca Bezerra foi uma cantora que atuou na rádio e fez bastante sucesso a partir da década 

de 1950. Nasceu em 16 de setembro de 1934, em Nilópolis, Rio de Janeiro, e faleceu em 28 de junho de 2013. 

Disponível em:  http://dicionariompb.com.br/ivete-siqueira. 
 

http://dicionariompb.com.br/ivete-siqueira
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cidades de São Paulo e, posteriormente, no Rio de Janeiro. Gravou 6 discos pelas gravadoras 

Sinter, RCA Victor e Odeon. Faleceu em 15 de março de 1969, na cidade de São Paulo. ( 

Trataremos agora de dois violinistas que a Rádio Nacional revelou para o cenário cultural 

carioca exatamente a partir da metade do século passado: Irany Pinto e Fafá Lemos. Eles 

não eram os únicos violinistas na Rádio, mas foram os solistas de maior destaque na música 

popular urbana. Posteriormente, eles protagonizariam uma carreira icônica na música 

popular, atuando em gêneros como choro e samba, inclusive realizando carreira 

internacional.  

O violinista Irany Pinto nasceu no dia 8 de novembro de 1914, em Minas Gerais, na cidade 

de Manhuaçu, próxima à divisa com o estado do Espírito Santo. Iniciou sua carreira em 

Minas, onde se apresentava no cinema mudo em que seu pai trabalhava rodando filmes. 

Chegou a fazer parte da Banda Militar do Espírito Santo, mas em seguida foi para a cidade 

de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, a fim de prosseguir seus estudos de 

música, formando-se em violino no Conservatório Brasileiro de Música. Atuou como 

dirigente e solista da Orquestra da Rádio Inconfidência, em Minas Gerais, durante 7 anos, 

além de ter dirigido a Orquestra do Cassino da Pampulha, e outras orquestras que se 

apresentaram no Palace Hotel e Cassino de Poços de Caldas, cidade localizada no interior 

do estado de Minas Gerais. (Moema Pinto Lessa, conforme citado por Werneck, 2013, p. 

95). 

Em 1946, foi convidado para compor a equipe da Rádio Nacional, na cidade do Rio de 

Janeiro, como violinista solista em alguns programas, como, por exemplo, A Turma do 

Sereno, idealizado por Paulo Tapajós5, diretor de programação da emissora. Irany transitou 

com seu violino pelos gêneros da música popular brasileira, e por isso, possui uma 

discografia relevante, com mais de vinte discos gravados, como o LP Boleros em Surdina nº 

3, lançado pela Odeon em 1959, e Irany toca Blues em Surdina, lançado em 1960, pela 

mesma gravadora (Werneck, 2013).  O programa A Turma do Sereno tinha uma estética 

musical bem definida, conforme descreve Paulo Tapajós: 

                                            

5 Paulo Tapajós nasceu em 20 de outubro de 1913 e faleceu em 29 de dezembro de 1990 no Rio de Janeiro. 

Além de ser radialista, produtor e diretor de programas na Rádio Nacional, ele foi também cantor e compositor 

(Albin, 2018).  
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A Turma do Sereno foi um conjunto brasileiro de serenata, bem mais recente, de 

1956. Dois violões, cavaquinho, uma flauta (João de Deus), o violinista era o Irany 

Pinto, clarone (Sandoval Dias), Abel Ferreira no clarinete. Era um conjunto 

especialmente organizado para esse tipo de música romântica brasileira, fazer 

ressurgir as velhas canções, a velha modinha e alguma música chorosa instrumental, 

as valsas de esquina, o choros mesmo, as polcas, alguns maxixes mais vibrantes. Mas 

como era um programa feito às altas horas da noite, ele era um programa mais 

tranquilo, mais romântico mesmo. (Tapajós conforme citado por Werneck, 2013, p. 

89) 

Vemos aqui, no discurso do diretor, uma preocupação em reavivar alguns aspectos estéticos 

da música popular urbana do início do século XX. A criação do grupo tem claramente um 

objetivo de resgatar uma essência que ele acredita estar presente nas denominadas velhas 

canções, velhas modinhas, a chamada “música chorosa instrumental”, e ainda choros, polcas 

e maxixes que remetessem às décadas passadas. Por algum motivo, Paulo Tapajós sentiu 

falta de um grupo que agregasse essas características na programação da Rádio Nacional e 

criou A Turma do Sereno.  

A data de criação do conjunto é incerta, pois Tapajós, em entrevista, afirma que o grupo foi 

criado em 1956, enquanto que Albin (2018) localiza este evento no ano de 1948. Werneck 

(2013, p. 89) coloca em nota que pode ter ocorrido alguma confusão por parte de Paulo no 

momento da entrevista, visto que ela encontrou uma notícia no Jornal A Noite, com entrevista 

do próprio Tapajós em 1950, anunciando uma apresentação de gala em comemoração ao 

primeiro ano do programa Turma do Sereno, fato que aponta para estreia do grupo em 1949 

na Rádio Nacional.  

 

Contemporâneo de Irany Pinto, o violinista carioca Fafá Lemos, nascido no ano de 1921, é 

considerado, por alguns pesquisadores, como o que teve a carreira mais relevante no século 

passado. Iniciou seus estudos ao violino com o professor Orlando Frederico, e, 

precocemente, aos nove anos de idade, realizou concerto como solista frente à Orquestra do 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e também um recital no Instituto Nacional de Música, 

quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Posteriormente, ainda na década de 1930, Fafá 

Lemos mudou-se para o Estado do Paraná e permaneceu ali por dez anos. (Silva, 2005; 

Isidoro, 2013).  
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Fafá retornou à cidade do Rio de Janeiro em 1940, quando foi contratado pela Orquestra de 

Carlos Machado que se apresentava no cassino da Urca. Enquanto isso, paralelamente 

também conseguiu emprego na Orquestra Sinfônica Brasileira (Müller, 2011). Apesar da 

curta duração de sua atuação na Sinfônica Brasileira, cerca de 4 meses, esse episódio mostra 

que o violinista, além de continuar sua carreira na música de concerto, desenvolveu interesse 

pela música popular. O trânsito entre a música sinfônica, camerística, recitalística ou 

solística e a popular urbana existiu na carreira de Fafá, que, a partir do ano de 1940, decidiu 

se dedicar exclusivamente à música popular, apresentando-se por casas noturnas, como a 

Casa Blanca, e também tocando com o Trio Rio. Após uma década de trabalho na cidade do 

Rio de Janeiro, Fafá já se relacionava com nomes que viriam a marcar a história da música 

popular no Brasil. 

 

Eu conheci o Tom Jobim e o João Gilberto praticamente na mesma época, quando o 

João chegou da Bahia. Todo mundo ali, na mesma situação..., no tempo das boates, 

no Rio de Janeiro dos anos 50. Com dezesseis anos eu comecei a tocar nas boates 

com o pessoal, Fafá Lemos, Ribamar, Dolores Duran, Johnny Alf, Tom Jobim..., a 

turma da época (Donato conforme citado por Bittencourt, 2006, p. 111). 

 

Em 1950, foi contratado pela Rádio Nacional, passando a atuar como solista. Por volta de 

1951, o diretor e produtor de programas da emissora convidou Aníbal Augusto Sardinha,  o 

Garoto, para participar do programa Música em Surdina, no qual os convidados deveriam 

adequar a sonoridade de seu instrumento à temática proposta. Para tal, ele montou um trio, 

um grupo formado por Garoto, ao violão; Romeu Seibel (Chiquinho do Acordeom), no 

acordeom, e Fafá Lemos, que tocava violino e também cantava e assobiava. Em sua última 

apresentação pelo programa, o trio se reuniu novamente nos dias 6 e 20 de agosto de 1951. 

No mesmo ano, o trio apresentou-se também no programa Carrossel Musical em 31 de julho, 

21 de agosto e 25 de setembro (Mello 2012; Isidoro 2013).  

 

Participando de um trio que contava com a presença de Garoto, que já fazia sucesso há uma 

década como o violonista mais expressivo desta geração na música popular, sua carreira foi 

impulsionada e o sucesso propiciou a gravação do primeiro disco do grupo, em 1952. Após 

esta gravação, Fafá Lemos ficaria notoriamente conhecido por aquele programa, e ainda 

mais após a gravação do primeiro disco do aclamado Trio Surdina, ao violino, sempre 
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utilizando a surdina para produzir uma sonoridade mais intimista, característica que atribuiu 

singularidade ao seu estilo performático.  

 

O violinista Fafá Lemos teve uma carreira que incluiu duas passagens pelos Estados Unidos. 

A primeira viagem foi em 1954, quando ele foi acompanhar a renomada cantora Carmen 

Miranda pela Europa e Estados Unidos (Müller, 2011). Nesse período ele gravou um disco 

pela RCA Victor, no ano de 1955, intitulado Fafá em Hollywood. Esse álbum mostra alguns 

pontos interessantes sobre contatos e parcerias durante sua estadia  na América do Norte, 

como vemos a seguir: 

 

Nesse disco, ele interpreta obras de vários artistas, dos quais destacamos Jay 

Livingston e Ray Evans, ambos americanos, que realizaram uma grande parceria 

musical iniciada no ano de 1937. A dupla ficou muito conhecida popularmente nos 

Estados Unidos quando começaram a escrever músicas para televisão e cinema. 

Como fruto da parceria, eles conquistaram três estatuetas do Oscar na categoria 

melhor música. Hoje eles são conhecidos mundialmente pela composição da canção 

de natal “Silver Bells”. (Isidoro, 2013, p. 32). 

 

Fafá realizou parcerias significativas nos Estados Unidos que influenciaram seu estilo 

composicional e interpretativo, como podemos perceber na música principal do disco 

denominada, Fafá em Hollywood. Trata-se de um choro que mistura características da 

música brasileira e norte americana, com instrumentação diferenciada do choro regional, 

formação tradicional do choro brasileiro. Essa composição expressa também a profunda 

admiração que Fafá sentia pela cidade americana de Hollywood. 

 

Nesta obra, iremos encontrar algo mais parecido com um pequeno grupo jazzístico, com 

violino, acordeom, piano e contrabaixo, inclusive na sua estrutura formal que, novamente, 

não possui a parte C que modula para a subdominante menor, como nos choros tradicionais 

mais recentes, e, sim, contendo uma forma que remete àquelas encontradas no jazz norte-

americano “a qual apresenta seções mais longas e que se alternam, possibilitando assim os 

improvisos sobre os padrões harmônicos de cada seção” (Isidoro 2013, p. 34).  

 

Fafá retornou ao Brasil novamente em 1956, quando decidiu abrir uma boate em 

Copacabana. Sobre este episódio, Werneck 2013 narra que Fafá: 

 



 

70 

 

(...) conta em sua última entrevista que seu bar era pequeno, “um buraco na parede, 

como dizem os americanos”, e continua a descrição: “Eu tocava lá até 1h30 da 

manhã. O ambiente da Rodolfo Dantas era bem pesado, não tinha nem polícia e o bar 

chegou a ser fechado naquela época por campanha do Carlos Lacerda contra os 

inferninhos, como eram chamados”. A sua casa noturna lhe rendeu um disco: Uma 

noite na boite do Fafá (1958), em cuja contracapa escreve Elmo de Barros: Existe no 

Rio de Janeiro – em Copacabana, mais precisamente – um night-club que se distingue 

pela descrição (sic) e intimidade de seu ambiente e que oferece a seus frequentadores 

a mais linda música da noite carioca. Música de um violino mágico, instrumento que 

transfigura numa variedade de personagens, de acordo com diferentes estados d’alma 

expressos por esta ou aquela composição. Uma noite na boite de Fafá Lemos significa 

momentos de inefável prazer auditivo... (Werneck, 2013, p. 123). 

 

O violinista Fafá Lemos possui uma extensa discografia com mais de duas dezenas de discos 

gravados no Brasil e Estados Unidos, como Jantar no Rio, lançado pela gravadora Benelux, 

em 1955, e The Music of Brazil: Fafa Lemos and His Violin with Sourdine, Volume 2, pela 

gravadora Recordings em 1957-1958. Seu último disco foi gravado no ano de 1989, em 

parceria com a pianista Carolina Cardozo de Menezes, pela gravadora Eldorado. Ele faleceu 

em 18 de outubro do ano de 2004 (Silva 2005, Müller 2011, Isidoro 2013). Rafael Lemos 

Júnior merece ser destacado pela sua representatividade no cenário da música popular 

brasileira e pela grande colaboração na estruturação de um movimento cultural efervescente, 

a partir da segunda metade do século passado, em que o violino se firma como um dos 

protagonistas na música popular urbana.  

 

2.4.  O violino na atualidade do cenário popular urbano 

No cenário atual da prática musical ao vivo e na gravação de música popular, vários 

violinistas têm um papel importante face aos vários agrupamentos musicais presentes no 

Brasil. Apesar da maior facilidade na disseminação de informações nos dias de hoje, 

convivemos ainda com a dificuldade para rastrear estes instrumentistas, por isso, procurei 

examinar registros acadêmicos, jornais, blogs, sites, revistas especializadas ou informais, 

além de arquivos fonográficos em geral que tratassem da temática da música popular urbana 

do violino nas últimas décadas, e que pudessem citar seus nomes. Possivelmente esta 

dificuldade deve-se ao fato de não haver um movimento forte e centralizado, antes ocorrem 

ações pulverizadas e dispersas em todo território nacional que, se analisadas em conjunto, 

tomam forma de um movimento maior que demosnstra o aumento da presença do violino na 
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música popular brasileira. Apresentarei, a seguir, um panorama geral destes atores e de sua 

atuação neste contexto, nos casos em que houver dados consistentes para tal.  

Após as décadas de 1940, 1950 e 1960, em que tivemos grande destaque para as gravações, 

programas de rádio, surgimentos de grupos e artistas do violino na música popular urbana, 

conforme narrado anteriormente, adentramos a década de 1970 e 1980, onde a curva deste 

movimento foi decrescente do ponto de vista da aparição ou manutenção dos solistas do 

instrumento no cenário nacional. Os Festivais de Música, trasmitidos televisivamente, e a 

própria ascensão dos programas de televisão, que ofereciam aos músicos oportunidades para 

trabalhar em orquestras que se destinavam a acompanhar diversos músicos ao vivo, 

acabaram por esvaziar o movimento musical antes fomentado pelas rádios. 

Especificamente no ano de 1971, chega ao Brasil o violinista polonês Jerzy Milewski 

acompanhado de sua esposa, a pianista brasileira Aleida Schweitzer. Milewski se tornou 

cidadão brasileiro e estabeleceu trânsito entre a música de concerto e a popular urbana, 

mantendo a atuação nestes dois campos durante toda sua carreira. Segundo Amaral (2014), 

ele teve atuação significativa no cenário da música popular brasileira ao lado de músicos de 

renome como Raphael Rabello, Altamiro Carrilho, Francis Hime, Luiz Eça, Robertinho 

Silva, Paulo Moura, Sivuca, Rildo Hora, dentre outros. Possui uma discografia com 12 

títulos, dentre eles, Meu bem querer, com músicas de Djavan, e Encontros e Despedidas, 

com músicas de Milton Nascimento; há também um disco intitulado Milewski e convidados, 

com obras de Paulino da Viola. Jerzy Milewski faleceu na cidade de Curitiba em 23 dejunho 

de 2017. 

O trajeto histórico do violino na música urbana é considerado recente; quanto ao violoncelo, 

seus estudiosos têm demonstrado evidências de que se trata de um percurso ainda mais novo 

(Ferreira, 2006; Rohr, 2018). Sendo assim, eles costumam se utilizar dos dados históricos 

do violino na música popular para referenciar e localizar a performance do violoncelo ao 

longo do século XX, fato que novamente nos mostra o avanço das pesquisas no campo das 

cordas friccionadas. 

A dissertação de Ferreira (2006) aborda os desafios para a prática do violoncelista de 

formação tradicional na improvisação do choro. Apesar de referir-se especificamente ao 

violoncelo na música popular urbana, inclui transcrições de entrevistas com dois 
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violoncelistas, Lui Coimbra e Jaques Morelembaum. As entrevistas discutem de maneira 

mais geral o panorama da performance das cordas na música popular brasileira, 

referenciando violinistas e dando pistas sobre sua atuação, notadamente na cidade do Rio de 

Janeiro.  

Na entrevista em trabalho de campo, concedida pelo violoncelista Lui Coimbra, o 

pesquisador pergunta: “Já ouviu falar do violinista Fafá Lemos? O que sabe sobre ele?” O 

entrevistado responde: “Claro. Fafá Lemos é uma lenda! O primeiro violinista que tocava 

Choro e Samba na MPB. Nos anos 80 tinha o Keka que era um violinista que tocava também 

muito bem Choro” (Coimbra conforme citado por Ferreira, 2006, p. 170). Lui Coimbra 

demonstra conhecimento sobre Fafá Lemos e sua importância para o violino popular. Mas a 

informação que mais surpreende nessa resposta é a citação de um violinista que atuou no 

Rio de Janeiro na década de 1980. A surpresa ocorre porque, após realizar uma pesquisa 

direcionada para o nome de Keka, percebi a falta de dados sobre a atuação desse 

instrumentista. Isso comprova o quanto precisaremos avançar no mapeamento desses 

músicos no terreno da pesquisa em música popular.   

A dissertação traz também a entrevista do violoncelista Jaques Morelembaum, o maior nome 

do violoncelo no cenário popular, com representatividade nacional e internacional, por conta 

de sua carreira estruturada com inúmeras gravações e parcerias com grandes nomes da 

música brasileira. Novamente o autor repete a primeira pergunta, ao que o entrevistado 

responde sobre a grande relevância de Fafá Lemos:  

Já ouvi falar sim, ouvi várias gravações dele e acho que falando de passado remoto, 

no nosso passado de música popular, creio que ele é um precursor da utilização das 

cordas friccionadas na música popular. Quer dizer, ele é pelo menos o violinista mais 

famoso do passado, Ele tocou muito Choro e com grandes nomes da música 

brasileira. (Morelenbaum conforme citado por Ferreira, 2006, p. 162)  

Em uma outra pergunta, o pesquisador procura descobrir se Morelembaum têm ciência de 

outros trabalhos que relacionem a temática de cordas friccionadas e choro no Brasil. O 

violoncelista responde que não tem muito, a não ser por Léo Ortiz, um violinista que “gravou 

um disco solo aonde ele executa alguns Choros e tem também o violinista francês, Nicolas 

Krassik, que tem se dedicado ao Choro especificamente” (Morelenbaum conforme citado 

por Ferreira, 2006, p. 163).  
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O instrumentista citado na entrevista da dissertação de Ferreira (2006) é conhecido como 

Léo Ortiz, o Grapelli do samba. Ocupa um cargo efetivo no naipe de violinos da Orquestra 

Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele costuma alternar sua carreira na 

música erudita, através da qual realiza concertos e gravações, com seus shows de música 

popular, notadamente no cenário carioca. No dia 18 de novembro de 2002, o violinista 

gravou ao vivo seu CD, Flor de Lótus, com um repertório focado no samba e na MPB. Em 

entrevista sobre o lançamento de seu disco, Ortiz disse: “Minha grande luta musical é 

conseguir mostrar o violino como um instrumento popular, deixando de lado o caráter 

pomposo que ele adquiriu ao longo dos anos nas orquestras sinfônicas.” 6 

Outro instrumentista pouco conhecido é o violinista neerlandês, Pedro Liberti que integrou 

o Quarteto Choro Combinado. O grupo foi fundado no ano de 1990, em Amsterdã, pelo 

violonista Rogério Bicudo e possuía a seguinte formação: Michel Moore, na clarineta e sax 

alto; Eric Calmes, no contrabaixo; Rogério Bicudo, no violão; e Pedro Liberti, no violino e 

viola. Esse grupo se apresentava na Holanda, juntamente com o Clube do Samba, e obteve 

prestígio do público naquele país. Possuem dois álbuns gravados com música brasileira: 

Sonoroso e Curare. Acessando faixas desses álbuns, é possível obter o registro do violinista 

de Curaçao, Pedro Liberti, tocando música popular brasileira, como na música Choro Negro, 

disponível na plataforma digital YouTube.7 

Ayran Nicodemo é outro violinista que possui uma carreira marcada pelo trânsito entre a 

música sinfônica, camerística, recitais e solos de violino, e a música popular urbana. Nascido 

em Minas Gerais, iniciou seu curso superior na Universidade Federal de Minas Gerais, tendo 

se mudado para o Rio de Janeiro, onde concluiu sua graduação e, posteriormente, o mestrado 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, possui vínculo de funcionário 

público integrando o naipe de violinos da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio 

de Janeiro. O diálogo com o repertório popular ocorre por meio da música cigana, à qual 

dedicou o CD Pedra Cigana, no ano de 2014. Também realiza alguns shows no Rio de 

Janeiro, utilizando o violino em gêneros como choro, samba e MPB em geral.   

                                            

6  Entrevista para o Jornal o Globo – Tem violino no samba: Um violinista além de qualquer gênero. Disponível 

em: http://www.samba-choro.com.br/s-c/tribuna/samba-choro.0211/0386.html.  

7 Endereço da gravação em aúdio: https://www.youtube.com/watch?v=HNl5KBMf5vA. 

http://www.samba-choro.com.br/s-c/tribuna/samba-choro.0211/0386.html
https://www.youtube.com/watch?v=HNl5KBMf5vA
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Destacamos ainda a presença dos violinistas Henrique George Mautner, no Rio de Janeiro; 

Marcus Vianna, em Minas Gerais; o nordestino Antônio Nóbrega, e Raimundo Nilton, em 

Brasília. Eles têm atuado com o violino na música popular brasileira e seus trabalhos se 

destacam pela sincronia com outras artes, como é o caso do teatro e dança de Nóbrega, ou 

as trilhas para cinema de Vianna (Isidoro, 2013). Raimundo Nilton se dedica ao ensino do 

violino na Escola de Música de Brasília, tendo gravado, no ano de 2002, o disco Violinando: 

violino popular brasileiro.8 

O movimento do violino na música brasileira trouxe ao Brasil o violinista americano, Ted 

Falcon. Nascido em 1970, na cidade de Nova York, ele possui Mestrado em Música pela 

Universidade de Indiana. Ele conta que, em sua casa, a família tinha o hábito de ouvir 

músicas como jazz e música brasileira de Villa Lobos, Tom Jobim e Luiz Bonfá. Ele também 

é compositor e bandolinista, tendo vivido na cidade de Brasília entre os anos de 2009 e 2016; 

ele passou o ano de 2017 na cidade de São Paulo. Durante sua estadia no Brasil, fez parcerias, 

apresentando-se em vários shows. Gravou 4 CDs e desenvolveu projetos como Três violinos, 

três continentes, onde se apresentou ao lado de Ricardo Herz e Nicolas Krassik, executando 

música popular brasileira. No ano passado, realizou apresentações na Califórnia e 

Washington com o Brasilian Violin Trio, com o violinista Andrew Finn Magill e o guitarrista 

Nando Duarte. Também escreveu e publicou um livro sobre os gêneros regionais da música 

brasileira como o choro, frevo e o forró. Recentemente, se mudou para a cidade de Los 

Angeles e leciona na Whittier College e no Silverlake Conservatory of Music. 9 

Andrew Finn Magill é outro violinista americano que se interessou pela música popular do 

Brasil. Nascido na Carolina do Norte, em Asheville, ele estudou com grandes violinistas da 

música popular irlandesa e americana. No ano de 2014, ele se mudou para a cidade do Rio 

de Janeiro e passou a estudar música popular com figuras renomadas, como Nicolas Krassik. 

Em 2016, lançou o álbum Roots and branches, que se destacou no cenário da música 

americana, chegando a ocupar a 46º posição no ranking de música folk.  

                                            

8  Informações retiradas da Plataforma Lattes, no currículo de Raimundo Nilton. Disponível em: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787128E9.  Acesso em 17/10/2017. 

9 Informações retiradas do site do violinista Ted Falcon. Disponível em:  

http://www.tedfalcon.com/about.php?psi=31.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787128E9
http://www.tedfalcon.com/about.php?psi=31
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No Rio de Janeiro, dedicou-se aos estudos sobre os gêneros da MPB como o choro, bossa 

nova, samba e forró. Realizou apresentações na Casa de Choro, programas de rádio e outros 

espaços na cidade carioca com seu grupo de choro chamado Finno. Realiza shows de música 

brasileira nos Estados Unidos, e nas casas de choro em Bruxelas e Lisboa, além de se 

apresentar com o Brasilian Violin Trio que conta com o guitarrista Nando Duarte e o 

violinista Ted Falcon em várias localidades dos Estados Unidos. Gravou o CD Canta, 

Violino!, que é uma síntese de suas experiências com a música do Brasil, trazendo uma 

combinação de samba, choro, forró e o jazz, que foi a gênese do seu aprendizado.10 

A violinista Renata Neves11 transita entre a música de concerto e popular urbana. Obteve o 

título de graduação em violino na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Paralelamente 

fez parte do grupo Forronautas e, posteriormente, integrou por nove anos a Itiberê 

Orquestra Família.12 No ano de 2011, foi à cidade de Paris, onde estudou Jazz e Músicas 

Improvisadas no Centre des musiques Didier Lockwood. Na França, se apresentou com 

diversos grupos de música brasileira, como a Orquestra do Fubá, Celinho Barros e a 

forrofonia, Choro Manouche, dentre outros. Desde que retornou ao Brasil, Renata realiza 

concertos integrando o naipe de violinos da Orquestra Sinfônica Brasileira e shows com o 

septeto de Jonas Correia e seu grupo de forró.  

Felipe Karam13 é violinista, arranjador e educador, tendo cursado o bacharelado em violino 

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Mestrado em Performance na City 

University London. Ele também transita pelos gêneros da música folclórica, world music, 

jazz, klezmer e música popular urbana brasileira. Dentre os seus projetos, destacam-se os 

trabalhos com o Grupo Caratinga, de samba e choro, Pocket Caravan e Café Acústico, que, 

nos anos de 1999 e 2000, foi eleito pelo Prêmio Açorianos, concedido pela Prefeitura de 

Porto Alegre (RS) o melhor grupo de MPB. O violinista possui uma discografia composta 

                                            

10 Informações retiradas do site do violinista Andrew Magill. Disponível em:  

https://www.andrewfinnmagill.com/ e também no blogue: https://pt-br.fievent.com/e/andrew-finn-magill-

lancamento-do-cd-canta-violino/15708446.  

11 Informações retiradas do catálogo Ibermusicas. Disponível em:  

http://www.ibermusicas.org/pt/catalogo/4370 

12 Orquestra fundada por Itiberê Zwarg para executar repertório da música popular brasileira contemporânea 

desde o ano de 1999.  Informações retiradas do site da Itiberê Orquestra Família. Disponível em: 

http://itibereorquestrafamilia.blogspot.com.br/ 

13 Informações retiradas do site do artista. Disponível em: https://www.felipekaram.com/ 

https://www.andrewfinnmagill.com/
https://pt-br.fievent.com/e/andrew-finn-magill-lancamento-do-cd-canta-violino/15708446
https://pt-br.fievent.com/e/andrew-finn-magill-lancamento-do-cd-canta-violino/15708446
http://www.ibermusicas.org/pt/catalogo/4370
http://itibereorquestrafamilia.blogspot.com.br/
https://www.felipekaram.com/
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por cinco títulos, gravados com os grupos dos quais participa, além do seu primeiro álbum 

solo, De sol a sol, lançado em 2018. 

O violinista Luis Alberto Mascaro14 é outro instrumentista brasileiro que está se destacando 

no cenário da música popular. Com fluência nos universos da música erudita e popular, ele 

transita por diversos estilos, partindo de gêneros como o choro, jazz, rock progressivo e, 

também, músicas bebop. Mascaro é um violinista contemporâneo que possui trânsito e 

transita por vários cenários musiciais. Ele possui formação eclética, tendo se graduado em 

Performance do Violino e Música Popular pela Universidade Estadual de Campinas. 

Estudou jazz e improvisação na University of Southern Mississipi, com o renomado 

professor Larry Panella, que também é diretor de estudos de Jazz nesta instituição.15 

Concluiu seu mestrado em Performance na Universidade do Novo México.  

Atuando como violinista de jazz, ele participou do Christian Howes Creative Strings 

Workshop, como bolsista, no ano de 2010. Atuou também no Brasil, no Festival 

Internacional de Música nos Pampas, em Bagé, no Rio Grande do Sul, e no Festival Música 

nas Montanhas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Ministrou workshops de improvisação 

na Universidade de Dakota do Norte (EUA). Na área da performance da música de concerto, 

tem realizado concertos com várias orquestras brasileiras e americanas. Na música popular, 

tem se apresentado com músicos como Rahim Alhaj, Dave Grusin e Marcos Cavalcante. No 

ano de 2008, o violinista foi selecionado para se apresentar ao vivo no 50º Grammy Awards 

com o Foo Fighters e John Paul Jones (Led Zeppelin) no concurso do YouTube My Grammy 

Moment, concorrendo com milhares de outros instrumentistas que enviaram seus vídeos para 

a plataforma digital.   

Hoje residindo na cidade de Los Angeles, ele desenvolve o String Project Los Angeles, onde 

realiza festivais de cordas criativas, que consistem em lecionar o ensino de música por meio 

de vários estilos musicais. Seu projeto promove alguns programas de ensino, como o Music 

Camp for Violin, Viola and Cello, Alternative String Groups, After School on Campus 

                                            

14 Informações retiradas do site do violinista Luis Mascaro. Disponível em: http://stringprojectla.com/luis-

mascaro/  

15 Informações retiradas do site do violinista Lawrence M. Panella. Disponível em: 

https://www.usm.edu/music/faculty/lawrence-m-panella  

http://stringprojectla.com/luis-mascaro/
http://stringprojectla.com/luis-mascaro/
https://www.usm.edu/music/faculty/lawrence-m-panella
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Alternative String Groups, Special Workshops, além dos festivais de música nas férias, que 

ocorrem anualmente. Todo o projeto se insere no ensino alternativo para instrumentistas de 

cordas friccionadas, que desejam estudar improvisação e outros estilos de música popular. 

Destacamos ainda a atuação do violinista Gabriel Vieira, da cidade de Joinville, em Santa 

Catarina, que também transita entre os universos da música de concerto e popular, e ainda 

desenvolveu uma monografia com o tema: Metodologia e Performance do violino popular: 

uma visão de Ricardo Herz. A violinista Wanessa Dourado também transita entre a música 

erudita e popular atuando nos grupos Quarteto Iapó, Vintena Brasileira e o Quarteto Fios 

de Choro, com quem lançou um disco no ano de 2017. Registramos, ainda, apresentações 

do violinista e maestro Israel de França, ao lado do rabequista Maciel Salú, no espetáculo 

intitulado O duelo do violino com a rabeca. Esses músicos são representantes da música 

armorial e seus shows destacam a versatilidade do violino na música popular urbana. De 

acordo com Fillat (2018), a violinista paulista Camila Santana também tem se inserido no 

universo da música popular urbana.  

Os violinistas Guilherme Pimenta, Carol Panesi, Nicolas Krassik e Ricardo Herz também 

fazem parte da geração contemporânea que está desenvolvendo trabalhos com o violino 

popular no Brasil. Esses artistas serão apresentados no próximo tópico com uma abordagem 

mais aprofundada com relação a sua biografia, formação e carreira no violino na música 

popular urbana brasileira por se tratarem dos objetos de estudo desta pesquisa. Esses artistas 

foram escolhidos para o estudo desta Tese pelo seu envolvimento com o violino a nível de 

apresentações em shows dentro e fora do Brasil, gravação de álbuns discográficos, criação 

de métodos e ensinamento pedagógico e outros pontos mencionados no capítulo anterior. 

 

2.5.  O violino popular urbano de Panesi, Krassik, Pimenta e Herz  

2.5.1. Carol Panesi 

Carolina Panesi Barros é natural do Rio de Janeiro. Seu primeiro contato com a música 

ocorreu em sua casa, ouvindo seu pai tocando violão e cantando músicas de Tom Jobim e 

Vinícius de Moraes. Posteriormente, aos 11 anos, ingressou no Conservatório Brasileiro de 

Música com a finalidade de estudar piano. O currículo deste curso previa o estudo de outro 
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instrumento, além do piano, e Carol escolheu o violino. Iniciou com a abordagem do Método 

Suzuki, passando, posteriormente, a fazer aulas com o violinista Bernardo Bessler, 

importante pedagogo residente no Rio de Janeiro (Panesi, 2018). 

Carol, que tinha pretensões de ser pianista, acabou mudando o foco a partir do contato que 

teve com o contrabaixista Itibirê Zwarg, conforme narra: 

Quando eu tinha 17 anos, eu conheci o Itiberê Zwarg, que é contrabaixista do 

Hermeto Paschoal. [...] eu fui fazer a oficina dele, porém não tinha vaga pra piano. 

Aí eu falei: ‘Ah, eu tenho um violino, toco um pouco de violino.’ Aí ele falou: ‘Então 

vem com o violino.’ Aí, quando eu levei o violino, em duas semanas ele me convidou 

pra tocar no projeto dele, Itiberê Orquestra Família, como violinista. [...] fiquei 

totalmente comprometida com a música que ele fazia, meio contemporânea, meio 

popular, realmente [...] muito moderna. Aí eu falei: ‘é isso que eu quero fazer.’ Aí 

começou o meu trabalho com [...] com o instrumento. (Panesi, 2018) 

Apesar de uma breve passagem pela OSB Jovem (Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem), 

Panesi não aprofundou seu estudo do repertório da música sinfônica, optando por seguir 

dedicando-se ao instrumento na música popular. Prestou vestibular na Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), optando pelo curso de Licenciatura em Música, devido 

ao fato de o Bacharelado em Violino voltar-se exclusivamente à música de tradição europeia, 

porém não concluiu o curso. Sobre sua experiência na universidade, narra: 

Eu estava terminando o segundo grau, e a sociedade te impõe a academia, a família 

espera isso. E aí eu falava: “não quero tocar o que tem na academia. Eu quero tocar 

música popular. [...] Eu quero me aprofundar dentro do meu instrumento na música 

popular.” Então, já começa por aí, porque o bacharelado que tinha era erudito. E a 

música erudita, assim como a música popular, é muito difícil, requer uma disciplina 

e horas de dedicação do seu tempo [...] tem pessoas que transitam muito bem entre o 

erudito e o popular, é possível, mas pra mim não foi possível. Eu queria todas as 

horas de música popular. Eu queria todos aqueles ritmos. Eu queria me aprofundar 

em todo aquele contexto harmônico e na criação. Eu sempre compus, eu sou 

arranjadora. Eu não conseguia dividir meu tempo pra dedicar pras duas coisas. [...] 

Eu entrei pra licenciatura, por conta dessa dificuldade, [...] mas aí eu me deparei com 

uma outra questão [...], como eu tinha feito 8 anos no Conservatório, [...] eu já tinha 

visto toda a parte teórica. [...] então eu me desestimulei, porque eu gastava um tempo 

enorme indo pra universidade. O meu aprendizado era mínimo. O que eu precisava 

era a prática, era tocar. Era que alguém me falasse sobre improvisação. Era que 

alguém me falasse que escala que eu poderia usar, não na teoria. A gente aprende 

escala na teoria, os arpejos na teoria, e na prática a gente não vê, no contexto da 

música popular. (Panesi, 2018) 
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Nesse sentido, integrar o grupo de Itiberê Zwarg teve importância capital, pois foi por meio 

dele que teve contato com diversos gêneros brasileiros, com a prática da improvisação e com 

o conceito de música universal, desenvolvido por Hermeto Paschoal, com o qual teve 

identificação imediata. O trabalho com Zwarg funcionou como uma verdadeira escola 

prática, onde ela pode desenvolver tanto a linguagem da música popular, quanto a técnica 

do violino em si, inclusive sua aplicação no contexto que a interessava. Começou a se 

delinear, dessa forma, seu estilo de performance. Carol permaneceu no grupo durante 13 

anos, e atuou tanto na Itiberê Orquestra Família quanto no Itiberê Zwarg Grupo (Panesi, 

2018). 

A imersão experimentada pela violinista durante este período de sua vida auxiliou também 

em seu desenvolvimento técnico no instrumento. Embora já tivesse uma base, desenvolvida 

em seu trabalho com Bernardo Bessler, a aplicação em si desta técnica no contexto e no 

repertório da música popular foi, também, um grande desafio para Carol quando se juntou 

ao grupo de Zwarg. Era um trabalho profissional, voltado para a performance, focado, 

portanto, no resultado musical. Não havia uma preocupação didática, cada integrante tinha 

que “se virar, [...] buscar o seu caminho” (Panesi, 2018). 

Paralelamente, Panesi travou contato com Nicolas Krassik, com quem fez aulas de violino 

popular. 

Aí, eu conheci o Nicolas. Foi muito importante pra eu aprofundar nessas coisas que 

eu estava em contato, na técnica do instrumento.[...] Eu ficava perdida, como que eu 

jogava uma coisa com a outra. Como transformar em música essas coisas técnicas? 

Como fazer essas coisas conversarem? Então, o Nicolas foi muito importante pra 

mim, porque eu fiz umas aulas com ele, e ele me mostrou qual caminho seguir pra 

isso. [...] Você tem, em outros instrumentos, muitas referências de pessoas que 

improvisam, que tocam repertórios diferentes, mas no violino não. Hoje, se você 

procurar, já tem algumas pessoas como referência, mas há 15 anos atrás, não tinha. 

Tinha muito menos movimento na época que eu estava começando a tocar. Então, é 

por isso que o Nicolas foi uma referência, [...] foi minha escola, né. (Panesi, 2018) 

Embora Hermeto Paschoal seja, de fato, a maior influência no trabalho da violinista, ela 

também menciona Jaques Morelembaum e o movimento dos rabequeiros como importantes 

referências. No âmbito internacional, ela cita Grapelli, Jean-Luc Ponty e Didier Lockwood 

como modelos também para o desenvolvimento de seu estilo de performance. Panesi possui 
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um trio, denominado Roda Romani Trio, com o qual dedica-se ao repertório de jazz 

manouche, ou gipsy jazz; daí a importância detes violinistas franceses em sua trajetória. 

Recentemente, Carol saiu do grupo de Itiberê Zwarg, após 13 anos de trabalho, para poder 

dedicar-se aos seus projetos pessoais. Hoje, além do Roda Romani Trio, ela lidera o Carol 

Panesi Grupo, cujo repertório é autoral, e o Quarteto Iapó, grupo com a formação tradicional 

de quarteto de cordas, mas que se dedica a tocar o repertório da música popular brasileira 

por meio de arranjos escritos pela violinista e da prática da música improvisada. Panesi busca 

sempre divulgar e popularizar o uso do violino e dos instrumentos de cordas friccionadas na 

música popular brsileira. Exemplo disso é o programa Entrelaços Sonoros, que busca 

fomentar essa estética, além da junção dos instrumentos de cordas com outros instrumentos 

(Panesi, 2018). 

Em 2018, Carol Panesi venceu o Prêmio Profissionais da Música e o Prêmio MIMO 

Instrumental. Também lançou seu primeiro álbum, intitulado Primeiras Impressões, com o 

Carol Panesi Grupo. Apesar de o violino ser seu principal instrumento, Carol é multi-

instrumentista e toca também piano, trompete e flugel, além de cantar. O trabalho solo com 

seu grupo é o que lhe dá mais liberdade para explorar todas essas facetas, principalmente a 

utilização da voz em conjunto com o violino. 

Eu uso a voz como o timbre do meu instrumento. A minha voz faz parte de quando 

eu quero timbrar o violino. Tanto na hora de improvisar, eu gosto muito de 

improvisar cantando, me sinto mais livre, e também nos arranjos. Eu coloco isso no 

quarteto, coloco isso no meu grupo pra caramba. Nas minhas oficinas, eu dou um 

jeito de botar o povo pra cantar, usando a voz como um instrumento mesmo. (Panesi, 

2018) 

O emprego da voz é um diferencial no estilo da violinista em relação aos demais 

instrumentistas em atividade atualmente. É certo que tal fato não se configura uma inovação, 

pois Fafá Lemos já se utilizava deste recurso em meados do século XX, mas o uso 

sistemático da voz como instrumento, de maneira complementar ao timbre do violino, pode, 

sim, ser considerada uma inovação trazida pela artista. As intervenções vocais em seus 

arranjos ocorrem de maneira pensada e tem função estrutural em seus arranjos, agregando 

às partes realizadas pelo violino. Além disso, como ela mesmo afirma, a voz está sempre 

presente em seus improvisos. 
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Outra característica significativa de sua trajetória é a articulação que faz de seu trabalho com 

o meio no qual está inserida. Neste sentido, destaca-se seu projeto com o Coletivo de 

Violinos, parceria que estabeleceu com Ricardo Herz e Nicolas Krassik. Em suas palavras: 

É mais nessa ideia de união, de juntar essas pessoas que, para mim, são as maiores 

referências do instrumento na música popular, [...] que é o Nicolas Krassik e o 

Ricardo Herz. Eu vim pra São Paulo, a gente se reuniu. Como eu já estudei com o 

Nicolas, há 10 anos atrás, eu já tinha uma relação de amizade [...]. A gente se reuniu 

e conversou sobre a possibilidade de se unir e formar um coletivo, de forma que a 

gente pudesse estar junto no palco, e também pensar projetos futuros, de formatar as 

nossas técnicas de uma maneira pra que isso vire uma escola e que possa ter 

desdobramentos frutíferos. (Panesi, 2018) 

À semelhança de Herz e Krassik, Panesi também desenvolve atividades didáticas com o 

instrumento. Sua linha de atuação situa-se predominantemente em contexto similar ao 

trabalho que já desenvolvia junto ao grupo de Itiberê Zwarg. Carol já ministrou oficinas em 

diversas partes do Brasil e também no Uruguai. Recentemente, iniciou uma turma regular 

com a qual aplica sua metodologia na cidade de São Paulo. 

Carol Panesi relata que, ao longo de sua trajetória, se deparou com muito preconceito, 

principalmente no início de sua carreira. Talvez esse seja o motivo que faz com que ela se 

engaje em tantos projetos, com a finalidade de popularizar o uso de instrumentos de cordas 

no contexto popular. Hoje a situação no Brasil tem mudado bastante e tem crescido a procura 

e interesse por trabalhos como o de Panesi.  

2.5.2. Nicolas Krassik  

Nicolas Krassik é um violinista francês, nascido em  18 de maio de 1969 em Maisons-Alfort. 

Em 2001, esteve por um curto período no Brasil para obter mais conhecimento sobre a 

música popular local. Desde a sua chegada, estabeleceu residência na cidade do Rio de 

Janeiro, mais especificamente no bairro de Santa Teresa. Ele relata que havia passado férias 

no Brasil no estado do Espírito Santo, na companhia de amigos, antes de desembarcar no 

Rio de Janeiro. O seu contato com a música popular brasileira, na França, despertou o seu 

interesse pela música e também pela cultura brasileira em geral. 

A formação musical e violinística de Nicolas iniciou-se ainda na infância. Ele relembra que 

seu pai tocava violão erudito e popular, e gostava de cantar também músicas de Baden Powel 
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e Villa Lobos. A mãe era formada em piano e por pouco não chegou a se tornar profissional. 

Ela dava aulas para crianças com deficiência visual. Sua irmã, três anos mais velha, começou 

a estudar violoncelo aos cinco anos de idade. (Krassik, 2013); (Krassik, 2018). 

Ele recorda que, quando foi a sua vez de escolher um instrumento, também aos cinco anos 

de idade, escolheu o violino, possivelmente por que escutava muito o instrumento nos 

momentos em que ouvia as sonatas para piano e violino e os quartetos de cordas 

acompanhado de sua mãe. Ele conta que ela sempre gostou de escutar esse repertório e isso 

o influenciou bastante no momento de optar pelo estudo do violino. 

Nicolas Krassik sempre estudou música pelos métodos formais, começando com iniciação 

musical, onde teve a oportunidade de ser apresentado a vários instrumentos musicais. Ele 

narra que permaneceu no conservatório por 14 anos, estudando solfejo, harmonia e violino 

clássico com a mesma professora, no Conservatoire National de Region d'Aubervilliers-la 

Courneuve, na região nordeste de Paris. Posteriormente, mudou-se para a região sudeste da 

capital francesa, o que trouxe complicações em torno de sua relação com a nova professora 

de violino, que quase culminou em sua desistência da carreira musical, conforme narra: 

Morava na periferia de Paris, na região do nordeste, [...] aí a gente se mudou pra mais 

baixo, mais pro sudeste. Aí começou a ficar mais complicada a coisa do transporte, 

aí eu mudei de conservatório. Estudei 2 anos com uma outra professora que me 

desestabilizou muito, quase abandonei a música nessa época. Eu não estaria aqui, 

falando com você, se eu tivesse continuado nesse conservatório com ela. Ela era 

muito boa violinista, muito boa professora, mas era muito dura. A outra era uma 

professora que talvez tivesse menos competência como violinista, mas era excelente 

pedagoga e gostava de mim. Isso ajudava bastante (risos). Mesmo quando eu não 

estudava, que eu não queria ir pra aula, minha mãe me obrigava a ir e falava: “você 

vai ver, vai sair de lá mais feliz”, e minha professora sempre achava um jeito de me 

deixar mais feliz. Ela falava: “você não estudou, tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, 

você tem que estudar, mas já que você está aqui vamos estudar juntos, como se você 

estivesse em casa. Como você faria?” E aí eu saía com um sorriso no rosto, sempre. 

Ela nunca me colocava pra chorar. Ela sabia ser dura, exigente. Tecnicamente, talvez 

a outra fosse mais interessante em alguns aspectos, mas eu acho que o lado humano 

fez com que eu continuasse, afinal, é o mais importante, eu acho. Tem que se divertir 

tocando. (Krassik, 2018) 

Apesar da experiência relatada acima, o violinista não desistiu do instrumento e conseguiu 

completar seus estudos. Krassik (2018) explica que, nesse momento da formação, o aluno 

que completa seus estudos em um conservatório europeu, e deseja seguir com a carreira, 

normalmente se dirige a um conservatório de ensino superior, para obter orientação mais 
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aprofundada, com professores que geralmente são solistas ou possuem um currículo 

notadamente destacado no cenário musical nacional e internacional.  

Nesse período, ele conta que o fato de terminar seus estudos aos dezenove anos de idade não 

possibilitava sua participação em alguns concursos de admissão para alguns conservatórios, 

como o de Paris, por exemplo, visto que ele deveria ter passado pelo exame com uma idade 

próxima aos dezessete ou dezoito anos de idade. Por isso, ele buscou se preparar para prestar 

o exame no Conservatório de Lyon que, segundo conta, não possui o mesmo prestígio do 

Conservatório de Paris, mas também é uma instituição de alto nível musical e possui um 

limite de idade superior que vai até os vinte e um anos de idade (Krassik, 2018).  

Como preparação de seus estudos para realizar a prova no Conservatoire national supérieur 

de musique et de danse de Lyon, Nicolas decidiu se inscrever em um curso de verão para 

que pudesse preparar seu repertório durante esse período. Durante o curso, ele conta que 

conheceu um violista que estava a frequentar as aulas na classe de viola, mas também era 

pianista. Eles fizeram amizade e quando ele viu esse colega tocar piano notou nele uma 

grande afinidade com repertório jazzístico (Krassik, 2018).  

Ele conta que esse fato chamou sua atenção porque, apesar de estar frequenando o curso 

aspirando uma vaga em uma escola de ensino superior, ele sempre teve grande interesse na 

música popular. Então eles começaram a se encontrar nos intervalos de suas respectivas 

aulas para tocarem juntos: Nicolas ao violino e seu amigo violista no piano. Ele se recorda 

que havia levado para o curso um livro de Charlie Parker e eles começaram a tocar essas 

melodias entre uma aula e outra.  

Esses encontros, em que ele podia estudar jazz com seu colega de curso, causaram uma 

expectativa positiva no violinista, por conta de sua admiração pelo universo da música 

popular; por outro lado um sentimento conflitante o angustiava, porque ele se inscrevera 

naquele curso com o objetivo de se preparar para a prova no conservatório, mas, naquele 

momento, ele já não sentia mais tanto entusiasmo para estudar música clássica. O professor 

do curso de verão, que auxiliava Nicolas para a preparação de seu reportório, notou sua falta 

de motivação e o seu desânimo. Então, Nicolas tomou uma decisão e resolveu conversar 

com o professor. Podemos conferir essa conversa no excerto abaixo: 
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Eu cheguei numa aula e falei uma coisa: “olha só, eu não vou fazer o concurso, não 

vou entrar nessa escola, eu vou ser violinista de jazz.” Aí ele olhou pra mim e falou: 

“sério? Mas que legal! Isso é ótimo. Eu estou achando que vai ser bom pra você isso. 

Você já toca?” Aí eu falei: “Toco, inclusive estou tocando com um menino aqui.” 

“Então na apresentação final do curso de verão você vai se apresentar tocando jazz, 

em vez de apresentar um clássico.” Eu falei: “tá bom, vão bora.” E foi muito legal. 

Isso é uma historinha que é engraçada, porque no dia seguinte do concerto de final 

de curso saiu uma matéria no jornal, e tinha duas fotos, uma de uma menina de 15 

anos, tocando, sei lá, Mozart, alguma coisa de Paganini, e tal, e a outra foto era eu, 

tocando jazz. Isso, simbolicamente, foi importante pra mim, foi como se falasse: “oh, 

desse jeito alguém viu você.” Se eu tocasse música clássica ninguém ia tirar foto, do 

lado daqueles fenômenos que estavam lá. Eu pensei que talvez fosse um sinal dizendo 

vai lá, talvez tenha um futuro. Uma brincadeirinha que eu sempre faço é que a gente 

gosta de sair no jornal, afinal, quando a gente é músico, artista, a gente quer ter uma 

matéria, a gente quer que falem bem de um disco, e tal. Eu tive a minha primeira 

matéria nessa época, matéria entre aspas, foto, né, e pronto. (Krassik, 2018) 

Como vimos, Krassik esteve em um festival de verão, estudando para o exame de admissão 

do Conservatório de Lyon, e terminou o curso apresentando um repertório de jazz no 

concerto de final de curso de férias, com uma grande convicção de que aquela experiência 

servira para o encorajar a estudar música popular. Segundo o violinista (Krassik, 2018), esse 

foi o seu último contato com a música erudita; após esse episódio ele decidiu procurar uma 

escola especializada para estudar jazz. Nicolas Krassik finalizou sua formação em música 

erudita após um período de quatorze anos de estudo. Quando decidiu estudar música popular, 

resolveu procurar, na França, uma escola em que pudesse estudar o violino no jazz. O único 

local que oferecia o estudo que ele desejava era o Centre des Musiques Didier Lockwood. 

Nessa escola, ele começou a ter aulas de violino com o professor Jean Luc Pino, além de 

aulas de harmonia e percepção musical voltadas para a música popular.  

Naquela época, ele tinha 22 anos e escutava jazz todos dias, pois se inscreveu nas bibliotecas 

da cidade e sempre pegava discos por empréstimo: cerca de 8 a 10 discos por semana, que 

gravava em casa e estudava. Aquele ano foi muito proveitoso com o professor de violino, 

porque ele considera que absorveu informações relevantes sobre técnicas de arco, como 

adaptar as arcadas com fraseado de jazz, bebop para o violino, suingue. Ele também tinha 

aulas de prática de conjunto, e montou um quarteto com seus novos companheiros (Krassik, 

2018). 

Nicolas conta que, durante sua transição para o popular, não tinha trabalhos pessoais e, por 

isso, costumava entrar em uma banda como solista ou side man, o que é muito comum no 
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jazz, mas ele conta que não sabia como se portar. Nesse período, ele começou a ter aulas 

com outro professor de violino, Dominique Pifarély. As aulas com esse professor foram 

decisivas para algumas mudanças em sua compreensão. Segundo ele (Krassik, 2018), o 

professor pertencia a uma linha de jazz mais contemporânea, com muito mais liberdade na 

hora do improviso, suingue, ritmo que saiam do cliche do bebop. 

Ele narra que Dominique Pifarély e Didier Lockwood possuíam esse estilo, e seu antigo 

professor, Jean Luc Pino, tocava música latina tipo salsa (Krassik, 2018). Enquanto isso, 

muitos outros instrumentistas tinham um estilo mais parecido com jazz manouche, também 

conhecido como gipsy jazz, remetendo a Grapelli. Por conta disso, ele achava que acabaria 

seguindo algum desses estilos, apesar de não se encontrar em nenhum deles. Além disso, 

esse foi o momento em que ele conseguiu fazer os seus primeiros contatos no meio 

profissional, como vemos abaixo: 

Eu acho que com 23 talvez eu tenha ganhado meu primeiro cachê. Aí, eu acho que 

com 23 ou 24, não me lembro exatamente, acho que 24, porque eu me lembro que 

era 93, eu fui chamado pra dois trabalhos super importantes lá. Primeiro foi o Didier 

Lockwood, que eu não conhecia ainda pessoalmente, tinha resolvido montar um 

grupo de 11 violinos com uma seção rítmica, com piano, baixo e bateria, que ele 

queria dirigir e produzir. Então ele estava procurando 11 violinistas de jazz. Aí meu 

professor falou de mim e, por acaso, um dia eu fui dar uma canja numa jam session 

lá num clube de jazz, o Sunset, na rua de clubes de jazz de Paris. Eu lembro que eu 

estava tocando, improvisando, fechando os olhos, como eu faço sempre quando eu 

estou tocando, e quando eu abri os olhos ele estava na minha frente. Eu devo ter 

passado por todas as cores nesse momento e fui falar com ele, emocionado. Ele falou: 

“oh, eu estou aqui passeando atrás de violinistas de jazz. Eu ouvi falar de você.” Ele 

não sabia que eu estava lá, mas, por acaso, me encontrou. Ele falou que queria que 

eu entrasse na banda. Aí eu entrei nesse trabalho. A gente começou a ensaiar, a gente 

gravou um disco. Nisso, ele curtiu o que eu estava fazendo, o meu trabalho, e ele quis 

me ajudar. Ele me ofereceu de me dar um apoio, assim. Me apresentou na rádio, me 

deu umas duas aulas particulares e me apoiava, era tipo um padrinho, vamos dizer. 

O outro trabalho, que ele também indicou, a mim e a um outro amigo que toca cello. 

É que o Michel Petrucciani, pianista de jazz falecido também, todo mundo está indo 

embora, estava procurando gravar um cd com quarteto de cordas, um trio, piano, 

baixo e bateria, com quarteto de cordas. Aí eu fui indicado, a gente montou um 

quarteto com esse meu amigo, a gente fez uma audição e foi selecionado. A gente 

gravou um disco e fez turnê com ele. Então, nesse mesmo momento, lá pelos 24 anos, 

eu entrei num meio muito forte do jazz. Além disso, eu fazia outras coisas. Coisas 

não pessoais, aí que vem o Brasil. (Krassik, 2018). 

Após passar um período de 8 anos trabalhando com diversas músicas populares e em um 

momento em que também estava aprendendo a dançar, conheceu a música brasileira. Através 
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da capoeira começou a participar das rodas, até se interessar em viajar para o Brasil, com o 

objetivo de pesquisar mais sobre a música e a cultura “pra talvez voltar com uma bagagem 

diferente pra França e montar um trabalho de violino brasileiro. A minha intenção era essa, 

uma leitura da música brasileira, e a minha bagagem de jazz e tudo mais, na França.” 

(Krassik, 2018).    

Foi em uma primeira viagem ao Brasil que Nicolas Krassik se inseriu no mercado brasileiro, 

através das rodas de choro e do samba. O disco que gravou em 2004 relatava o ambiente 

frequentado pelo violinista. Em entrevista concedida no ano de 2010, Krassik aponta Fafá 

Lemos como um importante violinista na música popular brasileira. No ano de 2004, Nicolas 

gravou seu primeiro CD no Brasil, chamado Na Lapa. Nesse álbum, o artista retrata essa 

zona boêmia da cidade do Rio de Janeiro, muito conhecida pela sua intensidade de 

espetáculos musicais, através das faixas do disco que representam as rodas de choro e samba 

que frequentemente ocorrem naquele local. O disco constitui uma homenagem a vários 

músicos que Nicolas conheceu nesse bairro. Em uma das faixas ele traz uma homenagem a 

Fafá Lemos, com a regravação de um choro que foi escrito e interpretado por Lemos no ano 

de 1955, Fafá em Hollywood. (Isidoro, 2013); (Krassik, 2013).  

Krassik é um violinista que têm se apresentado regularmente com vários artistas de 

reconhecido prestígio pela crítica em várias cidades do Brasil e exterior. No ano de 2012,  

realizou uma apresentação nos Estados Unidos com seu grupo Cordestinos, no renomado 

Carnegie Hall. Tem se apresentado com regularidade na Europa, com turnês por cidades na 

França e Suíça. Recentemente, mudou-se da cidade do Rio de Janeiro para São Paulo. 

Segundo ele, algumas pontos colaboraram para essa mudança: 

Morei 15 anos no Rio. No final, o Rio estava começando a ficar um pouco 

complicado. Todo mundo sabe, não é mistério pra ninguém. Muitas coisas políticas 

aconteceram, mas não vou entrar nesses detalhes. A cidade ficou mais difícil. Em 

relação ao trabalho também. Eu nunca trabalhei tanto no Rio. No Rio eu estava 

mergulhando na música. Eu estava no universo musical do Rio. Dava muita canja, às 

vezes fazia um show aqui ou ali, mas não era necessariamente meu local de trabalho 

principal, eu viajava bastante. O Rio era meu lar, eu saía pra tocar, pra dançar e tudo 

mais. Eu fiz mais ou menos tudo que eu podia esperar fazer lá no Rio. Toquei em 

lugares maravilhosos, cheguei a fazer shows no Circo Voador, que é uma das casas 

mais legais que eu conheço no Rio e no Brasil, se não for no mundo. Eu adoro o 

Circo Voador. É um lugar que eu realmente tinha um sonho de tocar lá. Eu tive a 

oportunidade de tocar lá e é difícil. Nas casas da Lapa eu tocava, fiz vários shows de 

Sesc, de outras coisas. Tem um momento que você fica fazendo a mesma coisa e 
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parece que precisa dar uma sacudida na vida pra acontecer outras coisas. São Paulo 

é um lugar que, profissionalmente, é muito interessante, muito importante. 

Musicalmente, também, se tornou um lugar de alto nível, uma efervescência. Tem 

coisa todo dia, tem músicos maravilhosos. Eu tinha um pouco de preconceito porque 

o Rio era pra mim, a cidade maravilhosa, o mar, natureza, morro, tudo misturado, e 

São Paulo era uma cidade urbana que podia me lembrar demais as coisas que eu já 

conhecia de cidades grandes, né. Eu descobri que tem esse lado, mas que tem um 

outro lado. É uma cidade muito legal. E eu tive essa vontade. Eu e minha mulher, na 

época, a gente pensou em expandir, vamos dizer assim. Conhecer novas pessoas, 

fazer novos encontros, novas produções musicais, querendo mudar um pouco só de 

ambiente. Acho que foi a coisa social e econômica mesmo da cidade, a violência e 

tudo mais que estava complicado, e uma vontade de mudar. Eu pensei até em sair do 

Brasil. Em algum momento a gente pensou até em voltar pra Europa, mas pra mim 

não estava na hora. A gente também não sabia onde ir. Eu não estava a fim de voltar 

pra França. Seria Portugal, que muita gente está indo, mas eu não tinha certeza. 

Enquanto São Paulo já era uma forma de mudar radicalmente de ambiente ficando 

no Brasil, que é o lugar onde eu conquistei meu espaço, onde eu tenho meu ambiente 

de trabalho, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto em casa, enfim. Então, a gente 

veio pra cá. (Krassik, 2018, p. 29) 

No decorrer de sua carreira, Nicolas Krassik gravou os discos Caçua (2006), Odilê, Odilá 

(2010), Nordeste Paris – Cordestinos (2014), Nicolas Krassik e Mestrinho (2016) e 

Antologia – 15 anos de Brasil (2017). O violinista conta com uma agenda de shows bem 

movimentada, apresentando-se com seus diversos projetos, que consistem no seu trio, no 

grupo Cordestinos, e novas propostas como o Rendez-vous-Forró, um projeto também 

conhecido como o “Forró do Krassik.” Esse espetáculo se dedica a apresentação de músicas 

nordestinas, destacando o forró com um show voltado para a interação com o público por 

intermédio da dança. Krassik esteve um período na Suíça e na França com esse show. 

Atualmente, esse é um dos projetos que ele apresenta em várias casas de espetáculo da cidade 

de São Paulo e em outras cidades brasileiras. 

 

2.5.3. Guilherme Pimenta 

Guilherme Pimenta nasceu em Montes Claros, interior do estado de Minas Gerais, em 03 de 

maio de 1984. Cresceu em uma família com pais que não tiveram envolvimento com o estudo 

de música; apenas sua irmã estudava no conservatório local, sua única referência em casa. 

Por conta disso, havia um violão em sua casa que era utilizado por ela e que despertou seu 

interesse pela música. Ele conta que, em sua escola, também convivia com colegas que 

tocavam violão e, a partir daí, começou a se dedicar ao instrumento e a aprender de forma 



 

88 

 

informal para tocar junto com seus amigos de escola. Logo depois ele se aproximou do baixo 

elétrico e começou a tocar em uma banda de rock, permanecendo assim por alguns anos 

(Pimenta, 2017). 

Quando completou dezesseis anos de idade, Guilherme conta que ingressou no 

Conservatório Estadual Lorenzo Fernandes, de Montes Claros, com o desejo de aprender 

violoncelo. Naquela época não havia professor para o ensino do instrumento, o que o levou 

a tocar violino porque, segundo ele, era o que havia de mais parecido, sendo esse o seu 

primeiro contato com o ensino de música formal. Ainda no início de seus estudos, ele 

buscava manter a conexão com a música popular, mas com no conservatório, ele percebeu 

que não teria mais tanto espaço para suas incursões na música popular. Notou também, que 

deveria se dedicar ao novo ambiente para absorção dessa nova linguagem. 

Na verdade eu enxergo a minha trajetória musical, assim, um pouco como uma curva. 

Porque [...] eu comecei na música popular. Eu comecei a tocar porque tinha amigos 

na escola que tocavam violão. Eu tinha um violão em casa porque minha irmã 

estudava no mesmo conservatório que eu fui estudar anos depois, [...] eu peguei o 

violão dela e comecei meio que a aprender sozinho, assim. Tirar os acordes sozinho. 

Ver meus amigos tocando na escola e tocar junto e tal. E aí, do violão eu fui pro baixo 

elétrico. Toquei em banda de rock por alguns anos, assim. [...] E aí, depois, aos 16 

anos, [...] fui entrar pro conservatório [...] curioso que na verdade eu queria tocar 

violoncelo, mas não tinha professor de violoncelo, aí eu: “Ah, vou fazer violino 

mesmo, que é o que tem de mais parecido e tal”; e fui entrando nesse meio. Eu acho 

que ainda no início [...] dialogava um pouquinho com a música popular, porque eu 

ainda tocava um pouco de violão, tocava um pouco de baixo. A minha formação no 

violino erudito começou em Montes Claros, [...] no Conservatório Estadual Lorenzo 

Fernandes, que é o conservatório estadual dessa cidade. Quando eu comecei, tinha 

por volta dos 16 anos. Comecei violino tarde. Entrei no Conservatório direto no 

violino mesmo. Estudei com um professor de lá e depois eu fui pra BH pra estudar 

por um ano no Curso de Extensão, com o Edson Queiroz, e depois eu entrei pra 

universidade. (Pimenta, 2017) 

Após frequentar aulas de violino no conservatório de sua cidade natal, Guilherme seguiu 

para a capital do estado de Minas Gerais, onde teve aulas de violino no Curso de Extensão 

da Universidade Federal de Minas Gerais, optando em seguida por ingressar no curso 

superior em violino. Nesse período ele estudou com o professor Edson Queiroz que é um 

dos professores de violino da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele também estudou 

com os violinistas Daniel Guedes no Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro e Pablo de León em São Paulo.  
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Aí minha passagem pela universidade foi um pouco longa porque eu não me sentia 

muito preparado pra fazer o bacharelado quando eu ingressei. Então eu ingressei na 

licenciatura e fiquei fazendo umas matérias do bacharelado também; aproveitando o 

tempo pra fazer poucas matérias na universidade e estudar bastante violino. Foi 

quando eu senti que era hora de eu transferir pro bacharelado e segui com o Edson 

até mais ou menos a metade do curso, porque depois eu senti que eu precisava buscar 

outras informações, buscar outros meios. [...]. Também fiz algumas aulas com Daniel 

Guedes e depois eu comecei a estudar com Pablo de León, em São Paulo. (Pimenta, 

2017) 

No ano de 2009, Guilherme Pimenta foi aprovado no Concurso Jovem Músico BDMG. Após 

concluir o seu curso superior em violino, seguiu para os Estados Unidos para a realização de 

um curso de Mestrado em Performance Musical, sob a orientação do professor Cármelo de 

Los Santos, violinista brasileiro que atualmente é professor na Universidade do Novo 

México, em Allbuquerque. Ele permaneceu nos Estados Unidos por um período de dois 

anos, e, por isso, realizou alguns concertos como músico contratado em orquestras e, 

segundo ele, teve a oportunidade de ampliar seu entendimento sobre o “mundo do violino”. 

(Pimenta, 2017). 

Foram alguns anos de dedicação exclusiva aos estudos e trabalhos com a música de concerto, 

até que, no ano de 2010, ele recebeu um convite de um colega para participar de uma roda 

de choro. Esse reencontro com o popular foi tão significativo que nos últimos períodos de 

sua graduação, ele se matriculou nas aulas de improvisação. Com isso, surgiram as primeiras 

apresentações profissionais de Guilherme Pimenta ao violino na música popular, como 

podemos constatar em seu depoimento: 

E aí no final do curso, ali por volta de 2010 mais ou menos, eu comecei a ir pras 

rodas de choro em BH, a convite do Evandro, que é um grande flautista de 

Diamantina, que estava lá na época também, que estava tocando muito choro. Ele 

tocava muito na noite. Daí ele começou a me chamar pra frequentar essas rodas de 

choro. Eu fui e fiquei encantadíssimo, assim, porque pra mim era uma nova forma de 

fazer música, uma forma muito mais espontânea. Me lembro de ter feito alguns 

cursos de música popular lá dentro da UFMG mesmo, com o Marcão, por exemplo, 

com o Marcos do trombone, com o Cléber Alves, fiz aula de improvisação... Então o 

final do curso que eu comecei um pouco a voltar pra esse meio... e aí comecei a tocar 

profissionalmente também (...) Acho que o choro dialoga muito com a música 

erudita, porque ele veio da música erudita, né? Então é uma linguagem muito 

parecida, mas que ela é feita de uma forma um pouco diferente, assim, porque tem 

improviso, tem a coisa do ritmo, que é diferente, mas a linguagem é muito parecida. 

O choro é muito formal também, né?, no A, B, C... a forma... tem a forma... é muito 

próximo do erudito nesse sentido, mas é mais abrasileirado, assim. Então eu acho 
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que me identifiquei muito com esse tipo de música, e aí comecei a frequentar, 

comecei a me interessar bastante por esse meio. (Pimenta, 2017) 

A espontaneidade com o fazer musical na música popular despertou amplo interesse do 

violinista, que viu no gênero choro uma conexão com a música de concerto, por conta de 

características como a sua forma rondó e seu estilo. Essas experiências possibilitaram 

algumas conexões futuras que, em outras ocasiões, talvez não viessem a ocorrer. Durante o 

mestrado, ele aproveitou para estudar o jazz e o violino no jazz. O violinista Luis Mascaro, 

foi o responsável por introduzi-lo ao mundo jazzístico e contribuir para a ampliação do seu 

horizonte acerca das possibilidades com o violino.  

Então pra mim foi um pouco um impasse, porque eu estava indo pros Estados Unidos 

pra estudar violino erudito, tinha ganhado um bolsa, com muito esforço... é... mas 

não era pra esse meio que eu estava querendo ir. Mas eu meio que encarei aquilo 

como uma oportunidade de estudar mais e crescer mais tecnicamente, e, quando eu 

terminasse, na minha cabeça quando eu terminasse eu ia voltar e ia fazer o que eu 

queria, investir na minha carreira como músico popular. E foi o que aconteceu. Eu 

fui pra lá e fiquei estudando a fundo também esse meio erudito, mas aproveitei e fiz 

umas aulas de jazz. Fiz um pouco de improvisação lá também, tive um pouco de 

contato com essa galera, né? Comecei a ter um pouco mais de contato com o jazz, 

porque antes eu não tinha. Lá eu tive essa oportunidade porque eu tinha um amigo 

muito próximo, que também estudou violino na universidade com o Cármelo, e que 

ele é um grande improvisador, assim, toca muito jazz, e ele começou a me apresenta 

rum pouco pra esse meio. Como é que era o violino jazz, porque antes eu também 

não conhecia. Conhecia um pouco o violino na música brasileira [...] mas quem me 

apresentou foi esse amigo, que é o Luis Mascaro, um grande violinista que está 

morando em Los Angeles hoje. Então, lá eu tive a oportunidade de abrir um pouco 

mais esse ambiente pra mim [...] o ambiente do violino, o mundo do violino. 

(Pimenta, 2017)  

Quando Guilherme Pimenta retornou dos EUA, seguiu buscando formação para atuar no 

cenário da música popular, através de metodologias e novos contatos, aulas particulares com 

violinistas como Nicolas Krassik, Ricardo Herz e Luis Mascaro, e outros instrumentistas. 

Por conta do seu interesse pelas rodas de choro, ele decidiu se mudar para a cidade do Rio 

de Janeiro.   

No seu primeiro ano na cidade, residiu no bairro de Santa Teresa e estudou com o flautista 

e saxofonista, Eduardo Neves. Segundo Guilherme (Pimenta, 2017), ele teve muita 

importância na sua formação, por se tratar de um excelente professor de improvisação, além 

de suas aulas contarem com metodologia própria, aplicável a todos os instrumentos. Pimenta 

(2017) conta que frequentava também as rodas de choro na casa do artista, onde muitos 



 

91 

 

outros músicos com nível artístico elevado participavam. Afinal, Neves é um músico 

renomado, tendo atuado no grupo de Hermeto Pascoal por longos anos. 

O violinista comenta ainda que a sua formação está em constate processo de estruturação, 

uma vez que não possuímos no Brasil material didático que trate da temática do violino na 

música popular brasileira. Para isso, ele procura sempre estar frequentando aulas e, também, 

observando outros instrumentos e músicos que estejam mais inseridos no meio, como, por 

exemplo, o bandolim. Assim ele pode observar essa linguagem popular e utilizar a 

informação absorvida para o violino, como podemos conferir na declaração do próprio 

violinista no excerto abaixo:  

Eu também, no meio popular, tentei buscar um pouco dessa formação mais parecida 

com o meio erudito, né, de buscar aulas, buscar métodos. Isso tanto com violinistas 

quanto com não violinistas, né. Eu já participei, por exemplo, de festivais de choro, 

em que a galera fala muito desse gênero. Ensina composição, ensina a tocar, ensina 

a improvisar. Já fiz alguns festivais da Escola Portátil, que é uma das instituições 

mais importantes do choro que tem aqui no Brasil, que tem a sede no Rio de Janeiro. 

Fiz um festival deles que foi em BH, depois fiz um festival em Leme, que é uma 

cidade do interior de São Paulo. Cheguei a fazer algumas aulas com o Luis Mascaro, 

que é esse amigo dos Estados Unidos. Fiz aula com ele quando ele estava dando aula 

e improvisação num festival em Bagé. Eu fui pra fazer o festival de música erudita, 

descobri que ele estava dando essa aula e fiz. Nos Estados Unidos ele também me 

passou muita coisa legal. Aqui no Brasil eu tive aula com o Ricardo, com o Ricardo 

Herz, e com o Nicolas. Com o Ricardo eu acho que eu tive uma aula só. Com o 

Nicolas eu tive algumas, assim. Depois que eu fui pro Rio eu frequentava a casa dele, 

assim, de vez em quando. A gente trocava ideia e tal, ele me dava aula também. É... 

acho que com violinistas foram mais esses, mas com não violinistas também rolaram 

algumas aulas. Lá no Rio, eu morei acho que durante meu primeiro ano e meio, mais 

ou menos, eu morei em Santa Tereza, que é um bairro muito legal onde moram 

muitos artistas e muitos músicos. Eu tive a sorte de morar na frente de um grande 

flautista e saxofonista que é o Eduardo Neves. Sou muito fã do trabalho dele. Tocou 

no grupo do Hermeto durante muito tempo, assim, ele é conceituadíssimo lá no Rio. 

Eu tive algumas aulas com ele também. Também frequentava a casa dele. Ele fazia 

umas rodas lá de vez em quando e chamava vários músicos e tal. Então eu tocava um 

pouco com esse pessoal. Tem uns métodos dele lá muito legais assim, que é aplicável 

pra qualquer instrumento. Métodos de escala mesmo, formal, mas que é bem aplicado 

ao meio popular. Vem muita gente de outros instrumentos fazer aula com ele, assim, 

bandolinistas... é... violonistas, pianistas e tal, porque ele é bem conhecido por ser 

um bom professor de improvisação. Então, acho que até agora essas pessoas têm sido 

as principais na minha formação. Mas acho que, como no meio erudito, é uma coisa 
que a gente tem que estar eternamente buscando, né? Então estou sempre assistindo 

aulas, não só aulas, mas vendo jeitos de pessoas tocar, buscando métodos, tentando 

comparar, tentando... converter o pouco que tem de materiais de outros instrumentos 

pro violino, que pro violino tem pouca coisa, né, então às vezes eu dou uma olhada 
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em coisas de bandolim, por exemplo, e tento comparar um pouco, e tal. (Pimenta, 

2017) 

Papagaio Sabido é o primeiro projeto em que o violinista Guilherme Pimenta conseguiu 

inserir o seu violino na música popular urbana do Rio de Janeiro. O grupo nasceu no ano de 

2013 com o objetivo de apresentar músicas do gênero choro, samba e música popular 

brasileira em geral. A equipe é formada por violão, cavaquinho, bandolim, violino, percussão 

e três cantores. Eles lançaramdois EPs nos anos de 2016 e 2017. O primeiro disco é o 

Curupaco e o segundo foi lançado totalmente com música autorais e se chama Revoada.  

Em seguida, o violinista iniciou outra parceria e formou o Guilherme Pimenta Trio formado 

pelos músicos Daniel Ganc no violão e Lucas Videla na percussão. Eles se apresentam em 

variados espaços no Rio de Janeiro com músicas de Guinga, Edu Lobo, Jacob do Bandolim, 

além de composições inéditas. Pimenta relata que viu a necessidade de desenvolver um 

trabalho individual e, por isso, buscou a interação com este grupo para focar em sua 

performance solo ao violino. 

Os outros projetos em que o instrumentista está inserido são o Pimenta Jazz Trio formado 

por violino, violão e contrabaixo. Esse grupo nasceu após ele receber um convite para tocar 

jazz num show no Leblon. Como ainda não possuía um grupo com essas características, ele 

resolveu investir e utilizar a experiência que adquiriu nos EUA nesse gênero musical. Como 

podemos notar em sua fala, segundo o instrumentista, no Brasil ainda é incomum as pessoas 

associarem o violino a um grupo que executa gêneros musicais como o jazz tradicional e, 

sem dúvida, essa realidade se estende à própria MPB.  

Na verdade eu tenho três projetos principais. Um é o Guilherme Pimenta Trio, que é 

um trio de violino, violão e percussão, que foi o primeiro projeto que eu formei lá no 

Rio, que é pra tocar mais música brasileira e algumas músicas minhas. Na época eu 

formei porque eu estava querendo ter um trabalho meu, estava achando importante 

ter isso. Tem o Papagaio Sabido, que é esse grupo de MPB que tem três cantores, 

percussão, bandolim, cavaquinho e violão. A gente acabou de lançar um disco agora 

em maio com doze música do grupo. É um grupo que dialoga bastante com gêneros 

brasileiros diversos. Todo mundo gosta de coisas diferentes e é legal que a gente 

conseguiu se entender, nesse sentido de que tudo é possível. No disco tem coisa que 

é meio hip hop, tem maracatu, tem forró, tem samba, tem xote... então a gente tenta 

fazer essa música brasileira sem preconceitos, porque até no meio popular rola um 

pouco isso.  Galera do choro, que é um estilo que parece muito com o erudito, às 
vezes é muito erudita nesse sentido também. “Não, é choro. Só pode ser choro, não 

pode tocar outras coisas.” Então esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho 
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porque é uma galera que não tem tanto preconceito assim, no geral, e que é possível 

de se fazer muita coisa. O outro projeto que eu montei recentemente é o Pimenta Jazz 

Trio, que é um trio com contrabaixo, violão e violino. Esse surgiu meio que por acaso. 

Surgiu um convite de um espaço no Leblon pra fazer um show e eles queriam um 

trio de jazz e eu ainda não tinha esse trabalho. Já tocava de vez em quando com 

amigos, mas não tinha um trabalho meu de jazz. Aí eu montei esse trio. Pensei em 

colocar um contrabaixo porque tinha mais a ver, e tem dado super certo. A gente está 

junto há uns seis meses, mais ou menos, sete meses, e a gente se entende super bem. 

Foi trabalho mais formado pra tocar o jazz tradicional, que também é uma coisa, aqui 

no Brasil, muito nova pras pessoas, de ver violino tocando jazz tradicional. (Pimenta 

2017) 

O violinista mineiro Guilherme Pimenta atua na música popular brasileira desde que 

retornou do seu mestrado nos Estados Unidos. Desde então, tem realizado parcerias como 

as que já citamos acima e outras, como o projeto Violino no choro, que contou com a 

participação do violinista americano Andrew Finn Magill. O projeto teve o objetivo de 

localizar o violino no universo do choro, e, para isso, os artistas convidavam outros 

violinistas para se apresentarem com músicas representativas do gênero, além de obras 

inéditas. Os shows aconteceram no Casa do Choro no Rio de Janeiro no ano de 2016.  

Outras parcerias que podem ser notadas são os duos entre violino e violão. No ano de 2017 

ele realizou concerto com o violonista Lucas Telles, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. No 

ano de 2018 ele realizou concerto com Victor Ribeiro ao violão de sete cordas, também na 

zona sul do Rio, no bairro de Botafogo. Registramos também parceria com outro grupo, 

como o Mantuano Trio.  

Outro projeto recente, lançado no segundo semestre do ano de 2017, é o Guilherme Pimenta 

Quarteto com Daniel Ganc, no violão; Pablo Arruda, no contrabaixo; Lourenço 

Vasconcelos, na bateria; e Guilherme Pimenta, no violino. Esse grupo lançou, no ano de 

2018, o primeiro trabalho solo de Pimenta, o EP denominado Violino na roda. Vimos que 

na entrevista concedida em 2017, Guilherme estava tentando patrocínio para a gravação do 

seu primeiro disco. 

Na verdade, é uma vontade que está rolando há muito tempo de ter o meu disco. Eu 

já busquei por vários meios, eu já aprovei projetos na Lei Rouanet, mas não consegui 

patrocínio ainda. Eu ainda estou meio que buscando, mas eu já tenho o projeto todo 

feito. É uma coisa que eu invisto muito e que eu acho extremamente necessário, e 

que eu vejo o efeito na prática. Porque as coisas que eu fui conseguindo foram de 

coisas que eu fui investindo, de vídeos que eu fui fazendo, de shows que ia fazer e 

chamava uma galera pra filmar e depois editava também. A partir disso, a qualidade 
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que você vê do trabalho que você produz, seja ele audiovisual ou só auditivo, ele tem 

um efeito bem visível no que você vai conseguir, sabe? Alguns editais mesmo que a 

gente vai tentar, se você não tiver uma gravação muito boa, um vídeo muito bom, 

você não entra no edital, por exemplo. É uma coisa bem importante de se ter hoje em 

dia que está nos planos de ter cada vez mais. Tenho planos de ter meu disco. 

(Pimenta, 2017) 

Naquela ocasião da entrevista, o violinista destacou a importância da gravação na atividade 

do artista. Primeiro, a gravação de um trabalho individual artístico pode facilitar o acesso 

entre as pessoas e o artista. Outro ponto colocado se refere ao investimento realizado em 

gravações de áudios e vídeos para mídias ou plataformas digitais. Segundo Pimenta (2017), 

não é possível concorrer em alguns editais de fomento aos projetos culturais se você não 

tiver uma boa gravação.  

No caso desses artistas autônomo,s é muito importante participar desses editais, porque eles 

funcionam como respaldo para os projetos desenvolvidos pelos músicos diante de possíveis 

empresas que venham a investir financeiramente em suas ideias. Em entrevista sobre o 

lançamento de seu EP, o violinista afirma que pretende lançar novas canções durante o ano 

de 2018 para compilar todo o trabalho em um disco completo. Essa parece estar sendo uma 

estratégia para superar as dificuldades de se lançar um primeiro trabalho em um mercado 

que atualmente sofre uma severa crise financeira, que dificulta principalmente os trabalhos 

de artistas autônomos.  

No ano de 2019, Guilherme Pimenta lançou um projeto de financiamento coletivo em uma 

plataforma chamada Benfeitoria, que procura movimentar recursos para a viabilização de 

projetos que sejam significativos para o mercado cultural. O projeto foi apoiado por vários 

artistas, inclusive Ricardo Herz, e muitos benfeitores. Com isso, ele obteve êxito e conseguiu 

gravar o seu primeiro disco chamado Catopê.  

O CD foi gravado pelo seu grupo, Guilherme Pimenta Quarteto, e teve a participação de 

Pablo Arruda no contrabaixo, Daniel Ganc tocando violão e na bateria, Lucas Fixel, além de 

contar com participações especiais de Luiza Aquino no piano, Marcelo Caldi no acordeom, 

no bandolim Luis Barcelos, Gabriel Rossi na gaita e o violinista Ricardo Herz. O show de 

lançamento ocorreu no dia vinte e seis de julho do ano de 2019 na Sala Cecília Meirelles, no 

Rio de Janeiro. Também no ano de 2019, o violinista Guilherme Pimenta foi eleito na 

categoria de Melhor Intérprete de Música Instrumental no Festival de Música da Rádio Mec. 
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Na ocasião, ele concorreu com a música Cabeludo que faz parte do seu primeiro álbum, com 

a presença também dos músicos Lourenço Vasconcellos, Pablo Arruda, Daniel Ganc e 

Gabriel Grossi. 

 

2.5.4. Ricardo Herz 

O violinista Ricardo Herz tem sido aclamado pela crítica e por vários músicos como um 

intérprete diversificado artisticamente. Possui uma formação eclética e iniciada na música 

de concerto. Ainda muito novo, teve aulas de iniciação musical com a professora Maria 

Isabel Glasser que, segundo ele, dava aulas de violino, flauta doce e piano. A iniciação 

acontecia com a apresentação desses três instrumentos no projeto, com a finalidade de 

oferecer uma oportunidade de escolha entre as “cordas, sopros ou teclas.” (Herz, 2017, p. 1).  

O violinista conta que quando estava com seus 7 ou 8 anos assistiu uma apresentação do 

violinista Omar Guey com a Orquestra do Estado de São Paulo, no Ibirapuera, que o 

impressionou bastante, e foi logo após este fato que ele disse para a mãe que gostaria de 

estudar com o professsor daquele violinista. Foi assim que ele passou a estudar com o 

professor Yoshitame Fukuda (1987) e em seguida com a renomada professora Elisa Fukuda 

(1990-1997). Ele se recorda que estudou com Elisa dos 11 aos 19 anos, mais ou menos até a 

metade de seu curso superior. Ele concluiu sua graduação em Violino na Universidade de 

São Paulo (USP) sob a orientação de Eugenia Popova, violinista búlgara que chegou à 

universidade no ano de 1999, quando ele estava com 21 anos de idade (Herz, 2017). 

Ele participou da Camerata Fukuda que gravou os seguintes discos: Concertos para violino 

de Johann Sebastian Bach, no ano de 1994, e Convergences – Brazilian Music for Strings 

em 2000.  Participou da Orquestra Experimental de Repertório com o maestro Jamil Maluf 

e da Nova Filarmônica de São Paulo com o maestro Paulo Ridlewski. As bandas de música 

popular que ele integrou no Brasil foram Banguela-Banguela e, em seguida, uma banda de 

forró chamada Garoa Seca (Fillat, 2018, p. 38). 

Ricardo conta que, quando tinha 16 para 17 anos, começou a tocar e a se aventurar na música 

popular por causa de sua escola, que tinha um ensino médio voltado para artes e humanidades 

em geral. Eles produziam apresentações, declamações de poesia, e foi assim que ele 
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começou a tocar música popular no violino, com o pessoal da escola. Dessa forma, ele notou 

uma defasagem em sua formação e percebeu “que a minha formação erudita não era 

suficiente para tocar música popular. Eu não sabia improvisar, não conhecia os ritmos 

brasileiros, não conhecia as claves, as claves rítmicas estou dizendo, os padrões. Eu não 

conhecia mesmo música brasileira” (Herz, 2017, pp. 1-2). 

Após se formar na USP, Herz decidiu prestar exame para Berklee College, e por isso 

começou a fazer aulas com Roberto Sion. Na ocasião ele tocou Um a Zero de Pixinguinha e 

um blues orientado pelo saxofonista, compositor, arranjador e maestro, Roberto Sion. No 

ano de 2001, ele foi estudar na Berklee College of Music em Boston, dedicando-se ao jazz e 

à música popular. De acordo com Ricardo, nesse momento ele rompeu os laços com a música 

de concerto. Em seguida, foi para o Centre des Musiques Didier Lockwood em Paris, onde 

também atuou lecionando violino e música brasileira. Mas vejamos alguns detalhes dessa 

experiência de estudar violino popular nos Estados Unidos e, posterioremente, em Paris: 

Lá eu conheci um violista francês, e o cara improvisava pra caramba, tal, não sei o 

quê. Eu falei com ele que eu já tinha um disco de um violinista francês que chama 

Didier Lockwood, que é um super violinista francês, pra mim é um dos maiores 

improvisadores do jazz, da história do violino no jazz. Aí ele falou que esse car estava 

abrindo uma escola na França. Aí eu falei: “Putz, eu quero conhecer essa escola!” A 

escola já tinha um ano. Esse cara é realmente incrível, o Didier. Agora, ouvindo de 

novo os caras do bluegrass, eles também são incríveis, mas eu queria conhecer outra 

escola também. A escola era muito menor. A escola tinha 50 alunos, então era muito 

mais fácil. Eu fiz o teste, dos Estados Unidos eu fui de férias pra França, fiz o teste 

na escola do Didier e fui estudar com  Didier Lockwood. Eu fiquei dois anos lá no 

Didier Lockwood. Era muito interessante a escola, porque a gente tinha aula com o 

Didier toda segunda feira, aula de ritmo, todo mundo, aula de percepção também. 

Todo mundo tinha aula de percepção, de ritmo e com o Didier e ateliês de músicas 

que eles chamavam de música contemporânea, que era música atual, que variava no 

ano, tinha aula de música latina, de música brasileira, aula de jazz lanústica (??? Não 

entendi), que é o jazz cigano, aula de jazz contemporâneo, tinha aula de um monte de 

coisa. Toda quinta-feira tinha aula com algum outro professor de violino. Então 

passavam uns 7 ou 8 professores de violino por ano lá, além do Didier. Foi muito 

interessante ter esse contato com um monte de gente que toca violino popular, né. 

Como os Estados Unidos, a França também tem uma tradição.  (Herz, 2017, p. 2) 

Ricardo Herz relata que, mesmo estudando nos Estados Unidos ou na França, ele procurava 

se dedicar mesmo à música popular brasileira. Logo que chegou a Paris, segundo ele, no dia 

seguinte, integrou a Orquestra do Fubá, um grupo de forró. Essa foi uma oportunidade de 

aplicar o que ele aprendia no jazz, na música brasileira e no forró. Após cursar o primeiro 
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ano na escola, Ricardo montou um grupo chamado Misturando para tocar música 

instrumental brasileira. Mais tarde esse grupo passou a se chamar Tekerê e juntos gravaram 

dois discos. Mesmo estudando em escolas renomadas nos Estados Unidos e Europa, parece 

que o laboratório de Ricardo Herz foi mesmo a Orquestra do Fubá. Em sua residência na 

França, Ricardo se apresentou com o grupo por oito anos, gravou dois discos nos anos de 

2004 e 2005 e desenvolveu um swing para a performance do seu violino imitando outros 

instrumentistas como o cavaquinho ou sanfona (Herz, 2017, p. 3). 

Na França, ainda no seu segundo ano, ele veio ao Brasil participar do Prêmio Visa, que 

aconteceu em 2004. A disputa pelo prêmio acontecia na cidade de São Paulo e contou com 

dez edições, sendo que dentre os vencedores estão grandes nomes da música instrumental 

brasileira como André Memari, Yamandu Costa, Hamilton de Holanda. Ricardo Herz ficou 

com o terceiro lugar na edição de que participou. Ele conta que o prêmio proporcionou uma 

projeção para o desenvolvimento do seu trabalho, enquanto se dividia entre os compromissos 

na França e Brasil. Essa rotina durou até o ano de 2010. Quando ele encerrou as parcerias na 

França e no Brasil ele já tinha gravado três CDs: Violino popular brasileiro (2004), Brasil 

em 3 por 4 (2007) e Ricardo Herz para crianças (2009).  

Ricardo Herz estabelece residência na cidade de São Paulo no ano de 2010. Desde então, o 

violinista gravou os discos Aqui é o meu lá (2012), Ricardo Herz e Antônio Loureiro (2014), 

Novos Rumos (2016), Torcendo a Terra (2017), Ricardo Herz e Nelson Ayres (2017), 

Ricardo Herz e Yamandu Costa (2018) e Ricardo Herz e Camerata Romeu (2019). O 

violinista tem realizado muitas apresentações pelo Brasil e em diversos países do mundo, 

como Holanda, Israel, Alemanha, Suíça, Dinamarca, Rússia, França, dente outros16. 

  

                                            

16 Informações retiradas do site do artista. Disponível em:  http://www.ricardoherz.com.br/curriculum/. Acesso 

em 11/11/2019. 

http://www.ricardoherz.com.br/curriculum/
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3. Trajetórias do Violino na Música Popular no Brasil 

 

Esta análise estará centrada no trabalho dos violinistas Guilherme Pimenta, Carol Panesi, 

Nicolas Krassik e Ricardo Herz. Burke (2010) argumenta que a interação entre a cultura 

erudita e a popular ocorre desde o século XVI na cultura ocidental. A prática musical entre 

as vertentes populares, tradicionais ou eruditas, demonstraram interseção durante a história 

da música no Ocidente. O autor esclarece ainda que a interação entre a cultura erudita e 

popular ocorre desde a concepção da Europa moderna, por conta da presença das pequenas 

e grandes tradições. Ao utilizar os estudos do antropólogo Robert Redfield, Burke (2010) 

argumenta que uma grande tradição se desenvolve nas escolas ou templos e a pequena 

tradição está presente na vida dos menos favorecidos, em suas aldeias ou localidades 

subalternas. Sendo assim, será necessário compreender como ocorreu o trânsito do violino 

por outros gêneros musicais urbanos que não eram associados a grandes tradições no Brasil, 

e se isso, caracterizou a delimitação de fronteiras a nível dos discursos ou práticas musicais.  

Em seguida, partindo de elementos técnicos, estéticos e interpretativos que as entrevistas 

puderam ajudar a desvendar, e que também podem ser encontrados em gravações do 

passado, procuramos identificar fatos que apontem para similaridades, diferenças, 

recorrências ou alguma inovação. Ainda que apenas alguns períodos do passado dentro da 

história do violino na música popular urbana no Brasil tenham sido observados, essa 

descrição poderá fornecer subsídios para situarmos, hoje, uma compreensão sobre o 

delineamento na concepção da performance do violino no terreno da música popular urbana. 

 

3.1. O violino: um instrumento popular?  

É de se espantar que o riquíssimo universo músical brasileiro poucas vezes tenha 

gerado grandes especialistas no violino, instrumento versátil e central na história do 

ocidente. É também de se espantar, por outro lado, que, mesmo sem uma longa 
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tradição às suas costas, tenha surgido aqui um dos maiores violinistas da música 

popular mundial, o paulistano Ricardo Herz. 17 

O testemunho do jornalista André Domingues, do Jornal do Comércio, de São Paulo, é bem 

demonstrativo de como pessoas pertencentes a diferentes contextos no Brasil têm a visão de 

que o violino não teve espaço para produzir suficientemente uma tradição na música popular 

local. Esse é um ponto muito interessante de discussão por que a matéria publicada nesse 

jornal reflete um pensamento comum que retrata a figura do violino no Brasil como não 

atrelada a uma relação com a música popular urbana, e, por isso, a maior parte das 

abordagens históricas o identificam apenas como um instrumento relacionado à música de 

concerto.  

Há alguns anos atrás, eu não tinha noção do papel do violino na música popular urbana no 

Brasil. Nos últimos anos, também percebi um desconhecimento significativo sobre a 

presença do violino na música popular brasileira em espaços que frequentei, como em 

congressos acadêmicos, grupos orquestrais ou atividades dentro da própria universidade, 

dentro e fora do Brasil. Observando depoimentos variados do público dos concertos em 

geral, da imprensa especializada, de musicistas profissionais ou amadores sobre o seu 

conhecimento acerca da presença do violino na música popular urbana no Brasil, de maneira 

geral, percebe-se que o movimento moderno do violino neste contexto é desconhecido, e 

tampouco as pessoas conhecem o seu passado na história da música.  

A música popular urbana do século XX ganhou o seu lugar no Brasil devido à massiva 

disseminação dos seus gêneros musicais através das estações de rádios e também pela 

difusão promovida pela indústria cultural (Zan, 2001). A presença do violino no cenário 

popular nacional fez surgir uma relação consistente entre os violinistas e a música popular 

urbana, com grande relevância para a história do instrumento, principalmente nas décadas 

de 1940 e 1950 com o surgimento de grupos que foram significativos no cenário popular 

(Silva, 2005; Isidoro, 2013; Werneck, 2013). 

O violino possui uma história dentro da música popular urbana no Brasil, mas, como sugere 

o jornalista André Domingues, no universo popular, o instrumento possui uma trajetória 

                                            

17 Extraído do site: http://ricardoherz.com.br/release/. Matéria realizada pelo jornalista André Domingues do 

Jornal  do Comércio/SP, p. 24 no dia 26/06/2012. Acesso em 24/04/18. 

http://ricardoherz.com.br/release/
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pouco conhecida. Esse é um dos problemas enfrentados pelos artistas, e, por conta disso, 

analisar determinadas questões a partir do ponto vista deles torna-se crucial.  

A respeito desta questão, o violinista Guilherme Pimenta conta que teve uma experiência no 

campo profissional por conta do entendimento pré-estabelecido que classifica o violino 

como instrumento estritamente ligado à partitura, vinculado à música de concerto. A 

experiência relatada abaixo ocorreu no ano de 2014 e foi descrita em entrevista no trabalho 

de campo. Sobre o violino na música popular urbana ele comenta: 

Eu acho que ainda é muito novo pra muita gente. Acho que percebendo que é novo 

pros músicos, com certeza vai ser muito novo pra quem não é músico também, assim. 

Pra muitos músicos, ainda é novo ver o violino tocando música popular, porque é 

muito pouca gente fazendo. Se a gente comparar em números mesmo, gente que está 

fazendo isso, gente que já gravou, e você for comparar com outros instrumentos, é 

mínimo. Então ele não tem uma significância grande ainda. E por essa estranheza 

que eu acho que tem um caminho muito grande ainda a ser descoberto, mas que às 

vezes pode rolar um pouco de barreira também, né? Quando eu cheguei no Rio, nos 

meus dois primeiros meses, eu estava praticamente saindo quase toda noite pra poder 

dar canja com os músicos, assim, porque eu tinha esse objetivo: tentar conhecer todo 

mundo em pouco tempo. Eu precisava trabalhar também, e tal, entrar no meio, né. 

Eu fui muito feliz nessas tentativas porque os músicos sempre foram muito abertos, 

apesar de às vezes não conhecer ou não ter ouvido violino nesse meio, mas sempre 

que eu chegava e pedia pra dar canja, isso até com grandes músicos que eu idolatrava, 

a galera é super aberta. O Zé Paulo Becker18, por exemplo, né. A primeira vez que 

eu fui no Semente19 ele abriu espaço, eu toquei com ele e tal. Mas tiveram duas 

ocasiões, uma foi numa roda de samba no Beep-Beep, que é um bar super musical lá 

de Copacabana, super antigo, que eu cheguei pra tocar, estava tendo uma roda de 

samba esse dia e perguntei os músicos: “que horas vai começar a roda?” “não, daqui 

a pouco. O que você toca?” “violino”. Eles falaram assim: “Num tem violino no 

samba, não tem esse instrumento.” Eu falei: “Não, pô, deixa eu tocar aí, vocês vão 

ver e tal.” Aí eu toquei e a galera adorou, e tal. (...) E a outra, que foi muito... que é 

mais significativa porque é o grupo que eu faço parte hoje, um dos projetos que eu 

tenho, que é o Papagaio Sabido, que é um projeto de samba e MPB lá do Rio. Eu me 

lembro de, nessas saídas assim pela Lapa, de vê-los tocar numa casa lá, várias vezes 

de passar na porta e ver esses meninos tocando. Aí teve um dia que eu estava voltando 

de um outro lugar que eu tinha dado canja, eles estavam na porta, estava no intervalo 

                                            

18 José Paulo Becker – Violonista nascido em 11/12/1968 na cidade do Rio de Janeiro, possui destacada carreira 

na música popular principalmente com o Trio Madeira Brasil. Também atua como como professor no curso 

de Música da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

19 Bar Semente – Localizado na Lapa o Bar Semente foi inaugurado no ano de 1998. Desde então, foi um local 

de grande movimentação musical. Nesse local foram revelados nomes consagrados da mpb como Yamandú 

Costa e palco de artitas de grande renome como Chico Buarque. Por conta da crise o bar foi fechado em outubro 

de 2017. Disponível em: https://sandorbuys.wordpress.com/2016/03/09/o-bar-semente-e-a-lapa-dos-anos-90/. 

Acesso em 14/09/2018.    

https://sandorbuys.wordpress.com/2016/03/09/o-bar-semente-e-a-lapa-dos-anos-90/
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do show e eles estavam do lado de fora, e aí eu cheguei e me apresentei, falei: “E aí 

gente, prazer, me chamo Guilherme, sou de Minas, tô morando aqui, toco violino. 

Toco chorinho também, será que eu posso dar uma canja com vocês?” E eles meio 

que desconversaram, assim. Falaram: “Ah... acho que o técnico de som não tá aqui 

hoje, deu uma saída, é meio complicado de ligar...” Eu tinha sentido, assim, que eles 

não estavam querendo mesmo. Não era porque não podia. Aí... tá bom, deixa pra lá, 

né. Fui embora e tal. Eu conto essa história em toda entrevista do grupo hoje, eles 

morrem de rir. E aí acho que passou mais ou menos uma semana e tava tendo um 

show do Samba de Fato, que é um grupo muito legal com músicos bem conceituados 

lá do Rio também, no Trapiche Gamboa, que é um lugar de samba também lá da 

região da Gamboa. E aí eu fui nesse show e dei uma canja com essa galera. Eles são 

ótimos músicos, assim, muito bem conceituados lá no Rio. E dois meninos do 

Papagaio Sabido estavam nesse show e logo depois que eu toquei eles vieram falar 

comigo: “Ó, você podia entrar pro nosso grupo!” [risos] quase que eu falei: “Agora 

eu não quero mais” [risos] mas foi muito engraçado isso. Mas foram as únicas duas 

vezes, assim. E depois, conversando com eles, na verdade, é um grupo de quatro 

pessoas, cinco comigo agora, na época tinha um baterista também, eram cinco, e seis 

comigo. O baterista saiu depois. E conversando com a galera, eles confessaram que 

os meninos queriam, mas tinha um deles, que é o Diego, o violonista, que ele nunca 

tinha visto violino tocando música popular. Ele achava que eu fosse chegar lá e tocar 

uma música erudita, assim, e a galera ia ter que me acompanhar e eles não iam saber, 

então ele ficou meio receoso porque ele não tinha visto. E aí nessa ocasião, ele era 

um dos que estava lá assistindo, que ele viu a primeira vez um violino tocando samba, 

assim, com uma galera que ele adorava. Ele falou: “Cara! Caramba! Que legal e tal. 

Violino pode tocar samba.” Pra ele foi uma surpresa, e ele é músico, né? Aí depois 

que eles aceitaram. (Pimenta, 2017)    

O excerto da entrevista de Guilherme Pimenta mostra o violino no meio popular urbano 

como uma novidade para as pessoas em geral, e, inclusive, para os músicos profissionais 

envolvidos neste meio que ainda não estão acostumados com essa abordagem do instrumento 

na música popular urbana. Aparentemente, na sua percepção preconcebida, quando o violino 

surge num grupo musical, estamos lidando com um instrumento que é utilizado 

prioritariamente nas salas de concerto, em ambientes que tratam da música de tradição 

europeia. Quando um músico, como o caso de Guilherme Pimenta, apresenta a possibilidade 

de integrar o violino num contexto da música popular, pode causar certo estranhamento. De 

acordo com o seu testemunho e interpretação, criou-se uma sensação de desconfiança porque 

os seus interlocutores, envolvidos nos circuitos de produção e consumo de música popular 

do Rio de Janeiro, não concebiam com naturalidade essa possibilidade.  

O exemplo descrito acima pelo instrumentista sobre sua tentativa de mostrar o seu trabalho 

com o violino mostra um pouco da visão dos próprios instrumentistas da música popular no 

Rio de Janeiro, que desconheciam a possibilidade da convivência com o violino na música 
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popular urbana. Por um momento, os músicos populares rejeitavam o violino por entender 

que aquele contexto não era propício para o desenvolvimento de sua linguagem. 

Corrobora com o depoimento de Guilherme Pimenta (2017), uma entrevista do violinista 

Nicolas Krassik concedida a Rádio Cultura no Rio de Janeiro, à época, no lançamento de 

seu disco “Odilê, Odilá”. Durante a entrevista, o violinista cita alguns pontos que 

favoreceram a sua inserção no mercado de música popular urbana no Brasil. Segundo ele, 

uma de suas vantagens residia no fato de que o violino era pouco utilizado no terreno popular 

urbano. Ele ainda observa que os artistas deste meio, como os cantores, e também os 

instrumentistas, não estavam acostumados com o violinista que sabe improvisar, e isso 

facilitava a apresentação de seu trabalho, funcionando como um diferencial. Vejamos o 

depoimento do violinista: 

A primeira coisa é o fato de eu realmente amar tocar música brasileira, de eu me 

enturmar com as pessoas, de fazer contato, e tal. Mas o fato de tocar violino não é 

um pequeno detalhe. É uma coisa que não é tão comum aqui no Brasil. Tem nomes 

de pessoas que tocam violino, o Nóbrega, por exemplo, o Ricardo Herz, de São Paulo, 

e teve o Fafá Lemos. Mas o violino não é muito presente na música popular e na onda 

do improviso. Eu sou músico de jazz, então acho que tem muita gente que se 

interessou pelo meu trabalho por isso. Cantores me chamam pra tocar porque sabem 

que eu vou improvisar também, não vou só ler uma partitura. Eu vou poder trazer 

uma coisa pessoal também. No violino não é uma coisa muito comum, então eu 

ganhei muitos amigos com isso. (Krassik, 2009, p. 3). 

Sobre essa questão, percebe-se que, no passado, a visão sobre a presença do violino na 

música popular urbana também era limitada. Este fato, aponta a existência de tensões que 

atestam para fronteiras socioculturais que possam explicar questões levantadas no texto 

jornalístico do início desse tópico, na entrevista de Nicolas Krassik (2009), e no testemunho 

do violinista Guilherme Pimenta (2017). Para António Augusto (2008) e Ana Cristina 

Werneck (2013), nos séculos passados, existiram delimitações estruturadas por uma classe 

hegemônica em favor das práticas estrangeiras eruditizadas, em detrimento dos costumes 

locais, muitas vezes adotados pelas classes consideradas menos favorecidas.  

Para elucidar essa questão, em primeiro lugar será preciso localizar a sociedade brasileira 

com relação aos costumes que poderiam ser encontrados no século XIX. A partir do 

momento em que a Corte Portuguesa se instalou no Brasil, em 1808, houve grande 

disseminação de pensamentos estruturantes para a construção de uma sociedade nos moldes 
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eurocêntricos. O regime imperial criou várias instituições artísticas para reforçar o poder 

simbólico no âmbito sociocultural e influenciar diretamente o pensamento da época. 

Podemos observar a influência do modelo europeu na citação abaixo: 

Gilberto Freyre, ao examinar a sociedade brasileira do século XIX, verifica que a 

chegada de D. João VI inicia um processo de reeuropeização marcado 

primordialmente pela franca subversão dos hábitos lusos. A substituição através dos 

moldes sobretudo ingleses e franceses, seja por assimilação, imitação ou coerção, se 

verificou de forma intensa e abrangente especialmente no Rio de Janeiro. Essa prática 

fez, nas palavras do autor, “empalidecer em nossa vida o elemento asiático, o africano 

ou o indígena, cujo vistoso de cor se tornara evidente na paisagem, no trajo e nos 

usos dos homens”. São detectadas mudanças no vestuário – formas e cores, nos 

hábitos alimentares, no ensino, no estilo de construção de residências e edifícios 

públicos. (Taborda, 2004, p. 119). 

As mudanças ocorridas no século XIX na sociedade brasileira voltaram-se subitamente para 

os referenciais que eram estabelecidos pelos países do norte, da Europa, em detrimento de 

suas referências próprias e locais. Pontes (2012) afirma que a música de concerto foi afetada 

diretamente pela chegada da família real.  Segundo ele, no âmbito da atuação nos terrenos 

religiosos e profanos, “a vinda da família real portuguesa no século XIX ofereceu vantagens 

substanciais ao desenvolvimento da música no Brasil (...) e propiciou um grande avanço em 

todos os campos da cultura, (...) mas a música foi a arte mais privilegiada” (Pontes, 2012, p. 

11). 

Nesse contexto musical havia uma preocupação com relação à intensificação do gosto do 

público pelas práticas da música urbana que despontaram no fim daquele século. Augusto 

(2008) afirma que, para a burguesia, essas músicas urbanas faziam parte de uma revolução 

dos costumes, “ameaçando” o “bom gosto” musical e a moralidade pretendida pela elite 

letrada. Por conta disto, vimos emergir cenários que delineavam uma sociedade erudita-

burguesa que defendia uma modelagem social balizada nas tendências das cidades urbanas 

europeias. 

O discurso de moralidade como base da arte, ou da arte como possuidora de uma 

essência moral, refletia diretamente os anseios de uma sociedade que buscava 

sobremaneira distinguir-se como culta e, portanto, detentora dos quesitos básicos a 

ser recebida no âmbito das nações civilizadas. A arte não só “amaciaria os gostos”, 

como formaria cidadãos que, dentro de um projeto civilizatório voltado para 

estetização do cotidiano, pudessem integrar a ordem que se estabelecia: a ordem 

cortesã, estimuladora da boa moral e da doçura dos costumes. (Augusto, 2008, p. 57). 
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Logo após a Proclamação da República houve grande interesse da parte intelectual da 

sociedade em sincronizar as tendências locais aos ideais europeus. Sendo assim, buscou-se 

direcionar o pensamento da época com as nações mais desenvolvidas do continente europeu, 

aspirando a vivenciar o desenvolvimento obtido pelos países que, por meio do colonialismo, 

dominavam grandes partes do mundo. É importante notar que esse foi um dos traços 

característicos da mentalidade da época, uma mentalidade devedora do positivismo francês, 

teorizado por Auguste Comte, que se apoiava numa ideia de “progresso” da humanidade e 

da civilização. De resto, esta é uma das palavras que ficou inscrita na bandeira do Brasil, 

adotada em 1889, em sintonia com esse pensamento. Essas medidas foram tomadas para 

que, após a desvinculação de um regime imperial, a República não ficasse desprovida de 

referenciais ou suscetível às manifestações locais, que eram consideradas um retrocesso 

(Augusto, 2008). 

A ressonância desse discurso refletia-se nas políticas do governo que, por exemplo, 

transformou o antigo Conservatório Imperial (1841–1890) em um Instituto Nacional de 

Música (1890 –1937) em janeiro de 1890, por meio do Decreto 143. Essa alteração esteve 

centrada em uma procura pela modernização dentro de um governo que financiava as 

instituições que adotavam o modelo europeu. Esses fatos trouxeram algumas mudanças 

como, por exemplo, na direção do Instituto, que passou a ser gerido pelo professor e 

compositor Leopoldo Miguez, responsável pela transição e reestruturação do formato dos 

métodos de ensino e conteúdos programáticos que foram balizados a partir dos programas 

de conservatórios europeus. Esses métodos abarcavam a estética europeia, tendo sido 

adotados nos principais conservatórios europeus e aplicados massivamente pelos professores 

(Augusto, 2008).  

Desde a sua implantação nos sistemas de ensino e na vida musical urbana no Brasil, o violino 

permanece solidificado, assim como seus instrumentistas, no conhecimento difundido pela 

tradição da música de concerto. Dessa forma, o violino, influenciado por uma estética 

hegemônica, prevaleceu sobre as práticas locais, mesmo em localidades com um meio 

musical variado, visto que essa abordagem formal foi reforçada por intermédio de 

parâmetros técnicos elaborados na Europa. Liderados por Baillot, professores como 

Rodolphe Kreutzer, Pierre Rode, Jakob Dont, dentre outros, desenvolveram seus métodos 

de ensino. Observa-se que esses métodos não levaram em consideração, por exemplo, as 
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técnicas de arco que os violinistas utilizavam no período barroco, em danças que se 

aproximavam de acentuações presentes em meios mais populares (Fiaminghi, 2009).  

Como veremos a seguir, a prática de performance do violino dentro da música popular 

urbana deriva de uma relação que se desenvolveu entre os próprios músicos com a educação 

formal, baseada na escrita musical, e a atividade predominante em orquestras e teatros com 

a música local de tradição oral, das ruas dos centros urbanos que se formavam ao fim do 

Regime Imperial. Esses músicos eram considerados adeptos de uma prática marginal que 

não se misturava com as esferas culturais mais elitizadas, pois elas não estavam centradas 

em permanecer nos ideais europeus, pois priorizavam as manifestações populares (Augusto, 

2008; Vermes, 2015). 

Em fins do século XIX, o Rio de Janeiro abarcava uma população miscigenada composta 

por mais da metade de negros e mestiços e cerca de vinte e cinco por cento de estrangeiros. 

Nesse cenário se formava um contexto que possuía músicos que circulavam pela música de 

concerto e pela popular urbana (Vermes, 2014). Também foi nesse momento que começaram 

a surgir gêneros de música popular nos centros urbanos. A capital da República apresentava 

um meio musical variado com ambientes delimitados, onde se poderia encontrar a música 

europeia produzida nas capelas, teatros e clubes frequentados por membros da elite. 

Enquanto isso, nas ruas ou nos teatros populares frequentados pelas classes mais baixas 

como o de São Januário, percebia-se que gêneros populares tomavam forma por meio dos 

músicos que utilizavam as melodias vindas dos teatros mais nobres como atrativo para o 

público subalterno (Werneck, 2013). 

Mas como a possibilidade de convivência com estes gêneros não foi bem recebida pela classe 

dominante da sociedade, eles buscavam cercear algumas práticas populares, pois estas não 

estariam alinhadas com as tradições do velho continente. Mesmo assim, essa população 

urbana crescia e era caracterizada por uma classe média composta por trabalhadores, 

funcionários públicos, pessoas em geral que não se identificavam com as opções culturais 

elitizadas da classe dominante. Essas pessoas frequentavam o centro urbano carioca porque 

não se identificavam com as tendências culturais que despontavam, como é o caso da classe 

operária que não se interessava pela estética erudita proveniente da burguesia, e, também, 

não se reconhecia na cultura musical dos negros. Diante desse novo cenário de urbanização, 
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algumas classes procuravam se ajustar às possibilidades que surgiam, como veremos a 

seguir: 

Tinhorão registra o processo de nacionalização sonora pelo choro, visto aqui, como 

uma ampliação das práticas musicais dos grupos de música de barbeiros, das bandas 

e liras que exerciam a função de “fornecedores” de música nas festas públicas. 

Substituindo os barbeiros – negros e mestiços – apareciam os pequenos funcionários 

de serviços públicos e de empresas particulares, como aquelas da área de transporte 

urbano, iluminação pública e da produção de gás. Nesta linha, o autor conduz seu 

pensamento a respaldar sua definição do choro, como uma expressão das classes 

“média e baixa” da sociedade do final do séc. XIX. Classes essas, que por não mais 

se identificarem com a música dos negros, nem tampouco compreenderem a música 

erudita da classe “superior”, formatam uma produção condizente com seu gosto e 

gesto social. (Augusto, 2008, p.5). 

Apesar de constatarmos uma associação majoritária do violino com a música de concerto, 

essa configuração passou por mudanças no processo de seu contato com a cultura brasileira. 

Observa-se que, mesmo com a adoção de uma linha de pensamento eruditizada, o 

instrumento também se difundiu no cenário da música popular urbana. Em oposição à 

tendência vigente da época e não estando presente nas escolas de ensino formal, vimos 

emergir a performance do violino na música popular urbana que era frequentemene 

associada com a música de barbeiros ou até mesmo relacionando essa atividade com a rabeca 

(Werneck, 2013). 

O interesse pontual de alguns músicos no âmbito da música popular, portanto, já 

estava difundido. O fato de um violinista desta época - ainda que não profissional - 

desejar participar de um “forrobodó, maxixe ou chinfrim” atesta que, embora não 

fosse o instrumento muito difundido na música popular urbana nascente - por ter 

estatisticamente número bastante reduzido na documentação sobre o tema -, de fato 

conviveu com esta cultura e, de alguma forma, tais instrumentistas proporcionaram 

uma maneira e uma habilidade para realizar esta inserção. (Werneck 2013, 49). 

O trânsito dos instrumentistas que conquistavam formação tradicional e seguiam para a 

música popular tornou-se recorrente, e foi dessa maneira que, no século XX, surgiu uma 

tradição na música popular urbana para instrumentos como, por exemplo, o piano, a flauta e 

o violão (Almeida, 1999; Garcia, 2006; Taborda, 2004). Nesse processo, os violinistas 

também estabeleceram contato com a música popular urbana em cidades como o Rio de 

Janeiro e São Paulo, descortinando um trânsito que ocorria através da prática dos violinistas 

que atuavam em ambos contextos (Vermes, 2015). Corroborando com Vermes (2015), 

Werneck (2013) destaca que do ponto de vista histórico e social não temos como saber se a 
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prática de performance do violino na música popular urbana deriva de uma mistura entre as 

práticas populares e tradicionais ou se ainda de uma alternância entre elas. (Werneck, 2013). 

A pesquisadora Elizabeth Travassos destaca o campo de forças dentro da concepção musical 

brasileira nessa época, mostrando que a distribuição de pensamentos que poderiam guiar o 

trajeto da música no Brasil possuía a seguinte disposição; a “alternância entre reprodução 

dos modelos europeus” e a “descoberta de um caminho próprio de um lado, e a dicotomia 

entre erudito e popular, do outro” como sendo forças que disputaram a concepção da noção 

de música no Brasil. Essas forças ganharam notoriedade por estabelecerem com frequência 

discussões sobre esta temática (Travassos, 2000, p. 7). 

Duas linhas de força tensionam o entendimento da música no Brasil e projetam-se 

nos livros que contam sua história: a alternância entre reprodução dos modelos 

europeus e descoberta de um caminho próprio, de um lado, e a dicotomia entre 

erudito e popular, de outro. Como uma espécie de corrente subterrânea que alimenta 

a consciência dos artistas, críticos e ouvintes, as linhas de força vêm à tona, 

regularmente, pelo menos desde o século XIX. Mobilizadas por dinâmicas culturais 

mais amplas, de que a música é parte, ou fermentadas no campo musical, com energia 

para vazar sobre outros domínios da cultura, elas se manifestaram de maneira 

dramática em alguns momentos da história. (Travassos, 2000, p. 7) 

Corroborando com Travassos, Baia (2011) sugere o acréscimo de outra linha de tensão: 

modernidade em oposição à tradição. Segundo ele, esta terceira via de força se relaciona 

com as outras duas propostas por Travassos, mas esta “tem relevância por si só e é uma 

questão que continua na ordem do dia, tal a quantidade de discursos e manifestações práticas 

vinculadas às ideias de “raiz” e de “autenticidade” oriundas do campo de produção nos dias 

atuais.” (Baia, 2011, p. 23). 

Colocando em perspectiva o violino no Brasil, essa terceira linha de força sugerida por Baia 

(2011), modernidade em contraposição à tradição, pode auxiliar na compreensão das 

relações que se desenvolveram ao longo da história do instrumento no contexto da música 

popular urbana. Para abordar essa temática que gera visões conflitantes, entendo ser 

necessário contar com as entrevistas extraídas para essa pesquisa. Esses dados poderão nos 

mostrar se os artistas entrevistados convivem ou não com alguma espécie de resíduo 

dicotômico. 
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Mas o fato é que o cenário mostra uma falta de comunicação entre as grandes tradições 

representadas pela escola de ensino formal, e também por parte dos intelectuais da época, 

com relação à prática performática envolvendo qualquer estética oriunda de pequenas 

tradições locais que fossem consideradas como outra (Burke, 2010). Esse posicionamento 

essencialista contribuía para um rompimento epistêmico e criava uma espécie de fronteira 

social que dificultava o diálogo entre as práticas erudita e popular.  

Quando falamos de música popular urbana, nota-se que alguns músicos filiados à música de 

tradição europeia também estabeleciam vínculos com ela, mesmo em discussões veiculadas 

pela imprensa da época, através da qual alguns profissionais da música e teatro consideravam 

a prática adotada pela população subalterna, de reprodução das melodias encontradas na 

‘música séria’, como um retrocesso (Augusto, 2008). A tensão dicotômica pode ser 

considerada superada para alguns autores, mas, do ponto de vista social, ainda encontramos 

claramente a separação destes contextos, como retratado no excerto acima. 

Por meio de reportagens, entrevistas, excertos e bibliografias em geral, vemos como a 

presença do violino dentro da música popular urbana ainda está limitada porque, durante 

muito tempo, foi senso comum que, por causa de sua conotação com um campo ligado à 

música de concerto, o violino não deveria circular no ambiente da música popular urbana. 

Essa postura pode ter contribuído para a não existência de uma tradição do violino no cenário 

popular, resultando automaticamente em um grande desconhecimento desta prática.  

Obviamente, dentro deste percurso histórico, os violinistas não conviveram somente com 

uma perspectiva antagônica da performance que envolve o violino na música popular urbana. 

Esta tese procura demostrar que o cenário onde algumas ligações significativas ocorreram 

para o violino, misturava ambientes de diversidade cultural que em um primeiro momento, 

geravam uma espécie de tensão na sociedade, por conta da tradição que dava suporte às 

performances de instrumentos como o violino em terrenos como o da música de tradição 

europeia. Mas como veremos abaixo, essa prática assume significado à medida que se 

relaciona com a cultura local. (Travassos, 2000) ; (Augusto, 2008).  

Procurei relatar aspectos históricos que se relacionam com a presença do violino como 

instrumento ainda não pertencente ao meio da música popular urbana no Brasil. Temos 

poucos relatos, mas alguns datam inclusive do século XVIII, com o violino sendo utilizado 
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nas ruas em eventos populares (Isidoro, 2013); do século XIX com a música de barbeiros e 

também apresentações em teatros populares (Werneck, 2013; Vermes, 2015); e nos séculos 

XX e XXI, com larga atuação e desenvolvimento dos primeiros solistas do violino na música 

popular urbana (Silva, 2005; Fillat, 2018). 

 

3.2. (Re)estabelecendo percursos 

Neste tópico tratarei da aproximação dos artistas entrevistados com a música popular. As 

experiências descritas são diferentes entre si, porque elas foram mediadas por episódios que 

destacavam momentos dentro da formação musical de cada um, enquanto delineavam-se 

pontos subjetivos que foram determinantes no trajeto deles para este contexto. Procura-se 

ainda entender como os percursos modelam diferentes experiências entre os artistas e a 

música popular urbana.  

A partir de uma mudança na percepção dos próprios violinistas sobre esta música, será 

possível perceber, nos tópicos futuros que tratarão em específico sobre a temática de 

identidade, uma ligação entre os trajetos que foram abordados de forma singular de acordo 

com a interação subjetiva de cada indivíduo com o meio. Como exemplo do que já ocorreu 

no passado com Fafá Lemos, que migrou da música de concerto para trabalhar em contextos 

populares, atualmente, surgem cada vez mais instrumentistas que estão se interessando pelo 

violino no domínio da música popular urbana. Alguns estão optando por trabalhar 

exclusivamente nesta área, enquanto outros preferem conciliar suas atividades com outros 

terrenos. A primeira narrativa de percurso é a de Guilherme Pimenta: 

Eu tinha um violão em casa porque minha irmã estudava no mesmo conservatório 

que eu fui estudar anos depois, ela não continuou. Então eu peguei o violão dela e 

comecei meio que a aprender sozinho, assim. Tirar os acordes sozinho. Ver meus 

amigos tocando na escola e tocar junto e tal. E aí, do violão eu fui pro baixo elétrico. 

Toquei em banda de rock por alguns anos, assim. E aí, depois, aos 16 anos, quando 

eu fui entrar pro conservatório (...) curioso que na verdade eu queria tocar violoncelo, 

mas não tinha professor de violoncelo, aí eu: “Ah, vou fazer violino mesmo, que é o 

que tem de mais parecido e tal”; e fui entrando nesse meio. Eu acho que ainda no 

início, eu acho que eu ainda dialogava um pouquinho com a música popular, assim, 

porque eu ainda tocava um pouco de violão, tocava um pouco de baixo, assim. 

Sempre tentei fazer um pouquinho dos dois... é... e um momento que eu me lembro 

que foi um pouco que uma ruptura pra mim, assim, que foi no primeiro festival de 



 

110 

 

música que eu fui fazer em Juiz de Fora... não sei se eu vou me lembrar o ano... foi 

no início de 2000, assim... não sei se foi 2003, 2004, uma coisa assim... acho que eu 

nem tinha ido pra BH ainda. Eu me lembro de compor algumas coisas, assim, quando 

eu estava tocando violino. Compor, tentar compor coisas eruditas mesmo. Escrever 

quartetos, escrever minueto pra violino, esse tipo de coisa. E nesse primeiro festival 

que eu fui fazer, eu me lembro que eu levei coisas minhas pra tocar na aula né? E o 

professor não quis ouvir, falou: “não, eu quero ouvir coisa de compositor mesmo e 

tal, coisa séria, não sei o quê.” Eu lembro que isso pra mim, inconscientemente, foi 

meio que um... Um choque, uma barreira que estava sendo estabelecida assim. Não 

foi meio que consciente, mas eu fui percebendo que não tinha muito espaço pra fazer 

esse tipo de coisa. E aí, à medida que eu fui entrando mais nesse meio da música 

erudita, que eu cheguei em BH e entrei pra universidade – que na época pra mim era 

uma coisa deslumbrante, assim, ver aquela estrutura e tal, que era desconhecida pra 

mim, ver aquelas pessoas tocando daquele jeito, e tal – então eu vi que não tinha 

muito espaço pra esse tipo de coisa, né? E que se eu fosse fazer aquilo tinha que ser 

de uma forma muito intensa e muito séria, que eu não podia pensar em outras coisas. 

(Pimenta, 2017) 

No relato acima, percebemos que Pimenta considera que o início de sua experiência musical 

aconteceu na música popular. De forma autodidata, ele conta que ensaiava acordes no violão 

com a finalidade de poder tocar na banda de rock de sua escola, mas ele se estabeleceu no 

grupo tocando baixo elétrico, antes de ingressar no ensino de música formal. Neste 

momento, ele ingressa no Conservatório de Montes Claros, aos 16 anos de idade, com o 

objetivo de estudar violoncelo, porém a escola não tinha um professor, o que o levou a optar 

pelo estudo do violino.  

Enquanto se dedicava à aprendizagem do instrumento, ele conta que tentou conciliar suas 

atividades com as práticas populares, até o ponto em que percebeu que a sua produção jamais 

poderia dialogar com o novo ambiente em que estava adentrando. Como vimos no capítulo 

dois, o entrevistado relata esse momento em sua vida como uma ruptura de algo que ele 

muito valorizava, a música popular, que foi o seu primeiro contato com a linguagem musical, 

mas que havia sido desencorajado a seguir pelos dois universos por um professor de violino 

durante um festival.  

Como Guilherme havia se interessado pelo violino e também pela sistematização de seus 

estudos, decidiu se ajustar à música erudita que, naquele momento, exigia mais tempo e 

aprofundamento no domínio da sua estética. Mas como ele descreve a seguir, posteriormente 

o contato com outro campo foi determinante para a definição em sua carreira.  
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Quando eu estava me formando, eu conheci um pessoal lá de BH, que é uma família 

que eu praticamente entrei pra essa família, e eles tinham um grupo chamado 

Camarão de Ramo, que é uma galera que eu tenho muito apreço por eles até hoje. E 

eu comecei a frequentar muito a casa deles e a tocar muito com eles... tocar na noite 

mesmo, profissionalmente e tal. Isso foi logo antes de ir pros Estados Unidos. 

Quando eu estava fazendo que me veio o insight de que era isso que eu queria fazer, 

que era com isso que eu me identificava, era isso que me dava mais prazer. Então pra 

mim foi um pouco um impasse, porque eu estava indo pros Estados Unidos pra 

estudar violino erudito, tinha ganhado uma bolsa, com muito esforço... é... mas não 

era pra esse meio que eu estava querendo ir. Mas eu meio que encarei aquilo como 

uma oportunidade de estudar mais e crescer mais tecnicamente, e, quando eu 

terminasse, na minha cabeça quando eu terminasse eu ia voltar e ia fazer o que eu 

queria, investir na minha carreira como músico popular. E foi o que aconteceu. E aí, 

quando eu voltei, eu fui pro Rio. E eu já fui com esse foco de mergulhar mesmo 

porque eu sabia que lá estavam grandes músicos que eu admirava já bastante, e que 

estavam trabalhando com muita intensidade, e que eu ia poder beber da fonte de 

várias coisas que eu já estava consumindo antes. Então foi muito importante essa ida 

pro Rio. E foi muito benéfico pra mim em todos os sentidos, profissional, pessoal e 

tal. (Pimenta, 2017) 

O relato acima mostra como o violinista reencontra a música popular por meio de um convite 

para frequentar rodas de choro na cidade de Belo Horizonte. Mediado pelas memórias 

iniciais de seu aprendizado com a música, que aconteceu ainda num processo informal, 

Guilherme passa a desenvolver intenso trabalho com o violino na música popular, 

frequentando inclusive aulas direcionadas ao ensino da linguagem popular. Nos Estados 

Unidos, ele conta que, enquanto cursava o mestrado em performance musical, teve contato 

com a música popular por intermédio de outro violinista brasileiro, Luís Mascaro, que 

também realiza trabalhos neste campo. 

Pimenta ainda destaca que não consegue compreender o motivo pelo qual o violino não 

desenvolveu consistência técnica, histórica e interpretativa no contexto da música popular 

no Brasil. Ele cita diversas outras culturas em que o instrumento conseguiu se desenvolver 

em outros meios. Em sua análise, ele entende que o trajeto do violino popular no Brasil ainda 

não foi desbravado, e a resistência por parte dos próprios músicos pode ser considerada como 

fator determinante para a consolidação desse quadro. Vejamos o excerto de entrevista de 

Guilherme Pimenta: 

A gente vai em outras culturas, nos Estados Unidos, por exemplo, o violino, ele está 
muito presente na música popular, né. Na música country, no bluegrass, no jazz 

também tem bastante violino já. Tem escolas que ensinam violino jazz lá, né, nos 

Estados Unidos. Então, eu acho que na história do instrumento nos Estados Unidos, 



 

112 

 

por exemplo, os violinistas conseguiram levar esse instrumento pra outros meios que 

não a sala de concerto e o meio formal da música erudita. Você vai pra cultura cigana, 

a mesma coisa. Pra cultura árabe, a mesma coisa. Pra cultura popular francesa, tem 

muito violino também. Então a gente vai pra várias outras culturas e a gente vê que 

o violino, nesses meios, ele saiu um pouco da sala de concerto, ele foi pra outros 

ambientes. Ele conseguiu se expressar de outra forma, que não da forma europeia, 

assim, né. E aqui no Brasil, eu acho que esse caminho não foi feito e eu não consigo 

enxergar outro motivo que não por culpa dos músicos que foram meio que não se 

interessando por isso, né. Porque os flautistas foram, os violonistas foram muito, 

tanto que se criou o violão brasileiro, que é uma referência, né. Inicialmente não era 

um instrumento brasileiro, mas que hoje tem, o violão brasileiro tem grandes 

instrumentistas que são referência mundial. Acho que... esse é um caminho a ser 

desbravado, porque ele não foi feito hoje. A gente ficou nesses moldes da escola 

europeia, e... temos muito poucas referências do que seria o violino popular. Podia 

ser um campo muito maior e muito mais explorado. (Pimenta, 2017). 

A violinista Carol Panesi fala que sua transição da música de concerto para a popular urbana 

ocorreu com naturalidade porque, segundo ela, sempre teve a intenção de trabalhar com a 

música popular. No caso de Panesi, ela conta que sempre esteve muito bem direcionada pelo 

seu professor de violino. Em meio aos seus estudos ela montou um grupo de música cigana, 

o Roda Romani Trio, e, com esse grupo, atuou bastante como solista numa modalidade 

chamada gypsy jazz.  

Com o passar do tempo a violinista percebeu que não haveria espaço para desenvolver suas 

habilidades dentro da música popular. Ela conta que seu professor sempre apoiou seu 

trabalho e via na música popular um campo a ser desbravado. Esse contexto motivou sua 

aproximação com a Orquestra Itiberê20, onde ela passou dez anos se apresentando em várias 

regiões do Brasil e no exterior, realizando muitas gravações e consequentemente 

desenvolvendo sua linguagem dentro da música popular nacional (Panesi, 2018). 

Como as escolas ainda não ofereciam a opção de violino popular, alguns instrumentistas 

apontaram dificuldades em se manter na música erudita após despertar interesse por outro 

contexto musical. Na sua experiência, Guilherme Pimenta sentiu-se privado de qualquer 

contato com outras expressões, principalmente quando começou a frequentar festivais 

focados na música de concerto. Já no que diz respeito ao aprendizado musical no violino e 

às práticas conjugadas na música popular, eles descrevem episódios diferentes. Carol Panesi, 

                                            

20 Ver capítulo 2 no tópico 2.5. 
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por exemplo, conta que encontrou incentivo na figura de seu professor para seguir estudando 

música popular. Ainda como exemplo de uma visão moderna acerca dessas duas práticas, 

temos o testemunho de Ricardo Herz quando relata o comportamento da sua professora: 

A minha professora, Elisa Fukuda, ela sempre respeitou e ela sabia que eu estava 

fazendo isso com seriedade. Ela até hoje vai nos meus concertos. As pessoas às vezes 

pensam: “Nossa, a Elisa é muito séria, ela não vai gostar disso.” Mas ela gosta. 

Inclusive ela foi agora no meu concerto com o Quarteto da Cidade [de São Paulo], 

me ligou depois e falou: “Nossa, muito legal. Vocês tem que gravar isso aí.” Tipo, 

ela gosta mesmo, sabe? (Herz, 2017) 

O violinista Nicolas Krassik descreve um processo similar ao de Ricardo Herz ainda quando 

estudava violino no Conservatório de Paris. No momento em que buscava novas referências 

porque se interessava por outros gêneros de música, ele encontrou o violino no jazz na figura 

de ícones da música francesa, e isso lhe abriu uma nova porta para sua carreira. Vejamos seu 

depoimento: 

Eu descobri a música popular, o jazz, através do Didier Lockwood. Eu tinha escutado 

o Grapelli, já tinha escutado o Jean-Luc Ponty, duas referências até mais antigas que 

o Didier Lockwood, mas quem mudou a chave na minha cabeça foi o Lockwood, 

quando eu o vi na televisão tocando jazz rock, fusion, né. Tocando violino elétrico 

com banda, com guitarra, baixo, teclados e tudo mais. Eu fiquei apaixonado porque 

eu escutava rock, eu gostava muito de rock. Eu queria ser guitarrista, sempre falo 

isso. Então eu vi esse cara fazendo isso com o violino de uma forma genial. Ele 

faleceu faz pouco tempo, infelizmente. Mas foi uma revelação, pela energia que ele 

tinha tocando, o suingue, o fato de descobrir que o violino podia ser isso também. 

Então, isso fez com que quando eu chegasse no final da minha formação, me formei 

e tal, e eu fiz um curso de verão, que era preparatório pra esse concurso na Escola 

Superior, só que não em Paris, em Lyon, porque lá o limite de idade é um pouco 

maior. Acho que eu tinha que ter 21 anos pra entrar. O nível era muito parecido. Era 

um alto nível de conservatório mesmo, menos prestigioso no papel do que Paris, mas 

de alto nível mesmo. Eu fiz esse curso de verão, e nesse curso encontrei um cara que 

tocava viola e tocava piano, e, no piano, ele tocava jazz. Nos intervalos das aulas a 

gente se encontrava e tocava, eu tinha um livro do Charlie Parker, coisas que eu 

estudava sozinho, de ouvido, e ele tocava, e a gente começou a tocar junto. Aí o 

professor que eu estava apresentando o repertório, começando a pensar, a me sentir 

desanimado, não muito motivado com isso. Eu cheguei numa aula e falei uma coisa: 

“olha só, eu não vou fazer o concurso, não vou entrar nessa escola, eu vou ser 

violinista de jazz.” Aí ele olhou pra mim e falou: “sério? Mas que legal! Isso é ótimo. 

Eu estou achando que vai ser bom pra você isso. Você já toca?” Aí eu falei: “Toco, 

inclusive estou tocando com um menino aqui.” “Então na apresentação final do curso 

de verão você vai se apresentar tocando jazz, em vez de apresentar um clássico.” Eu 

falei: “tá bom, vão bora.” E foi muito legal. Isso é uma historinha que é engraçada, 

porque no dia seguinte do concerto de final de curso saiu uma matéria no jornal, e 

tinha duas fotos, uma de uma menina de 15 anos, tocando, sei lá, Mozart, alguma 
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coisa de Paganini, e tal, e a outra foto era eu, tocando jazz. Isso, simbolicamente, foi 

importante pra mim, foi como se falasse: “oh, desse jeito alguém viu você.” Se eu 

tocasse música clássica ninguém ia tirar foto, do lado daqueles fenômenos que 

estavam lá. Eu pensei que talvez fosse um sinal dizendo vai lá, talvez tenha um 

futuro. Uma brincadeirinha que eu sempre faço e que a gente gosta de sair no jornal, 

afinal, quando a gente é músico, artista, a gente quer ter uma matéria, a gente quer 

que falem bem de um disco, e tal. Eu tive a minha primeira matéria nessa época, 

matéria entre aspas, foto, né, e pronto. Aì eu fiz uma escola de jazz, estudei um ano 

nessa escola, que se chama CFM, de Centro de Formação Musical, que era a única 

escola de jazz, na época, que tinha violino, professor de violino. Eu passei um ano lá, 

foi sensacional. Eu aprendi muita coisa com esse professor sobre suingue, sobre 

técnicas de arco, arcadas pra adaptar o violino ao fraseado de jazz, do bebop, que era 

o que eu estudava com ele. Aí eu tinha curso de harmonia, tinha curso de percepção 

musical. Harmonia eu não fiz muito, tinha feito no conservatório e aprendi o resto 

mais nos livros e ouvindo, né. Percepção musical, tinha curso de tocar em prática de 

conjunto. Foi lá que eu conheci os primeiros músicos que a gente montou uma banda, 

um quarteto. Aí foi. Foi um ano super interessante, me dediquei somente a isso. 

Escutava jazz todo dia. Eu pegava discos na discoteca da cidade. Em cada bairro de 

Paris você pode se inscrever, e com uma inscrição você vai em todos, e pegava 4 

vinis por discoteca, igual biblioteca, mas levava discos. Eu gravava em casa. Pegava 

uns 8, 10 discos, escutava, gravava em casa, estudava, então eu escutava os 

improvisos, repetia, reproduzia. Então, eu passei um ano fazendo isso. Nesse ano, ou 

no ano seguinte, já comecei a trabalhar com música popular, com jazz.  (Krassik, 

2018)  

O violinista Nicolas Krassik conta a importância de um diálogo com a música popular que 

ocorreu enquanto ele fazia um curso específico voltado para música de concerto, visando 

sua preparação para ingresso no Conservatório de Lyon. A experiência de tocar jazz com o 

seu amigo violista ao piano, na apresentação final do evento, trouxe uma nova perspectiva, 

incentivada pelo professor do curso, juntamente com toda a repercussão positiva divulgada 

em mídia sobre a apresentação. Esse evento foi marcante para o violinista que a partir dessa 

experiência não só ganhou mais alento como aprofundou os seus estudos em música popular. 

As situações variadas nos mostram uma relação mais saudável entre Carol Panesi, Ricardo 

Herz e seus professores, pois eles tiveram uma olhar contemporâneo quando abordaram as 

linguagens relacionadas à formação de seus alunos. Krassik descreve apenas o diálogo com 

o professor do curso acerca da música popular (Krassik, 2018). Guilherme Pimenta mostra 

desconforto com um professor de um curso por conta de um processo menos saudável do 

ponto de vista do diálogo sobre outras possibilidades musicais, num país que se destaca pela 

sua diversidade, mas que em alguns contextos tem dificuldade de valorizar outras práticas, 

principalmente aquelas que se originam dentro de nossa própria cultura (Pimenta, 2017).  
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A motivação que levou os violinistas Nicolas Krassik e Ricardo Herz a perceberem melhor 

outro campo estão ligadas às novas possibilidades de expressão que encontraram nessa 

linguagem. O encontro de Krassik com a música popular permitiu que ele vivenciasse outras 

experiências, facilitando o seu contato com outros universos como, por exemplo, a música 

brasileira. Ricardo Herz trilha um caminho para perseguir uma maneira de realizar o suingue 

brasileiro no violino. Com a referência de um quarteto americano que na sua visão executava 

os gêneros populares de forma abrasileirada, ele iniciou um período de pesquisa para 

desenvolver melhor sua linguagem na música popular. Panesi estruturou um trajeto 

projetado desde o início dos seus estudos musicais, enquanto Pimenta traçou um percurso 

de reencontro com as práticas populares. 

 

3.3. O momento atual do violino na música popular brasileira e a 

consolidação de um público 

A primeira pergunta que poderia ser feita a respeito deste tópico seria: existe um público 

interessado no violino dentro da música popular urbana no Brasil? Com base em minha 

observação durante a pesquisa de campo, testemunhei algumas ocorrências significativas 

que foram relatadas nas etnografias de performance no trabalho de campo. Em um show do 

violinista Nicolas Krassik, no Circo Voador na cidade do Rio de Janeiro, escutei duas garotas 

que estavam sentadas atrás de mim comentando sobre a banda que fazia o show de abertura. 

Após uma hora e meia de show, elas diziam que a banda estava tocando bem, mas que para 

elas já estava bom, pois elas vieram mesmo foi para ver o Nicolas Krassik. 

No dia seguinte ao espetáculo, estava revisando minhas anotações e percebi que o 

comportamento dessas garotas parecia similar ao de outras pessoas. Eu fui um dos primeiros 

espectadores a adentrar o local do espetáculo. Após escolher um assento concentrei a minha 

observação na estrutura do lugar, que é redondo, possui três andares e se assemelha a uma 

estrutura de espetáculos de circo de metal, e, também, nas outras pessoas que adentravam o 

local. Como eu me instalei no último andar da estrutura, percebi rapidamente quando Nicolas 

Krassik entrou na arena com seu violino ainda no case. Então, percebi que ele deu alguns 

passos no local e parou para conversar com algumas pessoas. Em seguida andou mais um 
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pouco e novamente parou com outras pessoas. Esse episódio ocorreu sucessivamente até que 

eu mesmo resolvi descer, me apresentar a ele e conhecê-lo pessoalmente. 

Quando me aproximei percebi que outras pessoas que estavam aguardando o início da 

apresentação notaram a presença de Krassik e começaram a ir em sua direção. Enquanto eu 

estava em uma fila que havia se formado, notei que ele atendia com atenção e paciência a 

todas as pessoas e a mesma coisa se repetiu comigo. Após esse fato, notei que muitas pessoas 

estavam ali para assistir ao show do Nicolas Krassik. Essa constatação não deve ser 

concebida como óbvia porque, naquela noite, o show era vendido como Nicolas Krassik e 

Geraldo Azevedo, e, por isso, imaginei que muitas pessoas estariam ali para ver e ouvir o 

Geraldo, consagrado compositor, cantor e violonista brasileiro.  

A minha observação permitiu constatar a existência de um público significativo que tem 

conhecimento sobre o violino na música popular urbana do Brasil e acompanha o trabalho 

desses artistas. Sobre isso, descrevo ainda outro fato que ocorreu durante o show e que me 

chamou muito a atenção. Em vários momentos do show em que o violinista executava um 

improviso, surgiam grupos de pessoas que gritavam repetidas vezes o nome de Nicolas. 

Esses acontecimentos levantam a questão de como ocorre a relação entre os violinistas que 

tocam música popular urbana e o seu público, algo que é diametralmente oposto nos 

contextos de conceros sinfônicos ou de música de câmara, em que os ouvintes não se 

manifestam durante a performance. Seguindo adiante, o testemunho de Guilherme Pimenta 

coloca o seu ponto de vista sobre sua relação com o público: 

Eu acho que a questão da não-formalidade foi muito importante. Eu me lembro de 

ter rolado uma identificação muito grande. Aí, de novo fazendo aquela comparação 

de como as coisas são separadas e não precisavam ser. O meio erudito é muito formal. 

É muito ritualístico a questão de você ir pra uma sala de concerto. Você tem que estar 

vestido de uma forma, você não pode bater palma entre um movimento e outro, você 

tem que levantar, e todas essas coisas que foram criadas por motivos que a gente não 

sabe, sejam lá quais forem, mas que não precisa ser desse jeito porque é uma coisa 

muito antiga e foi criada por uma sociedade que não é a sociedade que existe hoje. 

Às vezes a gente vê ocasiões em que isso é um pouco quebrado, e o efeito que isso 

tem, quando você leva música erudita pra rua, por exemplo, ou pro ambiente que as 

pessoas não estão acostumadas a ouvir a música erudita, ou coisas que as pessoas 

podem dialogar mais com música, tipo concerto didático ou outras coisas que a gente 

já fez, né. De as pessoas terem o contato mais próximo com os músicos, de não ficar 

aquela separação. Então eu acho que isso é uma questão que a música popular tem 

muito a ensinar, né, isso da informalidade. Você estar em qualquer lugar e você poder 

tocar com um grupo de pessoas que você não conhece a qualquer momento. Isso é 
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uma coisa muito legal que rola na música popular e que poderia rolar na música 

erudita também. Acho que por causa disso, a troca com o público e com as pessoas 

que estão assistindo é diferente. Na música popular eu sinto que é um pouco mais 

envolvente e torna a coisa um pouco mais direta, assim, sabe? Não que um seja 

melhor que o outro, mas é muito diferente você estar tocando numa sala de concerto, 

em um teatro com todo mundo sentado te assistindo e você estar tocando numa casa 

noturna com as pessoas dançando, sabe? Que é um pouco o que a música erudita 

fazia, na época dos compositores que a gente gosta hoje e tal, há uns séculos atrás. 

Era uma música feita para as pessoas dançarem também e que foi se perdendo. As 

pessoas não dançam mais esse tipo de música, não pode dançar. É uma coisa muito 

formal, eu não posso participar disso. Eu não posso participar nem batendo palma de 

um movimento pro outro. Então eu acho que essa aglutinação de pessoas na música 

popular é muito legal porque fica um compartilhamento, não sei se essa palavra seria 

a melhor, mas fica um compartilhamento mais legal. Não é tão separado. Não é palco 

e plateia. É todo mundo. Eu acho que a música é isso. (...) É muito legal a gente ver 

esse efeito que causa, que eu acho que é de uma forma mais direta. Realmente eu 

estou contribuindo, essa pessoa está feliz com o que eu estou fazendo. Olha só, ela 

está dançando, ela está gostando e tal. É muito possível disso acontecer no meio 

erudito. (Pimenta, 2017). 

A opinião de Guilherme Pimenta é muito parecida com a do violinista Ricardo Herz, que 

compreende que sua performance pode conectar os artistas e seu público. Ambos os artistas 

trabalharam com a música de concerto e tiveram bastante experiência com toda a ritualística 

que envolve uma apresentação em um contexto mais formal. Vejamos a seguir o depoimento 

de Herz, que tocou inclusive na Jazz Sinfônica de Campinas, um grupo que trabalha com 

músicas populares que são arranjadas para a Orquestra Sinfônica: 

Quando eu vi o gostinho daquele público mais descontraído, sem aquele negócio de 

que não pode bater palma entre movimentos, essa coisa assim muito... Eu adorei isso. 

Acho que foi muito bom. Esse negócio de não pode bater palma entre movimento 

também fez parte de uma elitização da música. Porque ele não existia na música 

erudita, até um tempo, e foi sendo criado isso aí. Essa coisa da música erudita ser... 

tipo... você vê o concerto do Liszt, eles eram famosos, você via o cara, meu, urrar, 

jogar luva pro meio da plateia. O cara era um popstar. Paganini era um popstar. Então, 

até pouco tempo, a música de concerto não era tão elitizada assim, na verdade. Era 

pra uma elite, mas tinha muita gente do povão que ia, e não tinha esses protocolos 

todos da música erudita. Então quando eu vi na música popular isso aí, me 

influenciou muito. Me influenciou muito. De fazer show, interação, de me 

movimentar. Um negócio que me influenciou muito foi eu poder ter minha própria 

voz, eu tocar o que eu escrevi. Eu ser muito... eu ter influência no que eu vou fazer, 

não ter que seguir um maestro ou ter que seguir uma composição. Mas esse gostinho 

aí da música popular foi totalmente determinante. (Herz, 2017) 

Na visão desses artistas, a performance pode ser utilizada como uma ferramenta para 

conectar os músicos e seu público de uma forma mais abrangente, que não se limite apenas 
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ao som, e também com interações de ambos os lados. Essa questão é recorrente nos discursos 

apresentados anteriormente e, também, no depoimento da violinista Carol Panesi. Apesar de 

não ter realizado apresentações no contexto da música de concerto, ela se considera uma 

espectadora com condição de opinar sobre diferenças entre os públicos que assistem 

apresentações eruditas e populares.  

Bom, eu nunca me apresentei pro público em contexto erudito. Eu vou falar mais da 

minha sensação de estar no palco com a música que eu faço, que é a música popular, 

e como espectadora da música popular e da música erudita. Normalmente, no 

contexto erudito, as coisas são um pouco mais rígidas, com uma seriedade um pouco 

diferente. Não é que não tenha seriedade na música popular, claro que tem. Claro que 

a gente precisa ser rígido pra estudar, ter disciplina, tudo isso. Mas eu acho que tem 

uma cultura, que ainda permanece um pouco, já melhorou muito, de que ... na música 

erudita, tem que ser mais rígido, e que as coisas tem que ser muito... não sei se 

quadrado é a palavra, mas é uma coisa muito menos aberta. Teoricamente você teria 

menos liberdade. Acho que isso está mudando. Cada vez mais isso vai se abrindo, 

tanto de um lado quanto do outro, mas eu sinto que ainda tem uma separação muito 

grande, né, e isso chega pro público também. Então, você vai assistir um concerto 

erudito, você prepara seu espírito de uma maneira diferente, aquela coisa mais 

tradicional, de preto, todo mundo de partitura, uma postura um pouco diferente. Aí, 

normalmente, na música popular já tem um outro contexto, né. Eu sinto uma 

liberdade total. Eu falo normalmente, do jeito que eu falo, do jeito que eu estou 

falando aqui, eu me comunico com o público. Não existe uma distância tão grande, 

né. Eu acho que quanto mais a gente incluir o público com a gente, fica mais fácil 

essa troca. E eu posso cantar, posso fazer o que eu quiser. O que dá vontade, eu faço. 

Eu não tenho uma rigidez nesse sentido, de ter que estar sentada, com uma partitura 

na frente, de preto, com uma postura definida, eu posso fazer o que me dá vontade, e 

tudo isso vem junto com a coisa do espetáculo. E o espetáculo é um conjunto, é o 

visual, é a maneira com que a pessoa toca. (Panesi, 2018). 

Há uma concordância notável nas percepções dos artistas de que o ambiente da música de 

concerto é mais rígido e formal. Essa ambientação não é tratada com positivismo, mas sim 

caracterizada por Herz como produto de uma elitização da música erudita. Todos os 

violinistas apontam para a importância da interação entre a música que eles realizam e o 

envolvimento do público presente. Outro ponto levantado é a possibilidade de 

movimentação, tanto do público como dos artistas. Ricardo Herz (2017) entende a 

naturalidade da dança em suas apresentações, Nicolas Krassik (2018) considera que a dança 

pode ser responsável pela otimização de sua performance.  

Bom, eu quase não trabalhei com música clássica, né. Eu tocava na orquestra do 

conservatório, quando era estudante. Depois teve uma mini orquestra que se criou 

com ex-alunos do conservatório. Uma vez ou outra fiz uma substituição numa 
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orquestra, depois fui pro popular e não voltei. Então eu não tenho experiência 

profissional de apresentação de música clássica. Só me lembro que, quando eu era 

mais novo, eu falava pra minha mãe que eu não queria tocar na orquestra porque eu 

não gostava de terno e de gravata. Isso é uma diferença, uma diferença visual. 

Quando se toca música popular, não quer dizer que você vai chegar de qualquer jeito, 

mas pode chegar de qualquer jeito. Na música clássica você não bate palmas entre 

dois movimentos de um concerto. Termina, dá um silêncio e começa o outro, e parece 

que ninguém gostou (risos). Eu fico incomodado, com vontade de bater palmas. Todo 

mundo bate palmas no final. Quando a gente faz um show de jazz, ou de música 

popular, tem gente que às vezes bate palmas no meio da música. Bater palmas de 

aplaudir, ou bater palmas no ritmo. Às vezes complica um pouco a nossa vida, mas... 

Tem gente que canta. Eu gosto de fazer releitura de músicas cantadas. Ultimamente 

eu toquei várias vezes o João e Maria, do Chico Buarque, que eu gravei, e eu deixei 

em alguns momentos a plateia cantar porque era muito bonito. Ninguém faz isso num 

concerto de música clássica. Então, aproxima e eu acho lindo. Eu falo. Tem um 

microfone, eu falo das músicas, faço piada, vou encontrar o povo depois pra 

conversar. Quem comprou CD quer um autógrafo pra assinar. Então, tem um contato 

que eu acredito ser maior também, na música popular. Tem uma aproximação, uma 

coisa mais festiva, de forma geral. Isso que eu gosto. Gosto de tocar num lugar 

pequeno com barulho. Com respeito, mas com um pouquinho de barulho, eu adoro. 

As pessoas dançando quando eu toco, eu acho lindo. Em teatro, às vezes eu falo, 

gente, quem quiser dançar forró, agora é a hora. Aí tem uma galera que levanta, às 

vezes, nas laterais do teatro e começa a dançar. O forró está pegando fogo na Europa. 

A galera está dançando muito. Tem vários professores espalhados e pegou. É uma 

moda que pegou. Espero que ela dure porque, falando como francês, o francês não 

está acostumado a dançar junto né. Teve uma época que tinha a lambada, mas era 

muito técnico, tem a salsa, que é muito técnica também. E o forró, que também tem 

técnica, pode-se dançar com menos técnica. No Nordeste não se dança com técnica, 

basta dançar com suingue e com vontade. Aqui no Sudeste, se misturou mais com a 

dança de salão, então tem coisas que ficaram mais complexas. Mas, pro francês, até 

as coisas de dança de salão, de gafieira, interessaram e essa aproximação de dançar 

junto com uma coisa sensual, mas também não é Zouk, não é tão exagerado assim. 

Pra nossa cultura, é um ritmo mais fácil de entender do que o samba, por exemplo. 

Ritmicamente é mais fácil entender baião do que samba, então, necessariamente, é 

mais fácil de dançar. A galera abraçou a causa, muito legal. Eu descobri, inclusive, 

que eu já voltei a tocar na França umas poucas vezes, já toquei bastante na Europa 

com o Yamandu Costa, com o Gil, algumas vezes com o meu trabalho, mas eu 

sempre achei que minha porta pra voltar pra Europa eram os festivais de jazz. 

Ultimamente, eu percebi que é o pessoal do forró que me conhece. Então eu tenho 

que ir lá atrás dessas pessoas e fazer esse trabalho também de forró que eu adoro e 

tem um público crescendo muito lá fora. (Krassik 2018).  

Tal como referiu-se, Nicolas Krassik prefere os ambientes mais informais das suas 

apresentações na música popular urbana e descreve, inclusive, episódios de interação com o 

público, por meio do microfone, durante as apresentações. O envolvimento com o público 

também parece ser considerado determinante para o violinista que destaca como a 
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participação através da dança interage positivamente nas suas performances no Brasil e 

noutros países do exterior. Na posição de um violinista estrangeiro, ele conta que a dança foi 

um recurso fundamental para a compreensão dos ritmos brasileiros. 

Em seu livro Music as social life, Thomas Turino enumera quatro possibilidades de observar 

a música que se diferenciam do trivial. Geralmente, a observação tradicional passa pela 

categorização em tipos de música, seus gêneros, estilos, dentre outros. O olhar analítico 

proposto por Turino (2008) está ligado a singularidades que podem surgir em determinados 

campos. Utilizando a teoria de campo social de Pierre Bourdieu, ele refere-se ao domínio da 

performance participativa e apresentacional para analisar as possibilidades de representação, 

as interações sociais, regras e valores do campo da música ao vivo. As outras duas 

possibilidades enumeradas são música de alta fidelidade e música artística de estúdio. Mas 

estas não serão abordadas nesta tese. 

De acordo com o autor, a indústria fonográfica colaborou para que obtivéssemos uma visão 

da música enquanto objeto, experimentando muitas vezes apenas relações estritas que 

envolvam uma utilização da música voltada para o capital ou entretenimento, como comprar 

um disco, baixar uma música ou adquirir ingresso para um show. Na performance 

participativa, Turino (2008) delimitou uma maneira de observar o ato musical no qual 

podemos pensar as apresentações dos violinistas populares urbanos no Brasil, dialogando 

com interações sociais que são mencionadas pelos violinistas nas entrevistas, como a 

possiblidade de comunicação com o seu público, quando observa-se as representações que 

surgem das interações sociais dentro de um fazer musical.  

Por exemplo, durante o trabalho de campo, realizei observação de um show do violinista 

Ricardo Herz que aconteceu na cidade de São Paulo, no bairro Pinheiros, na casa de 

espetáculo Jazz nos Fundos. No final da apresentação, Ricardo e o trio que já tinham tocado 

a última música decidiram tocar mais uma, e o violinista convidou ao palco um saxofonista 

paulista. Antes do início da música era possível ouvir Ricardo dando as diretrizes da música 

para o saxofonista JP como forma e outras combinações da música, palavras de Ricardo: … 

“nós vamos começar você observa e segue”.  

Com uma música com temática nordestina e extremamente dançante, o grupo dominou a 

plateia, que dançava e acompanhava a música, que se chama Segura!, com muito 



 

121 

 

entusiasmo. Na seção final dessa música, aconteceu um dos momentos musicais mais 

apoteóticos que tive a oportunidade de presenciar ao vivo. O público já estava 

completamente em sintonia pela música que exalava do palco, com improvisos e uma magia 

que só a performance ao vivo pode proporcionar. Todo mundo queria dançar, o saxofonista 

JP ealizou um super improviso que se desmembrou em diálogos entre os músicos, 

principalmente violino e sax. Ricardo procurava um momento para conduzir a música ao 

fim, mas JP não permitia a conclusão da seção de improviso, até que o violino se rendeu e 

decidiu acompanhar com muita movimentação por parte de Ricardo Herz que lembrava até 

um guitarrista de Rock.  

Quando ele conseguiu conduzir a música ao fim sax e violino resolveram improvisar frases-

arpejos na dominante do acorde. Esse momento parecia uma troca de versos entre 

repentistas; fato é que a música não queria acabar e, em seguida, dessas frases-arpejos logo 

surgia uma outra melodia que já podia ser identificada. Daí a sincronia do público ficou tão 

grande que eles começaram a cantar Pau de arara, de Luiz Gonzaga. Violino e sax 

imediatamente começaram a tocar a música, e o público começou a bater palmas para 

acompanhá-la. O restante do trio começou a tocar, então o público começou a dançar e o 

salão foi tomado por um êxtase que presenciei em poucas vezes na vida. A música se desfez 

em improvisos, microfrases, até que Ricardo terminou com a última frase da música anterior. 

O público em êxtase foi ao delírio e parecia agradecer pelo show e pela sensibilidade dos 

músicos, que sentiram o momento e proporcionaram uma experiência estética diferenciada 

para todos os que estavam presentes naquele lugar. Ao final do show cumprimentei o grupo 

e, em conversa com Ricardo, percebi que a falta de envolvimento do público no início do 

show o incomodara um pouco, mas ele ficou bem satisfeito com a sintonia do público na 

parte final do show. 

Essa parte da etnografia revela como a música pode se tornar um elemento de grande 

interação entre os participantes e os participantes em potencial. As relações que surgem em 

decorrência da interação e da sociabilidade da música em uma apresentação como a descrita 

acima, em que as pessoas estavam congregadas juntas em um mesmo local, algumas 

dançando, outras aproveitando o espetáculo e pessoas simplesmente socializando, todas 

essas foram arrebatadas pelo improviso final, que gerou um grande coro na música Pau de 
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arara de Luiz Gonzaga, junto com uma grande euforia da audiência na conclusão desta 

música. 

Nas apresentações dos quatro violinistas tive a oportunidade de registrar momentos da 

performance participativa em que relações adquiriam significado como a relatada em minha 

etnografia. Como as apresentações que observei ocorreram com os violinistas e seus grupos, 

consegui observar elementos da performance apresentacional, como algumas concepções 

técnicas, interpretativas e artísticas que eram apresentadas ao público. Em todas as 

apresentações observei que, principalmente durante a improvisação, os artistas revelavam 

ao público, o refinamento de seu domínio técnico e interpetativo do violino, bem como da 

linguagem da improvisação na música popular urbana. (Turino, 2008). 

Conquerwood (2002) dialoga com a proposta de Turino (2008), além de demonstrar a 

relação entre o movimento do corpo e a performance, pois, na sua visão, o movimento do 

corpo também é considerado performance. Em seu artigo, ele discute também a importância 

de não subjugar o conhecimento proveniente de uma cultura não formal. Nicolas afirma ter 

muita identificação com o forró, e conta que tem a ver com o prazer que descobriu “ao 

dançar, que influenciou até no seu jeito de tocar violino. Eu acho que eu toco melhor violino 

porque eu aprendi a dançar; eu me soltei, você esquece a dificuldade, seu corpo relaxa e tudo 

flui melhor” (Krassik, 2010).  

 

3.4. Desconstrução de uma narrativa  

 

3.4.1. Referências do passado no presente: o papel de Fafá Lemos 

Enquanto realizava minha pesquisa de campo fui surpreendido durante a entrevista com 

Ricardo Herz, quando ele me disse que no início de sua carreira não conhecia o trabalho de 

Fafá Lemos. Apesar da surpresa, este fato serviu para corroborar as informações de vários 

autores que relatam os obstáculos para encontrar dados sobre a história do violino na música 

popular urbana no Brasil, por eles ainda se encontrarem em um volume muito incipiente. O 

próprio artista cita essa dificuldade: 
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Nunca tinha ouvido falar do Fafá Lemos. Eu já tocava música popular há muito 

tempo, quer dizer, desde 95 que eu tocava e fui gravar em 2004, e nunca tinha ouvido 

falar do Fafá Lemos. Ninguém tinha me falado sobre esse cara. Fui conhecer depois 

que eu gravei esse disco, começaram a me perguntar se eu tinha influência do Fafá 

Lemos. O Dominguinhos gravou nesse disco e ele até botou numa frase, ele falou: 

“Ah, eu já toquei com muita gente, com o Fafá Lemos.” Eu falei: “nossa? é tem o 

Fafá Lemos”, mas eu fui ouvir, fui procurar coisa e não era fácil achar, porque 

naquela época não tinha ainda muita internet, quando eu comecei, né. Eu criei o meu 

primeiro e-mail em 99, quando eu fui pra fora do Brasil. Já existia internet, mas 

YouTube não existia ainda. Quando foi que começou a existir YouTube, não sei. Mas 

não era fácil igual é hoje. Você tinha que achar um disco, achar CD, e do Fafá Lemos 

eu não achava disco. Não era igual hoje. Hoje em dia você acha fácil, sempre tem 

alguém falando do Fafá Lemos, mas não tinha muito. (Herz 2017). 

A violinista Carol Panesi também relata que quando começou a tocar violino no meio 

popular desconhecia a história do violino nesse domínio e tampouco sabia da existência de 

Fafá Lemos. Após sua entrada no grupo Itiberê, ela disse que começou a pesquisar e 

encontrou referências à figura de Lemos, sobre o Trio Surdina, e sentiu-se encorajada, já que 

alguém já havia gravado um disco e criado uma representação violinística popular no 

passado (Panesi, 2018). 

O fato de Herz indicar que houve uma mudança no acesso às informações que se referem a 

esta temática está diretamente relacionado com o crescimento significativo dos estudos, nas 

últimas décadas, que se direcionam para as investigações no campo da música, 

especialmente naquela conotada com a música popular no Brasil e no mundo. (Neder, 2010; 

Rohr, 2018). A contribuição dessas pesquisas servirá para resgatar os trabalhos de artistas 

que outrora foram esquecidos pela falta de acessibilidade aos registros que, durante muito 

tempo, ficaram restritos às suas instituições de origem como, por exemplo, os arquivos das 

rádios. A internet colabora para exposição dessas informações e as pesquisas participam 

realizando o resgate histórico e a transmissão do conhecimento que vem sendo adquirido.   

Em geral, Fafá Lemos não foi referência para a maioria dos entrevistados, primeiramente 

pelo desconhecimento de sua história. Como aponta o violinista Nicolas Krassik, temos 

pouca representação do instrumento na música popular. Para Krassik, Lemos possui uma 

representação: “O violino é pouco presente na MPB, mas tem algumas referências, sim. Nos 

anos 50, teve o Fafá Lemos, ele tocava entre outros com Garoto e Chiquinho do Acordeom 

e o Trio Surdina.” (Krassik, 2010). Mas dentro do cenário popular urbano atual, seu estilo 

não é o que influenciou Krassik diretamente em seu trabalho. 
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Eu adoro Fafá Lemos, escutava o Trio Surdina, enfim, é maravilhoso, mas é como 

escutar o Grapelli. É uma estética, pra mim, que não é minha, que nunca foi minha. 

Eu toquei um pouquinho de jazz manouche, mas eu não tocava imitando o Grapelli. 

Eu sou um violinista que procurou mais tocar com menos vibrato, menos glissando. 

Eu sou mais inspirado pelo Jean Luc Ponty do que pelo Grapelli e Fafá Lemos. E eu 

só conhecia essa referência. Me apresentaram, no início. Eu amei, escutei. Gravei 

uma música do Fafá Lemos no meu primeiro disco em homenagem, e tal. Também 

não toquei da forma que ele toca porque é uma linguagem diferente. Então, eu não 

tinha referência no instrumento, as minhas referências foram de outros instrumentos, 

que nem no jazz. (Krassik, 2018) 

No excerto de entrevista abaixo, Pimenta observa que houve uma lacuna temporal entre a 

geração do passado e o movimento atual, e isso pode estar relacionado com a intensidade ou 

a forma como o trabalho desses artistas do passado foi disseminado na sociedade. Guilherme 

Pimenta demonstra a relevância de Fafá na história do violino popular propondo que esse 

seria o ponto de ligação mais significativo entre o passado e o movimento violinístico que 

está acontecendo hoje, no Brasil, na música popular urbana. 

Eu acho que um é muito continuação do outro. Essas referências antigas, eu acho que 

teve um pouco de... tem uma grande lacuna entre os dois. Porque se você pensar, 

esses grupos são da década de 50 e 60 e as outras referências que a gente tem são de 

hoje. Então, por muito tempo ninguém fez mais. Então eu enxergo esse caminho do 

violino popular um pouco como continuação disso que foi feito há 40 anos atrás e 

que podia continuar a ter sido feito, mas por algum motivo não foi. Então eles meio 

que estão pegando o bastão que o Fafá está passando agora. A gente está pegando 

esse bastão que está sendo passado agora. Pra mim, não é tão diferente no jeito de se 

fazer, porque o Fafá, apesar de ele ter sido o primeiro, ele realmente fazia muito bem, 

ele realmente tinha um sotaque muito brasileiro no jeito de tocar violino. A questão 

dele assoviar e cantar, ele cantava muito bem, acho que isso contribuiu muito pro 

violino popular que ele desenvolveu. Você via que era uma coisa que realmente 

estava ali dentro dele. Na história dele, ele teve um caminho erudito também, mas 

você vai ouvir ele cantando, ele assoviando, você vê que era uma coisa natural pra 

ele, tocar o violino daquele jeito e tal. (Pimenta, 2017) 

Guilherme Pimenta aponta uma lacuna entre a geração das décadas de 1950 e 1960 e os 

violinistas atuais, oriundos das primeiras décadas deste século no violino popular urbano. 

Mas a história do violino na música popular seguiu de forma pontual após a geração do 

século passado com a ocorrência de instrumentistas solistas como os violinistas Kuka e Zé 

Gomes, ambos mencionados no capítulo 2, que atuaram nas décadas de 1970 e 1980, tendo 

o seu trajeto pouco conhecido e estudado. Salientamos que, nesse contexto, como veremos 

abaixo, o violino na música popular teve uma redução no protagonismo que havia 
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conquistado, justamente no período em que se consolida o surgimento das emissoras 

televisivas (Werneck, 2013). 

Essas companhias desenvolveram novas políticas que privilegiavam os grupos que 

destacavam seus cantores, criando uma outra abordagem por conta da inovação que surgia 

através do advento da imagem trasmitida. Antigamente as pessoas escutavam a voz do seu 

personagem predileto pelo rádio e, agora, além da voz, o público se depara com a figura 

projetada do seu artista. De forma diferente da década de 1920, e em consonância com outras 

épocas, a música cantada continuava a ser protagonista mas, agora, há a diferença de que os 

instrumentistas assumem cada vez mais o papel secundário de meros acompanhadores. 

(Werneck, 2013). 

Na época de Fafá Lemos, como vimos anteriormente, o rádio foi o principal veículo de 

comunicação massiva no país, atingindo seu auge na metade do século passado. O apoio do 

governo brasileiro para com a Rádio Nacional propiciou a popularização não apenas de 

gêneros populares, mas também dos grupos e seus artistas que interpretavam a música 

popular brasileira. Notamos que, na visão de Guilherme Pimenta, a geração atual de 

violinistas que trabalham com o violino na música popular urbana “continua um trabalho” 

que foi realizado algumas décadas atrás (Pimenta, 2017). Esse vínculo pode ser descrito 

como o recebimento direto de uma herança musical que foi estruturada pelos artistas da 

época. 

Quanto ao desconhecimento de Fafá Lemos e do seu trabalho, pela parte de alguns artistas, 

podemos atribui-lo à fala de comunicação e admiração entre violinistas associados ao 

universo da música sinfônica, ópera e música de câmara e os violinistas que atuam no quadro 

de música popular urbana contemporânea. A violinista Carol Panesi acrescenta que 

“infelizmente esses dois contextos não dialogam, apesar de que a situação está melhorando.” 

Ela entende que as escolas de ensino formal, principalmente as universidades, precisam estar 

mais receptivas à aceitação desses outros contextos. Ela conta ainda que decidiu prestar 

provas ao vestibular para uma Licenciatura porque não estava interessada na abordagem 

especializada oferecida por um curso de Bacharelado em instrumento. Ela relata que “nesses 

15 anos de dedicação à música popular, encontrou muito preconceito, mas hoje em dia 

existem mais profissionais com interresse em uma aproximação com esse universo” (Panesi, 

2018). 
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Ricardo Herz analisa essa questão pelo prisma da atualidade, destacando um crescimento na 

aceitação do violino como instrumento integrado na música popular urbana contemporânea. 

Segundo ele, a seriedade no trabalho dos artistas é um testemunho a favor do 

desenvolvimento que está ocorrendo. Também o preocupa a questão relacionada à aplicação 

de um juízo de valor que desmerece a atividade do violinista que se dedica à música popular.  

Então, eu acho que a aceitação dentro do meio erudito também está crescendo. Eu 

acho que a galera vê que o cara é sério. Eu não sei como é fora desse meio, porque 

esses caras são meus amigos de infância também. Por exemplo, o pessoal do quarteto 

não é meu amigo de infância e eles também curtiram. Falaram: “... foi muito legal 

fazer esse concerto com você. A gente aprendeu muita coisa. A gente quer fazer mais 

coisa.” Acho que esse preconceito, de que a música erudita é o que importa e que a 

música popular é menos, acho que ele está sendo um pouco quebrado. Eu acho que 

é muito importante que as pessoas que fazem música popular sejam sérias, nesse 

sentido. Porque se o cara é esculhambado, faz qualquer coisa, os caras vão falar: “ah, 

música popular é besteira.” Se o cara faz um negócio direito, os caras vão falar: “pô, 

música popular não é só besteira, né.” Eu luto por isso, de sempre falar: “ó, é fácil? 

Então faz aí.” Ah, é mais fácil... não é, o buraco é bem mais embaixo. Herz, 2017). 

No início da citação acima, Ricardo Herz destaca de forma positiva a melhoria na aceitação 

de seu trabalho pelo público da música de concerto. Obviamente que a própria evolução 

desse quadro aponta para um foco de resistência facilmente identificável nos depoimentos 

de Carol Panesi e Guilherme Pimenta, tal como no de Herz, que indica que isso “está sendo 

um pouco quebrado”. Apesar de entender que hoje essa questão está mudando, os poucos 

relatos indicam que este cenário ainda precisa superar algumas barreiras. No caso do violino 

popular, existe um avanço neste terreno, mencionado pelo próprio Ricardo Herz que indica 

uma superação desse tipo de fronteira, mas fica claro que essa questão não foi totalmente 

suprimida pelas colocações de Pimenta (2017; 2018). Vejamos ainda o ponto de vista de 

Nicolas Krassik que é francês radicado no Brasil. 

Tem um abismo, que é um problema, eu não vou dizer igual no mundo inteiro porque, 

por incrível que pareça, o Brasil é um país que tem uma cultura popular 

extremamente rica, é um dos poucos países onde o violino nunca entrou, sem ser a 

rabeca. Vamos diferenciar violino de rabeca, apesar de serem instrumentos primos. 

A rabeca é um violino brasileiro, então, o violino popular existiu muito pela rabeca. 

Mas como violino mesmo, ele foi tocado muito pouco, teve o Fafá Lemos. Mas a 

gente não tem muito registro, e quase nada de violinista solista, como temos de 

cavaquinho, de bandolim, flauta, saxofone, percussão, violão, em se fala, o violino 
não tem. Na França tem música popular, na Irlanda, na Grã Bretanha, na música 

judaica, na música árabe, na música indiana. Muitos países tem o violino como 

instrumento importante na música popular, no Brasil não tem. Porque, eu não faço a 
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menor ideia. Só sei que os professores de música clássica, de forma geral, aqui e fora, 

tem uma resistência com a música popular. Sempre tem aquela coisa de achar que é 

uma coisa mais simples, inferior, pra algumas pessoas. Que é fácil, é só bater o pé e 

rebolar um pouquinho que você já toca música popular e não consideram a 

quantidade de coisas que tem que se estudar pra tocar música popular em um nível 

decente. Pra saber improvisar, ter noções de ritmo, de harmonia, de estéticas 

diferentes. É muita coisa pra estudar. Deveria, na minha opinião, ter uma 

obrigatoriedade de se estudar isso nas escolas de música. Espero, um dia, poder ter 

uma escolinha que apresente as duas coisas, o lado clássico e o lado popular. Tem 

uma separação, não sei porquê. Não é todos os instrumentos mesmo, no violino é 

isso, o modelo é a música europeia. Tem que saber tocar Mozart, tem que saber tocar 

Bach, e a música daqui se torna uma coisa menos importante. (Krassik, 2018). 

A visão de Krassik sobre o violino na música popular urbana no Brasil é interessante porque 

se trata de um europeu que estudou violino dentro de uma tradição de ensino musical do 

Conservatório, que privilegia a leitura musical e os repertórios históricos, e hoje este europeu 

trabalha no domínio da música popular urbana contemporânea. Ele compartilha da opinião 

de Pimenta (2017) quando pontua que o violino tem espaço na popular de vários outros 

países, mas “não entrou na cultura popular do Brasil”. Assim como Herz, também cita a 

resistência por parte de alguns violinistas que consideram o violino popular mais fácil e 

concorda com Panesi (2018) a respeito da separação que ele conta não entender porque isso 

ocorre aqui e também no exterior. Ele indica que seria importante que as escolas de ensino 

de música formal adotassem o ensino de música popular para o violino. Inclusive esta 

sugestão de Nicolas Krassik aparece em uma entrevista de alguns anos atrás (Krassik, 2010). 

  

3.4.2. Outros instrumentistas e músicos internacionais: referências 

tangenciais  

As referências são tratadas como destaque nesse tópico porque elas podem revelar detalhes 

importantes na formação dos artistas e na delimitação de um estilo de execução e abordagem 

para a performance do violino na música popular urbana. Por outro lado, para compreender 

a abordagem destes artistas do repertório musical, por exemplo, designado pela música 

nordestina, é importante conhecer a sua relação com a rabeca, uma vez que este instrumento 

mais arcaico e tradicional, relacionado com o violino, está presente na música dessa região 

do Brasil. Esta pode ser uma pista para a compreensão da abordagem e das fontes de 

inspiração dos violinistas urbanos ligados à música popular.  
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Outro fator a considerar encontra-se na própria história do violino na música popular do 

Brasil, que teve seu auge na década de 1950, mas que não conseguiu estruturar um 

movimento consistente no tempo. Analisando diversas entrevistas dos violinistas 

encontraremos uma grande variedade de referências aos aspectos que, na sua óptica, 

influenciaram as suas práticas. Em geral, as referências nos mostram um pouco da 

construção desse novo vocabulário técnico interpretativo para o violino. Guilherme Pimenta 

comenta sobre as suas preferências nos excertos abaixo: 

A gente ficou nesses moldes da escola europeia, e... temos muito poucas referências 

do que seria o violino popular. Podia ser um campo muito maior e muito mais 

explorado, mas por conta desse... Essa tradição, esse fator histórico, é uma coisa 

nova, ainda. Apesar de que teve pessoas, como Fafá Lemos, que começaram a fazer 

isso na década de 50. E acho que, eu encaro um pouco o violino popular brasileiro 

como o não violino, por conta disso. Eu acho que as pessoas que... conseguiram fazer 

essa proposta de uma forma mais autêntica, mais genuína — e aí a gente cita o Fafá 

Lemos como grande precursor, e depois a gente tem essas grandes referências atuais, 

que são o Ricardo Herz e o Nicolas Krassik. (Pimenta, 2017) 

O violinista Guilherme Pimenta entende que um motivo que contribuiu para que o Brasil 

não produzisse muitas referências para o violino no campo da música popular pode estar 

relacionado a uma “visão monolítica” que privilegie a utilização do violino apenas na música 

de concerto (Fiaminhgui, 2009). Por isso, Pimenta (2017) enxerga a história do “violino 

popular” como sendo “uma coisa nova ainda” e que existe a possibilidade de tornar todo 

esse campo algo “muito maior e muito mais explorado”. Mesmo com toda uma tradição 

dominante da música de concerto, o violinista aponta para a grande contribuição dos 

instrumentistas do passado— em especial, Fafá Lemos na década de 1950. Na sua visão, 

Lemos atuou como um grande precursor. Hoje, Ricardo Herz e Nicolas Krassik são suas 

“grandes referências atuais”. Parece que as poucas referências dentro da música popular 

urbana brasileira levaram Guilherme a observar outros contextos, como veremos a seguir:  

Tem um violinista que eu sou muito fã nos Estados Unidos, inclusive depois eu tenho 

que te mostrar umas coisas dele, que é o Christian Howes. Ele é um cara muito legal 

também porque ele veio do violino erudito. Ele começou no Suzuki muito novo, 

tocou violino erudito por muito tempo. É legal a história dele, porque ele também 

teve esse clique assim de mudar pro violino jazz e, atualmente, ele é um dos grandes 

educadores do mundo, porque ele desenvolveu um material muito legal. Ele dá 

workshops no mundo inteiro, assim. É... tem o trabalho dele como solista, toca com 

vários grupos de jazz, assim. Ele tem a metodologia dele. (...) Então eu assisto muita 

coisa dele, ele tem muita coisa na internet, né, sobre improvisação, sobre violino. (...) 

Então tem esse, nos Estados Unidos tem outros violinistas que eu gosto também, que 
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desenvolveram bastante essa linguagem. Os professores da Berklee, tem o Jason 

Anick que é muito legal também, que é um dos professores da Berklee. Na França 

tem o Didier Lockwood, que é uma das grandes referências do violino jazz mundial 

e fundou acho que uma das primeiras escolas de improvisação de jazz pra cordas. É 

um instituto dele que tem aulas de outros instrumentos também, mas que tem vários 

professores de violino popular e é um trabalho muito legal. Eu tenho amigos que 

estudaram lá. O Ricardo, inclusive, passou por essa escola também. Que eu me 

lembre agora esses são os nomes mais fortes, mas eu sempre tenho descoberto novos, 

fora do Brasil principalmente. É bem legal você ver as referências nesses outro estilos 

também. (Pimenta, 2017) 

Guilherme Pimenta destaca o trabalho do violinista americano Christian Howes21 que é um 

violinista norte americano que cresceu na cidade de Columbus, Ohio. Recebeu educação na 

música de tradição europeia e decidiu se tornar um violinista de jazz. Hoje, Howes é um dos 

violinistas de jazz mais aclamados em todo o mundo.  Foi ex-professor associado da Berklee 

College of Music como inspiração para o seu próprio trabalho. Como Howes estudou durante 

muito tempo o violino, com vista a uma preparação de instrumentista de orquestra ou solista, 

e depois resolveu voltar os interesses musicais para o mundo do jazz, Guilherme considera 

o violinista uma referência. Howes também atua no campo do ensino, criando projetos 

significativos como Workshop and Festival Creative Strings e a Academic Creative Strings.  

Paralelamente, Guilherme Pimenta destaca também Jason Anick,22 e ainda Didier Lockwood 

em Paris, na França. Além de analisar o que ocorre com o violino na música popular de outro 

país, para Pimenta (2017), os ensinamentos de Howes e Anick são essenciais porque eles 

desenvolveram uma metodologia para o violino popular ensinando sobre improvisação, e 

também trabalham com foco na transição de músicos que transitam do contexto da música 

sinfônica e de câmara para o contexto da música popular.  

As referências variam, obviamente, entre os violinistas que são deste estudo. Nem todos têm 

as mesmas experiências, pois estas variam de acordo com sua formação, personalidade e até 

mesmo o gosto musical, que, às vezes, pode estar atrelado a um determinado gênero popular. 

Trata-se, portanto, de um conjunto de situações que podem dialogar, caracterizando o 

                                            

21 Informações retiradas do site do violinista Christian Howes. Disponível em: 

https://christianhowes.com/personal-bio-christian-howes/ Acesso em 08 de abril de 2018. 

22 Jason Anick é violinista e bandolinista que iniciou seus estudos no violilno clássico e migrou para o popular. 

Hoje é professor na Berklee College of Music, membro do Jason Anick Quartet e John Jorgesson Quintet. 

Disponível em: https://www.berklee.edu/people/jason-anick Acesso em 08 de abril de 2018.  

https://christianhowes.com/personal-bio-christian-howes/
https://www.berklee.edu/people/jason-anick
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diferencial que torna cada um, sujeito com as suas peculiaridades. Vejamos agora Ricardo 

Herz falando sobre suas referências: 

(...) Tinha o Nóbrega. O Nóbrega foi um dos primeiros caras que eu vi fazendo 

música popular brasileira. Tinha ele, tinha o Zé Gomes, que tocava com o Almir 

Sater. Tocava muito com o pessoal da música caipira. Ele é um gaúcho, né. Inclusive 

agora, eu toquei como Yamandu há pouco tempo, e fiquei sabendo que o Yamandu 

gravou um CD com ele. O Yamandu, quando chegou em São Paulo, morou na casa 

do Zé Gomes. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Eu não conheço. Ele está pra me 

mandar o disco. Violinista, arranjador, parece que conhecia muita coisa. Ele é 

gaúcho. Ele eu já tinha visto tocar com o Almir Sater, com o... como chama? Eu 

sempre esqueço... da música caipira também... o... tudo bem, mas ele tocava com ele. 

E o Nóbrega, que tocava violino, mas não tinha um trabalho só com violino, né. Ele 

sempre cantou e dançou, ele é um multiartista, né. Eu acho que minhas influências 

foram essas, Turtle island, muito forte, aí o Grapelli também, o Nóbrega, pra me abrir 

a cabeça do violino, e o Siba, muito o Siba. Acho que essas foram as cinco influências 

mais fortes, no violino. Muitas outras influências, tanto na música erudita quanto na 

música popular. Na música popular, autores que eu sempre gostei muito, o Egberto 

eu sempre gostei muito. Sempre adorei. Inclusive que acho que a primeira vez que 

eu vi uma pessoa de cordas suingando, bem brasileiro mesmo, foi o Morelembaum 

tocando no cello (...) Então o Morelembaum também é bem importante. (Herz, 2017) 

Herz (2017) elege cinco referências significativas para o violino na música popular do Brasil 

que ele observou no início de sua trajetória. O rabequista Siba, que tem grande atuação na 

música popular urbana, desde o manguebeat, transitando por parcerias com grandes nomes 

da música nacional, tendo produzido vários discos (Albin, 2018). Esse rabequista teve 

grande contribuição na formação de Ricardo Herz. O violinista Antônio Nóbrega se destaca 

no cenário nacional por dialogar com várias artes em seus espetáculos, e também tocar vários 

instrumentos, entre eles, violino e rabeca. Ele realizou trabalho com rabecas na música 

nordestina, descrito como uma “produção de música erudita com forte sotaque da música de 

rabequeiros, (...) é o caso da música do Quinteto Armorial e Orquestra Armorial de Recife, 

parte do trabalho de Antônio Nóbrega” (Silva, 2005, p. 2). 

O violinista Zé Gomes23 foi integrante da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e professor 

na Escola de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Paralelamente, 

desenvolveu inúmeros trabalhos em outros contextos, como, por exemplo, com o grupo 

                                            

23 José Kruel Gomes, conhecido como Zé Gomes nasceu em 1938 na cidade de Ijuí no Rio Grande do Sul e 

faleceu na cidade de São Paulo no ano de 2009. Disponível em: http://dicionariompb.com.br/ze-gomes/dados-

artisticos. Acesso em 09 de abril de 2018.  

http://dicionariompb.com.br/ze-gomes/dados-artisticos
http://dicionariompb.com.br/ze-gomes/dados-artisticos
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Gaudérios, com o qual participou de um Festival Internacional de Folclore realizado na 

Universidade de Sorbonne, onde receberam a primeira colocação. Posteriormente, se 

destacou no cenário da música popular, trabalhando com artistas renomados, como Luis 

Bonfá e João Gilberto, em 1955. Realizou centenas de gravações com inúmeros artistas 

populares. Dentre eles, destaque-se sua parceria com Almir Sater, que consagrou seus 

trabalhos com a rabeca e violino na música popular nacional.   

Além do apoio que Ricardo encontrou durante seu processo de formação, ele deparou-se 

com outro fator que o motivou a estudar música popular. Ele conta que sempre ficou 

intrigado com a falta de suingue dos violinistas brasileiros para tocar a própria música 

brasileira. Questões relacionadas à forma de execução da síncopa foram produzindo uma 

inquietação que, de certa forma, foi aplacada por uma experiência que ele narra com o Turtle 

Island 24, que foi determinante para que Ricardo tomasse uma decisão de aprofundar-se no 

campo da música popular. 

O Turtle Island veio pro Brasil e eu vi esse negócio da escola popular. Os caras 

suingando pra caramba. Até nesse época eu toquei na Jazz Sinfônica, inclusive os 

arranjadores da Jazz Sinfônica falavam: “Olha não pode botar síncopa pro violino 

porque violino não consegue sincopar, faz parte da mecânica do instrumento que não 

dá pra sincopar.” Eu sempre achei esquisito isso, mas eu acreditava nisso. Eu falava: 

“não estou vendo ninguém sincopando. Ninguém.” O Fafá Lemos não consegue 

sincopar bem no violino. Todo mundo que eu via tinha uma dificuldade mesmo ali. 

Não conseguia fazer tucáticutucáticutucá (imitando o ritmo), não conseguia. Aí eu 

falava: “nossa, não é possível”. E veio alguém com uma escola já consolidada, 

americana, que suinga, que faz síncopa, que improvisa fazendo. Então eu falei assim: 

“ó, se os caras fazem, dá pra fazer. A gente só não faz porque a gente não está 

querendo fazer, não está querendo se virar pra achar uma técnica pra fazer.” (Herz, 

2017). 

A influência do grupo Turtle Island foi determinante para que Ricardo Herz decidisse 

pesquisar mais informações sobre questões relacionadas ao suingue. Ele diz ter ficado 

bastante impressionado com disco que o quarteto americano gravou com o percussionista 

                                            

24 Turtle Island é um quarteto de cordas criado por alguns músicos em 1985 nos Estados Unidos. Desde então 

este, grupo vem inserindo novas tendências na música de câmara para as cordas friccionadas como articulações 

voltadas para enfatizar o balanço de músicas populares locais. Vencedor de dois prêmios Grammys nos anos 

de 2006 e 2008 pelo Melhor Álbum de Crossover Clássico, o grupo alterna a estética do quarteto clássico com 

os estilos musicais americanos contemporâneos como o bluegrass, jazz, blues, cajun, dentre outros. Disponível 

em: https://turtleislandquartet.com/our-story/. Acesso em 09 de abril de 2018. 

https://turtleislandquartet.com/our-story/
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brasileiro Caíto Marcondes25, interpretando e improvisando sobre algumas obras da música 

popular nacional. Nas palavras dele: “Putz, dá pra fazer! Até porque o Turtle Island vieram 

pra cá suingando pra caramba no jazz. Eu vi o disco e falei assim: meu, esses caras tocam 

melhor do que a gente. Não tem ninguém no Brasil que consegue suingar, improvisar dessa 

maneira na música brasileira. E os caras americanos fazendo melhor que a gente” (Herz, 

2017). 

As outras influências citadas por Ricardo são Egberto Gismonti, exímio pianista, 

compositor, arranjador e produtor musical e Jaques Morelembaum, renomado violocenlista 

que já integrou a Nova Banda de Tom Jobim e atualmente, também se dedica às funções de 

produtor, arranjador, maestro e compositor, predominantemente na área popular. (Isidoro, 

Rohr e Borém, 2014, 5). O violocenlista Morelembaum é citado por Herz como um músico 

de cordas friccionadas que consegue realizar com êxito o swing presente nos gêneros da 

música brasileira, e, por isso, também foi uma importante referência. Coincidência ou não, 

as duas últimas referências citadas por Ricardo Herz, Gismonti e Morelembaum, realizaram 

notável trabalho dentro da música popular brasileira, como veremos abaixo:   

Enquanto que no trabalho desenvolvido com Tom Jobim havia uma hierarquia clara 

entre o cantor e os demais integrantes da banda, o grupo de Egberto trouxe maior 

protagonismo para Morelembaum. Esta diferença de concepção na formação do 

conjunto deixa claro que a opção de Gismonti em convidar o violoncelista não tinha 

apenas relação com seu trabalho como instrumentista, antes demonstra a afinidade 

musical entre ambos em diversos níveis, não obstante Morelembaum (2015) 

considerar o repertório deste grupo mais desafiador, em termos técnicos, enquanto 

violoncelista. (Rohr, 2018, p. 61). 

Esse suingue apontado por Herz (2017) é discutido por autores como por exemplo Borém e 

Santos (2003) e Araújo (2018), que o definem, em seus artigos, como uma espécie de balanço 

ou ginga, expressões atribuídas a variados cenários dentro da cultura brasileira: como em 

um jogo de futebol, na dança, em gêneros musicais brasileiros como o samba e na 

performance de instrumentistas dentro do cenário popular. Morelembaum se posiciona 

acerca desta questão demonstrando que ao tocar a música brasileira ele gosta de sentir a 

                                            

25 Caíto Marcondes é um percussionista, compositor e arranjador nascido na cidade do Rio de Janeiro no ano 

de 1954. No ano de 1995 ele lançou seu primeiro CD na Califórnia (EUA), chamado Porta do Templo com a 

participação do renomado Turtle Island String Quartet e François de Lima. Esse álbum foi indicado ao Prêmio 

Sharp em 1996 e lançado na Alemanha pela Europa World Music no ano de 1998. Disponível em: 

http://barco.art.br/professor/caito-marcondes/. Acesso em 09 de abril de 2018.   

http://barco.art.br/professor/caito-marcondes/
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brasilidade de sua música, sem se prender a um gênero específico, mas ressaltando 

“atmosferas brasileiras” (Rohr, 2018).  

A distância entre a escrita e a performance (...) é dada pelo conhecimento e vivência 

do intérprete do gênero e da cultura na qual está inserida a música que este se propõe 

a realizar. A transmissão do conhecimento por via oral tende a reforçar as 

idiossincrasias contidas na performance, pois neste tipo de relação não há uma 

preocupação excessiva em quantificar e cristalizar padrões e formas de tocar que se 

tornem inflexíveis com o passar do tempo. Embora existam regras claras para a 

execução de determinada célula rítmica no samba, por exemplo, pequenas variações 

são admitidas, abrindo espaço para que o intérprete possa contribuir com seu estilo 

pessoal para a performance sem que isto descaracterize aquele gênero musical. (Rohr, 

2018, p. 96) 

O balanço que chamou a atenção de Herz na performance de Morelembaum é destacado pela 

autora como uma pequena flexibilização permitida em células rítmicas de gêneros populares 

no Brasil, sem que estes percam sua identificação. Na tese de Rohr (2018) é possível 

perceber como o violoncelista Jaques Morelembaum explica que o suingue, o estilo e outros 

parâmetros que podem ser identificados em sua performance foram adquiridos com muita 

pesquisa, notações e repetições árduas para assimilar o vocabulário específico dessa música 

popular. Ele trabalhou muitos desses parâmetros com o seu grupo Cello Samba Trio. Os 

artistas costumam utilizar esses momentos de flexibilização, seja alterando minimamente os 

ritmos ou as melodias para imprimir um pouco do seu estilo pessoal, adicionando à obra 

excutada uma impressão própria (Rohr, 2018).  

Observando os modelos de artistas e de abordagens musicais reconhecidos pelos violinistas 

identificamos uma grande característica nos processos que aconteceram no século passado e 

se estruturam até os dias atuais. Após muitos anos de consolidação da música e seus aspectos 

formais, o processo da descontrução do violino e sua imagem atrelada apenas à música 

sinfônica, solística e de câmara mostra como a continuidade da tradição culta no Brasil 

começou a mudar quando os violinistas começaram a realizar, com maior frequência, 

incursões nos contextos da música popular.  

Essa realidade esteve presente nas atividades dos músicos do passado e continua recorrente 

na atualidade. Podemos observar algumas mudanças, como no caso dos violinistas que 

passaram algumas décadas acessando o terreno popular, e, hoje, encontraram outras 

referências para alinhar suas estruturações técnicas e estéticas. A relação contemporânea do 
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violino popular com a rabeca nos mostra que esta tornou o diálogo do instrumento mais 

flexível com relação às sistematizações que aparecem em outros cenários, uma vez que um 

dos objetivos do violino popular é se espelhar em outros modelos de linguagem popular. 

Essa relação demonstra também como a emergência do violino popular evidenciou 

procedimentos que foram esquecidos pelo tempo. Em Fiaminghi (2009), percebe-se ainda o 

caso da atividade com a rabeca brasileira que é considerada um desvio com relação aos 

pensamentos adotados durante o período do Romantismo, e com o violino popular não é 

diferente. Sobre essa questão, o autor atribui esse “desvio” à descontinuidade na transmissão 

da técnica violinística, como uma consequência do fato de que a tradição estrangeira que 

envolve o violino tenha predominado de forma a silenciar outras vozes que estivessem em 

outros contextos, uma vez que o ensino formal não incorporou traços representativos da 

cultura popular (Fiaminghi, 2009). 

O quadro exposto evidencia um panorama em que os parâmetros balizados por uma tradição 

europeia passam por uma desconstrução no processo de transmissão da técnica-estética 

erudita. Essa nova configuração não tem o objetivo de extinguir tal estética ou emudecer os 

seus conceitos técnicos; a relação aspirada pelo cenário emergente está centralizada no 

princípio de congregar outras práticas que não encontrariam espaço num formato outrora 

segregado.  

O violino teve a sua prática no campo popular estruturada através da alternância entre várias 

referências. Como o instrumento não possui consistência histórica neste segmento, a 

construção do referencial consistiu em observar artistas do cenário nacional ou internacional, 

ou referências significativas, como a linguagem de outros instrumentistas, para ao mesmo 

tempo desconstruir uma narrativa impressa por um poder colonizador e elaborar a partir de 

um próprio ponto de vista, na perspectiva em que o colonizado substitui a narrativa 

dominante por outra (Santos, 2003).  

Ocorre que tratamos aqui de uma tradição que centralizou por alguns séculos os termos sobre 

as delimitações estéticas do violino no Brasil. Mas as possibilidades encontradas pelos 

violinistas populares contemporâneos brasileiros tomaram outras proporções quando, por 

exemplo, se relacionaram com os rabequeiros, porque permitiram que o intérprete evocasse, 

através da imitação, outros contextos e práticas que surgiram em outras partes do território 
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brasileiro. Essas interligações acontecem com o foco no prisma do outro, anteriormente 

colonizado, outrora subtraído, e que agora encontra na contemporaneidade ferramentas 

poderosas para promover diversificação, e que também são capazes de enriquecer o discurso 

musical. 

 

3.4.3. Rabeca: uma referência 

As entrevistas realizadas durante o trabalho de campo revelaram que os violinistas são 

unânimes no que diz respeito à importância da rabeca como uma referência para a 

performance do violino na música popular urbana. O apontamento para a música executada 

pelos rabequeiros como influência para a performance de estilos performáticos provenientes 

dos gêneros encontrados na região do nordeste do Brasil levou-me a constatar que discussão 

sobre o perfil artístico, técnico e de repertório do violino popular deve ter em conta o ponto 

de vista desses instrumentistas com relação à rabeca. 

Mário de Andrade (1893-1945) foi um dos pesquisadores pioneiros a usar a perspectiva 

antropológica para observar as manifestações musicais no Brasil. Destacou-se na retratação 

de expressões como o folclore ou outras produzidas por comunidades oriundas das classes 

menos favorecidas. Entre essas, podem-se mencionar as músicas de tradição oral e outras 

manifestações representantes daquilo que ele entendia por próprio de uma cultura brasileira 

sem a intervenção do estrangeirismo. Vale ressaltar que esse foi um pensamento 

investigativo da época, visto que, nos dias atuais, a cultura é vista como o resultado de 

contributos de diversas proveniências (Hall, 2006). Essas foram algumas premissas que 

orbitaram o interesse investigativo de Andrade, durante suas viagens para pesquisa de campo 

em algumas regiões do país em localidades mais afastadas dos centros urbanos. 

Em uma viagem realizada por alguns estados localizados na região nordeste do Brasil, Mário 

de Andrade recolhe alguns dados sobre a rabeca. As informações relatadas por Andrade 

comunicam acerca de contextos e gêneros musicais em que a rabeca estava inserida. Apesar 

da relevância informativa coletada nessa viagem que ocorreu nos anos de 1928 e 1929, esses 

dados são considerados escassos e pouco elucidatórios, pois a descrição das performances 



 

136 

 

do instrumento não contém maiores detalhamentos, deixando a rabeca, na visão de alguns 

autores, desprovida de “voz própria” (Linemburg &Fiaminghi, 2015). 

O tratamento dado à rabeca por Mário de Andrade (1989), em seu Dicionário Musical 

Brasileiro, posiciona o instrumento como sendo um violino popular, sem a preocupação de 

dissociá-lo do violino europeu. Ocorre que este fato dificulta a precisão no que se refere à 

atuação da rabeca, mas, como observam alguns autores, o envolvimento de Andrade com o 

modernismo nacionalista pode ter contribuído para tal, pois os representantes desse 

movimento utilizavam deliberadamente elementos da cultura popular, “intencionando o 

desenvolvimento de um idioma musical nacional passível de compreensão por uma 

sociedade internacional culta” (Fiaminghi & Piedade, 2009). 

A partir da década de 1920 a discussão sobre o nacionalismo se estrutura com a proposta de 

alinhar elementos culturais que delineassem uma identidade nacional, como um processo de 

descobrimento num Brasil que, décadas após a Proclamação da República, ainda procurava 

sua essência identitária. Sérgio Milliet, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, foram nomes 

que orbitavam esse espaço de discussão, juntamente com Mário de Andrade, que teve papel 

de liderança neste movimento. Eles buscavam afirmar a proposta de identidade focada no 

folclore e nas oralidades encontradas nas tradições subalternas que não possuíssem 

características de envolvimento com uma cultura estrangeira.  

O fato é que, mesmo com base nesse conceito, nem sempre ocorria em sua totalidade a 

desvinculação total dos modelos considerados europeizados. Um forte indício dessa 

constatação aparece nas descrições que Mário de Andrade elaborou na sua viagem para o 

nordeste do Brasil. Nesses relatos podemos observar o seu posicionamento a respeito de 

performances que aconteciam nas ruas. Vejamos a descrição do excerto a seguir: 

Estou lembrando duma noite na zona da mata, em Pernambuco. Depois dum Bumba 

meu-Boi de cinco horas, eu me aproximara dos instrumentistas pra tirar um naco de 

conversa. Um deles trazia um violino, feito por ele mesmo, duma sonoridade a um 

tempo tão esganiçada e mansa que nem sei (...) Está claro que a peça era horrível de 

pobreza, má execução, ingenuidade. Mas assim mesmo tinha frases aproveitáveis e 

invenções descritivas engenhosas. (Andrade, 1984, 388-89). 

Nota-se que, para além de não detalhar a performance em si, o autor faz um juízo de valor 

pejorativo sobre a sonoridade do instrumento, e, também, sobre a sua má execução. A 
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tonalidade depreciativa presente nos comentários de Mário de Andrade pôde ser percebida 

também em outros trabalhos como a dissertação abaixo: 

Mário de Andrade, em seu Dicionário Musical Brasileiro, denomina Rabeca “... é 

como chamam o violino os homens do povo no Brasil ... nas classes cultas é voz que 

não se escuta mais” e Rabequista “... aquele  que toca rabeca – músico medíocre”, 

não diferenciando portanto o instrumento do violino europeu. Além disso, dá uma 

conotação de inferioridade musical ao músico que o executa – nos mesmos moldes 

das nomenclaturas britânicas existentes para violin e fiddle que relacionam o 

instrumento à música de concerto e à popular, respectivamente. (Werneck, 2013, p. 

24). 

Werneck cita ainda outro registro que corrobora com os comentários de Mário de Andrade 

acerca da rabeca. O antropólogo e historiador Luis Cascudo também faz referência à rabeca 

em seu Dicionário do Folclore Brasileiro como “espécie de violino, de timbre mais baixo,... 

de sonoridade roufenha, melancólica e quase inferior” (Cascudo, 1954, p. 537 conforme 

citado por Werneck, 2013, p. 24). 

Vemos que na visão de Mário de Andrade e Luis Cascudo o emprego da palavra rabeca 

pode referir-se ao violino de rua ou aos rabequistas. O tratamento dos modernistas com 

determinadas manifestações causa estranhamento de certa forma por sua abordagem menos 

polida, como nas referências citadas acima. Esse movimento propôs um modelo que reuniria 

elementos populares tradicionais da cultura brasileira, inserindo inclusive a própria rabeca, 

mas na verdade o emprego do termo rabeca pelos autores, neste caso, se refere aos 

instrumentistas que utilizavam o violino em músicas populares nos centros urbanos, não 

fazendo distinção entre a rabeca e o violino popular, como salientaram Gramani (2009), 

Fiaminghi (2009) e Werneck (2013).  

Esse contexto dicotômico pode ser compreendido pela força gerada pela tradição europeia. 

Percebe-se que mesmo com a intenção de revelar elementos que apontem para uma 

identidade nacional, o valor atribuído aos cenários mais cultos não deixa de ser 

representativo para autores que estiveram pautados por contextos que foram acentuados 

pelos ideais românticos. Com esta afirmativa corrobora a seguinte consideração:  

Apesar da abrangência da obra de Mário de Andrade, em relação à rabeca, seus 

postulados acrescentam apenas algumas poucas linhas acerca da origem do 

instrumento, evitando qualquer comentário sobre suas práticas e aspectos técnicos. 
A despeito de encontrá-la à beira do desaparecimento, Mário de Andrade não dedicou 
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a ela nenhum registro mais aprofundado, que lhe tirasse a conotação de mero “violino 

primitivo” ou “versão popular do violino”. (...) Portanto, o silêncio de Mário de 

Andrade acerca das rabecas é tão importante quanto o seu entusiasmo em relação a 

Chico Antônio para determinar mudanças de atitudes dos mediadores entre cultura 

popular e erudita. Neste sentido, sua reação positiva face ao encontro com uma poesia 

improvisada, cantada visceralmente e contrastante com a polidez e o tecnicismo dos 

cantores líricos, pode ser vista como uma atitude vinculada ainda aos conceitos do 

idealismo romântico que procuravam encontrar na arte primitiva o sinônimo de 

pureza (Fiaminghi, 2009, pp. 18-19).  

A importância da rabeca é notável, e, assim como o violino, o instrumento chegou ao Brasil 

presumivelmente através dos europeus. Além de suas peculiaridades, no presente, a rabeca 

não é produzida em larga escala e está presente em manifestações populares em várias 

regiões do Brasil (Gramani, 2003). As diferenças entre os dois instrumentos são explicitadas 

em trabalhos que se debruçam sobre essas questões, como o artigo da citação abaixo:  

Gramani (2003), que foi violinista de formação erudita e depois se tornou também 

rabequeiro, considerou que a rabeca é um instrumento diferente do violino e não deve 

ter neste uma base para comparação. Ele argumentou que tanto a rabeca quanto o 

violino possuem características específicas e apontou como uma das principais 

características da rabeca a não padronização (Gramani, 2009, 56). 

Mesmo com um posicionamento antagônico, as informações fornecidas por Mário de 

Andrade sobre a rabeca são inquestionavelmente significativas. Elas contribuem para o 

desenvolvimento do universo da pesquisa, tornando possível o esclarecimento de uma 

questão: por que é que os violinistas envolvidos com a música urbana do século XXI 

aderiram à tradição rabequeira como parte da sua referência para a estruturação de um 

modelo de performance popular? Podemos perceber que os violinistas se remetem à questão 

da rabeca como sendo de suma importância para o “desenho técnico” de suas performances. 

Carol Panesi (2018) e Guilherme Pimenta (2017) também apontam para a influência e 

referência da rabeca em sua performance. Vejamos o testemunho de Ricardo Herz: 

Por exemplo, eu, quando comecei a tocar, a primeira coisa que eu fui olhar foi a 

rabeca. Você estava perguntando quais foram as influências. Então, o Nóbrega eu 

tinha visto, inclusive tocava rabeca, o Nóbrega. Mas, quando eu comecei a tocar, eu 

comecei a tocar pelo forró, até por causa da rabeca, inclusive. Rolava uma onda de 

forró. Renasceu o forró nos anos 90 e 2000. Eu gostava muito, ainda gosto de 

frequentar o forró. Surgiu uma banda que chamava Mestre Ambrósio. Uma banda 

que o Siba tocava. Sabe o Siba?26 (...) Assim, pra criar essa linguagem de violino 

                                            

26 O Siba é um rabequeiro lá de Recife, que mora em São Paulo há muito tempo. Ele tocava nessa banda, Mestre 

Ambrósio. Uma banda muito legal, que estourou nessa época, nos anos 2000, final de 90 e 2000. Estourou. 



 

139 

 

popular. Porque quando eu pensei, violino popular brasileiro... rabeca! A primeira 

coisa que eu tenho que saber imitar ou me basear pra linguagem é rabeca. Então ele 

foi muito importante. (Herz, 2017) 

Corroborando ainda com os discursos dos violinistas anteriores, em sua entrevista, o 

violinista Nicolas Krassik expressa a sua opinião sobre a importância da rabeca e os 

rabequeiros como referência para a performance dos violinistas que adotaram a música 

popular urbana como meio de atuação. Vejamos a opinião do artista:  

A primeira referência de rabeca que eu tive foi o Nelson da Rabeca. No Rio, não sei 

em que ano que foi, mas foi entre 2004 e 2006, porque foi entre esses meus dois 

primeiros CDs, eu sei porque eu gravei uma música dele no meu segundo CD. Nelson 

da Rabeca estava no Rio e estava tendo um evento sobre Alagoas. Várias 

apresentações artísticas de vários tipos, e, uma noite, no Semente, foi a apresentação 

do Nelson da Rabeca. Eu fui, comprei o disco dele, dois discos dele, eu acho. Eu 

fiquei encantado com esse instrumento, a sonoridade diferente, a forma de tocar. Esse 

velhinho tocando. Fiquei muito emocionado vendo isso. Eu estudei umas coisas do 

disco dele, de brincadeira um pouco, e também pra ver se eu pescava alguma coisa 

em relação à técnica do instrumento, às arcadas, e do suingue, principalmente do 

suingue. Isso foi meu primeiro contato. Nessa mesma época, eu acho que um pouco 

depois, eu fui passar umas férias em Olinda, na casa de um amigo meu produtor 

francês, e ele estava hospedando nesse momento o Luiz Paixão. Luiz Paixão que é 

também um senhorzinho, lá da roça mesmo, ele toca cavalo marinho, enfim, forró. 

Rabequeiro de mão cheia, e uma figura. Eu passei uns dois, três dias lá tocando com 

ele. Ele tocando violino, eu tocava rabeca. Ele me mostrou umas coisas. Eu estava 

no meio das gravações do meu segundo CD. Eu falei: “eu preciso gravar o senhor. 

Vou levar o senhor pra um estúdio, a gente vai tocar umas músicas e eu vou colocar 

no meu CD. Pode ser?” Aí ele topou, e gravei ele. Toquei uma zabumba pra dar um 

clima mais agradável pra ele tocar a rabeca dele, sem ser um metrônomo. Ele gravou 

vária músicas, eu escolhi duas e eu fiz um pout-pourri, duas músicas dele com uma 

música do Nelson da Rabeca pra finalizar. Então, eles foram referências. O Luiz 

Paixão eu estudei talvez até mais um pouco a linguagem dele. Não acho que eu use 

tanto assim na minha técnica tocando forró, mas com certeza tem umas coisas que 

inconscientemente acabam entrando nas acentuações que você faz. E aí, a rabeca 

virou uma referência, mesmo que eu não toque violino como se toca a rabeca, porque 

eu comecei a tocar rabeca também. Em um trabalho com o Gilberto Gil eu falei que 

eu tinha uma rabeca e ele pediu pra eu levar. Gravei e acabei tocando em um show, 

coisa que eu não fazia. Eu tinha uma rabeca só pra mim, só pra ter em casa, pra curtir, 

                                            

Eles vieram pra passar um semana em São Paulo e acabaram ficando dois anos. Tem gente do Mestre Ambrósio 

que está até agora aqui. O Siba voltou pra Zona da Mata de Pernambuco, mas agora voltou pra São Paulo. Ele 

voltou um tempo lá, ficou um tempo. Até vorou mestre de maracatu rural, improvisador de voz. Mas ele toca 

rabeca super bem. Ele teve aula com Seu Luiz Paixão, que é um grande rabequeiro da Zona da Mata lá de 

Pernambuco também. Eu me baseei muito no jeito do Siba tocar. (Herz, 2017) 
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né. Mas foi uma referência do único instrumento parecido com o meu tocando com 

esse suingue (Krassik, 2018) 

Notadamente, as opiniões dos artistas que trabalham com o violino popular no Brasil 

concordam entre si, se complementam e diferem do pensamento modernista andradiano ou 

de outros autores. Enquanto alguns pesquisadores entendem que a rabeca pode ser 

considerada uma espécie de “violino primitivo”, como apontam Pacheco e Abreu (2001) e 

Fiaminghi (2009), esses violinistas têm um outro nível de compreensão da rabeca e seus 

rabequeiros no contexto popular. 

Por exemplo, Ricardo Herz (2017) e Nicolas Krassik (2018) concordam que a rabeca é a 

primeira manifestação do violino na música popular do Brasil. Nicolas Krassik confere 

autenticidade à rabeca colocando o intrumento como “o verdadeiro violino brasileiro”. O 

entendimento da rabeca como um símbolo da cultura brasileira por esses artistas, como sua 

proximidade e até mesmo parentesco com o violino, parece ter fortalecido uma relação de 

representação para os violinistas contemporâneos populares no Brasil. 

Mesmo com as devidas diferenças elencadas acima, a busca por uma interpretação focada 

no timbre, sonoridade e ornamentações da rabeca parece ser primordial para os 

instrumentistas quando eles tocam gêneros musicais populares característicos da música 

nordestina. Como exemplo vimos que Herz colocou como prioridade a pesquisa sobre a 

rabeca no momento em que decidiu tocar violino popular para desenvolver uma linguagem 

de aproximação entre o violino (europeu) e a rabeca que se desenvolveu no Brasil.  

Em outra entrevista concedida, Ricardo responde para o entrevistador se “o seu instrumento 

tem algo a ver ou alguma coisa a ver com o que a rabeca executa na música brasileira”. Ele 

responde que: “Sim, tem principalmente quando eu toco forro, né. Quando eu toco forró, eu 

imito bastante. Eu imito bastante esses ornamentos da rabeca” (Herz, 2009). Em outros 

países, o violino popular teve um lugar estabelecido, diferente do que ocorreu no Brasil. Por 

isso, o depoimento de Herz nos permite compreender que uma diferença entre o violino 

tradicional e o violino popular que hoje se configura no Brasil, reside na aproximação com 

outros contextos. Como no caso desse mecanismo de imitação da rabeca que pode demostrar 

inclusive um processo de descontinuidade na trasmissão da técnica violinística.  
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A continuidade na transmissão dos conhecimentos, no nosso caso, da técnica 

violinística, seria, dentro deste ponto de vista, um obstáculo à emergência de outros 

valores, ou outros prismas para interpretação musical. (...) Isto é válido tanto para os 

procedimentos esquecidos de como interpretar música barroca com instrumentos de 

época, especificamente o violino barroco, quanto para incorporar instrumentos “sem 

história”, como a rabeca. O encontro da rabeca com o violino tem muito a acrescentar 

em relação às quebras de procedimentos herdados da tradição e utilizados 

irrefletidamente para interpretação musical. (Fiaminghi, 2009, p. 19) 

Após muitos anos de uma escola de violino que replicava em sua maioria o discurso 

conservatorial, testemunhamos um cenário contemporâneo repleto de novidades, seja pelo 

interesse nas pesquisas pelo violino na música popular ou pela rabeca, como a própria 

performance que parece procurar incorporar discursos que estiveram fragilizados no 

passado, como a atividade dos rabequeiros e a propria inserção do violino europeu na música 

popular urbana local, que acontecia de maneira discreta e segmentada.  

Obviamente, saliento que a ideia performática dos instrumentistas brasileiros da atualidade 

que atuam no campo popular consiste na manutenção de alguns atributos técnicos e 

interpretativos aspirados pela música de concerto do ponto de vista estético, e isso não 

implica uma concepção redutora que visualize uma tradição que tivesse impedido o 

desenvolvimento de outra local. A opção estruturada na performance dos violinistas urbanos 

brasileiros pode inicialmente aparentar uma ruptura com os padrões estéticos da música de 

tradição europeia. Mas de forma alguma a ideia enseja incitar uma segregação, mas, sim, 

optar por novas possibilidades que procurem agregar valor a uma performance que não seria 

reconhecida num contexto de música escpecificamente formal.  

Na opinião da violinista Carol Panesi (2018), em testemunho relatado acima, o 

conhecimento empírico dos rabequeiros poderia estar dentro das universidades, nas aulas de 

cordas friccionadas, devido a sua importância para a performance desses instrumentos no 

contexto popular urbano. Ela ressalta que a música escrita, o conhecimento formal, não 

atribui o reconhecimento devido a esse tipo de conhecimento. Mas tratando-se de um 

empirismo detectado na cultura brasileira, ambas poderiam desenvolver um ambiente 

propício ao diálogo. No entendimento da violinista, as duas linguagens deveriam interagir 

para aproveitar o que os dois universos oferecem de melhor. 

Ocorre que o ensino do violino no Brasil gerou uma transmissão unilateral pelo viés da 

música de concerto, que restringe o diálogo com o que acontece no próprio contexto local 
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(Fiaminghi, 2009). Podemos encontrar composições eruditas inspiradas ou com motivos 

musicais em gêneros da música popular, mas sua execução sempre deverá apresentar uma 

abordagem dentro da música de tradição europeia. Entendemos que essa visão procura 

conservar a pureza estética do ensino da música erudita, mas esse modelo também acabou 

por gerar uma postura cerceadora que estimulava apenas a predominância de um pensamento 

hegemônico (Gutiérrez, 2014).  

Por conta deste cenário, o movimento do violino popular urbano propõe uma desconstrução 

da narrativa dominante a respeito da figura do violino no Brasil, que se constituiu em um 

modelo performático e técnico no qual não enquadra o violino em outras estéticas e, 

inclusive, na música popular urbana. Na perpectiva da interação com outros campos, os 

violinistas populares precisaram adotar um olhar especificamente do ponto de vista do outro 

com relação ao violino estabelecido na música de concerto para desenvolver o instrumento 

dentro da música popular urbana (Santos 2003; Fiaminghi 2009).  

O ponto de vista do outro na performance destes violinistas significa, por exemplo, obter 

referências que possam expressar a cultura brasileira em suas performances. Para isso, eles 

optam por utilizar referenciais que valorizem aspectos culturais regionais, como é o caso da 

execução de músicas do gênero forró, que procuram evidenciar as características sonoras da 

rabeca. Esse pode ser um exemplo de como a performance do violino popular se distancia 

da estética pretendida pela música de tradição europeia por se aproximar de características 

próprias ao estilo informal dos rabequeiros. 

Outro exemplo pode ser encontrado na influência dos ritmos e gêneros da música popular 

urbana brasileira. O violinista Ricardo Herz, quando questionado sobre a influência dos 

gêneros populares na sua performance, responde: “Pra mim não é nem que eles influenciam, 

eles são a base mesmo. Quando eu dei o nome de Violino popular brasileiro no meu primeiro 

disco, eu pensei: Por que que eu estou dando esse nome? Porque ele é baseado nos gêneros 

da música popular brasileira” (Herz, 2017). Na verdade, os gêneros brasileiros representam 

o terreno onde o violinista se encontra com as práticas populares. Através deste contato, o 

instrumentista concebe outras especificidades técnicas para a performance do violino na 

música popular. Em sua experiência, Carol Panesi conta que: 
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O que vai diferenciar mesmo são os elementos rítmicos. A questão de técnica e de 

sonoridade, é muito parecida. Mas, realmente, pra diferenciar como eu vou tocar o 

frevo, como eu vou tocar o forró, ou o choro, é a questão rítmica, da base, né. Porque 

a gente sempre tenta trazer os ritmos da base pra gente poder acompanhar também. 

Isso é uma novidade nesses instrumentos na música popular. Eu enxergo o violino 

não como um instrumento melódico, que vai tocar a melodia, ele é um instrumento 

que acompanha, ele é acompanhador. Nas cordas duplas e triplas, eu consigo 

desenhar a harmonia e o ritmo do que eu quero levar, e enxergar também como um 

instrumento harmônico. Pra você improvisar, você tem que enxergar o instrumento 

de forma harmônica, né. Então eu juntei esse tripé: harmonia, ritmo e melodia. 

(Panesi, 2018) 

O relato da violinista Carol Panesi mostra a mudança de pensamento dos violinistas 

contemporâneos que, com o tempo, foram influenciados por todo um trajeto histórico do 

violino dentro da música nacional. Esse movimento atual demonstra que, hoje, o trânsito dos 

violinistas entre os contextos de tradição europeia e popular urbana continua. Com o passar 

do tempo ele se transformou em uma prática de performance que não se preocupa em 

delimitar o violino na música popular urbana, e, sim, em se tornar um campo onde as 

fronteiras existam apenas para serem exploradas. Krassik (2010) corrobora a ideia de Carol 

Panesi sobre o ritmo e diz “que o violinista está acostumado a ser acompanhado, então acho 

que é importante saber acompanhar, saber fazer acordes e também ter noção de harmonia. 

Tem que saber fazer umas rítmicas que nem faria um acordeom ou rabeca”.  

Na performance do violino popular urbano esses recursos funcionam como um diferencial 

performático, mas esteticamente dentro de um contexto formal eles caracterizam uma 

descontinuidade na transmissão da técnica do violino da música de concerto (Fiaminghi, 

2009). Os intérpretes do violino popular tratam essa postura desconstrutiva não como 

oposição à tradição vigente, mas, sim, como possibilidade sonora de produzir 

timbristicamente recursos, como alusão à rabeca ou o suingue similar ao dos rabequeiros. 

Essas são características consideradas imprescindíveis pelo violinista popular urbano, por 

exemplo, para uma performance dentro do gênero da música nordestina (Pimenta, 2017; 

Herz, 2017; Krassik, 2018; Panesi, 2018).  
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4. Tensões e Conotações no contexto da música popular urbana  

As pesquisas sobre o violino dentro da música popular urbana encontram-se no seu estágio 

inicial e concentram os estudos na maioria das vezes no cenário atual e no movimento 

ocorrido a partir da década de 1940, como podemos notar em Silva (2005), Müller (2011) e 

Isidoro (2013). Vieira (2013) e Fillat (2018) priorizam a análise da performance de 

violinistas contemporâneos. A pesquisa de Werneck (2013) delimita um corte a partir do ano 

de 1850 até o ano de 1950, e por isso detalha com mais densidade o movimento musical do 

século XIX. O crescimento da pesquisa sobre o violino nesse domínio possibilita um avanço 

nas temáticas que envolvam um passado distante, justamente onde o acesso às fontes 

bibliográficas se torna mais escasso. 

Sendo assim, em um primeiro momento, tornou-se necessário compreender os fatos que 

contribuíram para a desconstrução de uma rígida estética europeia que cria uma 

representação própria para a natureza da performance do violino popular no Brasil. A partir 

desta abordagem será possível apontar momentos de tensão na relação da prática dos 

violinistas que protagonizaram esse processo sua relação com a sociedade, e, 

consequentemente, as conotações derivadas dessa relação. Entendo que dessa forma 

ampliaremos um pouco mais a compreensão de como o movimento contemporâneo de 

violinistas relacionados com a música popular referenciam esta performance em violino 

como uma representação simbólica e afirmativa dentro da cultura brasileira.  

 

4.1. Um período pouco conhecido: contribuições dos primórdios do 

violino na música popular brasileira na construção do contexto 

atual 

O violino possui uma tradição de 200, 300, 400 anos (...). Na história da música 

americana, o instrumento esteve presente dos primórdios do jazz, principalmente nas 

primeiras décadas do século passado até os anos 1930 e depois por algum motivo sua 
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participação foi sumindo. O que eu estou fazendo agora é reenergizando essa relação. 
27 

Segundo o violinista americano Mark O’Connor a presença do violino pode ser constatada 

quando se analisa o contexto da música popular nos Estados Unidos. Por conta de múltiplas 

modelagens para o violino naquele universo popular, como nos gêneros de música cajun, 

bluegrass, jazz, country, pode-se perceber o trânsito do instrumento no momento em que 

esses gêneros começaram a circular na América do Norte. Beisswenger (2011) destaca a 

grande influência das tradições europeias na música norte americana. Ele cita por exemplo 

que os imigrantes da República Checa foram para as cidades de Nova York, Wiscosin, Texas 

e Chicago, levando consigo a tradição dos instrumentos de cordas friccionadas. Do mesmo 

modo fizeram os franceses, que se instalaram na província de Quebec e St. Lawrence Seaway 

e posteriormente foram para a cidade de Lousiana, onde vieram a se tornar os cajuns.  

Temos ainda os imigrantes finlandeses e irlandeses que imigraram para Michigan e 

Minessota, Nova York, Chicago, Boston e Filadélfia, respectivamente, sendo que dentre os 

principais instrumentos desses imigrantes encontrava-se o violino. Como tantos outros 

povos migrantes, eles trouxeram os seus instrumentos da família das cordas friccionadas, em 

especial o violino, para a América do Norte e influenciaram na formação de uma estética 

performática na tradição do violino popular americana. Mark O’Connor relata ainda 

desconhecer o motivo pelo qual o instrumento perdeu espaço neste cenário a partir de 1930. 

De acordo com o musicólogo Zuza Homem de Mello os anos que sucederam a crise de 1929 

foram de mudança para a música popular americana, porque as jazz bands estavam sendo 

substituídas pelas big bands e dessa forma os “violinos, violas e violoncelos foram abolidos 

e os instrumentos de sopro foram aumentados, compondo seções que dialogavam entre si” 

(Mello, 2007, p. 91). Mas afinal de contas o que é que isso poderia ter a ver com a história 

do violino no Brasil?  

Primeiramente, assim como aconteceu com participação do violino no jazz dos Estados 

Unidos no início do século XX, no Brasil, o violino vindo da Europa também interagiu com 

a música popular urbana. A dissertação de Werneck (2013) retrata um momento importante 

                                            

27 Entrevista concedida por Mark O’ Connor em 13/01/2013, durante a apresentação do concerto e gravação 

do espetáculo “Jazz and Philarmonic” que reuniu grandes músicos, vencedores do Grammy como Chick Corea, 

Bobby Mac Ferrin, Terence Blanchard, Dave Grousin, o próprio violinista dentre outros. 
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para o instrumento entre 1850 e 1950, mas também mostra que, em seguida, o violino perde 

espaço no cenário popular a partir do advento da televisão. Em segundo lugar, precisamos 

enfatizar as primeiras décadas do século XX para o violino porque a maioria dos trabalhos 

acadêmicos que foram citados no início deste capítulo tratam o assunto mencionando esse 

período mas apresentam poucos dados sobre as primeiras décadas do século passado. Em 

terceiro, isso gera algumas lacunas que precisam de ser tratadas. Sendo assim, considerando 

os poucos dados existentes, neste tópico pretende-se analisar essa fase anterior ao período 

considerado auge do violino por violinistas como Pimenta (2017) e autores como Silva 

(2005) e Werneck (2013) na metade do século passado (1940 e 1950) com a justificativa de 

que esse período revela uma movimentação musical profícua para o violino.  

Enquanto realizava o trabalho de campo, percebi que não apenas Ricardo Herz (2017), mas 

também os outros entrevistados possuíam pouca informação sobre o passado do instrumento 

e da sua utilização, principalmente no que se refere às primeiras décadas do século XX. 

Outro detalhe interessante é que assim como Mark O’Connor (2013), Mello (2007) descreve 

uma participação do violino menos consistente na música popular americana, assim como 

Herz (2017) também aponta para uma perda de espaço do instrumento no cenário popular 

do Brasil, como podemos ver abaixo: 

(...) eu trabalhei numa biografia do Garoto, o José Aníbal Augusto Sardinha, e aí eu 

vi nos programas de concerto, dos primeiros que ele fez aqui no interior de São Paulo 

e depois em São Paulo, tinha violinistas. E tinha muitos violinistas. Você vai ver a 

biografia do Garoto e vai ver que tem vários violinistas populares, tocando música 

popular. Aí eu comecei a botar em dúvida... porque as pessoas falam que o Fafá 

Lemos foi um cara que criou o violino popular brasileiro, só que de repente ele foi o 

primeiro que tocou na Rádio Nacional o violino popular brasileiro. De repente não 

tinham outros, na época dele. Eu acho um mistério como o violino popular brasileiro 

morreu, porque, na verdade, nessa época do Fafá Lemos, provavelmente existiam 

vários. Então ele não foi um desbravador que inventou. Se bobear, ele foi um cara 

que continuou. Eu não sei se ele não foi um cara que continuou. A gente tem que 

pesquisar isso aí também. Ele foi o primeiro cara que a gente tem gravação, inclusive 

tem uns outros caras que a gente tem gravação também, da época da Rádio Nacional. 

É. Mas, tipo assim, antes disso, já tinha o nome de violinistas em programas. Eu até 

depois posso ver aqui. Eu tenho a biografia do Garoto e tem vários nomes de 

violinistas lá. Inclusive o Pixinguinha escrevia para violino, tem violino no arranjo, 

mas era dentro da orquestra. Não sei se era quem improvisava ali. O próprio Garoto 

tocava violino. (Herz, 2017, pp. 8-9) 

Herz (2017) aponta que Fafá Lemos pode ter sido o primeiro violinista no domínio da música 

popular no Brasil a alcançar protagonismo público de largo alcance, e por isso é uma figura 
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que foi redescoberta. A percepção de Herz sobre a presença de outros violinistas nas décadas 

passadas encontra fundamento em registros bibliográficos que tratam de uma fase anterior 

que possui grande relevância. Essa fase deve ser tratada com a mesma similaridade de 

importância com relação a outros momentos históricos do violino na música popular urbana 

que têm sido evidenciados nos trabalhos acadêmicos de Silva (2005), Müller (2011), Isidoro 

(2013), Werneck (2013) e Fillat (2018).  

O período histórico a partir da instalação da República até as duas primeiras décadas do 

século XX é conhecido como belle époque em estudos sobre a música popular urbana. O 

investigador Pedro Aragão (2011) destaca que se trata de um “período em que surgem 

gêneros musicais que serão considerados fundadores de uma ansiada “identidade nacional”, 

como o maxixe, o choro, e – em maior escala – o samba” na cidade do Rio de Janeiro 

(Aragão, 2011, p. 11). A cidade de São Paulo também apresentava uma atividade musical 

destacada nessa época, com o objetivo de entreter o público principalmente com as práticas 

musicais que circulavam no ambiente urbano (Moraes & Fonseca, 2012).  

Apesar dos violinistas trabalharem nas orquestras sinfônicas nos teatros ou igrejas como 

sendo sua principal atividade no mercado de trabalho, as apresentações em cafés, cinemas, 

espaços públicos em geral muitas vezes aconteciam de maneira eletiva e funcionavam como 

complemento financeiro (Cernicchiaro, 1926). A expansão dos gêneros musicais que 

surgiram nos centros urbanos, juntamente com a necessidade financeira, estimularam a 

presença dos músicos dedicados à música de concerto na música popular urbana.  

Como temos visto, esses gêneros não estavam vinculados ao gosto das classes superiores. 

Apesar disso, a difusão destes crescia também por conta da influência cultural dos 

estrangeiros que desembarcaram na cidade do Rio de Janeiro muitas vezes com seus grupos 

musicais, que se apresentavam em sítios similares aos frequentados pelos violinistas, 

pianistas, violonistas, flautistas e outros instrumentistas (Vermes, 2014). Acontece que, 

frente às práticas populares que não eram bem vistas pela burguesia, os músicos profissionais 

tinham uma atuação limitada:  

(...) o entrelaçamento entre a organização profissional da área musical, sujeita a um 

mercado que demandava certos tipos de repertório mais do que outros, e um projeto 
artístico (ou projetos artísticos) que não consegue se consolidar, uma vez que não 

tem a possibilidade de satisfazer as necessidades materiais para sobrevivência dos 
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músicos e que é incompatível técnica e esteticamente com a música “trivial”, 

“enfadonha” e “inferior” (empregando os adjetivos usados pelos autores citados) que 

parece manter reféns os músicos profissionais. Esses dois mundos que parecem 

opostos não estão isolados, ao contrário, estão entrelaçados, sendo compartilhados 

por/compartilhando os mesmos músicos que, entre as necessidades de sobrevivência 

e as convicções artísticas, transitam entre um e outro. (Vermes, 2014, p. 95) 

O transitar do violino pela música popular urbana consolidou a presença do instrumento na 

medida em que os violinistas interagiam com os universos da música popular. A partir de 

agora veremos como os registros mostram uma conjuntura que evidencia a atividade de 

violinistas com formação informal que despontaram no final do século XIX e início do XX 

como os violinistas chorões citados em Pinto (1936) e que aparecem também nos trabalhos 

de Silva (2005), Isidoro (2013) e Werneck (2013). São eles: o “Velho Grey”, Guilherme 

Cantalice, Ferreira Dias, Pingussa, Chico Serpa e Ernestino Netto.  

Os autores Pinto (1936) e Werneck (2013) apresentam mais detalhes sobre esses violinistas. 

Dentre eles, Guilherme Cantalice é referido como um notável violinista por conta de sua 

expressividade. Werneck (2013) ainda destaca que a gravadora Acari Records/Biscoito Fino 

na cidade do Rio de Janeiro possui gravações de algumas composições do violinista. 

Cantalice ainda surge em outro trabalho acadêmico figurando como compositor de atuação 

destacada nesse período, ao lado de figuras que compõem a primeira geração de 

compositores de choro nos últimos anos do regime imperial, como Viriato Figueira da Silva, 

Virgílio Pinto da Silveira, Capitão Rangel, “Bacuri”, Jerônimo Silva, Guilherme Cantalice, 

Soares Barbosa, Francisca Hedwiges Gonzaga e o pianista Ernesto Nazaré. (Raulino, 2000).  

Werneck (2013) menciona também o violinista Otávio Silva, citado por Cabral (1997), que 

se apresentava com o pianista Pádua Carvalho em uma casa de chope no ano de 1911, ano 

em que Pixinguinha começaria a apresentar-se com o grupo na mesma casa. Após Silva 

(2005) detalhar a lista dos sete violinistas chorões em seu artigo, ele se refere a um certo 

Otaviano, datado em 1912, que também atuava com Pixinguinha. A existência de dois 

violinistas com nomes parecidos, Otaviano e Otávio, citados em trabalhos acadêmicos 

distintos, e que atuaram em um grupo com Pinxiguinha praticamente nos anos de 1911 e 

1912, cria suspeitas de que se trate de apenas um personagem e não dois, registrado deste 

modo por lapso. 
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Por causa da proximidade dos nomes e de sua atuação com o renomado flautista, pesquisei 

mais sobre essa informação e encontrei outro registro no livro de Cazes (1998), que descreve 

um violinista que atuava com Pixinguinha e Pádua nesse mesmo período, conhecido como 

Otaviano. Após esse registro percebi que há uma grande chance de que esses dois 

personagens sejam na verdade a mesma pessoa. Percebi que temos cinco fontes 

bibliográficas com referência a este violinista, sendo que três delas atribuem ao violinista o 

nome Otaviano e as outras duas Otávio Silva. Como essa versão foi mais recorrente, irei 

referir-me ao violinista como sendo Otaviano.  

O livro Choro: do quintal ao municipal de Henrique Cazes (1998) contém a figura abaixo, 

que mostra os artistas no ano de 1912 em uma apresentação no La Concha, choperia carioca 

que se localizava no bairro da Lapa. Percebe-se a presença de violinistas em diversos grupos, 

como o violinista Otaviano no grupo de Pixinguinha e Bonfiglio de Oliveira, figuras icônicas 

do gênero choro. 

 

Figura 8. Rio de Janeiro no ano de 1912. Bonfiglio de Oliveira no contrabaixo, Otaviano no 

violino, ao lado de Pinxinguinha na flauta e Pádua no piano. 
Fonte: Cazes, 1998, p.55. 
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Com relação à formação de grupos musicais, uma grande conexão relevante para o violino 

no  contexto da música popular foi a sua inserção nos grupos que despontavam nesse cenário. 

Como vimos anteriormente, não havia muito espaço para o violino no desenvolvimento de 

outras práticas performáticas fora do eixo da música de concerto. Esse cenário evoluiu com 

a inserção do violino em grupos musicais como os já citados no capítulo dois: Grupo dos 

Chorosos (violino, violão e cavaquinho) e Grupo Vienense (violino, acordeom e violão) e o 

Grupo dos Boêmios (clarinete, violino, acordeom e violão) (Werneck, 2013).  

A autora ainda faz referência ao livro de Sérgio Cabral (1997), que se refere ao violinista 

Lafaiete Menezes, irmão do renomado flautista Patápio Silva.28 O livro de Alexandre 

Gonçalves Pinto (1936) também fala de Lafaiete Menezes e o descreve como “grande 

violinista”. Existe um fato importante a ser destacado, que não é referido por esses autores. 

Pattápio Silva teve dois irmãos violinistas. Garcia (2006) cita Lafaiete Menezes e, também, 

seu irmão Cícero Menezes, que estudou com Orlando Frederico no Instituto Nacional de 

Música. Ainda segundo a autora, Cícero Menezes escreveu uma biografia sobre seu irmão 

Pattápio Silva, que foi publicada no ano de 1953. 

Conforme citado no tópico 2.2, os primeiros grupos contavam com o violino na recente 

música popular urbana num cenário que revela a presença de vários violinistas, que na sua 

maioria são pouco mencionados pelos registros históricos. Todavia eles foram, com certeza, 

atores fundamentais no processo de crescimento do violino na música popular urbana. Trata-

se de um período significativo principalmente para os grupos que colaboraram na 

estruturação e sedimentação dessa música que se desenvolvia nos centros urbanos. 

A importância desses grupos para a história da música popular brasileira é enorme: 

acompanharam modinhas – que ganharam o nome de seresta e acabaram por incluir 

os sambas-canção lentos- lundus, maxixes, marchas, sambas e, quando foi preciso, 

boleros, foxes, tangos argentinos, rumbas e até árias de ópera. Os músicos “de 

ouvido” em alguns minutos faziam um arranjo para qualquer tipo de peça, sem 

partitura e quase sem ensaio. Era essa dinâmica que possibilitava o funcionamento 

das emissoras de rádio, onde chegavam e saíam com frequência cantores diversos. 

                                            

28 O flautista Pattápio Silva nasceu no inteiror do estado do Rio de Janeiro em Vila de Itaocara no dia 22 de 

outubro de 1880. Músico renomado veio a falecer na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1910. Ele tinha os 

irmãos Lafaiete e Cícero Menezes, violinistas e João Batista Menezes, flautista e vencendor da medalha de 

ouro do Instituto Naciona de Música. Todos estes, frutos do segundo casamento de sua mãe Amélia Medina e 

o comendador Antonio de Souza Menezes. João Batista também foi um dos fundadores da Orquestra Sinfônica 

Brasileira. (Garcia, 2006, p. 10 e 11). 
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Havia programas de calouros que apresentavam todo tipo de música, e não havia 

possibilidade econômica de pagar ensaios, partituras, nem havia tempo para tal. O 

processo de gravação de discos e a consequente possibilidade de registrar músicas 

para venda permitiu a profissionalização de numerosos músicos. (Taborda, 2010, p. 

141). 

A colocação de Taborda (2010) faz-nos perceber como a movimentação musical na música 

popular urbana do Brasil nas primeiras décadas do século XX foi importante para a formação 

dos grupos musicais. Isso revela também como esse cenário que contava com a participação 

do violino demonstrou ser bastante significativo, graças à inserção do mesmo em grupos 

musicais que se formaram naquele período e à sua frutuosa relação com a indústria 

fonográfica, ambas conexões realizadas pelos violinistas.  

Por sua vez, Burke (2010) demonstra que o popular como cultura subalterna foi um 

pensamento presente primeiro no mundo germânico, depois em outras partes da Europa. 

Middleton (2003) comenta que no século XIX “a Europa e outros lugares” produziram novas 

comunidades imaginadas que referenciavam a nacionalidade em sua cultura popular como o 

que ocorre posteriormente no Brasil, como exemplo do pensamento do popular como cultura 

subalterna no mundo colonial. 

Sobre este assunto, Stuart Hall elabora teoricamente pensamentos sobre a identidade 

nacional e a dimensão dos sentimentos construídos coletivamente. O autor explica que a 

noção de nação é uma representação simbólica que adquirimos durante nosso processo de 

formação. Isso ocorre por conta de uma série de signos oriundos da cultura nacional que 

contribuem para torná-la centrada, coerente e inteira, e que agora foram deslocadas pelo 

processo de globalização (Hall, 2006).  

A ideia de nação se estrutura porque grande parte das nações são formadas por conjuntos de 

grupos que se aglutinaram com o tempo. Alguns pontos podem ser observados no processo 

de estruturação de uma nação, como uma gama considerável de classes sociais, grupos 

étnicos e de gênero, e, com isso, a ideia de identidade cultural unificada pode ser descartada. 

Hall aponta o fato de algumas identidades nacionais estarem em processo de desintegração 

como resultado do crescimento da homogeneização cultural e do "pós-moderno global” 

(Hall, 2006).  
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Apesar das representações e associações que um indivíduo pode realizar para com uma 

nação, assim como para um certo coletivo, haverá sempre um questionamento relevante 

sobre o perfil de uma identidade cultural. Seria ela agregadora, capaz de anular e subordinar 

a diferença cultural? Esses pontos são tangíveis na discussão de uma identidade cultural, mas 

o que importa destacar é que a música pode ser considerada uma ferramenta poderosa capaz 

de modelar uma identidade, o que torna a relação dos violinistas que transitavam entre a 

música de concerto e a popular, um elemento crucial num processo que estava a delinear 

uma prática de performance. (Dawe, 2003; Hall, 2006).  

A colocação desses dados possibilita a reapresentação de algumas informações visando o 

esclarecimento de lacunas que ainda orbitam o passado do violino na música popular urbana. 

Por exemplo, os trabalhos de Silva (2005), Müller (2011), Isidoro (2013) e Werneck (2013) 

informam que o violinista Fafá Lemos deixou a cidade do Rio de Janeiro na década de 1930, 

se mudando para o Paraná. Quando isso aconteceu Fafá Lemos era aluno do professor 

Orlando Frederico, já tendo atuado como solista junto à Orquestra do Theatro Municipal do 

Rio de Janeiro e realizado um recital na Sala de Concertos Leopoldo Miguez no Instituto 

Nacional de Música. 29  

Os trabalhos consultados concordam que não existem mais informações sobre essa década 

da vida de Fafá Lemos. Mas o fato é que ele retorna ao Rio de Janeiro em 1940 trabalhando 

na Orquestra Sinfônica Brasileira e, logo depois, cerca de alguns meses, ele inicia sua 

carreira na música popular. Como vimos anteriormente, a presença do violino no cenário 

popular nas primeiras décadas do século XX ocorreu não apenas nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo, e teve uma movimentação profícua. Pergunto-me se Fafá Lemos teve 

alguma experiência com a música popular nesse período.  

Dentre os violinistas citados acima, encontramos Cícero Menezes, que transitava entre a 

música de concerto e a popular, era irmão de Pattápio Silva e aluno do mesmo professor de 

Fafá Lemos, Orlando Frederico (Garcia, 2006). Como os dois violinistas tiveram o mesmo 

professor, será que Fafá Lemos e Cícero tiveram algum tipo de contato antes dele sair do 

Rio de Janeiro? Será que ele teve contato com Cícero ou outro violinista que tocava música 

                                            

29 Ver a nota de programa do Recital na Sala de concertos Leopoldo Miguez em Isidoro (2013). 
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popular urbna? Também registrei um movimento importante para o violino na música 

popular urbana no estado do Paraná na época em que Fafá Lemos se muda para lá, o qual 

pode ser verificado em parte no capítulo dois desta tese. Na verdade, carecemos de mais 

investigação sobre essa fase da vida de Lemos, porque seria interessante registrar em que 

ponto se inicia o processo de trânsito de Fafá Lemos para o universo popular, questão essa 

que deverá ser aprofundada em pesquisas futuras.  

 

4.2. A relevância do Trio Surdina 

A inserção do violino na música popular do Brasil no início do século XX ocorre através da 

sua ligação com a indústria fonográfica, com o cinema e o rádio. Essa interação entre o 

violino e o mercado fonográfico permitiu o fortalecimento de grupos musicais que se 

organizariam para se dedicar a gravações e apresentações nas diversas casas de espetáculo, 

cafés e teatros que se espalharam pelas cidades (Vermes, 2015).  

Taborda (2010) observa determinados fatos que foram relevantes para a dinamização da 

música popular urbana no início do século XX como: a gravação de discos, surgimento de 

uma música específica para o carnaval, o nascimento e desenvolvimento do samba, o 

envolvimento da música com a rádio e o cinema. Tais fatos colaboraram para uma mudança 

de status dessa música popular em diversos círculos sociais nas cidades brasileiras, onde 

passou a ser aceita e consumida. 

As inovações foram apresentadas na capital. O Rio abrigou a indústria fonográfica e 

o rádio, veículos que divulgaram o choro e o samba, filhos musicais da cidade. Daí 

espalharam-se para todo o país. As novas possibilidades e oportunidades oferecidas 

pela “Capital irradiante” (expressão de Nicolau Sevcenko), atraíram imigrantes de 

todas as partes, dos mais variados padrões sociais. Transferiram-se para o Rio de 

Janeiro dos mais humildes e anônimos profissionais aos grandes nomes da elite 

cultural e artística. (Taborda, 2010, p. 140). 

No século passado, as empresas gravadoras e editoras que se instalaram no Brasil, 

juntamente com os programas de rádio, possibilitaram que os violinistas gravassem discos 

que registrariam a presença do instrumento na música popular urbana nacional. Este é um 

fato extremamente relevante no domínio da investigação sobre este assunto, que hoje em dia 

ainda se encontra em numa fase inicial, porque podemos perceber a história e os diversos 
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estágios dos instrumentos de cordas friccionadas dentro da música popular urbana. Estas 

considerações e avanços no conhecimento servem, também, como referência no campo 

performático para os intrumentistas da atualidade. (Silva, 2005; Werneck, 2013; Isidoro, 

2013; Fillat, 2018; Rohr, 2018).  

Os discos produzidos no século passado colaboraram para armazenar memórias sobre o 

violino na música popular urbana. Dessa forma, os violinistas encontraram um espaço 

delimitado para sua atuação dentro da música urbana graças ao auxílio da indústria 

fonográfica. E por conta de uma grande difusão da música popular urbana, com um novo 

mercado que foi gerado, alguns violinistas participaram de diversos grupos que surgiam do 

contexto dessa música urbana então em fase de expansão. 

A colaboração da indústria fonográfica no delineamento de um perfil para o violino na 

música popular urbana originou uma parceria da qual surgiram artistas que protagonizaram 

gravações que atestam o desenvolvimento da linguagem do instrumento. E foi nesse contexto 

que surgiu o Trio Surdina. O ano de estreia desse grupo pode gerar alguma dúvida, porque 

Silva (2005) e Mello (2012) afirmam que o grupo se formou em 1952, enquanto os demais 

autores — Müller (2011), Isidoro (2013), Werneck (2013) e Vicente (2014) —, concordam 

que a data seja em 1951. A falta de concordância pode ser compreendida apenas porque o 

trio tenha se reunido em 1951, mas ainda não utilizava este nome, que veio a ser adotado 

após a grande aceitação do público, mídia, imprensa e crítica especializada.  

Em mais uma criação do diretor musical Tapajós, que sempre procurava inovar nas 

programações da Rádio Nacional, o programa Música em Surdina se destacava por 

apresentar ao público uma sonoridade intimista, algo que na época seria um contraste às 

programações dos grandes auditórios. Outro diferencial estaria na organização do conjunto, 

que destoava das grandes formações propostas pelos programas das rádios em geral, como 

era o caso da própria Orquestra Brasileira da Rádio Nacional.  

Ocorre que nas primeiras décadas do século XX, a música popular foi influenciada por ideias 

importadas da música estrangeira, como as formações das bandas americanas e até mesmo 

as formações orquestrais advindas do continente europeu. No caso das chamadas jazz bands 

brasileiras, estas dividiram espaço no mercado cultural com grupos menores, como os 

regionais do choro ou como as orquestras das rádios. É importante lembrar a grande 
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influência das gravadoras e editoras internacionais sobre o mercado de música popular no 

Brasil. 

Os grupos formados nas décadas de 1930 e 1940 espelhavam-se nas formações encontradas 

nos grupos musicais existentes — orquestras, grupos de música de câmara, entre outros — 

e adaptavam as mesmas, mesclando instrumentos associados a uma proveniência da cultura 

europeia com outros instrumentos característicos que já estavam assimilados e conotados 

com a música popular urbana, como, por exemplo, o cavaquinho, o bandolim e os 

instrumentos de percussão. A influência de músicas provenientes de países do exterior, 

como, Estados Unidos e França, sobre Garoto, Fafá Lemos e Chiquinho do Acordeom fez 

com que eles adquirissem um repertório eclético que incluía choro, baião, samba, boleros, 

foxtrots e outros, ampliando o conceito da música instrumental que criava uma relação 

saudável entre as práticas do Brasil com os gêneros musicais estrangeiros. 

Essas são algumas razões que nos levam a compreender que o surgimento do programa 

Música em Surdina teve caráter inovador dentro de um conceito que seria replicado, 

principalmente nas próximas décadas. A ideia do programa não residia somente na oposição 

às grandes formações, mas também pelo foco na ambientação mais contida, e intimista, uma 

grande diferença em relação a outros programas que se tornaram mais populares. Mas ao 

observar a conjuntura política social da época, pode-se identificar um fato que afetou os 

espaços onde os artistas atuavam, que foi a decisão do general Eurico Gaspar Dutra de 

decretar o fechamento das casas de jogos no ano de 1946. (Müller, 2011; Werneck, 2013).  

Por conta desta intervenção do governo, os músicos tiveram grande decepção após essa 

decisão presidencial, que impactou duramente o cenário da música popular, ocasionando o 

fechamento repentino de todos os cassinos do país. Esta medida gerou um grande problema 

para um meio musical popular, ainda pouco estruturado, pois muitos músicos sofriam com 

a instabilidade de seus contratos nas rádios, por exemplo, e contavam com a renda das 

apresentações que acontecia nesses lugares.  

A medida representou uma grande perda financeira para os músicos, que tinham nos 

cassinos uma fonte de renda complementar. Nas movimentadas casas de jogos, os 

grandes artistas se apresentavam acompanhados por orquestras de grande projeção e 

conseguiam compensar os baixos rendimentos oferecidos pelas rádios. Não era por 

acaso que muitos músicos, como Garoto, optavam por pedir licença sem vencimentos 

na emissora em que tinham contrato para fazer temporadas nos cassinos. Com o fim 
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dos cassinos, alguns músicos decidiram tentar a sorte fora do país. Foi o que fez o 

velho amigo de Garoto Laurindo Almeida, violonista e compositor, que em março de 

1947 embarcou para os Estados Unidos para integrar o conjunto Carioca Boys. 

(Mello, 2012, p. 99) 

Como podemos constatar, os próprios integrantes do Trio Surdina viram-se dentro deste 

cenário de mudanças políticas. Em determinada época em que esteve licenciado da Rádio 

Nacional, Garoto retornou a São Paulo e procurou fazer contatos com diversas emissoras 

para se apresentar nos programas, mas recebeu negativa de todas por conta de seu cachê, que 

era considerado alto, por ele ser um dos maiores músicos daquela época. Nesse período 

Garoto ficou sem compromissos profissionais e sobreviveu da renda que obteve em uma 

temporada que passou atuando em cassinos pelo país, como o Ahu e São Vicente. (Mello, 

2012).  

Sabemos que Fafá Lemos também atuou em cassinos, como o da Urca, enquanto atuava na 

Orquestra de Carlos Machado, e como Garoto também contava com essa renda para 

complementar o orçamento pessoal. Na ocasião do surgimento do Trio Surdina em 1951, 

eles se reuniram, e com o protagonismo adquirido realizaram um trabalho de grande 

notoriedade. O Trio rapidamente ganhou espaço no mercado, apresentando-se no programa 

Carrossel Musical, e no programa de Paulo Gracindo, Noite de Estrelas, com a música Baião 

caçula. (Müller, 2011; Isidoro, 2013; Werneck, 2013). 

Durante o ano de 1952, participaram do programa Parada dos maiorais, de César de 

Alencar, que geralmente esgotava os seicentos assentos do auditório da Rádio Nacional. 

Ainda sobre o programa Noite de Estrelas, que era transmitido às sextas a partir das 21h30, 

o autor conta que, na noite de estreia, Paulo Gracindo se referiu ao grupo como os três 

mosqueteiros da bossa (Mello, 2012, p.128). Neste tipo de programas de rádio era hábito 

convidarem nomes importantes da música popular para apresentações ao vivo e alguns deles 

tinham o objetivo de promover as estrelas musicais da própria rádio. 

No caso do programa Música em Surdina, apresentado num horário que cobria a faixa 

seguinte ao horário nobre, este dado parece indicar que a audiência seria apreciadora de 

programações mais intimistas e, eventualmente, “menos barulhentas”. Ou seja, o programa 

teria um público com gostos musicais diferentes daqueles associados aos universos mais 

populares. A década de 1950 foi o período áureo da Rádio Nacional, e também um momento 
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delimitador no que se refere às questões de preferências culturais. Neste sentido, o trio se 

voltava para uma abordagem musical mais refinada da música popular urbana, um antigo 

ensejo das classes sociais elitizadas. 

O fato é que os programas populares das rádios, juntamente com a música popular, estavam 

criando uma espécie de mercado massivo de consumo, estimulado pelo caráter mercantil que 

se apropriou do sistema radiofônico. Por isso, existiu essa questão antagônica no terreno do 

gosto musical, uma antiga questão que remonta à dicotomia popular/erudito como juízo de 

valor acerca do pensamento que deveria predominar na sociedade, para estimular o progresso 

social (Vicente, 2014). 

Naquela época, o Trio Surdina experimentou ainda uma transição tecnológica na indústria 

fonográfica brasileira, com a substituição dos discos de 78 rpm pelo Long Playing (LP). Nilo 

Sérgio, compositor que atuou com Garoto em orquestra na década de 1940, cria a Musidisc, 

uma das primeiras empresas no Brasil especializada em gravação de LPs com alta definição 

de qualidade, por volta dos anos de 1952 e 1953 (Vicente, 2014). Este empresário convidou 

o Trio Surdina para a gravação de um disco, mas se deparou com problemas de exclusividade 

contratual dos músicos com outras gravadoras estabelecidas no meio musical, e isto 

dificultaria a contratação deles por uma gravadora que estava apenas se iniciando no 

mercado. Dessa forma: 

(...) a solução encontrada, na ocasião, foi omitir os nomes dos instrumentistas nos 

créditos dos LPs, prática nada incomum para a época, haja vista as inúmeras 

participações não registradas de Garoto em fonogramas da Continental, Sinter e 

Todamérica entre 1951 e 1953, por exemplo, sendo que, nessa fase, seu contrato era 

de exclusividade com a prestigiada Odeon. Sem embargo, o nome Trio Surdina se 

tornou uma espécie de “propriedade” de Nilo Sérgio. Isto porque o formato do grupo 

se mostrava promissor em termos de mercado - afinal, era a época das pequenas 

boates, dos nightclubs, e as próprias emissoras de rádio já estavam procurando 

“atender” o novo público que ali emergia -, sem contar que esta medida evitaria 

futuros problemas contratuais envolvendo os músicos. Daí as diversas formações que 

o trio acumulou ao longo de aproximadamente dez anos de existência sem alterar, 

contudo, o nome e a ligação com a Musidisc - incluindo o Trio Surdina em Bossa 

Nova, de 1963, lançado oito anos após a morte de Garoto. (Vicente, 2014, pp. 62-63) 

Essa prática adotada pela Musidisc de omitir o nome dos artistas nos discos, infelizmente, se 

tornou recorrente, não colaborando para o mercado musical da época, que ainda estava sendo 

estruturado. Na ótica capitalista, as gravadoras conseguiram resolver seus impasses e 
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poderiam lucrar com a produção de seus discos sem maiores preocupações legais. No caso 

da Musidisc, procurava-se além disso exibir o designativo Hi-Fi como uma espécie de marca 

atrelada à empresa para conferir selo de desenvolvimento tecnológico. 

 Nesse episódio, os maiores prejudicados seriam os próprios músicos, que deixariam de se 

articular para estruturar melhor a carreira, o que ocasionaria uma melhoria em suas 

condições de trabalho. Ressalto ainda que essa situação dificulta as pesquisas sobre a música 

popular brasileira, uma vez que as informações sobre a mesma não são abundantes. Na 

verdade contamos com uma base de dados incipiente, o que dificulta o reconhecimento de 

alguns músicos, como o percussionista conhecido como Bicalho e o contrabaixista Pedro 

Vidal Ramos (Vidal) que participaram de gravações com o Trio Surdina, cujos nomes foram 

ocultados. Nessa configuração o Trio Surdina gravou quatro discos de vinil pela Musidisc 

no final de 1952 (Mello, 2012; Vicente, 2014).  

O conjunto das informações elencadas sobre as características do Trio Surdina apontam para 

um pensamento artístico que estava à frente de seu tempo. A proposta estética, que consistiu 

em uma performance intimista, exigiu do grupo uma reconfiguração dos arranjos de obras 

que já eram executadas, possibilitando muitas vezes arranjos com propostas consideradas 

refinadas naquela época, como em O Relógio da Vovó e Fafá em Hollywood (Isidoro, 2013; 

Vicente, 2014). A influência da música estrangeira sobre os músicos do trio permitiu com 

antecedência uma leitura de um cenário estilístico que definiria a música popular brasileira 

dos anos seguintes.  

Com relação à formação, o trio encontrou grande receptividade num momento histórico, em 

que uma proibição ocasionou o fechamento de casas de jogos de azar, medida que prejudicou 

muitos grupos e seus músicos. Os artistas contribuíram para o estabelecimento da chamada 

música de boate que seria o próximo modismo do cenário popular. Além disso, o mercado 

de consumo ganhava contornos significativos e o grupo esteve inserido num contexto em 

que gravou todos os seus primeiros discos com uma tecnologia importada em alta definição 

que despontava no mercado, permitindo ao público a percepção de detalhes performáticos 

que eram suprimidos pelas gravações realizadas em 78 rpm.  

A primeira formação do Trio gravou quatro discos: Trio Surdina, Trio Surdina Interpreta 

Noel Rosa e Dorival Caymmi (ou Trio Surdina n° 2), Trio Surdina e Orquestra Léo Peracchi 
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(LP dedicado à obra de Ary Barroso) e Trio Surdina nº 3. O Trio se tornou uma espécie de 

propriedade da Musidisc que, mais tarde, viria a se chamar Masterpiece Hi-Fi. Após a morte 

de Garoto, no ano de 1955, o trio assumiu outra formação, conduzida pelo empresário Nilo 

Sérgio, com Auro P. Thomaz, um acordeonista conhecido como Gaúcho, Joaquim 

Gonçalves Filho no violino, o Al Quincas, e Nestor Campos no violão, que, juntos, 

realizaram mais alguns trabalhos pela mesma gravadora (Mello, 2012). 

Fafá Lemos foi um grande violinista que participou deste momento histórico musical 

peculiar da música popular urbana no Brasil. Em 1952 Fafá Lemos, Tom Jobim e Newton 

de Mendonça atuaram na mesma boate, conhecida como Ranchinho do Alvarenga ou 

Ranchinho no posto Seis, no Rio de Janeiro, e isso atesta que aquele foi um ambiente 

embrionário estilístico em desenvolvimento naquele período. De fato, seu estilo musical foi 

modelado por todo aquele cenário. O estilo de Fafá Lemos ao violino na música popular 

urbana demarcou território por conta de sua característica peculiar estético-interpretativa. O 

violinista cantava, assobiava e, também, teve influência do violinista Sthéphane Grapelli. 

(Müller, 2011; Raimundo, 2016). 

A grande relevância do Trio Surdina consistiu num conjunto de características estéticas que 

estruturavam um diferencial para os demais grupos daquele tempo. Ao mesmo tempo, sua 

performance inovadora inseriu o trio num movimento vanguardista que foi considerado 

precursor da Bossa Nova. A Bossa Nova rompeu paradigmas como um gênero da música 

popular brasileira que teve projeção nacional e internacional, devido a vários fatores, entre 

os quais: o estilo vocal intimista, a rítmica (batida) derivada do samba com o tempo alterado, 

o vocabulário harmônico enriquecido pela utilização sistemática de acordes complexos com 

sextas, sétimas, nonas, décimas primeiras e décimas terceiras como dominantes ou 

simplesmente agregadas, as temáticas das letras, poéticas, sociais e autoreferênciais, entre 

outros aspectos. Este movimento precursor configurou uma modernidade identificada em 

alguns grupos, como o Trio Surdina, que delineou tendências que mais tarde seriam 

encontradas nos artistas protagonistas da Bossa Nova (Vicente, 2014). 
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4.3. O registro fonográfico como representação para os violinistas 

A importância do Trio Surdina na carreira de Fafá Lemos e no mercado musical daquela 

época foi notável, assim como a Turma do Sereno para o violinista Irany Pinto, Eduardo 

Patané e suas orquestras, e também outros artistas. Hoje os grupos continuam sendo 

relevantes para as gravações em mídias de audio ou vídeo para a divulgação de seus trabalhos 

nas plataformas digitais, permitindo, assim, uma inserção mais efetiva dos instrumentistas 

no mercado cultural.  

Durante a investigação identifiquei que a relação dos violinistas com grupos tem grande 

relevância para a inserção destes artistas no mercado cultural. Mas esta importância também 

se revela em fases de transição ou apresentação de novos trabalhos e na ampliação do próprio 

mercado do violino na música popular urbana. Para isso apresento uma série de gravações 

dos violinistas entre os anos de 1950 até 2019 que poderão nos auxiliar na compreensão 

desses cenários e como a gravação do primeiro registro pode significar uma questão fulcral 

no início de carreira dos artistas. 

O gráfico seguinte mostra a relação de incidência entre a produção de discos que possuem 

protagonistas do violino na música popular urbana no Brasil, a partir da década de 1950, até 

a década atual. Observo que na década de 1970 não foi possível identificar gravação de 

discos com protagonismo de violinistas neste cenário. O gráfico permite constatar como as 

conexões realizadas pelo violino, primeiramente com a formação dos grupos, e depois com 

a indústria fonográfica, foram construtivos para o estabelecimento do instrumento na música 

popular urbana. 
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Gráfico 1. Distribuição por décadas da quantidade de álbuns gravados por violinistas na 

Música Popular Urbana no Brasil. 
Fonte: Isidoro, 2020 

O gráfico acima registra as gravações realizadas por violinistas que atuaram como 

protagonistas na música popular urbana. Na década de 1950, registramos 10 gravações do 

violinista Irany Pinto, 8 do violinista Fafá Lemos, sendo que 3 delas ocorrem pelo Trio 

Surdina, e 3 discos do violinista Eduardo Patané. A década de 1960 apresenta 4 gravações 

de Irany Pinto, 2 de Fafá Lemos e mais 3 de Eduardo Patané. Nas décadas de 1980 e 1990, 

respectivamente, temos o último álbum de Fafá Lemos e o primeiro de Antônio Nóbrega. 

Foram encontrados 4 discos de Irany Pinto que não possuem a data de estreia. São eles: 

Valsas em Surdina, Tangos em Surdina, Blues em Surdina e Hoje a noite é sua, todos 

gravados pela Odeon. 

A partir dos anos 2000, temos 2 discos de Léo Ortiz, 2 discos de Antônio Nóbrega, 1 de 

Raimundo Nilton, 3 de Ricardo Herz e 4 de Nicolas Krassik. Do ano de 2010 em diante 

encontramos 3 discos de Nicolas Krassik, 7 discos de Ricardo Herz, 3 discos de Ted Falcon, 

e também os primeiros albums de Felipe Karam, Carol Panesi e Guilherme Pimenta, 

respectivamente, De Sol a Sol (2018), Primeiras Impressões (2018), Transmutação (2019) 

e Catopê (2019), além de notícias sobre o desenvolvimento do trabalho autoral da violinista 

Renata Neves em parceria com Philippe Baden Powell.  
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Os dados apresentados confirmam que a segunda metade do século XX foi representativa 

para o violino na música popular, sendo até então o período de maior movimentação em 

número de gravações que destacassem o violino como instrumento protagonista no meio 

popular, com cerca de 30 discos. Podemos perceber que a década de 1950 concentrou um 

grande número de gravações. A partir da década de 1960 houve um declínio que sucedeu às 

décadas de 1970 e 1980. No século XXI houve uma retomada na produção dos discos, e 

desde então já registramos cerca de 29 gravações, num total de 61 discos contabilizados de 

1950 até o ano de 2019. 

Com base no que foi apresentado no tópico anterior, observa-se que Fafá Lemos gravou os 

seus primeiros discos com o Trio Surdina, alcançando, asssim, outro patamar de notoriedade 

nas casas de espetáculo, nas rádios e posteriormente na televisão (Werneck, 2013). Traçando 

um paralelo com Fafá Lemos, cuja atuação com o Trio Surdina (1952-1955) produziu 3 

discos e apontou talvez a primeira fase do protagonismo desse artista, indico que podemos 

encontrar algo similar em Herz (2017) e Krassik (2018) nas primeiras décadas do século 

XXI. Pimenta e Panesi apresentam considerações com seus primeiros discos que serão 

abordadas ao final desta seção. 

No caso de Nicolas Krassik, o primeiro disco marcou o ponto de partida na carreira do 

violinista, tanto que cada faixa do album Na Lapa (2004) parece descrever o primeiro 

momento do artista dentro da música popular urbana na cidade do Rio de Janeiro. Ainda na 

primeira fase do artista segue-se o disco Caçua (2006), que reúne obras representativas de 

artistas consagrados como Chico Buarque, João Lyra e outras. Cordestinos (2008) é o seu 

primeiro trabalho direcionado à música nordestina; inclusive esse trabalho levou Krassik e 

seu grupo a muitas apresentações dentro e fora do país, sendo que uma delas ocorreu no 

Carnegie Hall, em 2012, com a presença de Gilberto Gil como convidado para aquele 

espetáculo. O disco Odilê-Odilá (2009) foi fruto de uma parceria com o acordeonista e 

pianista Marcelo Caldi, com quem interpreta obras do composior João Bosco. Esse disco foi 

apontado pelo jornal O Globo para a lista de Os melhores discos do ano. 

Ricardo Herz lança seu primeiro disco em 2004, à procura de uma demarcação do ponto de 

vista técnico-interpretativo-estilístico, no sentido de que seja possível realizar uma 

performance dentro da música popular urbana com um swing abrasileirado (Herz, 2017). 

Ainda morando na França, Ricardo produz Brasil em 3 por 4 (2007), em que o artista realiza 
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uma parceria com Gabriel Grossi, que toca gaita, e estava excursionando pela França naquela 

ocasião. Mas Herz realiza a gravação, a produção, os arranjo e performance de todo o álbum, 

tendo feito ele mesmo os solos e todas as 10 ou 11 vozes de violino do disco30. Ricardo Herz 

para crianças (2009) segue uma série de arranjos de músicas folclóricas dedicadas ao 

universo infantil e o disco Aqui é o meu Lá (2012) é o primeiro trabalho do grupo designado 

Ricardo Herz Trio.  

Nessa presente década, Nicolas Krassik gravou no ano de 2014 o álbum Nordeste Paris e 

um duo com Mestrinho31 no ano de 2016. Como Krassik passou a desenvolver intenso 

trabalho com a música nordestina nos últimos 10 anos, podemos considerar que essa é uma 

outra fase na carreira do violinista, como ele mesmo disse: 

Vontade de fazer um trabalho assim sobre a música nordestina, de uma forma mais 

moderna, vamos falar, mais jazzística, um pouco também, e de juntar como ele juntou 

flauta, saxofone com pífanos, primos, eu juntar o violino com a rabeca e, dessa vez, 

acompanhamento de contrabaixo com percussão. Era inspirado nisso, apesar da 

linguagem ser muito diferente, o tipo de música que a gente tocou, mas ele foi a 

referência. O Cordestinos nasceu, a gente gravou dois discos, e é um trabalho que eu 

espero ter até o final. É um trabalho que eu considero mais pessoal. Tanto que o 

segundo disco foi quase autoral, 70% autoral. Sete músicas minhas, duas com 

parcerias, que vai evoluindo também. Era violino, rabeca, contrabaixo acústico, 

depois entrou contrabaixo elétrico. Agora, em São Paulo, entrou guitarra, no lugar da 

rabeca. Então vai se tornando um pouco mais rock and roll, voltando às origens de 

eu querer ser guitarrista. Sempre com ritmos nordestinos, mesmo agora sendo com 

músicas autorais. Sempre em torno do forró, do maracatu, sei lá, galope, esses ritmos, 

xaxado. É um trabalho que eu gosto muito, que eu quero continuar. Eu pretendo fazer 

mais um projeto com ele, de disco, de vídeo, ainda não sei. (Krassik, 2018, p. 23). 

Após a parceria com o Trio Surdina, Fafá Lemos gravou discos com outras formações e, 

com isso, também inaugurou outra fase. Ricardo Herz inaugurou uma nova fase em que 

desenvolveu parceria com o percussionista Antônio Loureiro, em um disco lançado no ano 

                                            

30 Informações encontradas no site de Ricardo Herz. Disponível em:  http://www.ricardoherz.com.br/cds/brasil-

em-3-por-4/. Acesso em 04/10/2019 

31 Mestrinho nascido em Sergipe, se especializou em sanfona desde os 6 anos de idade. Possui uma carreira 

intensa tendo trabalhado com Sivuca, Dominguinhos, Hermeto Pascoal, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Nicolas 

Krassik, dentre outros. http://dicionariompb.com.br/mestrinho. Acesso em 04/10/2019  

http://www.ricardoherz.com.br/cds/brasil-em-3-por-4/
http://www.ricardoherz.com.br/cds/brasil-em-3-por-4/
http://dicionariompb.com.br/mestrinho
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de 2014. Nas palavras de André Mehmari32, a combinação entre violino e vibrafone pode ser 

“improvável, inusitado, novo, ousado”, o que tornou o “disco tão especial e único.” 33 

Em seguida ele gravou o duo com Samuel do Acordeon no ano de 2016, o duo com o pianista 

Nelson Ayres em 2017 e o segundo álbum com seu trio, o disco Torcendo a terra, também 

em 2017. Além disso, um duo com o violonista Yamandu Costa no ano de 2018 e seu 

trabalho com a Camerata  Romeu lançado no ano de 2019, intitulado Nova Música Brasileira 

para Cordas. Todos os duos se inserem num momento de ampliação das possibilidades 

técnicas, interpretativas, estilísticas e timbrísticas da performance do violino na música 

popular urbana, por isso cada disco tem uma dinâmica própria. O novo trabalho com o trio 

amplia o escopo, já que o grupo adiciona à combinação de estilos populares brasileiros a 

música africana, árabe, o jazz europeu e a chamada música do mundo em geral. O último 

disco é um trabalho à parte no sentido do tratamento das articulações, timbres e utilização 

da técnica em geral, no contexto de uma orquestra de cordas com violino solista. 

Os entrevistados tratam cada disco como um projeto. Herz (2017), por exemplo, comenta 

que ele e seu trio trabalham com um novo projeto começando pelos ensaios e em seguida 

amadurecem as novas músicas nos shows. Quando o grupo entende que é o momento de 

gravar aquele projeto, eles se dirigem para o estúdio e produzem o disco. Posteriormente, 

eles realizam o lançamento do disco, geralmente em São Paulo, e continuam realizando 

lançamentos em outras cidades, agora com um show focado no novo projeto. Nicolas Krassik 

entende que a associação entre o disco e o projeto possibilita o gerenciamento efetivo para a 

carreira do violinista. Vejamos o excerto de entrevista: 

 

Existe ainda essa questão do lançamento. O CD faz com que aconteça um lançamento 

e, quando tem um lançamento, tem gente interessada em falar de você. A gente pode 

estar lançando milhares de coisas diferentes, fazer música diferente em cada show, 

se a gente não fizer um lançamento, não aconteceu. Então tem que pensar. Tem gente 

que faz agora lançamento de EP. São discos menores, que tem menos custo, você 

                                            

32 Vencedor do primeiro Prêmio Visa no ano de 1997, o pianista é considerado um dos maiores músicas da 

atualidade no cenário da música popular nacional. https://www.andremehmari.com.br/biografia. Acesso em 

04/10/2019. 

33 Excerto de entrevista com André Mehmari. http://www.ricardoherz.com.br/cds/e-antonio-loureiro/. Acesso 

em 04/10/2019. 

https://www.andremehmari.com.br/biografia
http://www.ricardoherz.com.br/cds/e-antonio-loureiro/
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grava 6, 7 músicas. Faz um CD menorzinho e faz um lançamento. Tem gente que faz 

um lançamento de um clipe e consegue mídia. Porque o negócio é conseguir mídia 

pra conseguir show, ou show pra conseguir mídia. Sem ter um disco, você não tem 

lançamento, e tem alguns lugares que gostam de ter um lançamento pra fazer uma 

programação musical. Não vão chamar, ah, eu só quero ouvir o show de fulano, 

qualquer que seja. Não, quero um novo show. Aí você pode inventar de fazer um 

novo projeto, um novo show, mas em ter o disco é difícil a pessoa aceitar que é uma 

novidade. Então, tem essa importância também, comercial. Não no sentido de ganhar 

dinheiro com venda de CD, mas comercial no fato de ter um produto pra lançar. Eu 

estou partindo pra coisa mais artesanal agora, de gravar de uma forma mais 

econômica, menos músicas, tentar trabalhar mais no lado autoral, que também tem 

menos custos e está começando a me interessar mais do que me interessava antes. 

Autoral, mais artesanal, no âmbito de ter um CD de registro. Não precisa ser o CD 

mais bonito do mundo, com a capa mais incrível, uma coisa apresentável, que você 

possa vender num show pra quem quiser, e que você possa levar pros diferentes 

programadores de Sesc, de teatros, de festivais, dizendo: “olha esse é meu novo 

disco”, e lá na internet. Tentar não gastar tanto dinheiro quanto antes e continuar 

tendo registros. Além da parte comercial, do trabalho e tudo mais, é uma memória. 

Uma gravação é uma memória. O vídeo também é. Hoje em dia é uma memória que 

é mais acessada, mais acessível. (Krassik, 2018, p. 30). 

O violinista Nicolas Krassik (2018) aponta para a importância do disco físico na divulgação 

de novos trabalhos, mas considera que a revolução contemporânea nos meios digitais 

apresenta novas formas de diálogo com o mercado, como as plataformas digitais. Por 

exemplo, muitos violinistas utilizam o Youtube para colocar seus discos, novos trabalhos e 

até fazer chamadas para cursos de aperfeiçoamento ou novos métodos de trabalho. Na visão 

do violinista, a internet está possibilitando uma divulgação eficiente com menos custos em 

um formato contemporâneo onde o artista é cada vez mais responsável por gerir sua própria 

carreira.  

Durante as entrevistas, ficou evidente que o pensamento dos violinistas Guilherme Pimenta 

e Carol Panesi a respeito da importância da gravação de um disco físico adquire outro peso, 

e também siginificado, pois eles se encontram no início de carreira em um processo que 

aponta também para a questão da afirmação da figura do artista enquanto protagonista. 

Vejamos o excerto da entrevista de Guilherme Pimenta:  
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Na verdade é uma vontade que está rolando há muito tempo de ter o meu disco. Eu 

já busquei por vários meios, eu já aprovei projetos na Lei Rouanet34, mas não 

consegui patrocínio ainda. Eu ainda estou meio que buscando, mas eu já tenho o 

projeto todo feito. Uma coisa que eu percebi nessa transição, no fato de começar a 

trabalhar no meio popular, é que se você não tem um disco é como se você não tivesse 

identidade, como se você não existisse ainda. Apesar de que o mercado também está 

mudando. As pessoas não compram mais tanto CD físico, tem muita gente que escuta 

Spotify, ou escuta online, escuta pelo computador. É uma coisa que está meio em 

transição. Mas seja o formato físico ou o formato online, é importante você ter um 

trabalho seu. Um conteúdo que você possa mostrar o que você faz, senão você 

praticamente não consegue trabalhar nesse meio. É uma coisa que eu invisto muito e 

que eu acho extremamente necessário, e que eu vejo o efeito na prática. Porque as 

coisas que eu fui conseguindo foram de coisas que eu fui investindo, de vídeos que 

eu fui fazendo, de shows que ia fazer e chamava uma galera pra filmar e depois 

editava também. A partir disso, a qualidade que você vê do trabalho que você produz, 

seja ele audiovisual ou só auditivo, ele tem um efeito bem visível no que você vai 

conseguir, sabe? Alguns editais mesmo que a gente vai tentar, se você não tiver uma 

gravação muito boa, um vídeo muito bom, você não entra no edital, por exemplo. É 

uma coisa bem importante de se ter hoje em dia que está nos planos de ter cada vez 

mais. Tenho planos de ter meu disco (Pimenta, 2017). 

De acordo com o violinista Guilherme Pimenta, os seguintes pontos merecem ser destacados, 

a necessidade de se gravar um álbum. A não possibilidade de apresentar o seu trabalho em 

um disco compacto, inviabiliza muitas oportunidades dentro do mercado de trabalho. 

Durante sua transição da música erudita para a popular, ele notou que para “começar a 

trabalhar no meio popular, se você não tem um disco é como se você não tivesse identidade, 

como se você não existisse ainda..” (Pimenta, 2017). A violinista Carol Panesi demonstra 

similaridade de pensamento com relação a esta temática: 

Pra mim, quando eu saí do Itiberê, que eu fiquei treze anos. Ao longo desse tempo 

que eu estive no Itiberê, eu tive o Roda Rodami, eu conheci o Salomão e a gente 

montou um duo, eu trabalhei em outros contextos de grupos de cordas, assim, por 

exemplo, eu gravei o DVD do Edu Lobo, coisas pontuais, e também como solista às 

vezes, eu participava de shows e gravações. Mas, quando eu encerrei esse ciclo, eu 

comecei a olhar pra minha carreira solo, né. Carol Panesi como instrumentista, 

compositora, quem é a Carol Panesi? De que maneira eu ia colocar isso pro mundo. 

De que maneira mais consistente, porque eu já existia, a Carol Panesi, mas em vários 

contextos. Então, eu comecei a desenvolver o meu trabalho autoral, mais né, dar 

volume e foco, e eu percebi que eu empacava como artista, tanto pros contratantes e 

tudo, porque eu não tinha um CD. Eu percebi que isso começou a ser um atraso pro 
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meu desenvolvimento artístico, né. E também, foi natural, porque, como eu fiquei 

um ano ensaiando, fomentando esses arranjos e tocando em lugares, ficou muito 

natural a vontade de registrar esse trabalho. Porque a vida é feita de ciclos. Então, 

esse é um momento, que não vi ser o mesmo daqui a um ano, pelo menos não total. 

Alguma coisa vai permanecer, mas outras coisas novas vão aparecendo, outros 

elementos, e o repertório vai se modificando. Então, apareceu também essa 

necessidade de transformar isso num registro mesmo, né, fonográfico, de gravar. 

Tanto pra mim, pra eu ver essa evolução, quanto pra eu conseguir trabalhos mais 

consistentes, show e tudo mais, porque isso vai formando, eu acho, a identidade do 

artista. Vai dando mais consistência, pelo menos, à carreira daquele artista. Fica mais 

compilado, fica mais organizado. E também, um trabalho, porque eu posso gravar 

vários CDs, e cada um com um grupo diferente, tanto a formação quanto a ideia. Mas 

ter aquele momento registrado, eu acho importante. (Panesi, 2017) 

O relato desses dois violinistas contemporâneos que estão em atividade na música popular 

urbana brasileira, deixa claro a importância da gravação de um álbum para o mercado 

cultural. Ambos reconheceram que a falta de um registro gravado que representasse o seu 

trabalho, atestava negativamente para sua própria figura enquanto artista para o público e 

seus contratantes. Eles concordaram também que apesar de já existirem como artistas, a 

sensação de não possuir uma identidade como tal, predominava por conta de não possuir 

ainda um CD editado.  

Novamente a temática da identidade se torna evidente na medida em que exerce um papel 

fundamental na descrição dos violinistas sobre a importância de se construir um trabalho 

passando pela abordagem identitária. Bauman (2005) lembra que a busca por uma identidade 

pode não se tornar possível, pois não se trata de uma definição imediata, mas sim, uma 

construção elaborada pela infinitude temporal. Na visão dos violinistas, os trabalho 

elaborado e gravados por Panesi (2018) e Pimenta (2019) possibilitam que eles integrem 

esse processo, gerando uma sensação de pertencimento desses novos protagonistas do 

violino na música popular urbana. (Bauman, 2005). 
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4.4. Uma perspectiva de identidade para o violino na música popular 

urbana 

 

4.4.1.  Violino popular urbano e a temática da identidade 

O conceito de identidade tem sido recorrentemente abordado na academia, principalmente 

dentro da área das ciências sociais como, por exemplo, na etnomusicologia, a antropologia, 

sociologia, filosofia, psicologia e outros campos. Ocorreu um interesse significativo pela 

pesquisa nessa temática a partir da segunda metade do século XX. Desde então, a palavra 

identidade tem sido usada largamente em diversos contextos formais (científicos) e 

informais devido às constantes transformações que ocorrem dentro da sociedade.  

Os estudiosos relacionam discussões que seriam pertinentes a esta temática como por 

exemplo quando se aborda atividades culturais nas expressões artísticas no Brasil. Esse 

assunto se relaciona com a temática da identidade que ganhou força a partir da segunda 

metade do século passado, mas a discussão sobre a questão da “brasilidade remonta à 

segunda metade do século XIX. Queiroz (1989) relata que os estudos referentes a questões 

culturais no Brasil reportam aos trabalhos de pesquisadores como Raimundo Nina 

Rodrigues, Euclydes da Cunha e Silvio Romero.  

Estes autores pesquisavam sobre e a heterogeneidade e “brasilidade” que comporta os traços 

culturais dos grupos étnicos distribuídos pelas várias camadas da sociedade brasileira. 

Enquanto as primeiras discussões sobre as características da cultura brasileira eram 

investigadas pelos acadêmicos brasileiros, na Europa, ocorria uma discussão similar há cerca 

de um século como veremos a seguir: 

Quando os estudiosos brasileiros, na segunda metade do século XIX, iniciaram 

debates sobre a existência ou não de sua identidade, questão similar já estava sendo 

discutida por mais de um século pelos intelectuais europeus. Haviam esses tentado 

identificar que qualidades eram específicas por grupos étnicos e culturais - catalães 

bretões, napolitanos ,etc. – tanto no que dizia respeito a qualidades físicas, quanto a 

peculiaridades psicológicas. Nascera destas preocupaçoes uma nova ciência na 

segunda metade do século XIX, ou mais precisamente em 1859 – a 

Volkerpsychologie, na Alemanha; a Folk Psychology na Inglaterra e a Psycologie des 

Peuples na França. Sua orientação sendo psicológica, a finalidade era descobrir que 
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virtudes, que defeitos, constantes através do tempo, davam a cada grupo étnico sua 

personalidade e o tornavam reconhecível no meio dos outros.  (Queiroz, 1989, p. 41)  

A perspectiva da “psicologia dos povos” foi significativamente transformada pelas grandes 

linhas de pensamento dentro da academia ocidental. Na área da música a teoria da identidade 

tem sido abordada na etnomusicologia, onde podemos destacar autores que apresentam 

discussões consistentes sobre essa temática ao investigar a música de diferentes 

comunidades e contextos. Também existem pesquisas dentro da temática da música popular 

brasileira que se destacam pelo seu tangenciamento com à temática da identidade com foco 

na abordagem investigativa dos eventuais traços culturais brasileiros ou de “brasilidade”. 

Essa abordagem está presente também nas áreas da performance, dos estudos culturais e 

outros. Rohr (2018) destaca que a ausência de metodologias para o tratamento da pesquisa 

em música popular no Brasil implica uma investigação que necessita de se sustentar em 

modelos teóricos de “outros campos de estudo”. 

Tendo como base Borém e Ray (2003), Costa Araújo (2018) e Rohr (2018) destacam o 

crescimento da pesquisa em música popular na pós-graduação brasileira. Ambos os trabalhos 

apontam para Ulhôa (2015) que investiga as produções acadêmicas com esta temática entre 

os anos de 1990 e 2011. Em seu trabalho, podemos perceber que mesmo sem uma área 

delimitada para os estudos em música popular, existe  uma tendência de registrar a discussão 

nas humanidades com concentração na área dos estudos culturais, sendo que grande parte 

desses trabalhos abordam “a relação entre música e identidades, ideologia ou classe social.” 

(Ulhôa, 2015). 

Na perspectiva em que pode-se discutir o violino sob o prisma da temática de identidade, 

vemos que a contemporaneidade apresenta um número crescente de violinistas que buscam 

desenvolver uma estética para o violino na música popular. Observar como a performance 

do violino dentro da música popular urbana encontra espaço para se desenvolver frente a 

uma “escola” vigente do violino nos domínios da música sinfônica e de câmara, do ensino 

formal de música em conservatórios e universidades, revela uma relação conflitante para 

alguns artistas entrevistados. A partir desta ótica, o objetivo desse tópico se fixará em 

observar como os elementos levantados pelos artistas na estruturação de sua prática de 

performance do violino na música popular urbana configuram uma abordagem identitária.   
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Compreendemos que a estética na performance do violino no Brasil ocorre majoritariamente 

dentro da música de concerto. As principais escolas tradicionais de ensino de violino no 

Brasil adotaram o modelo de ensino europeu, tal como observa Pauliniy (2010) que mostra 

como o modelo de ensino propagado pela escola de violino procedente do Conservatório de 

Paris também se firmou no Brasil. Fiaminhgui (2009) observa que as escolas de violino 

euripeia não se preocuparam em preservar nuances do período barroco que se originaram 

das músicas folclóricas ou danças populares européias.  

As técnicas que tiveram sua origem na prática popular, e eram remanescentes ou 

sobreviventes na música instrumental por intermédio das danças que, como vimos 

através do exemplo de Muffat, ainda eram vivas e mantidas nas práticas 

interpretativas barrocas, foram abandonadas por completo na estética romântica. Um 

bom indício do seqüestro destas práticas no romantismo é a ausência de treinamento 

técnico específico para realização de tais nuances de acentuação, nos métodos 

nascidos a partir do advento do Conservatório. (Fiaminghi, 2009, p. 17) 

No caso específico do violino, Fiaminghi (2009) destaca que o instrumento se desenvolveu 

no Brasil com os mesmos parâmetros que o estruturaram na Europa e que sua tradição 

escolástica e de prática solistica e orquestral contribuiu para um desequilíbrio com relação 

as práticas populares. A transmissão da técnica violinística a partir da visão estruturada pela 

tradição europeia pode ter sido um obstáculo indireto para o surgimento de outras 

abordagens dentro da performance musical violinística, uma vez que essa estética não 

dialogou com outros contextos.  

O eurocentrismo presente nas tradições musicais que foram disseminadas no Brasil 

influenciou a maneira de se referir ao violino confinando sua atuação como pertencente 

apenas a uma categoria simbólica que associa o instrumento aos universos da música 

sinfônica e da ópera, ao ensino formal com base na escrita musical, e à música solistica e de 

câmara. O ensino das práticas consideradas canônicas não possuía abertura para incursões 

de outras práticas ou performances de músicas locais que surgiam nas ruas ou salas (salões) 

menos restritos, por que durante muito tempo não só o  indivíduo estava conotado com uma 

identidade fixa que não poderia ser alterada, como em vários círculos sociais não existia 

abertura mental para aceitar pr´ticas populares. Hoje em dia podemos perceber que a 

sociedade contemporânea sofreu mudanças que evidenciam peculiaridades na concepção 

deste conceito permitindo deslocamentos de estruturas previamente estabelecidas e 
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provando a mobilidade de estruturas que outrora foram concebidas como sendo fixas (Hall, 

2006).  

Levando em consideração a colocação das estruturas móveis propostas por Hall (2006), 

percebe-se que estamos assistindo a uma mobilidade na concepção da utilização estilística 

do violino dentro da performance na música popular urbana no Brasil, uma vez que há uma 

forte associação da sua performance a uma estética estrangeira que não permite outras 

incursões. Com relação a impressão dos artistas sobre o lugar desse violino popular, descrevo 

aqui um pouco da minha observação durante o trabalho de campo. 

O violinista Guilherme Pimenta foi o primeiro entrevistado no trabalho de campo e na 

sequência das entrevistas notei uma recorrência no discurso dos demais artistas. Percebi, 

nomeadamente, que eles trabalhavam para alcançar um espaço no cenário popular, mas 

nitidamente também estavam comprometidos em trabalhar pelo lugar do violino na esfera 

da música popular urbana no Brasil. Esse discurso esteve presente durante as demais 

entrevistas e não me surpreendeu, muito pelo contrário, ele já era esperado. Na minha 

experiência, como professor de violino observo que ainda não existe muito espaço para 

práticas performativas alternativas à tradição de ensino e prática no domínio da música de 

concerto estabelecidas no Brasil. 

Os violinistas entrevistados também sabem disso e compreendem com clareza que nas áreas 

da linguagem e música popular o instrumento ainda precisa superar alguns obstáculos, como 

a questão do desconhecimento dessa prática de performance. A percepção desta questão me 

levou a observar que alguns dos entrevistados tratavam a divulgação do instrumento neste 

cenário como sendo quase uma questão missionária ou militante, dependendo do seu ponto 

vista. Afinal de contas se as pessoas não souberem da inserção do violino na música popular 

urbana, como o trabalho deles poderá ser conhecido, compreendido, apreciado e legitimado?  

 

4.4.2. Uma questão de Identidade 

No ano de 2004 o violinista Ricardo Herz intitulou o seu primeiro CD como Violino popular 

brasileiro, procurando, certamente, contribuir para uma nova identidade do instrumento no 

Brasil. Sobre essa expressão convém referir que, no ano de 2002, o violinista e professor 
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Raimundo Nilton gravou um CD designado Violinando o Violino popular brasileiro, tal 

como é possível constatar na plataforma Lattes que gera as informações de currículos de 

seus pesquisadores associados. Contudo é importante ressaltar aqui que, em entrevista, 

Ricardo Herz afirmou não conhecer o disco do professor Raimundo Nilton. O termo assim 

usado e desenvolvido por Herz (2017) insere-se num movimento que busca uma 

consolidação do violino neste cenário contemporâneo da música popular no Brasil. Este pode 

ser considerado um movimento artístico cultural iniciado por músicos para situar o violino 

no contexto urbano da música popular, através de uma prática que está produzindo uma nova 

abordagem performática do instrumento com os gêneros da música urbana no Brasil, 

atualmente denominada por Ricardo Herz como sendo o Violino popular brasileiro. 

Vejamos seu relato sobre a criação desse nome: 

Eu acho que talvez seja o objetivo de quem está tocando. Quer dizer, tem o negócio 

do nacionalismo. O violino popular brasileiro tem uma vontade de tocar música 

nacional popular. O meu primeiro disco chama Violino popular brasileiro. O que eu 

queria era demarcar nesse disco justamente a tentativa de fazer (...)  Eu queria falar: 

“é possível fazer música popular brasileira no violino”. E fazer um disco só de música 

popular brasileira no violino. Mas aí, quando eu fiz esse disco eu falei, eu quero 

demarcar o violino popular brasileiro mesmo, tocando só música brasileira. Tocando 

samba, tocando choro, tocando baião, tocando ritmos brasileiros, ritmos nacionais. 

Não só isso, tocando MPB, né. Violino popular brasileiro meio baseado na música 

popular brasileira, na MPB. Eu gravei o Beatriz, do Edu e do Chico. Aí gravei 

composições minhas também. Eu gravei cinco composições minhas e sete músicas 

conhecidas nesse primeiro disco. Na verdade esse disco foi o repertório que eu toquei 

no Visa. Eu usei o repertório do Visa pra gravar o CD. Pra mim foi isso, eu queria 

demarcar o violino popular brasileiro, e fazer existir um violino popular brasileiro. 

Quando eu fiz esse violino popular brasileiro, de 2004, o meu disco, eu pensei, eu 

quero fazer isso. Eu quero mostrar que dá pra suingar. Eu já estava estudando há dez 

anos violino popular brasileiro, eu falei: “dá pra suingar, dá pra fazer um choro, dá 

pra fazer um forró, dá pra fazer não sei o que no violino.” Esse foi o meu... tipo, 

quero falar que dá. (Herz, 2017) 

Pelo depoimento de Ricardo Herz entendemos que a designação Violino popular brasileiro 

surgiu para nomear o primeiro disco lançado pelo violinista, e também para marcar o terreno 

do violino dentro da música popular brasileira. A inserção deste termo no meio profissional 

procura localizar a atividade de performance destes instrumentistas em um ambiente de 

música popular. Essa demarcação revela a necessidade de confrontar algumas questões, 

como a ruptura com o modelo aplicado à compreensão das possibilidades do violino dentro 

da música popular urbana.  
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Durante o trabalho de campo, alguns violinistas me indagaram sobre o porquê dessa prática 

de performance ter ficado desconhecida por tanto tempo, ou o motivo pelo qual ainda hoje 

ela não é amplamente reconhecida em alguns contextos musicais. Em seu artigo, Sardo 

(1997) problematiza questões referentes à temática da identidade e à pesquisa em 

etnomusicologia. A autora aborda, por exemplo, como a metodologia do trabalho de campo 

estabelece interação e se revela “uma experiência singular” para o investigador por conta de 

sua articulação com os diversos contextos de trabalho. No meu caso, convivi exatamente 

com uma descrição apontada no artigo: “Claramente marcado pela exposição de ambos os 

intervenientes (investigador e contexto de investigação), e os momentos imediatamente 

subsequentes promovem uma profunda partilha entre o esqueleto teórico que os legitima e 

as emoções que o interrogam”. (Sardo, 1997, p. 203).   

Além de reconhecerem a importância da pesquisa, os entrevistados aprofundaram minhas 

questões e contribuíram com outras questões que procurei enfatizar logo no início desta 

análise, como foi o caso da surpresa do jornalista com relação à qualidade do trabalho de 

Herz, sua representação e por fim, seu espanto com o desconhecimento do trabalho do artista. 

Por que razões os profissionais do contexto formal e popular desconhecem a possibilidade 

de uma performance estilística dentro da música popular urbana? Não para tanto, a 

experiência com o Ricardo e Guilherme foi inquiridora, me trazendo mais dúvidas do que 

respostas. Sentia necessidade de começar a analisar os dados e confrontar as teorias e a 

história procurando respostas.  

Rice (2007) explica em seu trabalho que as relações em torno do termo identidade com os 

primeiros estudos musicais sobre esta temática atrelavam a noção de identidade individual 

ao significado de autodefinição ou uma busca pela essência da natureza do indivíduo. A 

performance do violino na música popular urbana dialoga com a primeira e também a 

segunda observação de Rice, acerca do direcionamento dos estudos em identidade e música 

que relacionam a temática com o pertencimento a algo ou à identificação com alguma coisa, 

ou ainda ao estar integrado ou “suturado” em uma estrutura, apontando para o engajamento 

dos “nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social. 

A identidade, então, costura (ou, para usar uma metáfora médica, ‘sutura’) o sujeito à 

estrutura” (Hall, 2006, p. 12).   
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Podemos perceber a sincronia quando Ricardo Herz afirma que procurou demarcar a 

possibilidade de executar a música popular brasileira no violino que representasse a sua 

performance ligando a prática performática pela criação de um nome específico. Ele 

demonstrou também que precisava confrontar todo um quadro instalado na sociedade que 

configurava separação entre os campos. A tradição do ensino de violino no Brasil priorizou 

a música de tradição europeia como fonte de sua essência, não havendo espaço para outras 

estéticas, ou simplesmente enquadrando o outro num arcabouço formal. Este fato pode ser 

comprovado na inexistência de uma tradição do violino na música popular urbana no Brasil 

identificado por Silva (2005) em pleno século XXI.  

A etnomusicologia ressalta uma abordagem que dialoga com as duas perspectivas apontadas 

por Rice (2007), na qual o indivíduo interage com a dimensão social em todas as suas esferas. 

Nessa perspectiva, os artistas do violino popular urbano procuram uma convivência saudável 

com os territórios da música de tradição europeia, da popular urbana, das regionais, 

folclóricas, propondo uma integração holística que englobe a técnica do instrumento usada 

na música de concerto, os gêneros urbanos e as peculiaridades da cultura popular no Brasil. 

A performance dentro do campo do violino popular urbano busca uma convergência de todas 

essas referências e, por este motivo, considero que o violino no Brasil não possui uma 

identidade fixa, mas, sim, móvel.  

Nicolas Krassik relata que, na França, ele não tinha o hábito de usar as designações música 

popular ou violino popular, e isso foi uma coisa que ele descobriu no Brasil. Após perceber 

que as pessoas se referiam à sua atividade musical nos contextos em que atuava como violino 

popular ele passou a adotar essa expressão por notar que, nos contextos em que atuava, entre 

os artistas consagrados, o termo violino popular circulava, inclusive em entrevistas para 

programas exibidos na televisão. Diversos artistas da chamada música popular brasileira 

compreendem que hoje a performance do violino está em um patamar de comprometimento 

elevado dentro deste campo. 

Eu descobri isso, na realidade, aqui no Brasil. Essa coisa de falar de música popular. 

Eu não falava musique populaire na França. Eu tocava jazz. Eu falava jazz, ou rock. 

Isso, pra mim, não era chamado de música popular. Então, a gente não falava de 

violino popular, a gente falava de violino rock, violino jazz, né. Eu vi algumas 

pessoas falando da música popular aqui. As primeiras pessoas que eu conheci, as 

minhas referências mesmo dos primeiros tempos, foram o Hamilton, o Yamandu e 

Beth Carvalho. Não sei quem falou, eu já vi o Yamandu falando disso, falando de 
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violino popular, e ele estava se referindo ao meu trabalho. O Hamilton também falou 

isso. Eu me lembro que isso já faz um tempão. Ele deu uma entrevista, acho que foi 

pra TV Brasil, na época, pediram um depoimento. Aí ele falou justamente dessa coisa 

que nunca tinha sido levado tão a sério o violino popular, ou o violino na música 

popular. Mas acho que ele chamou de violino popular. Isso já faz mais de, sei lá, 12, 

13 anos que houve essa entrevista, eu acho. Acho que foi 2004, alguma coisa assim. 

Eu acabei ouvindo essas coisas, e eu acabei falando, eu toco violino popular. 

(Krassik, 2018) 

A informação colocada por Krassik sobre a delimitação de terrenos relacionado ao universo 

popular com outros universos musicais é interessante, principalmente dentro do território 

violinístico. No Brasil, essa diferença sempre esteve presente, e em determinados momentos 

da história foi significativamente acentuada, como aponta Cernicchiaro (1926) num livro 

sobre as primeiras décadas da história da música no Brasil. E neste ponto, encontramos a 

preocupação do autor: “virtuoses eméritos de piano, de violino etc., depois de um triunfo 

juvenil regular, são condenados ao exercício da música inferior, executada, sem convenções, 

em lugares públicos, para suprir as necessidades naturais da vida” (Cernicchiaro, 1926, p. 

612).  

Essa citação demonstra como a prática de performance dos violinistas populares no século 

XIX para o XX foi considerada “inferior”, “reduzida” e gozava de menos apreço dentro das 

camadas da sociedade representadas por aquele autor. Mas a partir deste processo de 

circulação dos músicos com formação em conservatórios que, na maioria das vezes, se 

envolviam com os gêneros populares por questões de sobrevivência, pode-se perceber que, 

no Brasil, a delimitação ocorreu estabelecendo diferenciação entre os violinistas e seus 

contexos de atuação. Mas esse assunto será abordado no próximo tópico.  

O fato é que a separação delimitada dentro do cenário musical urbano brasileiro aponta para 

a ocorrência de uma atividade desigual para determinado grupo de violinistas. O trabalho de 

Kofi Agawu (2003) discute como os etnomusicólogos estabelecem uma relação de diferença 

com o outro. A partir de um olhar sobre estudos sobre a cultura africana, o autor indica que 

a diferença é uma relação construída, “by constructing phenomena, objects, or people as 

"different," one stakes a claim to power over them” (Agawu, 2003, p. 220).    

As práticas relacionadas ao violino na música popular urbana sofreriam com a falta de 

prestígio dentro da sociedade brasileira. Na visão dos intelectuais e mesmo dos músicos do 

conservatório, as pessoas que desenvolviam a prática popular eram consideradas adeptas de 
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uma ocupação secundária. Por conta desse pensamento, essa prática foi posicionada ao 

patamar de atividades consideradas marginais. (Travassos, 2003; Augusto, 2008; Werneck, 

2013). Esta foi uma consequência da construção dessa diferença feita pelos próprios músicos 

que consideravam desigual a performance no cenário popular. 

Agawu (2003) sugere que a eliminação da diferença pode revelar um panorama mais ético 

no contexto de observação da música africana. Para o violino dentro da música popular 

urbana, essa estratégia alternativa poderá contribuir para que a prática seja reconhecida em 

outros domínios do conhecimento, porque estamos tratando do mesmo instrumento que está 

presente na música de concerto, de violinistas que possuem formação neste terreno e optam 

por desenvolver carreira no cenário popular. Essa observação demonstra que a atividade 

performática no Brasil está se movimentando e a solução proposta pelo autor pode, sim, 

resultar em um ponto de vista norteado por uma equidade artística que interligue através da 

performance os contextos musicais. Corroborando a ideia de que o violino popular está em 

movimento temos a opinião do violinista Guilherme Pimenta: 

(...) o violino popular brasileiro, eu acho que ele ainda está sendo um pouco 

inventado, assim. Mas a grande questão dele é não tocar do mesmo jeito que se toca 

música europeia, assim, tem que ser encarado de outra forma. E aí é aquela mesma 

coisa de buscar as referências da música popular brasileira, que é bandolim, flauta, 

acordeom, né. E aí talvez, daqui a algum tempo, daqui uns anos, quando esse violino 

popular estiver realmente sólido, isso vai ser uma referência também. Ah, o violino 

popular é desse jeito, flauta popular é desse jeito, mas por enquanto o que a gente 

tem que fazer é isso, porque é como se esses instrumentos estivessem falando essa 

língua há muito mais tempo que a gente. Você quer aprender inglês, você vai pros 

Estados Unidos, você vê como que as pessoas falam, que é diferente do jeito que 

você aprende na escola aqui, né. Vê as expressões que elas usam, as gírias, os 

sotaques diferentes de cada estado e tal. É a mesma coisa, assim, quer aprender a 

tocar o violino popular? Vai ouvir flauta, porque eles estão falando essa língua há 

muito tempo. Vai ouvir flauta, vai ouvir bandolim, vai ouvir violão, eles sabem falar 

essa língua muito bem. Pra mim é como se fosse isso, eu estou aprendendo violino 

popular, descobrindo o violino popular é como se eu estivesse indo pra outro país, 

tentando aprender aquela língua, naquele local. (Pimenta, 2017) 

Além de criar um nome para referenciar a prática do violino no contexto popular urbano no 

Brasil, percebemos que esses artistas procuram legitimar o lugar do violino em outros 

contextos musicais. O violinista Guilherme Pimenta concorda com esse pensamento, que 

compreende um movimento que busca desenvolver uma brasilidade na forma de tocar o 

instrumento com novidades estilísticas contemporâneas que estão sendo incorporadas a esta 



 

177 

 

prática. Ele acrescenta ainda que, por ter caminhado pouco nesse terreno, o violino ainda 

precisa de se inspirar em outros instrumentos que já desenvolveram uma espécie de “sotaque 

técnico” dentro da música popular brasileira.  

Em Sardo (2010) é possível observar um relato interessante sobre os goeses que, durante o 

período colonial, misturavam elementos da música ocidental com a sua língua Konkani, 

buscando preservar traços de sua cultura de origem. Tal repertório expressivo “desenvolveu-

se a partir de processos de negociação que conduziram de facto a estratégias de conciliação 

entre colonizador e colonizado, entre a música proibida e a música permitida gerando algo 

de novo e reconhecido como “goês” (nem português, nem indiano)” (Sardo, 2010, p. 67). 

Analisando o caso do Brasil, a partir dsse relato, podemos perceber que um violino advindo 

de uma cultura dominante se fortaleceu através de um discurso unilateral norteado por uma 

tradição europeia. Na medida em que este instrumento se relacionou com a cultura local, isto 

é, com a música popular urbana que na época se refletia em gêneros musicais que estavam 

despontando no cenário das grandes cidades, observamos o início de um rompimento com 

esse paradigma segregador, o qual foi necessário para manter a possibilidade de 

envolvimento com outros contextos sem que houvesse reprovação do ponto de vista social. 

À medida em que o violino se envolveu com os gêneros musicais que surgiam na esfera 

urbana, ele revelou uma outra face, agora popular, fragmentando a sua identidade deslocada 

pelo processo de modernidade tardia (Hall, 2006).  

O “sotaque” referido por Pimenta (2017) é o suingar colocado por Herz (2017), a brasilidade 

pretendida por Panesi (2018) e Krassik (2018) que torna essa performance não clássica, e, 

sim, enquadrada no que seria estilisticamente brasileiro, revelando uma questão de 

identidade para o violino do ponto de vista estilístico da performance dentro da música 

popular urbana brasileira. Como observa Mercer, "a identidade somente se torna uma 

questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é 

deslocado pela experiência da vida e da incerteza” (Mercer conforme citado por Hall, 2006, 

p. 9). Por conta das experiências dos violinistas com a música urbana local observamos que 

a identidade do violino no Brasil sofreu um deslocamento. Ao observarmos os artistas do 

violino popular urbano, inclusive no passado, pode-se constatar como os fatos históricos 

possibilitaram o emergir de uma atividade arquétipa que apontava para o delineamento desta 

performance estética nos presentes dias atuais.  
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Em geral, os instrumentistas se identificam com o nome Violino popular brasileiro. Mas é 

importante observar a ampla natureza da atividade popular dentro do cenário brasileiro. Por 

exemplo, a violinista Carol Panesi entende a importância deste nome que referencia a prática 

do violino na música popular urbana, mas observa que sua concepção de popular está 

amparada em um conceito desenvolvido pelo músico Hermeto Pascoal, denominado Música 

Universal. Segundo ela, o foco de seu trabalho é desenvolver uma música abrangente que 

dialogue com outras culturas, seus gêneros e infinitas possibilidades musicais presentes 

nesse conceito de música universal. 

O termo violino popular brasileiro é um termo que a gente encontrou pra tentar juntar 

todas essas pessoas que fazem desse instrumento uma nova roupagem, uma nova 

escola. A gente até criou uma página no Facebook, eu, o Nicolas e o Herz que chama 

violino popular do Brasil, ou popular brasileiro – agora me fugiu – que a gente tenta 

reunir tudo que está acontecendo ali. Agora, eu, Carol Panesi, por eu ter essa escola 

do Hermeto impressa na minha vida de um jeito muito particular, não sei se falar de 

violino popular brasileiro resume a minha carreira. Quando você fala de brasileiro, 

você acaba restringindo um pouco aqui, e na música universal a gente acaba tocando 

a música do mundo inteiro. Então, tem coisa do jazz, tem coisa da música argentina, 

tem coisa da música árabe, e eu acabo colocando na minha trajetória também. Enfim, 

o violino também é meu carro-chefe, mas não é a única maneira que eu me expresso. 

Pra mim essa questão da harmonia, do piano, essa harmonia do Hermeto da música 

universal, isso está muito impresso em mim. Fiz muito arranjo e nas minhas 

composições. Então, eu não acho que, talvez, resuma a minha trajetória, mas é um 

ponto bem forte e bem importante. (Panesi, 2018)  

A proposta de música universal foi desenvolvida pelo renomado músico brasileiro Hermeto 

Pascoal, que possui uma vasta obra composicional caracterizada por confluir uma extensa 

variedade dentro “de sua linguagem harmônica, que tem sido associada na música erudita 

aos termos tonalismo, modalismo, atonalismo, polimodalismo, paisagem sonora e música 

concreta.” (Borém & Araújo Costa, 2010, p. 22). A música universal reforça a 

experimentação como principal agente que permeia todo o contexto musical. Os princípios 

da música universal de Hermeto Pascoal foram descritos como: “a harmonia é a mãe da 

música, o ritmo é o pai e a melodia ou o tema é o filho”; “bom gosto não se aprende na 

escola”; “a prática é quem manda” (Morena, 2008 conforme citado por Borém & Araújo 

Costa, 2010, p. 33).  

Com relação a esta abordagem proposta pela violinista Carol Panesi e a observação de 

Guilherme Pimenta, entendemos que “o violino popular brasileiro ainda está sendo 

inventado. (Pimenta, 2017). No presente há uma tendência de se explorar essa prática em 
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outros gêneros da música brasileira, e também em outros contextos, ambientes ou paisagens, 

como o que está ocorrendo com o trabalho desenvolvido por Panesi dentro desta concepção 

de música universal cunhada por Hermeto Pascoal.  

A diversidade apresentada por esses artistas com suas particularidades formativas e 

experiências pessoais na performance do violino popular moderno pode revelar, no âmbito 

do violino, um deslocamento ou surgimento de outra identidade. Por isso, será preciso 

atentar para as considerações de Hall (2006) que têm como objetivo nortear uma discussão 

sobre a identidade do sujeito, visto que podemos perceber que, desde o Iluminismo até a pós-

modernidade, vivemos  momentos de profundas mudanças e grandes transições. Para tal 

discussão, ele delimita a abordagem dos seguintes conceitos de identidade: o sujeito do 

Iluminismo que apresenta o homem centralizado, executando as suas diversas competências 

e preservando um caráter individualista; o sujeito sociológico é apresentado como o homem 

moderno que continua a gerir suas competências, estabelece relações sociais e políticas com 

o trabalho e dialoga com a sociedade; e o sujeito pós-moderno está em trânsito por conta das 

mudanças, e por isso não tem uma identidade fixa.  

Através desses conceitos, ele organiza uma análise histórica e social do indivíduo, 

confrontando a sua identidade no mundo social e inquirindo os elementos que agiram durante 

muitos anos na nossa sociedade como eixo para averiguar se eles estão em processo 

desconstrutivo. O autor discute como o sujeito adentra na modernidade trazendo uma 

herança humanista, renascentista e um pensamento estruturado na razão, na ciência e no 

individualismo advindo do Iluminismo, mas altera a sua identidade num cenário de uma 

sociedade moderna e mais complexa por conta das transformações políticas, econômicas, e 

outros aspectos da organização, social e coletiva.  

Com base nesses pilares entendemos que a modernidade tardia fragmentou o sujeito por 

conta do surgimento de novas tendências que descentraram o indivíduo, confrontando os 

elementos que outrora lhe conferiam estabilidade e suporte. O indivíduo desenvolveu-se 

numa sociedade balizada em velhos princípios. Essas mudanças romperam com uma 

tradição conservadora revelando novas identidades, ou crises de identidade que repartiram 

um indivíduo moderno, que no período iluminista era visto como sujeito unificado. 
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Hall explica que o deslocamento, termo utilizado pelo filósofo Ernest Laclau (1990), aponta 

para uma sociedade moderna cada vez mais definida pelo aumento da diferença. Em seu 

trabalho sobre identidade, o filósofo Zigmunt Bauman adota a expressão “modernidade 

líquida” para traduzir as mesmas alterações que acontecem dentro da sociedade enfatizadas 

por Hall (2006). Dentro dessa perspectiva, as relações se movem para o “estado líquido”, 

onde fica patente uma fluidez que aponta para direções que serão modeladas pelo tempo, 

fragmentando seu antigo estado sólido (Bauman, 2005). O violino popular, assim como seus 

violinistas, estão localizados dentro de um espectro amplo de alterações promovidas pela 

modernidade que auxiliaram na transformação da sociedade e que está relacionado também 

com o fenômeno de mudanças na concepção das identidades de uma sociedade.  

Quando acontece a instalação de uma tradição eurocêntrica em locais de subalternidade, 

pode haver um reposicionamento de mentalidades dentro da sociedade, normalmente 

referenciando as tendências europeizadas como fidedignas e transformando os costumes 

locais em outros. Por isso, hoje, ressurgem alternativas às tendências europeias, como no 

caso do violino popular urbano no Brasil, porque elas buscam modificar mentalidades 

excludentes que foram sedimentadas como posturas universais do conhecimento (Langer, 

2005). Na perspectiva do trânsito apontado por Hall (2006), e da fluidez de direções 

destacadas por Bauman (2005), vemos a descentralização da identidade de um violino 

associado à música de concerto no Brasil, para outra identidade, partindo de mudanças que 

estiveram diretamente contextualizadas no cenário em que o instrumento se tornou visível. 

Essa trajetória do violino na música popular urbana do Brasil provocou uma nova percepção 

com relação “à natureza de sua identidade”.  

Podemos entender que a questão da identidade do violino na música popular urbana no Brasil 

se estrutura através de um “conjunto de práticas e discursos que desconstroem a narrativa 

colonial escrita pelo colonizador e procuram substituí-las por narrativas escritas na 

concepção do colonizado” (Santos, 2003). As referências sinalizam para a descentralização 

e o surgimento de outras identidades na contemporaneidade propostas por Hall (2006). 

Também se localiza a performance popular do violino em uma estrutura não fixa que se 

move esteticamente em direção aos gêneros musicais como choro, samba, baião, frevo, forró, 

dentre outros. Neste trajeto, passa também pelas referências dos artistas consagrados na 
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música nacional e internacional, pela referência na linguagem estética de outros 

instrumentos, de outros violinistas do cenário nacional e da sua relação com a rabeca.  

A entrada do violino na música popular urbana descredenciou uma postura verticalizada que 

não permitia a manifestação de outras vozes. Mas o constante contato com a cultura popular, 

nomeadamente no Brasil, resultou no surgimento dos primeiros instrumentistas no gênero 

popular. Posteriormente esse processo converte-se na proposição de outra alternativa, que 

resultou em uma representação simbólica do violino. Este foi um procedimento situado na 

desclassificação evidenciada por um processo desconstrutivo do conhecimento associado à 

música de concerto e ao ensino formal, a partir da escrita musical, em escolas de música, 

conservatórios e universidades.  

Essa performance localizou o violino dentro da cultura popular, apresentando um 

alinhamento com a realidade da música popular urbana brasileira que sempre problematizou 

questões entre a velha dicotomia erudito/popular (Travassos, 2000). Dessa forma, o 

violinista popular urbano pós-moderno se estrutura na contraposição ao conceito imutável 

de uma identidade tradicional. Esse instrumentista pós-moderno "tem sua identidade 

definida historicamente, e não biologicamente; está em constante mudança, de acordo com 

o momento que está vivendo”. (Figueiredo 2011, p. 45).  

Como grande válvula propulsora deste movimento, a globalização desloca as identidades 

tradicionais em direção ao estabelecimento de relacionamentos com outros tipos de 

identidade que estão emergindo. Na perspectiva das recentes diásporas pós-modernas, 

vemos que um grande desafio passa a ser como conjugar duas identidades. Com isso, 

podemos perceber que a interconexão entre as culturas está produzindo um novo sujeito ou 

uma nova identidade na modernidade tardia como veremos à frente.  
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4.5. Modelando outro universo 

 

4.5.1. O violino popular contemporâneo 

A música popular urbana das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo conta em 2019 com um 

aumento expressivo de shows com violinistas desde o início deste século. Observo que um 

olhar analítico sobre a paisagem cultural dessas cidades revela como as apresentações 

musicais em geral podem ser representadas pela sua multiplicidade. Isto mostra-nos não 

apenas uma variedade de gêneros, campos ou grupos, mas também o surgimento de novas 

paisagens sonoras profissionais ou amadoras que trazem consigo muitas manifestações 

musicais. (Finnegan, 2007).  

Esse quadro contemporâneo também mostra que o público está se dividindo em grupos ou 

tribos de acordo com seus gostos musicais, identificação ou aptidão pelas várias 

possibilidades musicais. Hall (2006) argumenta que na pós-modernidade o conceito de 

identidade nacional está em declínio e outras identidades locais ou particularizadas estão 

sendo reforçadas pela resistência à globalização. Ainda de acordo com o mesmo autor, isso 

ocorre porque, após a Segunda Guerra Mundial e a descolonização das superpotências, 

houve um grande fluxo migratório não programado para os centros urbanos, que gerou essas 

consequências.  

A globalização é um grande processo de dimensão mundial que articula o poder sobre as 

nações menos proeminetes do globo, com a intenção de aglutinar os seus mercados em torno 

de um eixo para alavancar uma expansão econômica de proporção global. O autor demonstra 

também que o discurso da globalização impulsiona as novas tendências de forma acelerada 

nos países desenvolvidos e age moderadamente ou em menor escala nos países 
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subdesenvolvidos, realçando disparidades sociais e econômicas em torno do globo. Há um 

consenso entre os pesquisadores de que a globalização está modificando a forma tradicional 

de identidade cultural. Nesse processo pode-se perceber que as identidades nacionais estão 

dando lugar a outras identidades heterogêneas (Hall, 2006). 

O ressurgimento de paisagens musicais na contemporaneidade, como, por exemplo, o 

protagonismo do violino na música popular urbana brasileira, aponta para um dinamismo 

conceitual na medida em que esta sociedade se estrutura em grupos dentro de suas 

individualidades. Com base em Finnegan (2007), vemos uma pluralidade na compreensão 

da música e das suas práticas na vida moderna urbana, quando ela analisa o contexto musical 

de uma cidade inglesa.  

Para perceber a natureza do violino popular urbano no Brasil precisamos de esclarecer que 

essa performance não reside apenas dentro dos aportes técnicos-interpretativos da música de 

concerto ou popular, mas, sim, na combinação desses campos com foco em estilos que visam 

congregar performances que residem na essência de elementos encontrados em localidades 

urbanas. Essa prática é reconhecida por um público específico que se estrutura na 

diversidade das suas práticas coletivas locais, transformando esse universo em uma 

abordagem musical holística que responde a uma organização coletiva e a regras sociais 

características de um campo musical (Finnegan, 2007).   

Atualmente o mundo e a sociedade sofrem um processo de acomodação das ideias que 

emergiram no processo de globalização que se iniciou no século passado, pois homogeneizar 

um mundo heterogêneo, com tantas desigualdades e diversidades implica desenvolver 

políticas que dialoguem com diversos cenários e não oprimam os menos favorecidos, que 

estão sendo agregados pela globalização na modernidade tardia. Algumas indagações 

permeiam esse cenário, pois, qual seria a possibilidade da organização, ou talvez 

reorganização do conhecimento em toda a sua pluralidade (Gutiérrez, 2009)? 

 

4.5.2. Uma reclassificação emergente 

O testemunho apresentado no relato abaixo é riquísimo por que trata de alguém que nasceu 

no ano de 1944 e vivenciou a música popular urbana no século XX, ainda em contato com 



 

184 

 

uma geração passada por meio de seu pai e outros músicos. Para a pesquisa em violino na 

zona da música popular urbana a retratação de um ambiente específico para o violino de 

choro, indica que essa performance de fato era diferenciada da performance com o violino 

na música de concerto.  

Eu nasci e sempre morei em Jacarepaguá. Lá em Jacarepaguá tinha muito isso, 

qualquer festinha tinha aquela reunião de músicos. Meu pai gostava de cantar, 

gostava de tocar pandeiro, e tinha um amigo que se chamava Oscar, que tocava 

violino. Foi até ele quem afinou meu cavaquinho em afinação de bandolim. Mas ele 

tocava violino de choro mesmo. Eu comecei tocando cavaquinho ré-sol-si-ré, foi ele 

quem afinou pra mim em afinação de bandolim. (Rian conforme citado por Aragão, 

2011, p. 262).35 

Para comentar sobre o violino de choro referido no texto acima, reporto-me novamente às 

primeiras décadas do século passado no Brasil. Nesse período as fronteiras estéticas e 

profissionais musicais eram bem delimitadas a ponto de causar desconforto aos músicos de 

formação em conservatórios que se interessavam pela música popular. Os compositores 

Francisco Mignone, César Guerra Peixe e Heitor Villa Lobos tinham em comum a 

composição de músicas complexas numa época caracterizada pelo nacionalismo. Mas esses 

compositores também conviveram com a música popular, tocando em rodas de choro, 

serestas, e também criando composições para música popular como choros, sambas, 

marchas, tangos e maxixes utilizando pseudônimos para não desqualificar seus nomes na 

música de concerto por que na época, isso era considerado como um "ofício menor”. Ainda 

Segundo Elizabeth Travassos (2000), alguns compositores, por exemplo, não assinavam 

algumas obras por entenderem que isso não faria diferença para o gênero popular urbano, 

enquanto outros profissionais omitiram essas composições de seus currículos para proteger 

suas identidades de compositores de música séria. 

 

As barreiras entre erudito e popular foram sacudidas tanto pela transformação dos 

bens culturais em mercadorias produzidas em larga escala quanto pela atuação dos 

artistas e pensadores da cultura. Mas não foram abolidas: todos os músicos de quem 

se falou pertencem à galeria dos compositores eruditos, à exceção de Pixinguinha e 

Donga, cujas biografias são contadas em textos especializados sobre música popular, 

                                            

35 Excerto de entrevista concedida pelo bandolinista Déo Rian em 15 de outubro de 2009 para a Tese de Pedro 

Aragão intitulada o Baú do Animal. 
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e de Ernesto Nazaré, que permaneceu no limiar entre os dois mundos. (Travassos, 

2000, pp. 16-17). 

 

A música, os artistas, assim como a performance do instrumento passaram por momentos de 

polarização dentro da sociedade como nas implicações de agentes que alternavam entre 

músicas nacionais e estrangeiras ou  hegemônica e subalterna. O modernismo na música 

brasileira foi um período de circulação de pensamentos dentro do que se entendia sobre 

música popular urbana, onde se investigava a possibilidade de conservar as caracterísicas 

locais que destacavam a brasilidade do povo, mantendo o nível que seria a ligação com a 

estética da música de concerto (Travassos, 2000). 

(...) na formação do projeto do nacionalismo musical brasileiro, o primeiro grande 

projeto estruturado para uma música nativa, brasileira, uma vez que o folclore e a 

música popular se desenvolviam mais espontaneamente. Tendo surgido de maneira 

ainda embrionária no final do século XIX, o nacionalismo ganhou força na década 

de 1920 e consolidou‐se como corrente hegemônica no campo da música erudita 

brasileira nos anos 1930 com a liderança de Mário de Andrade, mantendo esta 

primazia até meados da década de 1960. O projeto nacionalista previa a construção 

de uma música artística brasileira a partir da utilização do material advindo da música 

popular, entendida como folclore rural e urbano. Ou seja, uma música que, partindo 

dos princípios estruturais e estéticos da música surgida na Europa, teria seu caráter 

nacional dado por um tratamento motívico e melódico que expressasse a alma do 

povo brasileiro. Por música popular, entretanto, os nacionalistas entendiam a música 

rural, folclórica, e a parcela da produção urbana ainda não deturpada pelas influências 

consideradas deletérias do urbanismo e do mercado cultural em formação. (Baia, 

2011, p. 24) 

Fiaminghi (2009) advoga que, ao enquadrar-se na estética da música de concerto, o violino 

sustentou uma posição segregadora quando não absorveu técnicas populares remanescentes 

do período barroco. Pelo viés de Gutiérrez (2014) entendemos que essa postura se apresenta 

como classificatória e que atua na consolidação de um conhecimento para que ele se torne 

hegemônico. Observando Santos (2007), destaco em primeiro lugar como o processo 

envolvendo o violino com relação a estruturação do saber se desenvolveu no período pós-

colonial a partir de uma concepção monoepistêmica em que o ensino formal esteve 

comprometido com a priorização da estética erudita.  

Por conta disso, constatamos a força do vínculo do violino com a música de concerto, não 

permitindo intercorrências com outra normativa que se apresentava diferente da estética 
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europeia, evidenciando um panorama em que o violino foi fundamentado estética e 

tecnicamente em uma tradição estrangeira. Fiaminghi (2009) relata em seu trabalho como as 

práticas populares que estavam presentes no período barroco não encontraram espaço na 

estruturação dos conservatórios europeus no século XIX. Ao observar as direções da música 

de concerto no Brasil, nota-se um comportamento unidirecional que não valorizava outras 

possibilidades de transmissão do conhecimento, emudecendo outras manifestações musicais.  

O poder dessa argumentação se estruturava na hegemonia histórica da sociedade ocidental 

munidas pelas mudanças ocorridas nas relações de poderes sócio-culturais que decorrem de 

uma longa jornada de pensamento desenvolvido na cultura ocidental. A estruturação desses 

poderes gerou segmentos de ensino formal dentro das sociedades para difundir práticas 

estritamente vinculadas a uma tradição estrangeira. Qualquer outra expressão diferente desta 

proposta civilizatória poderia ser tratada como não avançada, anormal ou contraditória, sem 

validade para uma sociedade moderna. (Lander, 2005). 

Por conta da segregação passada, vimos que a prática de performance do violino ainda não 

possui uma tradição popular legitimada. Mesmo assim, ela conserva um legado popular 

histórico que se articula em pleno século XXI. O violino popular urbano contemporâneo 

surge como uma opção neutralizadora em oposição ao discurso referendado pela tradição 

estrangeira que foram colocadas em um patamar hegemônico desde o período de colonização 

no Brasil. (Lander, 2005).  

A estética presente no contexto da música de concerto para o violino apresentava sua própria 

narrativa como conhecimento objetivo e universal, capaz de nortear os horizontes de uma 

sociedade (Santos, 2003; Lander, 2005; Fiaminghi, 2009). Quando a classificação 

epistêmica gerencia um conhecimento, isso pode se tornar um problema quando este passa 

a ser tratado como dominante e definitivo, posicionando a sociedade em um trajeto 

epistêmico essencialista (Gutiérrez, 2011).  

Mas a soberania desse conhecimento foi influenciada pelo deslocamento das identidades 

fixas por conta das mudanças que ocorreram constantemente na sociedade pós-moderna 

apresentada por Hall (2006). Do ponto de vista de Negus (1996), a essência de uma 

identidade cultural também não pode ser fixa porque ela se estrutura de forma orgânica por 
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meio de processos de comunicação específicos, práticas sociais e articulações dentro de 

circunstâncias específicas. 

Nesse caso, a solução encontrada para perceber uma amplitude nas possibilidades de atuação 

desse instrumento em outras esferas surge na desclassificação do conhecimento. A 

desclassificação do conhecimento do violino amparado pela estética da música de concerto 

aparece como resposta contra hegemônica à classificação do mesmo como sendo fonte 

autêntica dominante. A proposição de um sistema aberto por meio do violino popular 

consiste em uma contraposição a um conhecimento hegemônico e também observa a 

urgência das dinâmicas presentes dentro de uma sociedade contemporânea em que a 

configuração dos conhecimentos operam de forma a obter uma leitura de um conhecimento 

pós-epistemológico. (Gutiérrez, 2011).   

Lander (2005) advoga que as diversas partições que surgem hoje no mundo moderno são na 

verdade opções alternativas aos antigos modelos de colonização. Essas alternativas são 

apresentadas por Gutiérrez (2014) como o pluralismo que aparece a partir da 

desclassificação. Essa forma de pensamento sobre as manifestações de outros saberes, 

outrora emudecidos, agora surgem como propostas pluri-epistêmicas que dialogam 

sistematicamente e de forma dinâmica (Santos, 2007; Sardo, 2013). 

A introdução do violino no cenário da música popular urbana no Brasil permite que o 

instrumento transite de forma horizontal, estabelecendo uma ponte para a questão 

dicotômica erudito/popular (Conquerwood, 2000). Na perspectiva da emancipação de 

práticas estruturadas na visão eurocêntrica, testemunhamos o surgimento de uma nova 

identidade que emerge no contexto popular urbano. Após abdicar-se de estar apenas em um 

território hegemônico, a performance do violino neste cenário ganhou significação com o 

tempo configurando uma reclassificação a nível de utilização do conhecimento, a saber, 

propondo um intenso diálogo entre a técnica que pode ser encontrada na estética da música 

de concerto e as singularidades presentes na música encontrada em diferentes localidades 

regionais brasileiras (Gutiérrez, 2014).  

Para tanto, tratamos essa reclassificação como alternativa para uma classificação vigente. 

Este processo se faz necessário por que prioriza a adoção de sistemas abertos e inacabados, 

pois a desclassificação reside em sistemas provisórios que podem ser estabelecidos 
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coletivamente em um eixo temporal determinado (Gutiérrez, 2014). Trata-se de um 

reposicionamento que demonstra a porosidade existente em qualquer conceito. Diante disso, 

torna-se questionável o estabelecimento de qualquer categorização por que elas não podem 

ser absolutas ou permanentes por que precisam de atender às variações presentes na 

sociedade.  

Atualmente, o violino da música popular urbana é reconhecido pelos seus intérpretes como 

sendo o violino popular brasileiro (Herz, 2017; Pimenta, 2017; Panesi, 2018; Krassik, 2018). 

Devido ao surgimento de um mercado evidenciado pela indústria fonográfica,  plataformas 

digitais e sobretudo as atuações ao vivo em concertos e festivais, essa prática tomou 

proporções consideráveis por meio de conexões significativas para o descerceamento desta 

prática de performance. 

A desclassificação surge como uma possibilidade de resgatar a pluralidade das linguagens 

que compõem uma sociedade adotando uma estrutura epistêmica social do conhecimento 

que seja equilibrada, onde um discurso não domine sobre os outros, mas sim, colabore para 

o diálogo e a construção de um novo panorama (Gutiérrez, 2009). De modo a contribuir para 

o avanço de paradigma ainda residente na teoria da ecologia de saberes, Sardo (2013) 

localiza o ponto de vista etnomusicológico dentro da perspectiva desse discurso de forma 

que ele possa “conseguir superar uma relação fraturante entre diferentes tipos de 

conhecimento”, para não reproduzir, “portanto a monocultura do saber” (Sardo, 2013, p. 70).  

Na perspectiva de buscar uma alternativa e não substituir a classificação, Gutiérrez (2014) 

aponta para a revisão dos sistemas e observa a necessidade de um compromisso pluralista 

que possibilite navegar para além da subordinação ou automatismos impostas pela 

classificação de um pensamento essencialista. Sardo (2013) dialoga também com essa 

premissa quando observa que a etnomusicologia demonstra que epistemologias que se 

apresentam como dominantes tendem a se fragmentar numa “tranformadora e 

permanentemente dinâmica em trânsito” (Sardo, 2013,  p. 71).  

Na medida em que esse arcabouço se estrutura com outros saberes e perspectivas 

etnomusicológicas, também aponta para uma prática descolonizante mediante a perspectiva 

da crítica aos conhecimentos que de forma excludente inviabililzam outras formas de 

conhecimento. Sendo assim, a reclassificação do ponto de vista etnomusicológico também 
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significa possibilitar uma visão pluralizada que em geral contribua para a descolonização de 

um conhecimento especializado hegemônico (Yehia, 2007; Sardo, 2013).  

Em diálogo com a sociologia das associações, a Teoria do Ator-Rede confronta um mundo 

social segmentado pelas definições sociais que distanciam os atores humanos dos não 

humanos. Esta visão pressupõe um modelo social onde a noção do outro ou conceitos como 

colonialidade, decolonialidade, pós-colonialismo, modernidade, dentre outras definições, 

não se contrapõem, mas se organizem em uma disposição horizontal que permita a esses 

atores uma relação de complementação (Yehia, 2007). De acordo com Latour (2012), o 

social é um conjunto de agrupamentos temporários amplamente instáveis que se formam e 

também se dissolvem por meio de ações dos seres humanos e não humanos. 

Nessa perspectiva, os atores estão alinhados horizontalmente dentro de uma proposta 

topográfica linear. Segundo o autor, um ponto divergente nas ciências sociais é que podemos 

calar os humanos, mas é impossível calar os não humanos e justamente por conta desta 

urgência é que os atores se reposicionam na contemporaneidade, como no caso do violino 

dentro da música popular urbana no Brasil (Latour, 2012).  

Para o autor, os pesquisadores sociais devem buscar agregar os não humanos na produção 

de seus relatos, por que isso possibilitará mapear os atores e identificá-los para descrever as 

novas associações para delinear a composição do social, e também, ampliar o entendimento 

sobre a possibilidade de uma sociedade concreta que se conecta e promove interação 

contínua entre seus elementos humanos e não humanos. Portanto, segundo o autor, "rede é 

uma expressão para avaliar quanta energia, movimento e especificidade nossos próprios 

relatos conseguem incluir.” (Latour, 2012, p. 192). 

A teoria apresentada por Bruno Latour possui um arcabouço multifacetado que possibilita 

o entrelaçamento de rotas interdisciplinares. Neste cenário, a experiência de pensar em 

rede se revela muito pertinente e propicia um diálogo epistêmico efervescente. David 

Shenk, em seu livro O gênio em todos nós, advoga a favor de uma quebra de paradigma 

com relação ao “determinismo genético”.  

A inteligência não é uma aptidão inata, embutida no momento da concepção ou 

dentro do útero, e sim um conjunto de habilidade em desenvolvimento, conduzido 
pela interação entre os genes e o ambiente. Ninguém nasce com uma quantidade 
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predeterminada de inteligência. A inteligência (e o quociente de inteligência - QI) 

pode ser aprimorada. Alguns adultos não chegam nem perto de alcançar seu 

verdadeiro potencial intelectual. (Shenk, 2010, p. 31). 

Em oposição ao pensamento darwinista, o autor defende que nossa inteligência não deve ser 

classificada como uma identidade estável que está imersa em um repouso absoluto. Pelo 

contrário, ela é dinâmica e pode ser expandida até o nosso último dia de vida pela interação 

com outros agentes do nosso ambiente. Shenk (2010) afirma que "o desenvolvimento 

dinâmico foi uma das grandes ideias do século XX”. A segregação imposta pelo 

"determinismo genético”, rotula os atores humanos e desconhece os não humanos. A 

característica plástica do cérebro revela que os atores são capazes de se associar e provocar 

mudanças significativas no processo cerebral interativo de como as pessoas aprendem. Para 

cada informação adquirida, uma nova ligação sináptica se estabelece, e com isso, o cérebro 

se expande realizando uma nova associação. (Shenk, 2010). 

Por esta ótica, consigo compreender de uma forma um pouco mais clarificada por exemplo, 

as múltiplas interfaces construídas em diversas culturas por um mesmo instrumento musical. 

Dawe (2003) mostra-nos que “They are at once physical and metaphorical, social 

constructions and material objects. In fact, as sound producers they are "socially constructed 

to convey meaning"” (Feld, 1983, p. 78 conforme citado por Dawe, 2003, p. 280). Na 

perspectiva social, o mesmo instrumento musical quando está em contato com culturas 

diferentes realiza novas associações com os agentes não humanos para produzir uma nova 

rede.  

Como exemplo orgânico e dinâmico desta teoria, detalho um pouco mais sobre a 

apresentação que aconteceu no Circo Voador. Durante esse show, Nicolas Krassik interagiu 

com o público diversas vezes fazendo algumas piadas, e outras vezes com uma tonalidade 

politizada. No ano de 2017, o Brasil estava atravessando uma grave crise política-econômica. 

O próprio violinista estava muito emocionado por estar voltando ao Rio de Janeiro, uma 

cidade que o acolheu quando chegou da Europa, mas precisou deixá-la por conta de uma 

grave crise financeira que assolava o estado e o mercado cultural. Obviamente, ele não disse 

isso no show, mas durante a entrevista, ele me disse que quase saiu do Brasil com a ideia de 

retornar para Europa com possíveis destinos em Paris ou Portugal. Mas ele optou por tentar 

carreira em São Paulo. (Krassik, 2018). 
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O fato é que penúltima música executada no show faz parte do disco do grupo que se chama 

Nordeste Paris. Nessa música podemos encontrar referências da música nordestina, música 

popular francesa, rock, jazz e funk brasileiro. Isso demonstra como essa prática está 

interagindo com diversas possibilidades e formando um sistema que se amplia em várias 

direções. Durante o improviso, além de utilizar a base ritimica do funk, o violinista utilizou 

o refrão da música que se chama: “Rap da felicidade” que possui detalhes interessantes. Esse 

refrão toca em pontos sensíveis do sistema político brasileiro, onde a população subalterna 

é furtada de seus direitos básicos e sonha com melhores condições. Nicolas repetiu essa 

melodia diversas vezes em seu improviso e o público presente no Circo Voador, cantou em 

coro com ele essa letra que naquele momento parecia se transformar em uma canção de 

protesto.  

 

Para além de qualquer determinismo social é importante que nos esforcemos para a 

construção de uma abordagem epistêmica que dialogue de forma plana em um sistema de 

conhecimento aberto e dinâmico. Considerando a proposta pós-epistemológica sugerida por 

Gutiérrez (2011), o violino popular urbano no Brasil vive um momento de “superação” e 

“reversibilidade” destacados por Sardo (2013), onde podemos encontrar a configuração de 

“novos saberes” em que identificamos o Norte no Sul e/ou Sul no Norte. (Santos, 2007; 

Sardo, 2013). 

 

4.6 .  Transmissão, Tendências e Possibilidades 

 

4.6.1. Transmissão 

Na música popular urbana não temos registros de métodos que tratem de especificidades 

para a performance do violino nesse contexto, uma vez que a disposição do conhecimento 

técnico-interpretativo para o violino foi sistematizada nos séculos anteriores com foco na 

música de concerto. Dessa forma, para aprender sobre o violino na música popular urbana 

no Brasil, os instrumentistas costumam recorrer a pesquisas sobre a história do instrumento 

neste campo, em discografias, além de buscar outros referenciais. Com o surgimento dos 
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primeiros métodos para o ensino do violino na música popular urbana brasileira este cenário 

poderá mudar. A metodologia existente hoje está sendo compilada pelos violinistas: 

Guilherme Pimenta, Carol Panesi, Ricardo Herz e Nicolas Krassik. Nas palavras de Pimenta: 

Então, o que eu desenvolvi um pouco foi um pouco do que eu fui buscando com essas 

pessoas que eu falei, com quem eu estudei, com o Ricardo, com o Nicolas. Eles já 

tem uma coisa mais formal, de escrito né. Eles estão lançando seus cursos 

recentemente online. Eles tem um material escrito que eu tenho também. Um pouco 

do material desse Christian Howes, que é esse violinista educador lá dos Estados 

Unidos. Coisas que eu peguei com o Eduardo Neves e tal. Então eu meio que fui 

desenvolvendo o meu jeito de estudar, que funciona pra mim,(...) É um pouco a 

mistura disso tudo. Eu não tenho formalizado, eu não tenho escrito, ainda. Mesmo 

porque tem muita coisa que é de outras pessoas, então nem sei se eu posso escrever. 

Teria que bolar um jeito de escrever de outro jeito. É uma vontade futura. No meu 

estudo diário eu tenho desenvolvido bem claro, o que eu uso de um, o que eu uso do 

outro. Nas oportunidades que eu tenho de trabalhar aqui eu passo um pouco disso. 

Quando eu estive lá na Suíça eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas 

pessoas de lá, dar algumas aulas, e também passei um pouco disso, dessa mistura. 

(Pimenta, 2017, p. 14). 

O violinista Guilherme Pimenta possui um canal onde podemos encontrar postagens de seus 

shows, disponibilização de faixas do seu disco, transcrições de improvisos. Com relação ao 

desenvolvimento de um material próprio para ensino, encontramos vídeos na plataforma 

Youtube, onde Pimenta ensina a tocar o violino popular. Também é possível acompanhar a 

divulgação das aulas sobre o violino na música popular urbana. 

A violinista Carol Panesi também desenvolveu uma metodologia de ensino com abordagem 

a partir da sua vivência e experimentação musical com o violino no cenário da música 

popular. Ela conta que foi convida para ministrar um curso na cidade do Rio de Janeiro, e 

foi assim que ela começou a se preocupar em colocar no papel em forma de método, o 

trabalho que estava desenvolvendo.  

Já tem um tempo, quando eu comecei com isso, o primeiro curso que eu dei, no Rio 

de Janeiro, eu comecei a desenvolver meu método, né. Como que eu vou passar pras 

pessoas aquilo que eu pesquisei e de que maneira. Então eu comecei a desenvolver 

um material didático, a partir dessa experiência, e cada curso que eu dou, esse 

material, ele aumenta, porque eu sempre preparo alguma coisa nova, sempre paro pra 

escrever mais. São sempre incentivos pra mim. Vou dar um curso diferente em tal 

lugar, então eu vou melhorar o material, por exemplo. Reescrevo coisas, aumento 

sempre esse repertório de estudos, exercícios, né. Mas a técnica básica, pra falar dos 
estilos da música brasileira, está ligada aos acentos. Os acentos de 4 semicolcheias, 

movimento de détaché contínuo, nas notas mortas, também, são notas mais 
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acentuadas, são notas que não existem auditivamente, mas, no movimento, elas 

existem. Então, eu comecei a desenvolver isso, e é o meu jeito. Eu sei que conversa 

com o jeito do Nicolas e conversa com o jeito do Ricardo, mas cada um de nós tem 

o seu jeito, que eu acredito que possa se pensar mesmo a noção de técnica 

diferenciada, né. Essa que eu falei, acho que é a mais importante. (Panesi, 2018, p. 

12). 

Segundo ela, a compilação desse material cresce à medida que surgem oportunidades de 

lecionar em outros lugares. Panesi também trabalha na divulgação do seu material pela 

internet, principalmente utilizando plataformas digitais como o Youtube, onde é possível 

encontrar vídeos contendo dicas sobre a performance do violino popular na música urbana 

do Brasil. 

Os violinistas Ricardo Herz e Nicolas Krassik lidaram com a questão de possuir poucas 

referências para a criação de um estilo dentro desse universo. Por estarem a mais tempo no 

mercado, inclusive sendo professores de Guilherme Pimenta e Carol Panesi, eles passaram 

a se preocupar com a difusão desse ensino e agora disponibilizam cursos online com aulas 

para o ensino do violino na música popular. Vejamos o excerto de Ricardo Herz. 

(...) eu acho que esses caras que tocam música popular brasileira até agora, eles são 

todos desbravadores solitários. E agora talvez esteja surgindo um movimento mesmo 

de não-solitário, de muitas pessoas. Agora tem o método do Nicolas, tem o meu 

método, tem aonde se basear aí, né. Então eu acho que é essa a diferença. (...) É. Eu 

acho que a diferença é que naquela época ali, talvez, seriam desbravadores solitários. 

A gente também foi. Só que a galera que está surgindo agora não é mais. Tipo, essa 

galera que está surgindo agora tem onde se basear. Tem a internet. Tem todos os 

nossos CDs na internet, como os nossos métodos agora, né. Então tem coisa mais 

concreta ainda. Eu fiz o meu método porque eu pensei nisso. Quando eu comecei a 

fazer eu não tinha onde me basear, tanto que eu fui pros Estados Unidos, fui pra 

Europa, pra estudar isso aí. E agora não, se o cara quer estudar música brasileira, ele 

pode estudar aqui. Ele náo precisa ir pra fora. (...)A síncopa já está lá, já está online. 

Na verdade, eu criei esse método quando eu fui chamado pra dar aula em um festival. 

Eu dei aula em festivais. Eu dei aula três anos em Curitiba. Inclusive eu conheci a 

Carol e a Renata lá em Curitiba, elas vieram ter aula comigo. Elas tocavam na Itiberê 

Orquestra Família já. Depois eu dei aula no Civebra, lá em Brasília. Dei aula em 

Ourinhos também. E aí eu criei esse método pra dar aula nesses festivais. Comecei a 

criar, né. Eu falei, tenho uma semana de aula, tem que pensar o que eu vou dar. Fui 

preparar minhas aulas e fui criando isso aí. Então, na verdade, foi uma compilação 

do que achava que era mais importante, do que eu sabia fazer e queria passar pras 

pessoas nessa primeira semana. Então, o que eu falo, principalmente, que pra mim é 

a coisa mais importante de quem vem do erudito pra vir pro popular, que esse é o 

público, era articulação, suingue, síncopa, dentro dessa articulação, claves rítmicas, 

conhecimento harmônico e de escalas. É isso que eu abordo nesse método. Eu acho 

que, pra mim, essa é a diferença entre a música erudita e popular e a pessoa tem que 
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saber fazer. (...) Eu dei aula na escola do Didier Lockwood. Dei aula de música 

brasileira. Então eu dei essas aulas lá. Dei alguns workshops também na França, 

porque eu morei muito tempo lá, então dei workshop de música brasileira lá. O meu 

método, eu pretendo legendar ele também pra fora. Ainda não legendei, mas eu vou 

legendar rápido isso aí. Em inglês e em francês. Eu acho que o interesse vai ser menor 

lá fora do que aqui, por isso que eu demorei pra fazer. Eu abordo essas músicas, mas 

falando assim, você tem que conhecer a música também. Não é uma coisa só, estude 

aqui e pronto, está tudo escrito. Não. Você tem que ter uma familiaridade com a 

música, a música popular tem muito isso, você tem que ouvir essa música, você tem 

que conhecer já a linguagem, né. Então a improvisação é muito baseada em 

linguagem, você tem que ter um vocabulário, você tem que ouvir muita música. 

Antes de você aprender a falar você tem que ouvir muito, né. As crianças ouvem 

muito e depois aprendem a falar. Você nunca vai aprender a falar sem ter ouvido. 

Então esse meu método tem muito a ver com isso. Ele depende disso. Se um cara for 

querer estudar fora do Brasil, ele vai ter que ter familiaridade com a música brasileira. 

Não vai aprender pelo meu método a tocar uma música brasileira, independente de 

ter ouvido. (Herz, 2017, 22. 23). 

A forma com que os artistas elaboram seus métodos é muito similar. Geralmente, baseada 

na formação e pesquisa que desenvolveram para encontrar um estilo performático dentro da 

música popular brasileira. A relação com a transmissão incide diretamente na estruturação 

da metodologia de ensino para a formatação dos métodos. A transmissão desse 

conhecimento é orgânica, estando ainda em construção na opinião do próprio artista, dialoga 

com as incertezas dos alunos e cria mecanismos os violinistas compartilharem a técnica que 

desenvolveram. 

Segundo Krassik, por exemplo, seu método não pode ser considerado finalizado. Ele trabalha 

com o feedback de seus alunos, perguntas, críticas e outros tipos de retornos para saber se o 

método está funcionando e aperfeiçoar os pontos que necessitam de uma melhor abordagem. 

O método é a coisa mais recente. O método eu tentei reunir tudo que eu tinha 

colocado até numa apostila, que eu desenvolvi depois essa apostila pra tentar pensar 

em mais ou menos tudo que podia ajudar alguém querendo entrar nesse universo. 

Claro que não é um método que eu considere fechado e acabado, que depois que você 

estudou isso você não precisa de mais nada. Eu acho que eu vou acrescentar ainda 

alguns capítulos, vão aparecer ideias, perguntas, críticas de alunos, pra eu aprofundar 

ou simplificar algumas coisas, né. Mas é um método de vídeos. Tem umas sete horas 

de vídeos, que é o que o aluno acessa por uma plataforma. Quando toca, a maioria 

das coisas, aparece partitura no vídeo. Você pode baixar as partituras de tudo que 

está sendo tocado. Então está tudo explicadinho. Tentei ser o mais claro possível, 

mais didático possível. Está tendo uma repercussão interessante. As pessoas que 

falaram estão curtindo, dizendo que está sendo claro, enfim. Agora, tem muita gente 

que deve ter comprado o curso e ainda nem começou, ou não fala, ou é tímido, aí, 

volta e meia, eu tenho que falar um pouco com o pessoal. (Krassik, 2018, p. 26). 
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O violinista Nicolas Krassik argumenta sobre a possibilidade ou urgência em criar uma 

escola para o violino popular no Brasil há alguns anos. Ele inclusive criou um projeto para 

crianças carente na Lapa. O projeto teve duração de um ano e as aulas aconteciam no Bar 

Semente. A ideia era apresentar o violino partindo de uma abordagem dos ritmos brasileiros 

e misturava também aulas de dança e forró.  

Hoje em dia eu tenho em mente criar uma escola de violino brasileiro que não tenha 

as mesmas lacunas dos conservatórios. O aluno tem que pegar o violino e brincar, 

desenvolver a curiosidade, o lúdico com o instrumento e com a música em geral, 

escutar muita coisa e formar opinião e gosto. Aprender a seguir uma harmonia e 

improvisar, a reproduzir a música que está ouvindo, aprender o suingue dos ritmos 

populares. Eu falo que o violinista esta acostumado a ser acompanhado, então acho 

que é importante saber acompanhar, saber fazer acordes e também ter noção de 

harmonia. Tem que saber fazer umas rítmicas que nem faria um acordeão ou 

rabeca.Claro que também estudar a técnica e um repertório e sua interpretação. Essa 

mini-escola que eu tinha montado foi com crianças carentes da Lapa. Fizemos o 

projeto durante um ano, aos sábados no bar “Semente”. A minha idéia era mostrar o 

violino começando a partir de ritmos brasileiros, reproduzindo as levadas de formas 

simples no início, tudo isso fazendo passo de forró. Tinham aulas de dança e de 

percussão e ainda tinha um momento de cidadania que eram umas conversas sobre 

assuntos variados. Eu pensava que a percussão e a dança fossem coisas mais atrativas 

para eles, e foi o contrário, o violino ganhou! Aí no final das aulas, “tio, posso tocar 

de novo” então nos compramos alguns violinos, com ajuda de algumas pessoas, mas 

o projeto não durou, justamente porque não tínhamos ajuda financeira e a gente teve 

que dar um tempo. Mas essa idéia vai voltar com certeza. (Krassik, 2010).  

Com o desenvolvimento desses métodos, os violinistas têm ampliado seu campo de 

transmissão. E como exemplo da atuação desses artistas recentemente, Carol Panesi realizou 

oficina de masterclasses no Uruguai, na cidade de Mercedes em um Festival chamado Jazz 

a la calle. Também lecionou em Minas Gerais, Viçosa e no Ceará na cidade de Ibiapaba. 

Guilherme Pimenta realizou oficinas nas cidades do Rio de Janeiro, também em Minas 

Gerais no Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora, no exterior 

na cidade de Lausanne na Suíça.  

Ricardo Herz já esteve como professor convidado nos festivais em Brasília e Curitiba, 

realizou masterclasses em outras cidades como Vitória no Espírito Santo e na própria cidade 

de São Paulo e na França. Nicolas Krassik recebeu convite para um masterclasse no 

Conservatório de Recife, e na cidade do Rio de Janeiro atuou em uma oficina para franceses. 

Já esteve também em Florianópolis, e recentemente, atuou como professor na 36ª edição da 
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Oficina de Música de Curitiba em janeiro de 2019. O violinista relatou que ainda não ofertou 

esses cursos fora do Brasil.  

A metodologia desenvolvida pelos artistas possibilita que as aulas em escolas, universidades, 

conservatórios, festivais atuem para a formação de uma rede de transmissão que pode ser 

eficiente e significativa no futuro. A partir da observação de Risk (2013) que demonstra 

como aconteceu a difusão e transmissão do chop na tradição do fiddle da América do Norte, 

percebe-se que o surgimento desses métodos, também o aumento das aulas e masterclasses 

sempre a nível nacional e internacional, presencial ou online tem potencial para que a 

próxima década apresente uma maior integração entre os campos música de concerto e 

popular urbana. No tópico seguinte veremos um pouco mais sobre algumas possíveis 

tendências. 

4.6.2. Tendências   

Laura Risk (2013) apresenta um relato muito interessante em seu artigo sobre como uma 

técnica revolucionária se desenvolveu e foi transmitida no fiddle do Atlântico Norte. O chop 

é uma técnica de arco utilizada pelos instrumentistas de cordas friccionadas que consiste em 

realizar um movimento de queda vertical sobre as cordas para produzir um som crocante e 

percussivo e, em seguida, pegar o arco fora da corda em movimento horizontal para produzir 

outro som. Segundo a autora, trata-se de uma técnica de arco percussiva desenvolvida por 

Richard Greene no ano de 1966, difundida entre os violinistas de bluegrass e hoje é 

amplamente utilizada pelos violinistas populares do Atlântico Norte. No ano de 1975, 

Greene ensinou essa técnica ao violinista Darol Anger que posteriormente foi um dos 

fundadores do Turtle Island String Quartet, quarteto de cordas que inovou na utilização do 

chop em uma seção ritmica de jazz na década de 1980 (Risk, 2013). 

O artigo destaca como essa técnica se difundiu pelo mundo e em determindo momento utiliza 

o relato de uma violoncelista californiana, Renata Bratt. A formação instrumental de Bratt 

ocorreu estritamente com a metodologia utilizada para a música de concerto. Ela ficou 

interessada em aprender jazz após assistir a um concerto do Turtle Island String Quartet em 

1988, uma experiência similar à narrada por Ricardo Herz em uma de suas motivações que 

o convenceram a migrar para o violino popular. Na década de 1990 ela se inscreveu em um 

programa de verão e aprendeu o chop com o violinista Jeremy Cohen. Depois de utilizar a 
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técnica por cerca de dez anos, ela assistiu a San Diego Strings Conference dirigida pelo 

violinista Mark O’Connor. Durante a conferência ela começou a tocar músicas de violino no 

cello e esse parece ter sido o gatilho inicial para ela começar a ensinar o chop (Risk, 2013). 

Ela conta que ensinou a técnica para violoncelistas clássicos, de jazz e violinistas nos Estados 

Unidos. Lecionou nos institutos Suzuki do Colorado à Carolina do Sul; no Strings By the 

Sea que é um festival de verão direcionado aos instrumentistas de cordas do método Suzuki. 

Lecionou também no National Cello Institute por meio da Associação Nacional de Educação 

Musical na Conferência Nacional da American String Teachers Association. Participou de 

vários para violinistas, incluindo a Escola de Fiddle Scottish Valley of the Moon (dirigida 

pelo violinista escocês Alasdair Fraser), o Sierra Fiddle Camp de Alasdair Fraser, a 

Conferência de Cordas de Mark O'Connor e o Wintergrass Bluegrass Festival. No ano de 

2010, ela conta que ensinou o chop para uma “grande classe de chop para vários professores 

de violoncelo na conferência nacional da Associação Suzuki das Américas.” Ela estima ter 

ensinado o chop a milhares de instrumentistas de cordas e professores na última década 

(Risk, 2013).  

Nesse processo de transmissão de ensino do violino na música popular urbana no Brasil, 

talvez esteja ocorrendo algo similar ao que sucedeu a Renata Bratt. Os violinistas que foram 

entrevistados têm estado atuantes no ensino por meio de aulas presenciais ou online e 

recebem convite para atuar em cursos de férias (festivais de verão e inverno).  Pimenta 

(2017), por exemplo, lecionou um masterclass na Suiça e Panesi (2018) por sua vez atuou 

no Uruguai.  

Esses violinistas disponibilizam aulas por meio de plataformas digitais e desenvolveram 

métodos. Ricardo Herz relatou que no ano de 2017 estava com 40 alunos em sua plataforma 

para seu método online. Krassik (2018) também disse ter tido ótima recepção de seu método 

e ambos já venderam o método para pessoas de outros países. Além de outros 

desdobramentos que essa prática tem gerado como na procura pelo ensino da rabeca como 

veremos a seguir nas palavras de Ricardo Herz, “Tem muita gente que estuda rabeca, (...), 

compra um violininho e toca do jeito da rabeca. Tem um amigo meu, o Felipe Gomide, que 

(...) está dando um curso de rabeca na casa dele. Você vê as fotos de quantas pessoas estão 

estudando com ele, tem 40, 50 pessoas estudando com o cara” (Herz, 2017, p. 18). 
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Esse processo ocorre de forma orgânica e também tem auxiliado em uma integração mais 

ampla entre os músicos provenientes da música de concerto e os da música popular urbana. 

Nos últimos anos os violinistas passaram a atuar com mais frequência nas escolas de ensino 

formal, como conservatórios, universidades, eventos e também em grupos de câmara, 

orquestras sinfônicas ou orquestra de cordas, apontando para uma tendência mais frequente 

de diálogo entre os domínios da música.  

(...) O meu show com o trio eu já fiz encerrando festival de música erudita. Depende 

muito do programador, do cara. Essas são as características principais dos meus 

trabalhos É isso aí, meus duos. E umas coisas com orquestra, né, que eu estou agora 

fazendo com várias orquestras. Estou sendo convidado com orquestra, muitas vezes 

pra fazer minhas músicas. Então tem o meu lado como arranjador também aí que está 

entrando. Ano retrasado [2015] eu toquei com a orquestra de Jundiaí e foi a primeira 

vez que eu arranjei mesmo pra cordas. A partir daí eu comecei a fazer muitos 

arranjos. Eu fiz com o Quarteto da Cidade [de São Paulo], com a Orquestra de 

Jundiaí, com a Orquestra Breusil, lá do Esdras, com a Orquestra Sinfônica de João 

Pessoa e com o pessoal do Projeto guri também, que eu fiz agora. Agora comecei a 

arranjar bastante. Então esse é, agora, um lado que está entrando bastante, meu lado 

como compositor e arranjador pra cordas. Como compositor foi engraçado também, 

porque eu fui convidado agora no Festival de Londrina. Eles fizeram um encontro de 

composição da Federal de Londrina e me chamaram como compositor. Então, 

engraçado, eu fui lá como compositor pela primeira vez. Então meu lado como 

compositor está sendo reconhecido também. Eu fui convidado pelo André, que é um 

professor, super professor. André Siqueira, que é professor de violão e composição 

lá na Universidade de Londrina. Então ele me chamou pra participar desse encontro. 

Foi a primeira vez que eu fui como compositor. (Herz, 2017, p. 21) 

Como vimos acima, Ricardo Herz também possui um trabalho com o Quarteto de Cordas da 

cidade de São Paulo, grupo com o qual realizou uma apresentação que pode ser encontrada 

em plataforma digital online. Além desse panorama, temos os violinistas que hoje estão 

morando na cidade de São Paulo e desenvolvem um projeto que se chama Coletivo de violino 

popular, através do qual os instrumentistas se reúnem em shows e, segundo Nicolas Krassik, 

também articulam a possibilidade de realizar oficinas juntamente com os shows. Ainda 

segundo o violinista, tudo isto seria uma experiência interessante para o aluno, pois ele 

poderia ter contato com três violinistas que possuem uma abordagem singular com Panesi e 

seu trabalho com a música universal, Ricardo Herz e seu swing com o forró, suas arcadas e 

cordas duplas e o meu estilo voltado par o jazz. (Krassik, 2018). 

O violinista Guilherme Pimenta (2017) espera que o violino continue a desenvolver sua 

linguagem dentro do território popular. Panesi (2018) aposta em uma maior integração futura 
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do violino popular e no conhecimento que reside no universo acadêmico. Krassik (2018) 

corrobora esta ideia e diz ainda que os violinistas que estudam “música clássica” podem ter 

benefícios no estudo da música popular. Ricardo Herz destaca que, desde o lançamento do 

seu método, muitas pessoas o procuram para pesquisar mais sobre o material, por isso ele 

aposta em um crescimento maior para o violino popular nos próximos anos no Brasil 

(Pimenta, 2017; Herz, 2017; Panesi, 2018; Krassik, 2018). 

4.6.3. Possibilidades 

O trabalho dos violinistas desta geração sofre impacto direto do aumento dos recursos 

tecnológicos que facilitam a comunicação, transmissão, locomoção e até mesmo a 

composição ou arranjo de obras musicais. Os artistas estão explorando ferramentas 

tecnológicas para potencializar seus trabalhos, como plataformas para disponibilizar suas 

videoaulas. As possibilidades futuras para o violino na música popular urbana podem ser 

variadas na opinião dos artistas entrevistados, mas se temos alguma unaminidade na resposta 

dos instrumentistas é com relação ao crescimento desse movimento. 

Nicolas Krassik espera que outros violinistas aprendam a tocar música popular urbana. Mas, 

para isso, eles precisam mudar sua postura com relação ao violino popular. Ele conta que 

muitas pessoas dizem não saber improvisar e que, por isso, desistem de estudar música 

popular. Krassik (2018) argumenta que a aquisição de novas habilidades, incluindo a arte de 

improvisar, pode ocorrer com estudo e muita seriedade. Essa mudança de pensamento deverá 

possibilitar o aumento de violinistas nesse campo.  

Esperar que as pessoas abram mais a cabeça dentro das escolas, de uma forma geral. 

Que as pessoas percam o medo também. Essa velha história de eu não sei improvisar, 

você sabe. A pessoa fala isso. Não, você não sabe porque não parou pra aprender, eu 

também não sabia. Tem gente que tem mais facilidade pra uma coisa ou pra outra, 

isso é obvio. Agora, dizer que pra saber improvisar tem que ter um dom de não sei o 

que; não. Claro, tem que ter uma facilidade. Se você não tiver nenhuma facilidade... 

eu acho que a facilidade vem muito do interesse que você tem pela coisa, enfim. Mas 

tem gente que pode realmente perceber que não rola. Então é melhor fazer outra 

coisa. (...) Mas o mito de dizer que tem que saber improvisar como se fosse uma coisa 

que tem que nascer sabendo, isso que tem que acabar, na minha opinião Espero que 

as pessoas levem mais a sério, percebendo que é uma coisa que é pra se estudar, e 

que estudando a gente consegue adquirir uma liberdade e poder brincar com isso, ter 

esse prazer de chegar num lugar que tem vários músicos e falar: “vamos tocar?” Que 

na música clássica a gente não pode, se a gente não tiver as partituras, se a gente não 

tiver ensaiado. A gente não se encontra numa festa: “ah, vamos tocar um Mozart?” 
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Não rola. Enquanto a gente fala: “vamos tocar um Jacob? Vamos tocar um Luiz 

Gonzaga?” Isso é um universo de felicidade gigante. Espero que as pessoas passem 

a admirar e respeitar mais a música brasileira pra querer se dedicar, e, respeitando 

essa música, faz com que saibam que precisa  se dedicar e estudar pra poder tocar, 

que não é de qualquer forma; e, estudando mais, tenha mais gente tocando esse 

violino na música popular. (Krassik, 2018, p. 27).  

Ricardo Herz (2017) revela otimismo com o crescimento do movimento e Guilherme 

Pimenta (2017), além de concordar com esse crescimento, pontua que, do ponto de vista do 

mercado, essa ascensão pode ser positiva para quem consome música e para os músicos em 

geral porque agora os artistas da música popular brasileira sabem que podem diversificar 

seus discos convidando violinistas para participar de suas gravações. Afinal de contas, os 

violinistas que estão inseridos no mercado têm a preocupação de desenvolver 

constantemente a linguagem do violino no universo popular, e isso contribui para que as 

possibilidades aumentem para o violino neste cenário. Vejamos o excerto abaixo: 

Eu acho que ele pode contribuir de diversas formas. Ele pode contribuir com a 

linguagem em si, por ser um outro instrumento, por ser um instrumento novo. Ele 

pode contribuir para esse conceito que as pessoas tem do instrumento mesmo, né. A 

questão que a gente falou anteriormente de alguém querer aprender o violino e não 

querer tocar música erudita, por exemplo. Acho que numa questão mercadológica 

mesmo que é benéfico. A gente só tem a ganhar. É benéfico tanto pros músicos, 

quanto pra quem consome a música. Um exemplo que eu dou de vez em quando é: 

um cantor de samba vai gravar um disco e quer chamar um solista, porquês no samba 

é muito comum ter um solista na parte que não é cantada, ter algum solo. 

Normalmente ele vai pensar numa flauta, num clarinete, num bandolim, 

pouquíssimos são os que pensam em violino. Os que pensam, são pessoas que já 

viram o Nicolas, já viram o Ricardo e viram que é possível ter o violino, e que o 

violino pode fazer bem. Porque essa é uma outra questão também, a gente tem que 

ter um pouco essa preocupação de, isso em qualquer gênero que você for tocar, de 

não fazer a coisa de qualquer jeito, de fazer bem feito, né. Como eu falei da questão 

da linguagem, é muito legal você ver um estrangeiro falando português quase sem 

sotaque, falando do jeito que a gente fala, ou tentando aprender e tal. É legal tentar 

fazer música desse jeito também, não importa qual gênero que a gente faz, porque é 

o eu a gente faz na música erudita. É o jeito que a gente aprende. A gente vai tocar 

Bach, a gente busca ao máximo como é que se tocava Bach naquela época que eles 

faziam, busca referências, vai ter aula com várias pessoas. Acho que é a mesma coisa. 

No popular a gente tem que tentar ter essa preocupação e esse apreço, e isso vai fazer 

com que as possibilidades se abram pro instrumento. Que o instrumento seja 

respeitado nesse meio e que seja quisto nesse meio, né. Quem sabe daqui a alguns 

anos o violino seja mais chamado pra trabalhos populares, por exemplo. (Pimenta, 

2017, p. 15).  
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A violinista Carol Panesi também concorda que esse movimento ainda deverá crescer 

bastante e acrescenta a possibilidade do surgimento de outros solistas relevantes, assim como 

Nicolas Krassik e Ricardo Herz. Ela também observa que será muito importante que esse 

conhecimento esteja presente dentro da universidade. Panesi aponta que podemos encontrar 

diversas graduações de cursos dentro de uma universidade, mas, em se tratando de violino, 

ainda não se encontra opções para uma formação dentro da música popular em geral. 

Ah, eu acho que de toda essa onda da sonoridade da música popular, a liberdade, 

acho que tudo isso está fomentando muita gente nova a estudar e a ver isso como 

novos horizontes. E eu acho que isso está sendo um adubo, está sendo fomentado 

muita coisa que a gente vai ver o resultado daqui a 5, 10 anos. Acho que o quadro vai 

ser outro. EU acho que vamos ter muito mais solistas referências, muito mais solistas 

despontando no mercado, se colocando no mercado de trabalho como artistas, de 

maneira tão consistente quanto o Herz, quanto o Nicolas. Eu acho que esse é o 

caminho. Eu acho que está nascendo, realmente, uma escola. Agora, eu espero que a 

gente possa colocar isso de alguma forma na universidade. Porque ainda, assim, você 

começa a estudar, faz um curso técnico, ou um curso preparatório, e você vai pra 

universidade. Dentro da universidade você se forma e vai... Ainda é assim. Não é 

todo mundo, principalmente de cordas, que escolhe o que eu fiz. Não vou entrar na 

academia porque a academia não tem o cardápio musical que eu preciso pra me 

desenvolver. Então, eu tive que buscar sozinha os meus caminhos. Eu acho que, da 

mesma forma que a gente vi criando essa escola, talvez a universidade possa se abrir 

pra receber, e, quem sabe, ter isso no currículo. A pessoa vai fazer o bacharelado e 

pode optar em fazer o bacharelado em música erudita ou popular. Qual é a sua praia? 

Quem sabe isso possa acontecer. (Panesi, 2018, 14, p. 15). 

Outra possibilidade para o violino na música popular urbana aparece no surgimento de 

grupos que se interessem pelo repertório popular. No Brasil, tivemos a Orquestra criada pelo 

compositor e maestro Radamés Gnattali na Rádio Nacional. Essa orquestra se dedicava 

exclusivamente ao repertório popular, bem como no acompanhamento dos artistas 

protagonistas daquela época na Rádio Nacional. Hoje temos a Jazz Sinfônica em Campinas, 

uma orquestra criada no ano de 1989 pelo músico Arrigo Barnabé com o objetivo de resgatar 

a tradição das orquestras de rádio e televisão dos anos 1930 a 1970. Essa orquestra está 

vinculada ao Estado de São Paulo e atualmente é dirigida pelo maestro José Maurício 

Galindo. Possui uma formação que sincroniza os instrumentos de uma orquestra erudita e, 

também, de uma big band no mais puro estilo de jazz 36.  

                                            

36 Disponível em:  http://estadodacultura.sp.gov.br/agente/156/. Acesso em 27/06/19. 

http://estadodacultura.sp.gov.br/agente/156/
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Existem outros grupos que dialogam com o repertório da música de concerto e a popular 

como é o caso da Orquestra Jovem Tom Jobim, que foi criada no ano de 2001 no renomado 

Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Como parte da Escola de Música 

do Estado de São Paulo – Tom Jobim, o grupo aborda o repertório da música popular 

brasileira, com destaque para a obra do renomado Antônio Carlos Jobim. Possui uma 

formação exclusiva com os instrumentos de uma orquestra sinfônica tradicional, juntamente 

com piano, contrabaixo elétrico, guitarra, bateria e percussão. 37 

Atualmente o cenário conta também com a orquestra Johann Sebastian Rio. Esse grupo está 

localizado na cidade do Rio de Janeiro e possui uma formação com base em uma orquestra 

de câmara tradicional com a adição de um cravo e a peculiaridade de um violão. O grupo 

foca na execução da música clássica, assim como a diversidade dos gêneros da música 

popular brasileira e internacional. A orquestra teve sua estréia no ano de 2014 com um vídeo 

publicado na internet. O spalla e diretor artístico do grupo é o violinista Felipe Prazeres, um 

dos filhos do maestro Armando Prazeres, criador da Orquestra Petrobrás Sinfônica 38. 

No ano de 2019, Ricardo Herz lançou um disco com a Camerata Romeu de Cuba com o 

título Nova Música Brasileira para Cordas. Esse álbum apresenta uma proposta singular 

com relação ao tratamento das articulações e no formato estilístico para interpretação de 

música brasileira com orquestra de cordas. Esses trabalho de Ricardo Herz têm potencial 

para desdobramentos futuros como a produção de mais discos, bem como influência para 

outros grupos. 

 

  

                                            

37 Disponível em: http://emesp.org.br/informacoes/orquestra-jovem-tom-jobim/. Acesso em 27/06/19. 

38 Disponível em:  http://johannsebastianrio.com/. Acesso em 27/06/2019. 

http://emesp.org.br/informacoes/orquestra-jovem-tom-jobim/
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Conclusão 

A elaboração desta tese originou discussões conceituais que ampliam questões sobre o 

violino na música popular urbana do Brasil. No contexto histórico, a pesquisa pontuou 

algumas adições referentes a violinistas que figuravam em trabalhos científicos sobre outras 

temáticas, mas ainda não haviam sido mencionados nos trabalhos específicos sobre o 

violino.  

Corroborando Borém & Ray (2012), constatamos, a exemplo de Rohr (2018), que o campo 

de estudo das cordas friccionadas na música popular urbana, especificamente o violino, se 

ampliou com monografias, dissertações e teses, principalmente nesta última década, 

paralelamente à protagonização dos violinistas deste campo com o aumento de matérias em 

jornais, sites, blogues, revistas especializadas.  

O rol de violinistas que se envolveram com a música popular urbana compilado, denota que, 

apesar da polarização presente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, a relação do 

violino com este contexto estreitou-se também em diversas partes do país. É notória a 

dominância dessas duas cidades quando tratamos de assuntos culturais no Brasil, contudo o 

panorama mais geral exposto, demonstra que este é um movimento mais abrangente e 

profundo que ocorreu de forma orgânica desde finais do século XIX e início do século XX. 

A conclusão desta investigação aponta que a prática de performance do violino na música 

popular urbana no Brasil ampliou o seu terreno a partir do momento em que a música popular 

urbana se estrutura em fins do século XIX, início do século XX. A partir de circuitos 

musicais que evidenciavam o trânsito dos músicos pertencentes à música de concerto para a 

música popular urbana, a performance do violino na música popular urbana começou a ser 

estabelecida. Essa performance se tornou reiterada na história, atingindo grande 

protagonismo nas décadas de 1940 e 1950, tendo sido reiterada até o século XXI. (Vermes, 

2015). 

Apesar deste desenvolvimento constatado, a presença do violino na música popular urbana 

ainda é reltivamente desconhecida no Brasil, mesmo entre violinistas. Há uma relação de 

tensão, principalmente devido ao ensino formal da técnica violinística moderna da maneira 

como é transmitida pelas escolas brasileiras. Observou-se ainda que esse quadro reforçava a 



 

204 

 

manutenção de elementos que conferiam estabilidade a uma sociedade que buscava 

referências nas “antigas tradições" do velho continente à procura de um moderno 

alinhamento civilizatório que atualizaria a cultura do Brasil com os países desenvolvidos do 

hemisfério Norte (Augusto 2008). Vale ressaltar que após a instalação da República, 

questões referentes à cultura popular e estrangeira se intensificaram muitas vezes, não 

validando as manifestações culturais que ocorriam nos centros urbanos, tratadas como 

indecorosas e aquelas que atestavam o atraso representado pelas raças inferiores que 

compunham o Brasil.  

Apesar de atualmente o violino popular urbano localizar-se em um nicho específico, este 

espaço foi conquistado a partir de intensas trocas entre os contextos de música de concerto 

e de música popular, conforme demonstrado. As décadas de 1940 e 1950 foram importantes 

pois demarcaram a legitimação do espaço do instrumento na música popular, notadamente a 

partir do trabalho da Rádio Nacional. Tal movimento nos leva à atualidade, que apresenta 

uma curva ascendente com relação ao número de violinistas que se interessam pelo campo 

da música popular urbana, o aumento do número de discos gravados, o crescimento de 

vídeos nas plataformas digitais pela internet. Há, também, os shows que estão ocorrendo de 

forma mais intensa e em várias cidades do país, e os veículos de comunicação que voltaram 

a destacar os violinistas deste campo. (Vieira, 2013; Fillat, 2018). 

O aumento da procura de aulas particulares, os masterclasses nas escolas de ensino formal 

dentro e fora do país, as aulas em festivais que antigamente se dedicavam exclusivamente 

ao ensino de música de concerto. O surgimento dos primeiros métodos para o ensino do 

violino na música popular urbana e a tendência recente que consiste em realizar 

apresentações com orquestras sinfônicas, cameratas e quartetos com performances que, 

algumas vezes, buscam a concepção dos violinistas solistas para a execução técnica-

interpretativa das obras no estilo da música popular urbana, trazendo novos elementos 

técnicos e de performance para grupos dedicados à música de concerto. 

Sobre as referências para o delineamento de suas performances dentro da música popular 

urbana, as visões dos sujeitos pesquisados apresentam interseções em alguns pontos, como 

na referência da rabeca para a execução de músicas de gêneros da música nordestina, como 

o forró, na improvisação, realizada em seções, que aponta para uma influência do jazz, e no 

que se refere a referências de violinistas brasileiros do passado, com exceção do violinista 
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francês, Nicolas Krassik, para este último ponto. Todos os pesquisados também citam buscar 

inspiração em violinistas de outros países, bem como em instrumentistas variados dentro da 

música popular brasileira instrumental, dentre nomes consagrados como o bandolinista 

Hamilton de Holanda, o violonista Yamandu Costa e o violoncelista Jaques Morelembaum 

e Hermeto Pascoal.  

Considerando o conceito de identidade, discutido por Hall (2006), constatamos que o violino 

fez uma trajetória no Brasil saindo de um ponto de partida estabelecido em um território fixo 

na música de concerto, moldando-se a partir do contato com a cultura local e assumindo 

novos papéis, dentro de uma identidade móvel, permitindo o surgimento de diversas 

conotações novas neste contexto. O violino na música popular urbana desenvolve uma 

identidade a partir de um ponto de vista que busca descrevê-lo não como algo que pertença 

apenas a uma “grande partição”, mas sim, um instrumento que se relaciona socialmente e, 

por conta disso, produz novas interações em outros terrenos. (Lander, 2005; Latour, 2012). 

Na visão de substituição de narrativas, percebemos que os violinistas entrevistados 

apresentaram elementos para a construção de referenciais que refletem a associação do 

violino com outras culturas e demonstram como o violino produziu outra narrativa (Santos, 

2003).  

Na atualidade, essa relação entre a música estrangeira e a música nacional produziu outros 

desdobramentos como a inclusão do improviso em uma seção específica da música. A 

respeito da descrição do que aconteceu no circo voador no capítulo quatro, revela-se também 

um exemplo de como o violino pode atuar como instrumento utilizado como dispositivo 

político. Esse instrumento pode acessar numa perspectiva horizontal, a música de concerto, 

elementos da música popular urbana nacional, e também de outras culturas, elementos sócio-

políticos e econômicos. Essa interação evidencia um sistema com atores humanos e não 

humanos que é dinâmico e se encontra em constante expansão, produzindo conexões que 

geram novas conotações e imprimem significado e representação para a prática de 

performance do violino dentro da música popular urbana no Brasil. (Latour, 2012). 

 

A conjunção desses elementos musicais e sociais aborda a tensão entre elementos musicais 

locais e globais e também aponta para o deslocamento do conceito estático de identidade 

que se fragmenta em outras identidades (Hall, 2006). As gravações do Trio Surdina 
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demonstram como eles não se limitaram aos paradigmas estéticos da indústria fonográfica 

daquela época. O Trio teve a habilidade de configurar um estilo que promovia a junção entre 

a música popular brasileira do passado, música erudita europeia e a música estrangeira. Essa 

linguagem surgiu como novidade, pois problematizava conflitos como erudito/popular ou 

global e local, não para promover uma fratura epistêmica, e, sim, a propiciação de um 

diálogo entre as estéticas sociomusicais (Hall, 2006; Vicente, 2014). O procedimento 

inaugurado pelo grupo de Fafá Lemos, desenvolveu-se e ganhou corpo nos trabalhos 

posteriores, notadamente dos violinistas atuais pesquisados. Além de manter essa relação 

com a música norte-americana, os artistas desdobraram seus trabalhos em uma fusão com 

outras músicas, seja na proposta da música universal de Hermeto Pascoal que está presente 

no trabalho de Carol Panesi (2018), seja no caráter da música africana, árabe, latina ou jazz 

europeu de Ricardo Herz (2017) ou no trabalho singular de Nicolas Krassik que propõe com 

genialidade uma fusão entre o Nordeste brasileiro e Paris. Dessa forma, os violinistas 

contemporâneos reclassificam o panorama do violino no universo popular, trazendo um 

equilíbrio epistêmico para a disposição das competências que compõem a natureza dessa 

performance (Gutiérrez, 2014). 

O violino popular na música popular urbana no Brasil é reconhecido pelos seus pares como 

o violino popular brasileiro e utiliza uma técnica que foi estruturada dentro da música de 

concerto para explorar aspectos estilísticos e interpretativos presentes dentro da música 

popular urbana no Brasil. Devido à observação destes pontos, entendo que o violino caminha 

na direção de um equilíbrio epistêmico e constante diálogo com as práticas locais e globais 

dentro do domínio da música popular urbana. Essa configuração promove uma equidade 

entre os discursos técnicos, estilísticos e interpretativos, caracterizando uma abordagem 

orgânica na perspectiva da ecologia de saberes. (Santos, 2007; Sardo, 2013).  
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