








Pixinguinha nasceu 
no dia de São Jorge, o 
santo do povo. Morreu 
quando este povo se 
preparava para a grande 
festa: o carnaval. 
Deixou, com sua morte, o 
inconformismo entre 
seus admiradores, além 
da herança inestimável: 
uma obra pontiihada 
de genialidade. 

vasta e 

N "'l"'l"""'-feirn, !6 ddevo<eiro de 
1973, o velho Pixinguinha cumpriu seu antigo ri
tual de quase 20 anos: conduzido pelo motorista 
Everaldino da Silva, deixou a tranqüilidade de sua 
casa de subúrbio e dirigiu-se à Travessa do Ouvi
dor, no Centro, onde se erguia a Casa Gouveia, re
duto de boêmios encravado numa região do Rio de 
Janeiro freqüentada, predominantemente, por ho
mens de negócios. 

Eram I O da manhã quando o artista entrou no 
bar, sentou-se junto à sua mesa cativa- homena
gem da casa aos seus lO anos de ininterrupta fideli
dade- e pediu água mineral, inocente substituta 
das generosas doses de uísque de anos atrás, aban
donadas por imposição dos médicos. Os amigos 
foram se acercando. Como sempre, os garçons 
Rui e Matateu se mostraram extremamente aten
ciosos. E, também como sempre, se conversou 
muito naquela sexta-feira na Casa Gouveia. 

Às duas da tarde, Pixinguinha foi para casa, le
vado pelo motorista Everaldino, deixando entre 
os amigos a certeza de queuasegunda-feira se
guinte estaria novamente fazendo entrar pelas 

portas do bar seu jeito simples, sua cara boa, sua 
figura notável. Veio a segunda-feira, mas Pixin
guinha não veio. 

A Casa Gouveia costuma fechar suas portas nos 
fins de semana, razão pela qual Pixinguinha não 
foi à Cidade no dia seguinte àquela sexta-feira. Fi
cou em casa e recebeu amigos, como o pesquisa
dor e seu parceiro Hcrmínio Belo de Carvalho e o 
fotógrafo Walter Firmo, que ainda guarda recor
dações daquele dia: 

-Eu, o Hermínio e o Eduardo Marques íamos 
sair na Banda de lpanema, mas antes o Hcrmínio 
me convidou a ir até a casa do Pixinguinha, no 
Conjunto dos Artistas, na Pavuna. Havia uns dois 
anos que eu não o via. Chegamos lá e fomos muito 
bem-recebidos, mas o Pixinguinha me pareceu 
uma pessoa entristecida, solitária, doída. Não era 
o homem que eu vira dois anos atrás. Eu acho que 
ele andava saudoso da mulher, morta meses antes. 
Conversamos sobre vários assuntos, inclusive 
música, naturalmente. Pixinguinhaqueixou-sede 
não poder mais tocar sax, que o médico o proibira, 
mas garantiu que ia ''dar um drible nele''. Depois 
de uns 20 minutos, fomos embora. Do carro, 
ainda vi o Pixinguinha na janela e ele me pareceu 
uma pessoa ainda mais entristecida. Aí eu lamen-



tei não estar com a máquina fotográfica. Aquele 
momento tinha que ser eternizado. 

Tinha. 

Samba e lágrimas 

À tarde, Pixinguinha vestiu-se como manda o 
figurino: terno de tropical marrom, sapatos no
vos. Depois, saiu com o filho adotivo Alfredo 
para a Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, 
onde seria realizado o batizado do pequeno Oscar 
Rodrigo, filho de seu amigo Euclides Souza Li
ma, que o convidara para padrinho. 

A cerimônia estava marcada para as 16 horas, 
mas os dois chegaram .à igreja com uma hora de 
antecedência. Ainda houve tempo para Pixingui
nha providenciar um meigo presente para o afilha
do - uma pauta com as primeiras frases do choro 
Carinhoso, acompanhada da seguinte dedicató
ria: "Ao meu querido afilhadinho Rodrigo, com 
todo carinho do seu padrinho Pixinguinha''. 

Esta terá sido, certamente, sua derradeira mani
festação de ternura. 

Ao sabor de chope gelado, a Banda de lpanema 
começava a se agitar na Praça General Osório, vi
zinha à Praça Nossa Senhora da Paz, para o desfile 
pelas ruas de lpanema. Entre os foliões, Herrnínio 
Belo de Carvalho e W alter Firmo, contagiados 
pela alegria irreverente da Banda que, dentro de 
alguns minutos, iria congestionar o trânsito da 
Rua Prudente de Morais. 

Na outra praça, Pixinguinha sofria os horrores 
do verão carioca e queixava-se do atraso do bati
zado. Com as mãos hesitantes, assinou um livro 
que o padre W aldenack lhe estendeu e confiden
ciou ao filho que sentia "umas dores esquisitas" 
na barriga. Afrouxou o cinto da calça e foi convi
dado a esperar na sacristia, onde havia refri
geração. 

Os ônibus e automóveis se viram obrigados a ce
der espaço para a euforia dos integrantes da Banda 
de lpanema na Rua Prudente de Morais. Mora
dores dos prédios vizinhos acorreram às janelas, 
para verem a banda passar, enquanto vozes desen
contradas entoavam frenéticos sambas do carna
val que estava para chegar. 

Na Igreja Nossa Senhora da Paz, Pixinguinhajá 
percebia que o mal-estar não era mera conseqüên
cia de um distúrbio intestinal, como se chegou a 
supor. Sentiu dificuldades de respirar. O corpo 
fraquejou. Caiu. 

A chuva que desabou sobre a Zona Sul carioca 
não foi suficientemente forte para conter a anima
ção da Banda, que se aproximava da Praça Nossa 
Senhora da Paz. A euforia só terminou mesmo 
quando começou a se espalhar a dramática notícia: 
Pixinguinha, o grande herói da música brasileira, 
acabara de morrer. 

A multidão tentou invadir a igreja, mas foi impe
dida pela polícia. lnconformada, dispersou-se e 
tomou o rumo que era de se esperar: o bar. 

Velha companheira 

A música, que naquela chuvosa tarde de feverei
ro chegou atrasada aos seus ouvidos, sempre fez 
parte do cotidiano de Pixinguinha. Desde os tem
pos de menino, quando empinava papagaios nos 
céus do subúrbio carioca de Piedade e fazia mira 
para projetar bolinhas de gude adversárias nas 

búlicas cavadas nos terrenos baldios da redon
deza. 

Seu pai, Alfredo da Rocha Vianna, conciliava 
suas atividades de funcionário do Departamento 
Geral dos Telégrafos com a de flautista amador, e 
não raro reunia amigos músicos em sua casa para 
animadas serestas. A um canto, o menino Pixin
guinha- ou Pizindin ("menino bom", no dialeto 
africano de sua avó) escutava as valsas, polcas e 
lundus da moda, interrompendo a audição apenas 
quando vinha a irrecusável advertência: ''Está na 
hora de criança dormir''. 

Com o tempo, as atividades de infância pas
saram a ser divididas entre o colégio, os papagaios 
e os sopros numa pequena flauta de folha, na qual 
o pequeno herói procurava imitar os sons extraí
dos pelo pai na flauta de verdade. O interesse pela 
música era tanto, que aos 12 anos Pixinguinhajá 

Com João da Baiana 
e Donga: o mestre soube, 
como ninguém, cultivar 
o saudável hábito 
de conquistar 
sólidas amizades. 

havia aprendido, com relativa facilidade, os ensi
namentos de teoria que César Borges Leitão, cole
ga de trabalho de seu pai nos Telégrafos e vizinho 
da família, lhe ministrava com o auxílio de um an
tigo método de Francisco Manuel da Silva. Já em 
perfeitas condições de ler uma pauta musical, 
passou a estudar com o pai o instrumento em que 
se tornaria o grande mestre: a flauta. 

A mudança da família Vianna para a Rua Vista 
Alegre, no Catumbi, propiciou ao músico ini
ciante travar conhecimento com o professor Irineu 
de Almeida, um dos assíduos freqüentadores - ao 
lado de Sinhô, Bonfíglio de Oliveira e outros- da 

casa que por suas dimensões e pelo fato de abrigar 
tanta gente ficou conhecida como ''Pensão 
Vianna''. 

Irineu, diante dos evidentes progressos do me
nino Pixinguinha no trato com o instrumento, re
solveu levá-lo para a orquestra do Grupo Carna
valesco Filhas da Jardineira. Era 1911, um ano 
muitO' importante na carreira do artista que come
çava a nascer. Sua estréia no Filhas da Jardineira, 
durante uma batalha de confete na Avenida Cen-
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trai- atual Rio Branco- foi umêxitoe lhe valeu, no 
ano seguinte, o convite para assumir a direção de 
Harmonia de outro importante bloco carnavalesco 
-o Paladinos Japoneses. Foi ainda em 1911, aos 
14 anos de idade, que Pixinguinha compôs sua 
primeira melodia, o choro Lata de Leite- referên
cia às pouco elogiáveis brincadeiras de surrupiar 
leite das portas vizinhas -e teve sua estréia em 
disco, gravando Sâo J oâo Debaixo Dágua e Salve 
(A Princesa de Cristal), ambas de lrineu de Al
meida, com o Conjunto Choro Carioca. 

Entre os seus 17 irmãos, quatro também se dedi
cavam à música: Henrique e Leo (violão e 
cavaquinho), Edith (piano) e Otávio, o China, 
(violão). Foi este último que colaborou de forma 
decisiva para que Pixinguinha abandonasse as au
las no Mosteiro de São Bento para se dedicar ex
clusivamente à música -decisão apoiada, de 
resto, por toda a família. China apresentou o ir
mão a Pádua Carvalho, e este o contratou para in
tegrar o conjunto que animava as noites da cerve
jaria La Concha, na Lapa. Calças curtas, muitas 
vezes o rapaz saía das aulas direto para a cerve
jaria, até que abandonou de vez os estudos e resol
veu fazer da música a sua profissão. 

Talentoso e carismático, nosso herói começou a 
tornar-se famoso na vida noturna carioca e passou 
a vcri:lcsfilarcm à sua frente convites para tocarem 
outras casas, mediante cachês superiores aos seis 
contos de réis diários que recebia no La Concha. 

l 'mfedelbo 

Certa vez, um tal Sr. Auler, proprietário do Tea
tro Rio Branco, viu-se diante de um preocupante 
problema, com o afastamento temporário do flau
tista Antônio Maria Passos. O violonista Arthur 
Nascimento, conhecido como Tute, indicou Pi
xinguinha para substituí-lo. 

No dia marcado para as apresentações do artista 
aocmprcsáriocaoregentedaorquestra, lá foi o Pi
xinguinha metido em suas calças curtas, carre
gando a caixa de flauta debaixo do braço como se 
fosse um simples brinquedo. Ao chegar, o Tu te já 
o esperava c o apresentou ao dono da casa: ''Seu 
Aulcr, aqui está o moço que eu ia lhe apresentar 
para tocar flauta no lugar do Antônio Maria''. Au
ler olhou para Pixinguinha c depois comentou: 
"Isso aí não é um moço, é um fedelho". 

O fato, revelado por Pixinguinha no seu depoi
mento ao Museu da Imagem e do Som e registrado 
por Sérgio Cabral na sua premiada monografia so
bre o artista, editada pela Funarte, deixou nosso 
herói trêmulo e amedrontado. E foi assim mesmo
trêmulo e amedrontado- que ele se apresentou ao 
maestro Paul i no Sacramento para iniciar os en
saios. De posse dos conhecimentos que adquirira 
com lrincu de Almeida, Pixinguinha mostrou que 
tinha realmente condições de integrar a orquestra. 

Nosso herói já usava calças compridas e adquiri
ra tanta segurança no ofício que não hesitava em 
abandonar a rigidez da pauta para improvisar 
''umas brocaduras''. O maestro gostou do seu cs-

Quando Pixinguinha se apresentaua no 
alguns freqüentadores não se importavam com 
0 filme que a casa exibia, mas com 0 rOf10Y'fn1c1n 

Entre eles, Rui Barbosa e o zn,?Sú'Uf'CZI'é 

ti lo, o "fedelho" foi ganhando a simpatia dos 
companheiros e o Antônio Maria teve de procurar 
outro emprego. 

Por volta de 1917, quando perdeu o pai, Pixingui
nha apresentava-se em teatro, participava de gra
vações e ainda integrava as orquestras que execu
tavam temas musicais nas salas de projeção dos ci
nemas. Mas, quandochegavaocamaval, abando
nava todas estas atividades para se dedicar ao Gru
po do Caxangá, bloco carnavalesco criado por 
João Pernambuco (João Teixeira Guimarães), e 
do qual participavam amigos seus, entre eles Er
nesto Joaquim Maria dos Santos- o Donga. 

Em 1919, depois de trocar as orquestras das 
salas de projeção dos cinemas por um conjunto re
gional que se apresentava num café do Méier, Pi" 
xinguinha recebeu o convite de um diretor da So
ciedade Carnavalesca Tenentes do Diabo para o 
Grupo do Caxangá se apresentar durante os três 
dias de carnaval num coreto armado ao lado do 
clube. 

Nesta ocasião, a cidade vivia as conseqüêf\cias 
do surto de gripe"espanhola, que só em outubro do 
ano anterior matara 8.817 pessoas no Rio de Ja
neiro. Os cinemas andavam vazios, pois a popula
ção, temerosa, evitava os lugares fechados. Para 
recuperar a clientela, o gerente do Cine Palais re
solveu contratar uma atração para se apresentar na 
sala de espera, e a escolha foi recair no Grupo do 
Caxangá, que durante suas apresentações no core
to da Sociedade Carnavalesca Tenentes do Diabo 
chamara sua atenção. 

Como o Grupo reunia um número elevado de 
músicos- cerca de 19-, o gerente do Palais pediu a 

Na simplicidade de 
sua casa de subúrbio, 
no Rio: mesmo com 
a saúde abalada, 
Pixinguinha manteve 
o bom humor. 

Pixinguinha que organizasse uma pequena or
questra utilizando integrantes do Caxangá. Pixin
guinha escolheu sete deles: José Alves (bando
lim), Raul Palmieri (violão), Jacob Palmieri (pan
deiro), Nelson dos Santos Alves (cavaquinho), 
Donga (violão), Luis de Oliveira (bandolim c re
co-reco) e Otávio Viana, o China, (piano, violão e 
canto). 

Desafiando os implacáveis preconceitos da 
época. o grupo estreou no dia 7 de abril de 1919-
com seus maxixes, lundus, corta-jacas, batuque, 
cateretês, toadas sertanejas e tanguinhos - no re
quintado saguão do Palais. 

Nascia o conjunto Os Oito Batutas. c a rica mú
sica popular brasileira conquistava importante vi
tória sobre os pobres modismos importados. 

UmGi?rzio 

Gente importante, como o Comendador Rui 
Barbosa, costumava comparecer à sala de espera 
do Pai ais para se deleitar com as execuções da pe
quena orquestra e, principalmente, comover seu 
espírito com as saborosas improvisações do nosso 
herói. Ernesto Nazareth- este ilustre e pouco lem
brado artista brasileiro - comparecia regular
mente aos espetáculos oferecidos pelo Os Oito 
Batutas ao terminar suas apresentações na sa
la de-espera do cine Odeon. E uma faixa muito es
pecial de freqüentadores do Palais já não se impor
tava com os filmes que a casa exibia, mas com o 
repertório que a orquestra executava. 

Com o apoio financeiro de Arnaldo Guinle, ad
miradore incentivadordoconjunto, Os Oito Batu
tas iniciaram, em fins de 1919, uma série de via
gens pelo interior do país, onde deveriam realizar 
pesquisas. Apesar do nome- Os Oito Batutas- o 
grupo viajou com um valioso reforço- o composi
tor João Pernambuco, esquecido parceiro de Ca
tulo da Paixão Cearense em Luar do Sertâo e Ca
bocla de Caxangá. 

Manchete 



Os Oito Batutas percorreram várias cidades 
brasileiras: São Paulo, Santos, Campinas, Ribei
rão Preto, Cravinhos, novamente São Paulo, Juiz 
de Fora, ("O flautista é um extraordinário artis
ta", disseoJoriUlldoComércio, daquela cidade), 
Belo Horizonte, Morro Velho, Jundiaí, Poços de 
Caldas. De volta ao Rio, Os Oito Batutas partici
param da opereta sertaneja Flor Tapuya. Na tem
porada, um fato inusitado acabou por permitir ao 
nosso herói estrear como autor de música de tea
tro: o desaparecimento do maestro com todas as 
partituras. 

Conforme registro de Sérgio Cabral, Donga 
propôs que Pixinguinha resolvesse o problema, 
compondo uma nova trilha. Compôs. E, ao lem
brar o fato em seu depoimento ao MIS, Donga, o 
velho amigo e companheiro de Pixinguinha, não 
se furtou a fazer ligeira e contundente considera
ção sobre o nosso herói: 

- Acho o Pixinguinha um gênio. Sempre achei. 
E citou ainda palavras do Professor Paulo Silva, 

segund<? Donga o instrumentador que mais conhe
cia música em toda América do S ui, na época: 

- Eu não sei até agora como é que o Pixinguinha 
faz essas instrumentações nesse gênero, porque a 
regra proíbe tecnicamente certos recursos inadi
missíveis nos compassos. Não conseguirei jamais 
colocar essas formas dentro dos compassos como 
o Pixinguinha. Devem ser transcendentes. 

Quando os reis belgas Alberto e Elizabeth apor
taram no Brasil para visita oficial de um mês, Os 
Oito Batutas foram convidados a lhes apresentar 
alguns números. A distinção provocou iradas ma
nifestações de desagrado, até mesmo do parceiro 
de João Pernambuco- Catulo da Paixão Cearense. 
Apaixonado, o compositor despejou suas mágoas 
sobre uma seção de cartas da Gazeta de Notícias, 
classificando de "bobagens" o que se iria apre· 
sentar aos soberanos belgas. 

Se as apresentações no interior de São Paulo e Mi
nas Gerais foram cobertas de êxito, o mesmo se 
pode dizer da tournée que o conjunto realizou 
pelas cidades de Curitiba, Salvador e Recife, onde 
causou "a melhor impressão possível", segundo 
um jornal recifense. De volta ao Rio, Os Oito Ba
tutas estrearam a peça musical O que o Rei não 
Viu, com músicas de Pixinguinha, China e Dias 
Puno. Só o nosso herói escreveu 25 números 
''originalíssimos'', segundo classificação do ves
pertino A Noite, citado por Sérgio Cabral. 

A caminho da Europa 

Os Oito Batutas se apresentavam no cabaré As
sírio, no subsolo do Teatro Municipal, quando o 
bailarino Duque, que acabara de assumir a direção 
musical do Dancing Sherazade, convenceu Ar
naldo Guinle a financiar uma temporada do grupo 
em Paris. A 11 de fevereiro de 1922, Os Oito Ba
tutas desembarcavam em Bordeaux .. Contrari
ando as previsões daqueles que consideravam 
''absurdo'' o país fazer-se representar no Exterior 
por uma' 'trupe de negros'', a temporada foi mar
cada pelo sucesso, comovendo ouvidos exigentes 
como os de Harold de Bozi, primeiro prêmio de 
flauta do Conservatório de Paris, que se declarou 
encantado com o virtuosismo do nosso herói. A 
temporada, anteriormente estipulada para um 
mês,prolongo\.1'-se por seis meses e só não se es-

Os longos anos de 
vida irregular 
e boêmia afetaram 
sua carreira: sem 
segurança para 
empunhar a flauta, 
Pixinguinha teve de 
trocá-la pelo 
saxofone, época em 
que se uniu ao 
flautista Benedito 
Lacerda. Tom Jobim 
foi um de seus 
inúmeros amigos. 
Alguns deles se 
reuniram na Casa 
Gouvei~ para saudar 
os seus 73 anos 
de existência. 

Manchete 



trai- atual Rio Branco- foi um êxito e lhe valeu. no 
ano seguinte, o convite para assumir a direção de 
Harmonia de outro importante bloco carnavalesco 
- o Paladinos Japoneses. Foi ainda em 1911 , aos 
14 anos de idade, que Pixinguinha compôs sua 
primeira melodia, o choro Lata de Leite- referên
cia às pouco elogiáveis brincadeiras de surrupiar 
leite das portas vizinhas -e teve sua estréia em 
disco, gravando São João Debaixo Dágua e Salve 
(A Princesa de Cristal), ambas de lrineu de Al
meida, com o Conjunto Choro Carioca. 

Entre os seus 17 irmãos, quatro também se dedi
cavam à música: Henrique e Leo (violão e 
cavaquinho), Edith (piano) e Otávio, o China, 
(violão). Foi este último que colaborou de forma 
decisiva para que Pixinguinha abandonasse as au
las no Mosteiro de São Bento para se dedicar ex
clusivamente à música -decisão apoiada, de 
resto, por toda a família. China apresentou o ir
máo a Pádua Carvalho, e este o contratou para in
tegrar o conjunto que animava as noites da cerve
jaria La Concha, na Lapa. Calças curtas, muitas 

vezes o rapaz saía das aulas direto para a cerve
jaria. até que abandonou de vez os estudos e resol
veu fazer da música a sua profissão. 

Talentoso e carismático, nosso herói começou a 
tomar-se famoso na vida noturna carioca e passou 
a ver 'desfilarem à sua frente convites para tocarem 
outras casas, mediante cachês superiores aos seis 
contos de réis diários que recebia no La Concha. 

l 'mfedclbo 

Certa vez, um tal Sr. Auler, proprietário do Tea
tro Rio Branco, viu-se diante de um preocupante 
problema, com o afastamento temporário do flau
tista Antônio Maria Passos. O violonista Arthur 
Nascimento, conhecido como Tute. indicou Pi
xinguinha para substituí-lo. 

No dia marcado para as apresentações do artista 
ao empresário e ao regente da orquestra, lá foi o Pi
xinguinha metido em suas calças curtas, carre
gando a caixa de flauta debaixo do braço como se 
fosse um simples brinquedo. Ao chegar, o Tutcjá 
o esperava e o apresentou ao dono da casa: "Seu 
Auler. aqui está o moço que eu ia lhe apresentar 
para tocar tlauta no lugar do Antônio Maria''. Au
ler olhou para Pixinguinha e depois comentou: 
''Isso aí não é um moço. é um fedelho''. 

O fato, revelado por Pixinguinha no seu depoi
mentoao Museu da Imagem c do Som e registrado 
por Sérgio Cabral na sua premiada monografia so
bre o artista, editada pela Funarte, deixou nosso 
herói trêmulo e amedrontado. E foi assim mesmo
trêmulo e amedrontado- que ele se apresentou ao 
maestro Pau li no Sacramento para iniciar os en
saios. De posse dos conhecimentos que adquirira 
com lrineu de Almeida. Pixinguinha mostrou que 
tinha realmente condições de integrar a orquestra. 

Nosso herói já usava calças compridas e adquiri
ra tanta segurança no ofício que não hesitava em 
abandonar a rigidez da pauta para improvisar 
''umas brocaduras ·'. O maestro gostou do seu es-

Quando Pixinguinha no 
alguns freqüentadores não se importaz;am com 
o filme que a casa exibia, mas com o repertório que a 
Entre eles, Rui Barbosa e o inesquecível Ernesto Nt:l7t:lrPth 

executaz'a. 

ti lo. o "fedelho" foi ganhando a simpatia dos 
companheiros c o Antônio Maria teve de procurar 
outro emprego. 

Por volta de 1917, quando perdeu o pai, Pixingui
nha apresentava-se em teatro, participava de gra
vações e ainda integrava as orquestras que execu
tavam temas musicais nas salas de projeção dos ci
nemas. Mas, quando chegava o carnaval, abando
nava todas estas atividades para se dedicar ao Gru
po do Caxangá, bloco carnavalesco criado por 
João Pernambuco (João Teixeira Guimarães), e 
do qual participavam amigos seus, entre eles Er
nesto Joaquim Maria dos Santos- o Donga. 

Em 1919, depois de trocar as orquestras das 
salas de projeção dos cinemas por um conjunto re
gional que se apresentava num café do Méier, Pi" 
xinguinha recebeu o convite de um diretor da So
ciedade Carnavalesca Tenentes do Diabo para o 
Grupo do Caxangá se apresentar durante os três 
dias de carnaval num coreto armado ao lado do 
clube. 

Nesta ocasião, a cidade vivia as conseqüên,cias 
do surto de gripe·espanhola, que só em outubro do 
ano anterior matara 8. 817 pessoas no Rio de J a
neiro. Os cinemas andavam vazios, pois a popula
ção, temerosa, evitava os lugares fechados. Para 
recuperar a clientela, o gerente do Cine Palais re
solveu contratar uma atração para se apresentar na 
sala de espera, e a escolha foi recair no Grupo do 
Caxangá, que durante suas apresentações no core
to da Sociedade Carnavalesca Tenentes do Diabo 
chamara sua atenção. 

Como o Grupo reunia um número elevado de 
músicos- cerca de 19-, o gerente do Palais pediu a 

Na simplicidade de 
sua casa de subúrbio, 
no Rio: mesmo com 
a saúde abalada, 
Pixinguinha manteve 
o bom humor. 

Pixinguinha que organizasse uma pequena or
questra utilizando integrantes do Caxangá. Pixin
guinha escolheu sete deles: José Alves (bando
Um), Raul Palmieri (violão), Jacob Palmieri (pan
deiro), Nelson dos Santos Alves (cavaquinho), 
Donga (violão), Luis de Oliveira (bandolim e re
co-reco) e Otávio Viana, o China, (piano, violão e 
canto). 

Desafiando os implacáveis preconceitos da 
época, o grupo estreou no dia 7 de abril de 1919 -
com seus maxixes, lundus, corta-jacas, batuque, 
cateretês, toadas sertanejas e tanguinhos- no re
quintado saguão do Palais. 

Nascia o conjunto Os Oito Batutas, e a rica mú
sica popular brasileira conquistava importante vi
tória sobre os pobres modismos importados. 

Um Gênio 

Gente importante, como o Comendador Rui 
Barbosa, costumava comparecer à sala de espera 
do Palais para se deleitar com as execuções da pe
quena orquestra e, principalmente, comover seu 
espírito com as saborosas improvisações do nosso 
herói. Ernesto Nazareth- este ilustre e pouco lem
brado artista brasileiro- comparecia regular
mente aos espetáculos oferecidos pelo Os Oito 
Batutas ao terminar suas apresentações na sa
la de-espera do cine Odeon. E uma faixa muito es
pecial de freqüentadores do Palais já não se impor
tava com os filmes que a casa exibia, mas com o 
repertório que a orquestra executava. 

Com o apoio financeiro de Arnaldo Guinle, ad
miradore incentivadordoconjunto, Os Oito Batu
tas iniciaram, em fins de 1919, uma série de via
gens pelo interior do país, onde deveriam realizar 
pesquisas. Apesar do nome- Os Oito Batutas- o 
grupo viajou com um valioso reforço- o composi
tor João Pernambuco, esquecido parceiro de Ca
tulo da Paixão Cearense em Luar do Sertão e Ca
bocla de Caxangá. 
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Os Oito Batutas percorreram várias cidades 
brasileiras: São Paulo, Santos, Campinas, Ribei
rão Preto, Cravinhos, novamente São Paulo, Juiz 
de Fora, ("O flautista é um extraordinário artis
ta", disse o f ornai do Comércio, daquela cidade), 
Belo Horizonte, Morro Velho, Jundiaí, Poços de 
Caldas. De volta ao Rio, Os Oito Batutas partici
param da opereta sertaneja F lo r T apuya. Na tem
porada, um fato inusitado acabou por permitir ao 
nosso herói estrear como autor de música de tea
.tro: o desaparecimento do maestro com todas as 
partituras. 

Conforme registro de Sérgio Cabral, Donga 
propôs que Pixinguinha resolvesse o problema, 
compondo uma nova trilha. Compôs. E, ao lem
brar o fato em seu depoimento ao MIS, Donga, o 
velho amigo e companheiro de Pixinguinha, não 
se furtou a fazer lÍgeira e contundente considera
ção sobre o nosso herói: 

-Acho o Pixinguinha um gênio. Sempre achei. 
E citou ainda palavras do Professor Paulo Silva, 

segund<_J Donga o instrumentador que mais conhe
cia música em toda América do Sul, na época: 

- Eu não sei até agora como é que o Pixinguinha 
faz essas instrumentações nesse gênero, porque a 
regra proíbe tecnicamente certos recursos inadi
missíveis nos compassos. Não conseguirei jamais 
colocar essas formas dentro dos compassos como 
o Pixinguinha. Devem ser transcendentes. 

Quando os reis belgas Alberto e Elizabeth apor
taram no Brasil para visita oficial de um mês, Os 
Oito Batutas foram convidados a lhes apresentar 
alguns números. A distinção provocou iradas ma
nifestações de desagrado, até mesmo do parceiro 
de João Pernambuco- Catulo da Paixão Cearense. 
Apaixonado, o compositor despejou suas mágoas 
sobre uma seção de cartas da Gazeta de Notícias, 
classificando de "bobagens" o que se iria apre· 
sentar aos soberanos belgas. 

Se as apresentações no interior de São Paulo e Mi
nas Gerais foram cobertas de êxito, o mesmo se 
pode dizer da tournée que o conjunto realizou 
pelas cidades de Curitiba, Salvador e Recife, onde 
causou "a melhor impressão possível", segundo 
um jornal recifense. De volta ao Rio, Os Oito Ba
tutas estrearam a peça musical O que o Rei não 
Viu, com músicas de Pixinguinha, China e Dias 
Puno. Só o nosso herói escreveu 25 números 
''originalíssimos'', segundo classificação do ves
pertino A Noite, citado por Sérgio Cabral. 

A caminho da Europa 

Os Oito Batutas se apresentavam no cabaré As
sírio, no subsolo do Teatro Municipal, quando o 
bailarino Duque, que acabara de assumir a direção 
musical do Dancing Sherazade, convenceu Ar
naldo Guinle a financiar uma temporada do grupo 
em Paris. A li de fevereiro de 1922, Os Oito Ba
tutas desembarcavam em Bordeaux .. Contrari
ando as previsões daqueles que consideravam 
"absurdo'' o país fazer -se representar no Exterior 
por uma "trupe de negros", a temporada foi mar
cada pelo sucesso, comovendo ouvidos exigentes 
como os de Harold de Bozi, primeiro prêmio de 
flauta do Conservatório de Paris, que se declarou 
encantado com o virtuosismo do nosso herói. A 
temporada, anteriormente estipulada para um 
mês,prolongott-se por seis meses e só não se es-

Os longos anos de 
vida irregular 
e boêmia afetaram 
sua carreira: sem 
segurança para 
empunhar a flauta, 
Pixinguinha teve de 
trocá-la pelo 
saxofone, época em 
que se uniu ao 
flautista .Benedito 
Lacerda. Tom Jobim 
foi um de seus 
inúmeros amigos. 
Alguns deles se 
reuniram na Casa 
Gouveia para saudar 
os seus 73 anos 
de existência. 
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tendeu por mais um período porque os componen
tes sentiram saudades das festas de que participa
vam no Brasil, conforme admitiu certa vez Pixin
guinha. 

No regresso, algumas inovações, evidente in
fluência dasjazz bands: Donga trocou o violão 
pelo banjo; Pixinguinha permitiu-se incursões 
pelas chaves de um sax; e apareceram o pistom, a 
clarineta e o trombone, elementos estranhos, até 
então, na música popular brasileira. 

E foi assim, "modernizado" , que o grupo partiu 
para a Argentina, onde se apresentou em várias ci
dades, gravou cerca de 20 discos, foi contemplado 
com elogiosas considerações da Imprensa, rece
beu entusiásticos aplausos mas, por outro lado, 
conheceu uma série de dificuldades, a começar 
pelo desentendimento que decretou a divisão de 
Os Oito Batutas em dois grupos: um regressou ao 
Rio e outro permaneceu na Argentina, só conse
guindo retomar ao país depois da interferência do 
consulado brasileiro. 

A tentativa de reunir os integrantes do conjunto 
desfeito sob o complicado nome de Si-Orquestra 
Os Batutas, acrescentando-lhe uma ruidosa ba
teria, não teve bom resultado. Mas as qualidades 
do instrumentista Pixinguinha mantiveram~se 
acima de qualquer suspeita. 

Quando dirigia a orquestra do Teatro Rialto, Pi
xinguinha conheceu Albertina de Sousa, atriz da 
companhia que ali se apresentava e com quem se 
casou. Mas à felicidade juntou-se, no ano se
guinte, a profunda tristeza: aos 3 7 anos de idade, 
morria seu grande amigo- o irmão China. 

Ao chegar ao Brasil, onde pretendia gravar 
obras representativa<; de nossa música, o maestro Leopold Stokowsky 
hu..'lcou orientação de Villa-Lobos, que declinou o nome mais 
indicado: Alfredo da Rocha Vianna-Pixinguinha. 

Numa época em que não se faziam arranjos no 
Brasil (as partituras vinham da Europa ou dosEs
tados Unidos) Pixinguinha, mesmo sem abando
nar seu instrumento, começou a despontar como 
orquestrador de inegáveis qualidades, sendo um 
dos primeiros a criar arranjos para as nossas músi
cas, impondo-lhes um estilo bem brasileiro. Os 
grandes cantores da época chegavam a exigir suas 
orquestrações, executadas por grupos que ele for
mou, como o da Guarda Velha e outros que se 
seguiram: Diabos do Céu, Orquestra Colúmbia de 
Pixinguinha e Cinco Companheiros. 

Reconhecido pelos grandes nomes da música 
brasileira, em 1940 nosso herói teve oportunidade 
de receber elogios de um músico consagrado 
mundialmente: Leopold Stokowsky. Logo ao 
chegar ao Brasil, onde pretendia gravar obras re
presentativas de nossa música popular, Sto
kowsky procurou a orientação de Villa-Lobos. 
Amigo e admirador de nosso herói, o mestre Vila 
não hesitou em indicá-lo. Poucos dias depois, um 
conjunto composto por Pixinguinha, Donga, João 
da Baiana, Cartola, Luís Americano, Zé da Zilda, 
1 araraca e Ratinho, entre outros, gravava a bordo 
no navio Uruguai oito discos que foram comercia
lizados nos Estados Unidos. Mais tarde Pixingui
nha revelaria o comportamento de Stokowsky no 

A caminho de Paris, os 
integrantes dos Oito 
Batutas participaram da festa 
organizada por 
Pixinguinha no dia 
do aniversário de Donga 

encontro que os dois mantiveram: '' Um cumpri
mento ao chegar, um elogio entusiasmado na hora 
de sair". 

Se o encontro com o maestro tivesse ocorrido 
poucos anos depois, certamente o elogio não seria 
tão entusiasmado, pois os longos anos de vida irre
gular e boêmia começaram a afetar a arte de Pixin
guinha. Tanto que em 1946, com as mãos trê
mulas, inseguras para empunhar o instrumento 
que o consagrara, nosso herói viu-se diante dane
cessidade de substituí-lo pelo saxofone. Afastar
se dos melodiosos sons da flauta lhe seria, entre
tanto, insuportável castigo. Assim, Pixinguinha 
uniu-se ao flautista Benedito Lacerda e em sua 
companhia gravou 34 discos de 1946 a 1951. La
cerda acabou tornando-se "parceiro" de Pixin
guinha em choros compostos pelo nosso herói 
muito anos antes, como o Uma Zero, de 1919. 

A união não deixou de apresentar bons resulta
dos. Pixinguinha enriquecia os solos com os con
tracantos de seu sax-tenor, e Benedito Lacerda 
evidenciava suas qualidades como flautista. Mas 
não há como se negar: já não se tocava flauta como 
antigamente. 

Os Festivais da Velha Guarda, promovidos na 
década de 50, impediram que os choros fossem to
talmente ofuscados pelo sentimento de nostalgia 
que marcou a música popular nesta época. Graças 
a eles, o conjunto Velha Guarda, que reuniu anti
gos amigos, entre eles Pixinguinha, Donga e João 
da Baiana, gravou três elepês pela Sinter. 

Já à beira dos 60 anos, as atividades de Pixingui-



nha passaram a ser divididas entre os trabalhos no 
Serviço de Educação Musical e Artística da Pre
feitura pela manhã (fora nomeado funcionário pú
blico municipal em 1933), os intermináveis bate
papos no Gouveia no princípio da tarde, a sesta 
após o almoço e o merecido ócio à noite, quando 
lhe faltavam compromissos profissionais. 

Em 62, a vida lhe mostrou que o peso da idade 
não o impedia de abraçar novas experiências. A 
convite do cineasta e jornalista Alex Viany, Pixin
guinha cedeu quatro de suas músicas para a trilha 
do filme Sol sobre a Lama e compôs outras 12. La
mento, lemanjá, São Francisco de Ouro, Samba 
Fúnebre e Mundo Melhor e uma valsa composta 
durante a temporada de Paris (Seule), ganharam 
letra de Vinicius de Moraes. Dois anos depois, Pi
xinguinha compunha 23 peças para o filme Um 
Dia Qualquer. 

Cumprindo velho ritual, no dia 30 de março de 
63 nosso herói assinou o ponto no serviço público 
e dirigiu-se à Casa Gouveia. Ao aproximar-se da 
mesa à qual costumava sentar-se, pôde perceber 
uma placa na cadeira: ''Ao Professor Alfredo da 
Rocha Vianna Júnior- Pixinguinha- a Casa Gou
veia oferece a sua cadeira cativa. 30/3/53 - 30/3/ 
63. '' Fazia 1 O anos que Pixinguinha concedia à 
casa a honra de sua amável presença. 

- Vocês querem me matar? - perguntou. 
O que quase o matou foi um edema pulmonar, 

que o levou a permanecer internado durante 50 
dias num instituto de cardiologia sob rigoroso tra
tamento. Ao obter alta, Pixinguinha acrescentara 
à sua obra outras 20 composições, mas com a en
fermidade teve que se afastar do saxofone. Cerca 
de seis meses depois, compareceu novamente ao 
Instituto para se submeter a um teste, que iria de
terminar se tinha ou não condições de voltar a to
car seu instrumento. Terminados os exames, o 
Dr. Eugênio da Silva Carmo lhe disse que estava 
curado e que poderia voltar a tocar sax. 

Os olhos brilharam. E o herói chorou. 

Direito de Pecar 

A partir daí, PixÍnguinha teve de dar um basta no 
velho costume de tomar umas-e-outras. O que não 
o impediu de dar uma "escorregadinha" no dia 
em que se comemoraram seus 70 anos - que na 
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verdade foram 71, adverte Sérgio Cabral. 
l Oh30min lá estava nosso herói na Casa Gouveia, 
entre amigos e jornalistas, bebericando feito gente 
grande. 

-Sei que estou pecando, mas hoje tenho direito
justificou-se alegremente. 

O tempo, todavia, encarregou-se de pouco a 
pouco ir minando a alegria. Implacável, lhe to
mava os amigos e o deixava entregue a uma 
amarga solidão: 

-O meu maior medo- revelou nosso herói certa 
vez- é um dia olharem volta e não ver ninguém do 
meu tempo. 

Ernesto Nazareth, China, Lamartine Babo, 
Raul Palmieri, Jacob do Bandolim e muitos outros 
já pertenciam ao nostálgico universo das recorda
ções. Em 72, foi a vez de dona Beti, acompanhei
ra, cuja morte lhe deixou os indeléveis sinais da 
amargura que a câmara de W á! ter Firmo não eter
nizou. 

Meses mais tarde- 17 de fevereiro de 1973- nos
so herói recebeu amigos na sua casa de subúrbio. 
Vestiu-se com temo de tropical marrom e sapatos 
novos- como manda o figurino. Tomou o carro 
em companhia do filho Alfredo. Cruzou a cidade. 
E seguiu para I pane ma em direção à morte. 

Essa mistura de gênio e santidade nascera havia 
75 anos, no dia de São Jorge- o santo do povo. E 
morria quando este mesmo povo se preparava 
para a sua grande festa - o carnaval. À pátria co
movida, deixou a tristeza, a indignação. Mas dei
xou também uma inestimável herança: o legado 
de uma vida simples e rica e uma vasta obra que, 
segundo Sérgio Cabral, "não se esgota nela 
mesma": 

-Ao mesmo tempo em que criou para suas neces
sidades de artista genial, inventou também uma 
linguagem para os outros. Fez as suas obras e ali
cerçou uma cultura. É, sem dúvida, um dos pais 
da música popular brasileira. Assim, é também 
um dos pais da nossa nacionalidade. 

Com o passar dos anos, 
desapareciam 
os amigos: ''Tenho medo de um dia 
olhar em volta e 
não ver mais ninguém do 
meu tempo", ele dizia. 

1951 -Acerte o passo (c! Benedito Lacerda), choro 1930-
Agüenta, seu Fulgêncio, choro 1927- Ai, eu queria (c/ 
Vidraça), samba 1927 -Ainda existe, choro 1932 -Ainda me 
recordo (com Benedito Lacerda), choro 1928 -Amigo do Povo, 
choro 1957- Assim é que é, polca s.d. -Os Batutas (e/Duque), 
samba 1946- Benquelê, lundu africano s.d.- Bianca 
(c!Anreoni), valsa 1968- Buquê deflores (c!W. Fa/ciío), 
marcha-rancho 1930- Cafezal em flor (c! Eugênio Fonseca). 
cançiío 1937- Carinhoso (c!João de Burro), samba 1928-
Carinhoso, samba-choro 1931 - Carnavá tá aí (c!Josué de 
Barros), marcha 1933- Casado na orgia (c!João da Baiana), 
samba 1930- Casamento do coronel Cristina, polca-choro s.d. 
-Um caso perdido, samba 1940- Céu do Brasil (e/Gomes 
Filho), marclw-rancho 1946- Cheguei (c/BeneditoLacerda). 
choro 1942- Chorei, choro 1958- Umchorinho no parque São 
Jorge (c/ Salgado Filho), choro 1942 Os cinco companheiros, 
choro 1944- Cochichando (c/ João de Barro e Alberto 
Ribeiro), choro 1932- Conversa de Crioulo (c!Donga e João 
da Baiana), samba de partido~alto 1948 ~ Cuidado, colega 
(c/ Benedito Lacerda), choro 1930 ~Dança dos russos, samba 
1957- Dando topada, maxixe-polca 1947- Descendo a serra 
(c!BeneditoLacerda), choro 1929 ~Desprezado, maxixe 1949-
Devagar e sempre (c/ Benedito Lacerda), choro 1948- Dininha 
(c! Benedito Lacerda), valsas .d. -Displicente, choro s.d. -
Dominante, tango 1947- Ele e eu (c!BeneditoLacerda), 
polca-choro 1928 Encantadora, valsa I 932 - Estou voltando, 
choro 1931 - Eu sou J;Ozado assim, samba 1964 - F ala 
baixinho, (c/ Hermíni<HJelo de Carvalho), choro 1927 ~Festa 
de branco (e/Baiano), samba 1941- Uma festa de Nanã . 
(c!Gastão Viana), lundu africano 1930- Foi muampa (cllndio). 
samba carnavalesco 1930 ~Fonte abandonada (c! Jndio), 
canção 1928 - Fraternidade, tango 1949 - O Gato e o canário 
(c/ Benedito Lacerda), polca 1929- Gavião Calçudo, samba 
1934- Glória, valsa 1929- Guiomar (e/Baiano), marcha 1931 
-H a! hu.' lá! ho! (c!Donga e João da Baiana), samba de 
partido-alto 1964- Harmonia das Flores (c! Hermínio Belo de 
Carvalho), choro 1927 Infantil. choro 1947 -Ingênuo 
(c! Benedito Lacerda), choro 1935- lo/anda. valsa 1964- Isso 
é que é viver (c/ Hermínio Belo de Carvalho), choro 1964-
Isto não se faz (c! Hermínio Belo de Carvalho), choro 1932-
Já andei (c!Donga e Joiío da Baiana), batucada 1919- Já te 
digo (c!China), samba s.d. -Jardim de Iara (c/C.M. Costa), 
cançiío s.d.- Knock-out.fox-trot 1923 a 1925'- Lá-ré, polca 
1962- Lamento, (c/Vinícius de Morais) 1928- Lamentos. 
choro 1930- Leohor, samba 1932- Levante, meu nego, maxixe 
s.d. -Lusitânia (c!F.G.D.), cançiío 1964- Mais quinze dias, 
choro 1941 -Mama, meu netinho (c! Jararaca), marcha 1933-
Mamãe /sabê (c! João da Baiana), macumbÇJI951 -·Marilene 
(c/ Benedito Lacerda), choro 1959- Marreco quer água, polca 
1931- O meu conselho, samba 1941 -Meu coração não te 
quer (c! E. Almeida) 1948- Minha cigana (c/ Benedito 
Lacerda), marcha 1928- Mis tristezas solo floro, tango 1938-
Mulata baiana (c!Gastão Viana), samba-jongo 1928- Mulher 
boêmia, samba 1967- Mundo melhor (c!Viníclus de Morais), 
1933- Não gostei dos teus olhos (c/João da Baiana), samba 
1953- Não posso mais, choro 1947- Naquele tempo (c/ 
Benedito Lacerda), choro 1934 -Naquele tempo, choro 1933 
Nasci pra domador (c!Valfrido Silva), samba 1964- No 
eievador, choro 1968- Noite e dia (c!W. Falciío), 
choro-ca'nção I 942 -Nostalgia ao luar, valsa 1927 Número 
um, choro 1948- Os Oito Batutas, (c! Benedito Lacerda), 
choro 1929 - Onde foi Isabé, embolada 1931 - Os home 
implica comigo, (c!Carmem Miranda), samba 1934-
Oscarina, valsa 1959- Paciente, choro 1947- Pagão, 
(c! Benedito Lacerda), choro 1938- Página de dor (c! Indio), 
valsa 1930- Papagaio sabido (c/C. Araújo), samba 1931-
Patrão, prenda o seu gado (c! Donga e João da Baiana), chula 
raiada 1928- Pé de mulata, samba 1955 ~Poema de raça (c!Z. 
Reis e Benedito Lacerda), samba s.d. - Poética, polca 1919 ~A 
Pombinha (c I Donga), samba 1935 -Por você fiz o que pude 
(c! Baiano) samba 1928- Pretensiosa, polca 1947- Proezas de 
Sólon (c/ Benedito Lacerda), choro 1928- Promessa, samba 
1955- Que perigo, choro 1932- Que querê (c!Donga e João 
da Baiana), macumba 1928- Quem foi que disse, samba 1931 
-Rajada (c/ Gastão Viana), samba 1930- Rancho abandonado 
(c/ lndio), canção 1935- Recordando, choro 1937 -Rosa 
(c!Otávio de Souza), valsa-canção 1917 ou 1918 ~Rosa, 
valsa~cançiío 1932 - Samba de fato (c! Baiano), samba de 
partido-alto 1927- Samba de nego s.d.- Samba de urubu 
(variações sobre urubu) 1972- Samba fúnebre (c/ Vinícius de 
Morais) 1930 -Samba na areia 1926 - Sapequinha, 
polca-choro 1946- Saudade do cavaquinho (c! Murara), choro 
1949- Sedutor (c/ Benedito Lacerda), choro 1946- Segura ele 
(c! Benedito Lacerda), choro 1949- Seresteiro, choro 1948-
Seu Lourenço do vinho (c/ Benedito Lacerda), choro 1917 ou 
1918 -Sofres porque queres, choro 1950- Sofres porque 
queres (c! Benedito Lacerda), choro 1964- Solidão, choro 
[950- Soluços (c/ Benedito Lacerda), choro s.d. -Sonho da 
lndia (c/ N.N. e Duque), fax s.d. - Stel/a (c/ De Castro e 
Sousa).fox-blue 1950- Teu aniversário, choro 1928- Teus 
ciúmes, samba 1942- Triangular, choro s.d.- Tristezas não 
pagam dívidas, valsa 1946- Um a zero (c! Benedito Lacerda), 
choro 1929- Urubatã (c! Benedito Lacerda), choro s.d.
Urubu, samba 1951 -Vagando, (c/ Benedito Lacerda), choro 
1927- Vamos brincar, choro 1945 --Variações sobre o urubu e 
o gavião, choro 1929- Vem cá.' Não vou.', choro 1932- Vi o 
pombo gemê (c/ Donga e João da Baiana), batucada 1930 -A 
vida é um buraco, choro 1935- Você é bamba (c/ Baiano), 
samba 1940- Você não deve beber (c/ Manuel Ribeiro), samba 
1964- Vou pra casa, choro 1945- Vou vivendo (c/ Benedito 
Lacerda), choro 1932- X ou Kuringa (c! Donga e João da 
Baiana), macumba 1938- Ya ho africano (c/ Gastao Viana). 
lundu 1941 Zé Barbino (c/ Jararaca), cançiío 
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Câmera Três 

Às vésperas de completar 
76 anos de idade, este 
jovem maestro, 
compositor, 
arranjador e pianista 
não perde a energia. 
Acrescenta novas peças à 
sua obra e sustenta 
posições bem claras: 
"Ninguém pode 
fazer música 
sem ter contato 
com o povo". 

de um JOvetn tnaestro 

Do; do co '' """' do pi'"''" g,úcho 
Adélia Fonseca Gnatalli - todos eles seus filhos 
um tinha irresistível fascínio pela "malandra
gem'': o pequeno Radamés. Bastava uma ligeira 
distração da mestra para que ele saltasse pela ja
nela de sua casa em Porto Alegre - cidade onde 
nasceu em janeiro de 1906-, em busca dos amigos 
e, de preferência, de um animado bate-bola. 

Irrequieto, o menino Radamés Gnatalli "não 
era muito de ficar debruçado sobre o piano, estu
dando", como hoje ele admite, no vigor de seus 
quase 76 anos de idade. Mas quando a mãe o le
vava para assistir a concerto de artista famoso- há
bito que dona Adélia manteve durante longo 
tempo-, Radamés se entusiasmava e retomava os 
estudos com toda a seriedade possível a uma cri
ança de seis anos. 

Entre as fugas para a malandragem, as emocio
nadas audições de mestres como Arthur Rubins
tein e os pacientes ensinamentos de sua mãe, o 
menino cresceu. Hoje, compositor, arranjador, 
pianista, regente, é um dos mais festejados músi
cos brasileiros, com uma obra tão vasta quanto ex-

pressiva. É "o pai da orquestração no Brasil", 
afirma enfaticamente o bandolinista Joel Nasci
mento. 

Violino, uiola, uiolão etc. 

Filho do músico italiano Alessandro Gnatalli, 
um operário que começou a estudar música aos 20 
anos de idade, Radamés, ainda menino, não se li
mitou ao estudo de piano. Com a prima Olga Fos
sati, iniciou, antes mesmo de completar 10 anos, 
os estudos de violino, e já em 1915, com apenas 
nove anos de idade, deixava evidente sua inclina
ção pela arte ao conquistar seu primeiro prêmio, 
dirigindo uma orquestra de crianças em Porto 
Alegre. 

A premiação parece ter entusiasmado o jovem 
Radamés. Tanto que ele começou a se interessar 
por outros instrumentos, como cavaquinho e vio
lão, enquanto afastava-se das obrigações escola
res no Colégio Anchieta. O pai, diante dos pouco 
promissores resultados que o filho obtinha no gi
násio, perguntou-lhe certa vez o que desejava fa
zerna vida. Radamés não hesitou: "Quero estudar 
música.'' Pouco depois, abandonava de vez o gi
násio e, conduzido pelas mãos paternas, ingres-



sava no quinto ano do curso de piano do Instituto 
de Belas-Artes, em Porto Alegre. Melhor para a 
música brasileira. 

As atividades, a partir daí, sempre estiveram li
gadas à música. Enquanto desenvolvia a técnica 
do piano, procurava também se aperfeiçoar em 
outros instrumentos- viola, violão, violino. E an
tes mesmo de concluir o seu curso de piano es
treava no profissionalismo, tocando no Cine 
Colombo, no bairro da Floresta, em Porto Alegre, 
com Luís Cosme, Sotero Cosme e Júlio Grau. 

-Nós tínhamos um pequeno conjunto- conta 
Radamés- que executava canções francesas, ita
lianas, operetas e polcas, enquanto na tela eram 
exibidos os filmes mudos. Com isso, ganhávamos 
alguns trocados. Um dia, resolvemos formar um 
bloco carnavalesco, chamado Os Exagerados. Eu 
tocava cavaquinho. 

O grande acontecimento de sua carreira, nesta 
época, foi uma apresentação no Instituto Nacional 
de Música, no Rio de Janeiro, interpretandoLiszt, 
Bach e Tchaikovsky. 

Em 1924, com 18 anos de idade, Radamés con
cluiu com medalha de ouro o curso de piano no 
Instituto de Belas-Artes e passou a visitar com fre
qüência o Rio de 1 aneiro, onde estudou harmonia, 
começou a.compor, conheceu gente famosa, 
como Ernesto Nazareth e Pixinguinha, e freqüen
tou rodas de choro. 

-Sempre andei metido no choro- disse ele recen
temente a O Estado de São Paulo-, e foi muito 
bom porque me deu base para a música erudita. 
Ninguém pode fazer música brasileira sem ter 
contato com o povo. Tem gente que pensa que 
para fazer música brasileira basta ser brasileiro. 

Foi em 1930, depois de estrear como compositor 
no Teatro São Pedro, apresentando seus Prelúdios 
números 2 e 3, que Radamés Gnatalli resolveu se 

bra. -A única possibilidade era ser professor de 
música. Eu tinha deixado tudo em Porto Alegre, 
alunos e empregos. Então quis fazer concurso 
para catedrático no Rio e fiquei à espera do fim do 
ano, quando seriam realizadas as provas. Acon
tece que resolveram cancelar o concurso, nomear 
várias pessoas e aí eu tive que me virar. Comecei a 
tocar em orquestras de baile, fui para a Rádio 
Mayrink Veiga e a vida só melhorou mesmo 
quando surgiu a Rádio Nacional. 

Antes que a vida melhorasse, Radamés traba
lhou no Teatro Lírico e no Cabaré Assírio, que 
funcionava no subsolo do Teatro Municipal. 
Neste último, integrou a orquestra Fon-Fon, que, 
na inexistência de partituras brasileiras, tocava 
jazz e tango. Certa noite, Radamés fez um arranjo 
do Minueto, de Paderevsky, em ritmo de samba, 
atendendo solicitação do dirigente da orquestra. 
Mais tarde, colocaria o tema de um pregão numa 
sinfonia. Dos tempos do Teatro Lírico, o maestro 
se recorda de um curioso episódio: 

- Eu tocava com músicos que vinham da Europa 
com as companhias de ópera e opereta. Conheci, 
então, o diretor do Conservatório de Leipzig. Ele 
se deteve para escutar o que eu estava tocando. Era 
uma ópera russa, se não me engano o Príncipe 
lgor de Borodine. Quando eu parei, o maestro 
perguntou: ''O senhor já conhece muito bem esta 
partitura, não?'' Então, eu respondi que aquela 
era a primeira vez que eu a lia. O maestro ficou 
surpreso e acabou me convidando para ir com ele 
para a Alemanha. Eu não quis não. la ficar com 
saudades de casa. 

Em 1932, apareceram suas primeiras composi
ções gravadas, os choros Espritado e Urbano, 
ambas assinadas com o pseudônimo de Vero, que 

pular. Embora concorde em que determinados 
segmentos da crítica mantenham ainda este tipo de 
resistência, Radamés assegura que as dificulda
des são bem menores atualmente: 

Na verdade, agora são coisinhas bobas, de es
tilistas que querem ouvir os clássicos pelo resto da 
vida. 

Depois de trabalhar como orquestrador contra
tado da Victor, Radamés transferiu-se para aRá
dio Nacional, onde assumiu diversas funções ao 
longo de seus 30 anos de dedicação à emissora. O 
trato com a música popular, no entanto, não o dis
tanciou da criação de peças de concerto. Em 1939, 
a orquestra de Berlim executava, sob a regência de 
George Wach, o seu Poema, para violino e or
questra. O fim da década coincidiu com o término 
de 'Sua primeira fase de compositor, onde suas 
obras foram marcadas pelo folclore -principal
mente o nordestino. São dessa época a Rapsódia 
Brasileira e o Trio em Dó Maior, para piano, vio
lino e ceio. 

No início da década de 40, o artista não ficou 
imune à influência norte-americana e gravou o seu 
choro Remexendo com um conjunto de quatro sa
xofones e bateria. A fase, entretanto, não durou 
muito e Radamés retomou aos temas e estilos na
cionais, revolucionando as orquestrações da mú
sica popular brasileira ao reunir oito violinos, duas 
violas, ceio, oboé, piano, violão, contrabaixo e 
bateria para acompanhar a voz de Dick F amey em 
Copacabana e Barqueiro do São Francisco. 

Enquanto no âmbito da música popular conti
nuava a enriquecer obras alheias com suas es
meradas orquestrações (quem não se lembra da in
trodução deAquareladoBrasil, de Ari Barroso?), 
no campo da música de concerto recorria, con-

Câmera Três 



forme registro da Enciclopédia da Música Bra
sileira, ''a profundos conhecimentos de harmonia 
e contraponto, buscando, entretanto, simplificar 
as formas e utilizando temas populares'' 

Foram estes temas que Radamés exibiu em suas 
duas viagens à Europa, realizadas nos anos 60, 
uma delas com o Sexteto Radamés, ao lado de 
Laércio de Freitas, Chiquinho do Acordeom, José 
Meneses, Luciano Perrone e Pedro Vida! Ramos. 
O elepê Retratos surgiu em 1964 para homena
gear Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Anacleto de 
Medeiros e Chiquinha Gonzaga. 

Nacionalimw 

Gestos calmos e poucas palavras, Radamés 
Gnatalli evita falar de sua própria obra, mesmo 
diante das constantes e insistentes solicitações. 
Mas já se definiu, certa vez, como "um músico 
neo-clássico nacionalista", tendência que se pode 
facilmente identificar em suas sinfonias e concer
tos, como as Brasilianas. Na sua estante abarro
tada de partituras, existem vários concertos para 
piano, violino e violoncelo inéditos, um fato lasti
mável que não parece abalar sua serenidade: 

Percebi a tempo que se fosse esperar ser execu
tadoe reconhecido, acabaria louco. Fico satisfeito 
quando escrevo, me realizo a cada composição, 
mas depois de pronta ela já não me interessa. De 
vez em quando lembram de mim. Fui muito exe
cutado quando completei 70 anos. É bem capaz 
que aconteça o mesmo quando eu chegar aos 80. 

Há pouco tempo, Radamés concluiu o Concerto 
para ?.i ano n." 5 e a Sinfonia Popular n."4, escri-

Manchete 

Sem dissimular sua admiração pelo "mestre", 
]oel Nascimento adverte: "Um dia o país 
vai se arrepender de não ter dado a Radamés sua 
verdadeira dimensão na música brasileira:' 

Câmera Três 

Com os gatos, seus 
companheiros dos 
momentos de folga; com 
João da Baiana 
e Jacob do 
Bandolim, no Teatro 
Municipal, em noite de 
homenagem a Pixinguinha; 
e com os jovens 
integrantes da Camerata 
Carioca, que sempre 
contaram com seu incentivo. 

tos nos intervalos de seus trabalhos para a Tevê 
Globo, que absorvem grande parte do seu tempo. 
Assim, vai enriquecendo cada vez mais a sua 
longa obra, em grande parte desconhecida do pú
blico brasileiro. 

-Um dia o país vai se arrepender de não ter dado 
a Radamés a sua verdadeira dimensão no universo 
da música brasileira - adverte o bandolinista Joel 
Nascimento, sen;.esconder a sua admir;>.ção pelo 
"mestre e amigo" 

Para Radamés, porém, o assunto não merece 
muita atenção. Ele prefere falar da música, de um 
modo geral, e de um de seus gênios, em particular: 

-Gosto muito de música instrumental, de choro. 
Pixinguinha, para mim, é o melhor compositor e 
solista de choro. Portanto, a homenagem que lhe 
está sendo prestada é muito justa. Eu conheci 
Pixinguinha em 1925. Ficamos amigos e eu o cha
mava de irmão. Como compositor, ele abriu um 
novo horizonte para a música brasileira. Sem dú
vida, foi o maior "chorão" de todos os tempos. E 
foi também uma criatura notável, pura, de uma 
bondade que eu só vi em meu pai. Nunca falou de 
ninguém. Costumávamos tomar cerveja preta no 
bar do Nélson Jardim, na Praça Mauá, quando 
saíamos da Rádio Nacional. A gente conversava 
muito. 

Radamés se detém durante algum tempo, alisa 
os pelos de seus três gatos. Depois, ergue os olhos 
e conclui com indisfarçável emoção: 

-A morte, para mim, é uma passagem. Se existir 
Céu, Pixinguinha está lá, à direita do Mestre. 





forme registro da Enciclopédia da Música Bra
sileira, ''a profundos conhecimentos de harmonia 
e contraponto, buscando, entretanto, simplificar 
as formas e utilizando temas populares'' 

Foram estes temas que Radamés exibiu em suas 
duas viagens à Europa, realizadas nos anos 60, 
uma delas com o Sexteto Radamés, ao lado de 
Laércio de Freitas, Chiquinho do Acordeom, José 
Meneses, Luciano Perrone e Pedro Vida! Ramos. 
O elepê Retratos surgiu em 1964 para homena
gear Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Anacleto de 
Medeiros e Chiquinha Gonzaga. 

Nacionalismo 

Gestos calmos e poucas palavras, Radamés 
Gnatalli evita falar de sua própria obra, mesmo 
diante das constantes e insistentes solicitações. 
Mas já se definiu, certa vez, como' 'um músico 
neo-clássico nacionalista'', tendência que se podé 
facilmente identificar em suas sinfonias e concer
tos, como as Brasilianas. Na sua estante abarro
tada de partituras, existem vários concertos para 
piano, violino e violoncelo inéditos, um fato lasti
mável que não parece abalar sua serenidade: 

-Percebi a tempo que se fosse esperar ser execu
tado e reconhecido, acabaria louco. Fico satisfeito 
quando escrevo, me realizo a cada composição, 
mas depois de pronta ela já não me interessa. De 
vez em quando lembram de mim. Fui muito exe
cutado quando completei 70 anos. É bem capaz 
que aconteça o mesmo quando eu chegar aos 80. 

Há pouco tempo, Radamés concluiu o Concerto 
para Piano n." 5 e a Sinfonia Popular n." 4, escri-

Sem dissimular sua admiração pelo "mestre': 
]oel Nascimento adverte: "Um dia o país 
vai se arrepender de não ter dado a Radamés sua 
verdadeira dimensão na música brasileira:' 
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Municipal, em noite de 
homenagem a Pixinguinha; 
e com os jovens 
integrantes da Camerata 
Carioca, que sempre 
contaram com seu incentivo. 

tos nos intervalos de seus trabalhos para a Tevê 
Globo, que absorvem grande parte do seu tempo. 
Assim, vai enriquecendo cada vez mais a sua 
longa obra, em grande parte desconhecida do pú
blico brasileiro. 

- Um dia o país vai se arrepender de não ter dado 
a Radamés a sua verdadeira dimensão no universo 
da música brasileira- adverte o bandolinista Joel 
Nascimento, sem esconder a sua admir:>.ção pelo 
''mestre e arrúgo'' 

Para Radamés, porém, o assunto não merece 
muita atenção. Ele prefere falar da música, de um 
modo geral, e de um de seus gênios, em particular: 

- Gosto muito de música instrumental, de choro. 
Pixinguinha, para rrúm, é o melhor compositor e 
solista de choro. Portanto, a homenagem que lhe 
está sendo prestada é muito justa. Eu conheci 
Pixingu inha em 1925. Ficamos amigos e eu o cha
mava de irmão. Como compositor, ele abriu um 
novo horizonte para a música brasileira. Sem dú
vida, foi o maior "chorão" de todos os tempos. E 
foi também uma criatura notável, pura, de uma 
bondade que eu só vi em meu pai. Nunca falou de 
ninguém. Costumávamos tomar cerveja preta no 
bar do Nélson Jardim, na Praça Mauá, quando 
saíamos da Rádio Nacional. A gente conversava 
muito. 

Radamés se detém durante algum tempo, alisa 
os pelos de seus três gatos. Depois, ergue os olhos 
e conclui com indisfarçável emoção: 

- A morte, para mim, é uma passagem. Se existir 
Céu, Pixinguinha está lá, à direita do Mestre. 





Há quem o aponte como 
o herdeirode'Jacobe atémesmo 
quem afirme que Joel Nascimento 
realizou o milagre de 
superá-lo. O fato, incontestável, 
é que este autodidata 
do bandolimjá 
se afirmou como um 
dos mais importantes 
instrumentistas da 
música popular brasileira. 
No alto da página ao 
lado: com Valdir Azevedo, 
Zé da Velha, Copinha, 
Paulo Moura e Abel 
Ferreira; abaixo, entre 
outros, com Cartola 
e João Nogueira. 

Un1 hon1en1, un1 bandolin1. 
Un1 só corpo, 

/ . un1 so 1nstrun1ento. 

' 'o"""'"""""'"'"''"'"""= extensão do corpo, mas também da sua alma. 
Cada palhetada sua transmite um certo tipo de 
energia, difícil de ser definida, mas que a gente 
sabe que existe nos santos e nos gênios.'' - O co
mentário, do crítico Sérgio Cabral, não contém, 
ao contrário do que se pode imaginar, a menor 
dose de exagero. 

Colado ao seu peito, as cordas vibrando com os 
mágicos impulsos de seus dedos, o bandolim 
parece ser mesmo parte do corpo de Joel Nasci
mento, que para uns conseguiu a proeza de se 
equiparar a Jacob e para outros realizou o milagre 
de superá-lo. Sua simplicidade repudia compara
ções nesse estilo. Para Joel, o que importa é apri
morar cada vez mais umà técnica que desenvolveu 
sozinho. Ela é sua grande aliada na luta contra um 
fantasma que o ameaça há 20 anos: a surdez. 

I Je princípio, uma bu,'>ca 

Entre as opções de lazer da garotada da Penha
subúrbio carioca onde nasceu e vive até hoje-, 
uma reunia a preferência de Joel nos distantes fins 
de semana de 1945: as matinês dominicais no Cine 
Penha, onde acompanhava entusiasmado os se
riados da época e promovia, juntamente com os 
colegas, verdadeiras arruaças quando o galã ar
rancava um beijo da mocinha no filme principal. 

Certo domingo. Joel não participou das arruaças 
e permaneceu no mais absoluto silêncio durante a 
projeção do filme. Tratava-se de À Noite Sonha
mos, uma narrativa no estilo açucarado de Holly
wood dos anos 40 da vida romântica de Frédéric 
Chopin. 

-Terminada a sessão, eu fiquei com aPolonaise 
na cabeça- ele lembra. -Acho que o filme medes= 
pertou para a música. 

Joel tinha I O anos de idade e passava horas com 
o ouvido colado ao rádio. Talvez por esse interes
se demonstrado pela música acabou ganhando o 
seu primeiro instrumento: um violão, que, na ver
dade, nem ele e tampouco o irmão Joir foram ca
pazes de aprender a tocar. O violão teve o destino 
das coisas inúteis: o abandono. 

Com a proximidade do Natal, um tio resolveu 
presenteá-lo com um cavaquinho. Para surpresa 
geral. Joel conseguiu tirar a primeira parte do cho
roBrasileirinho, de Valdir Azevedo, sem que nin
guém lhe ensinasse. Entusiasmado com a faça
nha. passou a tirar, também de ouvido e sem 
ajuda. os choros de J acob do Bandolim e de Valdir 
Azevedo. 

Mas os sons das Polonaises, das Valsas e dos 
Noturnos de Chopin. assim como as cenas de.À 
Noite Sonhamos. não o abandonavam. Com 16 
anos. aproximou-se então do pai e lhe pediu para 
matriculá-lo no Curso Dionéia. de piano, no vizi-

nho subúrbio de Brás de Pina. Joel foi atendido e 
provavelmente iria bem no curso, não fosse um 
fato marcante do qual ele não se esquece: 

- Certa ocasião o professor ficou doente e indi
caram uma colega mais adiantada para substituí
lo. Um dia, errei algumas notas durante uma aula e 
ela me chamou de burro. Eu era muito tímido e 
não suportei aquela humilhação. Envergonhado, 
abandonei o curso. 

Interrompida a promissora carreira, Joel voltou 
aocavaquinho. Reuniu, iuntamentecomoirrnão, 
que já aprendera a tocar violão de sete cordas, um 
grupo de jovens da redondeza e formou um con
junto que ganhou nome pomposo: '' Joel e seu 
Ritmo". Com o seu grupo, passou a.realizar bai
les pelos clubes do subúrbio, tocando cavaqui
nho, até que resolveu mudar de instrumento. 

Na época, proliferavam pelo Rio as Academias 
Mascarenhas de Acordeom. Joel dirigiu-se a uma 
delas, na Penha, matriculou-se e um mês depois já 
reunia um conhecimento que sua própria profes
sora não possuía. Três meses depois, ao perceber 
que não tinha mais nada a aprender no curso, 
abandonou-o e introduziu um novo instrumento 
no seu conjunto: o acordeom. 

Os sons românticos de. Chopin não lhe saíam da 
cabeça. "Tenho de ser concertista"- ele se dizia. 
Aos 18 anos, ''já sabendo mais ou menos o que 
queria'', procurou uma aproximação com o pia
nista Max de Meneses Gil, professor do Conser
vatório Brasileiro de Música. O mestre marcou 
uma entrevista mas procurou ser o mais objetivo 
possível: não dava aulas para aqueles que proc[Jra
vam apenas preencher tempo vago com o estudo 
de piano. O aluno teria de mostrar talento. 

O que não faltava aJoel. Aliás, tamqém não lhe 
faltava dedicação. O pai comprou-lhe um piano e 
Joel passava horas infinitas sobre as teclas. 

Embora revelasse grande progresso nos estu
dos, Joel não se dava por satisfeito. Ele queria to
car Chopin. "Tocar pra valer." Um dia, saiu de 
casa, pegou um &nibus para a Cidade, entrou 
numa loja da Rua da Carioca e comprou a partitura 
de um dos Noturnos. Foi para casa, sentou-se ao 
piano e tirou a música por conta própria. 

Max de Meneses Gil o considerava seu melhor 
aluno. Tratando-se de um professor exigente. in
capaz de elogios gratuitos. não havia a menor 
dúvida: Joel realizaria seu sonho de tomar-se con
certista. Mas o destino não foi generoso com ele. 

-Eu já estava com 22 anos- ele recorda.- Quatro 
anos de muita dedicação aos estudos. Tinha dias 
que minha mãe ia levar um copo de leite para mim 
na sala, porque eu me recusava a deixar o piano até 
mesmo para almoçar. Foi quando surgiram certas 
dificuldades que eu não conseguia entender. Um 
dia eu já estava deitado para dormir, o ouvido 
colado ao travesseiro, quando sentiu ma sensação 
muito estranha. Quando mudava a posição da ca-



beça no travesseiro, ficava tudo no mais absoluto 
silêncio. Quando voltava para a posição anterior, 
ouvia ruídos. Sentei-me rapidamente e tapei o ou
vido esquerdo. Não ouvia nada. Aí percebi que es
tava com um problema de audição. Foi uma de
silusão total, uma tristeza muito grande. 

Depois de consultar médicos especialistas e ser 
informado de que o problema era irreversível, Joel 
resolveu deixar o piano de lado. ''Não ia dar para 
eu ser o pianista que eu queria, por isso larguei 
tudo. Não quis mais saber de música". 

Sem mais serventia, o piano ficou abandonado 
na sala, onde está até hoje. As cordas do cavaqui
nho se enferrujaram. E Joel, desesperançado, 
buscou novos caminhos na vida. 

Recomeço 
A determinação de ser músico o afastara dos 

bancos escolares logo após o término do curso 
científico. Surgiu então a terrível dúvida: ''O que 
é que eu vou fazer agora?". De umacoisaJoel es
tava seguro: precisava arranjar imediatamente 
uma profissão. Um dia, conversando com um gru
po de amigos do bairro, soube da existência de um 
curso de técnica radiológica e das vantagens que a 
profissão oferecia a seus seguidores, principal
mente a de se poder acumular vários empregos. 
Assim, o ex-futuro concertista tomou-se técnico 
de raios -X, com emprego em três hospitais. 

Mais tarde, quando se abriram vagas no quadro 
de técnicos radiológicos do Estado, Joel prestou 
concurso e foi aprovado. Designaram-no para 
exercer suas funções no Instituto Médico Legal, 
onde, para seu desespero, continua até hoje. ''É 
muito difícil se viver só de música neste país, você 
não acha?"- ele pergunta. 

Passaram-se 1 O anos de frustrações, até que um 
dia Joel recebeu a visita do irmão Joir, que trazia 
um amigo para lhe apresentar: Oraci, advogado 
que nas horas vagas dedilhava um violão de sete 
cordas e costumava freqüentar rodas de choro ao 
lado de artistas como César Faria e Jacob do Ban
dolim. Joir insisitiu para que o irmão tocasse al
guma coisa no cavaquinho. Sem jeito e desmoti
vado, Joel atendeu o pedido e sua brilhante execu
ção lhe valeu o convite para participar das tais ro
das de choro. 

A partir daí, Joel passou a freqüentar, ao lado do 
irmão, a casa do novo amigo e incentivador, onde 

O trabalho no Instituto 
Médico Legal foi 
uma alternativa num 
momento dramático. 
As atenções de J oel 
continuam voltadas 
principalmente para 
a música e a família. 

pôde conhecer Dino, Meira, César, Deo Rian. 
Certo dia, ao chegar para mais uma reunião, foi re
cebido com um presente de Oraci. "Toma"- dis
se-lhe ele. -"Leva pra casa e vai tocar." Era um 
bandolim. 

Com seu som concentrado, ao contrário do pia
no, que devido à sua configuração não lhe permi
tia distinguir as notas agudas, o bandolim lhe de
volveu o entusiasmo. Joel passou a estudar em 
casa, sozinho, e a participar de encontros de músi
cos sempre em companhia do irmão Joir. Em 
1974, foi levado a uma roda de choro emPaquetá. 
Presente, umcantorecompositorde sucesso: João 
Nogueira. 

Entre umas e outras, João cantou Braço de Bo
neca, de sua autoria em parceria com Paulo César 
Pinheiro, acompanhado pelos irmãos Joel e Joir. 
Ao terminar, virou-se para aquele rapaz magro 
que mostrara incrível habilidade no bandolim e 
lhe disse: "Olha, meu irmão. Eu vou gravar um 
novo disco e vou te chamar.'' Passado algum 
tempo, Joel recebia, pelo telefone da vizinha, a 
convocação para se apresentar na Odeon a fim de 
participar da gravação do disco E lá Vou eu, de 
João Nogueira. 

Quando o disco saiu, o texto da capa, de autoria 
de Adelzon Alves, anunciava o lançamento de 
"um grande músico, Joel do Bandolim". E asse
gurava mais adiante: "a lacuna deixada por Jacob 
pode ser brevemente preenchida.'' 

-Eu levei o maior susto- Joel confessa. 
A gravação lhe abriu as portas dos estúdios. De

pois da estréia, gravou com Clara Nunes, Elisete 
Cardoso, Beth Carvalho, Chico Buarque de Ho· 
!anda, Martinho da Vila, Alcione, Nélson Gorr
çalves e muitos outros nomes importantes da mú
sica popular brasileira. Em seguida, vieram os 
convites para participar de shows, não só no Rio 
mas em várias cidades do país. 

O novo bandolinistajá se fazia conhecer. A crí
tica cobrava um disco seu e o próprio João No
gueira se encarregou de levar à Odeon a idéia de 
sua produção. Em dezembro de 1976, os aprecia
dores da boa música e da instrumentação virtuosa 
eram contemplados com o disco Chorando pelos 
Dedos, com solos de Joel para composições de 
Chico Buarque, Baden Powel e Jobim, além do 
choro Ecos, de sua autoria. A partir daí, surgiram 
novos discos: O Pás saro ( Odeon, 1978), Meu So
nho (Odeon, 1979) e Tributo a Jacob (Warner, 
1979). 

A vida, enfim, fez as pazes com Joel Nasci
mento. Na simplicidade de sua casa, ao lado de 
Maria, a companheira, e de Cristina a filha ("Não 
se esqueça do Jubileu, o cachorro"), ele se sente 
um homem feliz: 

-Não gosto de tumulto. Acho a vidadaZonaSul 
muito artificial e por isso nunca vou deixar o su
búrbio. O que me entristece aqui é a lembrança 
constante do meu irmão, que morreu ano passado. 
Ele sempre me deu muito apoio. Ele e o Geraldo 
Vespar. Joir me acompanhava onde quer que eu 
fosse tocar. Hoje, sinto uma coisa estranha 
quando estou tocando e não o vejo na primeira fila 
do teatro. No dia 23, quando eu for tocar "Retra
tos", do Radamés, no Teatro João Caetano, na 
entrega do Prêmio Shell, vou prestar homenagem 
a ele, sem dizer nada a ninguém. 



Câmera Três 

uma época em que J oel NasCimento se
quer havia dedilhado um bandolim, seu irmão J o ir 
procurou chamar sua atenção para a suíte Retra
tos, de Radamés Gnatalli, uma homenagem a Pi
xinguinha, Ernesto Nazareth, Anacleto de Medei
ros e Chiquinha Gonzaga composta especial
mente para Jacob do Bandolim. Anos mais tarde, 
já um bandolinista de reconhecido mérito, Joel 
ouviu a obra de Radamés e quis executá-la. 

Dirigiu-se ao Museu da Imagem e do Som atrás 
da partitura- não a encontrou. O jeito, então, foi 
conseguir o telefone do autor e propor um encon
tro, que se realizou na casa de Radamés. 
"Maestro" -disse-lhe Joel-, "cu queria tocar 
Retratos.'' Com a docilidade e o mau-humor que 
concilia com estranha habilidade, o maestro 
respondeu: "Mas como? Isso é pra tocar com or
questra, rapaz!" 

Mesmo assim confiou a Joel a partitura original 
(grade), recomendando que ele a entregasse para 
sua irmã Aí da Gnatalli desmembrar e copiar para 
todos os instrumentos. Quando a pianista Aída 
terminou seu trabalho, Joellevou as partituras 
para casa e durante dois meses dedicou-se a cuida
doso estudo. Depois, voltou a ligar para Radamés: 
"Maestro, eu queria lhe mostrar Retratos." No 
dia seguinte, lá estava Joel na casa do maestro. 
Afinou o bandolim e, nervosamente, esperou pela 
introdução, executada por Radamés ao piano. De-

Um dia, um grupo de 
jovens instrumentistas se 
reuniu para estudar a 
peça Retratos, de Radamés 
Gnatalli. Sem que se 
soubesse, começou a 
surgir, naquele momento, 
a Camerata Carioca. 

pois iniciou o solo e pouco a pouco foi relaxando, 
ganhando segurança, até que Radamés interrom
peu: "Pera aí, rapaz. Isso aí está muito bom!" 

Um alívio paraJoel. Mas surgiu então uma difi
culdade. A peça foi escrita para bandolim e or
questra. A organização e contratação de uma, 
com mais de 30 músicos, não apresentava a menor 
viabilidade econômica. Joel propôs uma solução: 
que o maestro fizesse uma redução para conjunto 
regional, com três violões, cavaquinho, bandolim 
e ritmo. No dia seguinte Radamés ligou paraJoel: 
"Já escrevi o primeiro movimento. Pode vir apa
nhar.'' Jocl apanhou as partituras e levou para um 
grupo de músicos amigos: Rafael, Luciana, Mau
rício e Celso. Três dias depois, recebeu novo tele
fonema: "Ja escrevi o resto, pode vir apanhar." 
Apanhou e levou novamente ao grupo, que já não 
contava com Luciana e Rafael e Únha Luís Otávio 
Braga e João Pedro Borges em seus lugares. 

Durante três meses o grupo estudou a peça e teve 
oportunidade de apresentá-la a seu autor durante a 
comemoração familiar de seu aniversário em 
1979. O maestro se entusiasmou com a execução 

dos I . " e 2." movimentos: "Eu vou tocar com 
vocês". 

Na ocasião, os meios musicais se preparavam 
para homenagear os I O anos de morte de J acob do 
Bandolim. Ao tomar conhecimento do trabalho 
desenvolvido por Radamés e o gmpo de jovens 
instmmentistas, Hermínio Belo de Carvalho teve 
a idéia de lançar a nova versão de Retratos. Mon
tou-se então o espetáculo Tributo alacob. Ocorre 
que o conjunto não tinha nome. Era preciso bati
zá-lo. Devido ao novo estilo, a execução camerís
tica, Herrnínio propôs Camerata Carioca. Da sua 
formação inicial aos dias atuais, já sofreu várias 
mudanças, mas continua sendo uma escola, con
forme definição de Joel Nascimento, "onde o 
principal orientador é o Radamés Gnatalli''. 

A Camerata traz uma proposta de renovação. 
''Não de laboratório'', adverte J oel. ''Ela não 
pretende renovar simplesmente por renovar, com 
fins comerciais. O que se procura é o melhor apro
veitamento de instrumentos ricos em recursos, 
como os violões, o cavaco, o bandolim. Segundo 
Radamés Gnatalli, orientador e grande entusiasta 
da Camerata Carioca, ''se os clássicos Bach, Vi
valdi, Beethoven e Mozart conhecessem este tipo 
de formação teriam, certamente, escrito muita 
coisa para ela". 

Os excelentes resultados das transcrições de 
Bach e Viva! di realizadas pelo próprio Radamés e 
apresentadas em Curitiba sob aplausos de público 
e crítica confirmam suas palavras. 




