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RESUMO 

Este trabalho de pesquisa pretende discutir as relações de contato, 
tensão e apropriação existentes entre a música erudita e a música 
popular, partindo do disco “Vivaldi e Pixinguinha”, desenvolvido pela 
Camerata Carioca, sob a direção de Radamés Gnatalli, maestro, 
compositor e arranjador brasileiro. No disco, o repertório é formado por 
obras de Vivaldi e Pixinguinha, compositores que representam com 
excelência a música erudita barroca e o choro brasileiro, 
respectivamente. A relação evidente entre as duas tradições é reforçada, 
discutida, e mesmo contrariada no trabalho da Camerata Carioca, que, 
por meio, fundamentalmente, dos arranjos compostos por Radamés 
Gnatalli, faz com que o barroco erudito europeu dialogue ludicamente 
com o choro brasileiro, numa relação não mais de apenas influência, mas 
quase que de interlocução, jogo. 
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1 INTRODUÇÃO 

A história social da música popular no Brasil demonstra com 
clareza que na constituição estética dos diversos gêneros musicais 
populares, por característica básica, pode-se observar a livre-apropriação 
em sua estrutura de elementos advindos de diferentes tradições musicais 
no mundo, de acordo com os diversos contatos culturais realizados 
história da formação da cultura brasileira. Esse fato explica de que forma 
o choro, gênero musical de origem notadamente popular, pode assimilar 
em sua estrutura diversos elementos da música erudita barroca, 
realizando-se um trânsito riquíssimo de elementos estéticos entre a 
cultura erudita e a cultura popular.  
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Este trabalho de pesquisa pretende discutir as relações de contato, 
tensão e apropriação existentes entre a música erudita e a música 
popular, partindo do disco Vivaldi e Pixinguinha(2003), desenvolvido 
pela Camerata Carioca, sob a direção de Radamés Gnatalli, maestro, 
compositor e arranjador brasileiro. No disco, o repertório é formado por 
obras de Vivaldi e Pixinguinha, compositores que representam com 
excelência a música erudita barroca e o choro brasileiro, 
respectivamente. A relação evidente entre as duas tradições é reforçada, 
discutida, e mesmo contrariada no trabalho da Camerata Carioca, que, 
por meio, fundamentalmente, dos arranjos compostos por Radamés 
Gnatalli, faz com que o barroco erudito europeu dialogue ludicamente 
com o choro brasileiro, numa relação não mais de apenas influência, mas 
quase que de interlocução, jogo.  

 

2 CONTEXTUALIZANDO 

Creio que para que fique mais claro o ponto que essa pesquisa 
pretende atingir, será de grande ajuda que entendamos o contexto 
histórico em que se insere o choro e a música barroca. 

 

2.1 O Choro 

Segundo as palavras de Tinhorão em seu História Social da 
Música Popular Brasileira(1998), o choro surge num contexto propício 
para a formação de um sólido gênero de música popular no Brasil, 
possivelmente até necessário. Em um século de muitas mudanças e 
avanços, violentas reformas urbanas e culturais, o choro surge como um 
acalanto para a nova classe social que nasce no Brasil em meados do séc. 
XIX.   

Em 1808, embarca no Brasil, a Família Real portuguesa, em 
seguida, a cidade do Rio de Janeiro é promulgada capital do ‘Reino 
Unido do Brasil, Portugal e Algarves’. Juntamente com a corte, 
embarcam instrumentos advindos da Europa como o violão, piano, 
bandolim, clarinete, cavaquinho e as músicas de danças de salão 
européias, a exemplo da valsa, quadrilha, mazurca, modinha, minueto, 
xote e a polca.  

Os fornecedores de música na época eram os chamados grupos 
de música de barbeiros(provavelmente por constituir tal profissão, na 
época, uma das poucas atividades urbanas a deixar tempo livre para o 
aprendizado musical). Os grupos de músicos barbeiros eram basicamente 
grupos de instrumentistas populares negros e mestiços que, viriam desde 



o século XVIII contribuir para uma tradição musical urbana que 
consistia numa maneira “chorada”(plangente, triste) de executar as 
composições européias. 

Porém, os instrumentos usados pelos barbeiros, inclusive o 
repertório das peças escolhidas condiziam mais com a realidade cultural 
dos brancos das classes altas do que com o público a quem as músicas se 
dirigiam. Independente dos músicos barbeiros terem desenvolvido ou 
não um estilo de tocar que fosse mais familiar ao ouvido do público em 
1870, isso aconteceu com o surgimento, no Rio de Janeiro, de tocadores 
saídos da baixa classe média contemporâneos do surto de 
desenvolvimento proporcionado pela riqueza do café no Vale da Paraíba. 

A reforma urbana, caminhando com os primeiros ensaios de 
industrialização, resulta no aparecimento de moderna figura do operário 
industrial (fábricas de calçados, chapéus, chocolates, fumos, cigarros, 
etc..), e o surgimento do serviço público em repartições civis e militares, 
correios e telégrafos, alfândega, casa da moeda, arsenal da marinha, 
estrada de ferro central do Brasil e em empresas particulares da área dos 
transportes urbanos, da produção de gás e da iluminação. E é dessa 
classe nova de trabalhadores que surgem os “chorões”, homens mestiços 
da baixa classe média que se juntam em reuniões e bailes familiares para 
festejar e descontrair, tocando seus instrumentos. 

A priori, a música européia herdada se dá muito fortemente na 
execução dos músicos barbeiros, que era considerada apenas uma 
interpretação mais emotiva ou chorosa da própria música européia. 
Porém, com o desenvolvimento do improviso pelos chorões, aos poucos, 
aquela música foi se desvencilhando das características de seus países de 
origem e os conjuntos de choro se proliferaram na cidade. 

Através de memórias coletadas por Tinhorão, pode perceber-se 
que os integrantes dos conjuntos de choros se sentiam perfeitamente à 
vontade nas festas e reuniões. Eram espaços onde se cultivava a amizade 
e o sentimento de coletividade e onde todos eram tratados como iguais, 
como se observa no depoimento do chorão Alexandre: 

Chorões ao luar, os bailes das casas de família, 
aquelas festas simples onde imperava a sinceridade, a 
alegria espontânea, a hospitalidade, a comunhão de idéias 
e a uniformidade da vida. (TINHORAO, 1998, p. 196) 

2.2 A Música Barroca 

Partindo para as palavras de Carpeux em seu Uma Nova História 
da Música(1977), dois séculos antes, no século XVII, a música tende 
para uma linguagem mais acessível à população do que a música sacra 



renascentista pretendia. O sistema polifônico2 acaba por falir, e o sistema 
tonal3 conquista o status de padrão para a composição numa tentativa, 
através de uma música mais compreensível que alcance o coração dos 
homens, atrair mais fiéis para perto da igreja.  

Num ambiente conflitante de reforma e contra-reforma, Igreja 
Católica e igrejas protestantes, as vontades de todas as igrejas colaboram 
para essa transformação na música, sendo as mesmas as instituições que 
mais tinham influência sobre a música.  Além da mudança de sistema, 
podemos verificar a apropriação de melodias populares para a música 
erudita, a inserção de instrumentos que não eram comuns e que inclusive 
eram considerados heréticos pela igreja, a substituição de letras de cunho 
religioso e devocional por letras de canções populares antigas e novas. A 
música ultrapassa as paredes das igrejas para atingir as salas de concerto 
e palácios, começando a ser usada pelos soberanos para enaltecer suas 
figuras.  

 

3. DEDILHANDO 

A situação é a seguinte, imagine: numa noite corriqueira de 
domingo, você resolve dar uma passada com uns amigos num boteco 
planejando relaxar ouvindo uma música ao vivo tomando uma cerveja 
para depois retornar para seu lar. O que você não aguarda é a riqueza 
cultural que lhe espera do outro lado de um túnel sujo de concreto que 
separa aquele bar das ruas. 

É uma sensação estranha ver aqueles homens, dignos chorões, 
uns aparentemente mais experientes que outros (não menos habilidosos), 
brincando com seus instrumentos, com uma dose de cachaça da mais 
barata repousando sobre a mesa, jogando entre si com uma apurada 
técnica contrapontística4 e instrumental com uma espontaneidade que dá 
impressão de estarem conversando em outra língua. 

Acredito que ao pensar nos arranjos para o disco Vivaldi & 
Pixinguinha foi justamente nessa improvável proximidade que Radamés 
Gnatalli resolveu dar ênfase. Separados por dois séculos e o Atlântico, a 
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música barroca de Vivaldi vem trazer referências no chorinho de 
Pixinguinha e vice-versa, o que há de comum entre os dois?  

Parecenças tinham muitas e também fatos 
coincidentes na vida. O pai de Pixinguinha era flautista, o de 
Vivaldi tocava violino. Vivaldi foi excomungado por sair 
correndo de uma missa para escrever uma música e 
Pixinguinha largou Bety no altar, em plena celebração de 
bodas de prata, para substituir um organista. (DE CASTRO, 
2000) 

Fora a ligação quase que orgânica com a música, a análise 
musical do disco é representativa das semelhanças estéticas que 
acontecem não por acaso na obra dos dois ícones. Sobre a aproximação 
estética de elementos que se referem a matrizes culturais diferenciadas, 
vale observar as considerações de Mário de Andrade:    

 

O que a gente deve mais é aproveitar todos os 
elementos que concorrem prá (sic) formação permanente da 
nossa musicalidade étnica. Os elementos ameríndios servem 
sim porquê existe no brasileiro uma porcentagem forte do 
sangue guarani. E o documento ameríndio propriedade nossa 
mancha agradavelmente de estranheza e de encanto soturno a 
música da gente. Os elementos africanos servem 
francamente si colhidos no Brasil por que já estão afeiçoados 
á entidade nacional. Os elementos onde a gente percebe uma 
tal ou qual influência européia servem da mesma forma. 
(ANDRADE, 2006, p. 23) 

 

De modo a desenvolver a discussão apresentada, localizar 
algumas características que podem ser consideradas emblemáticas para o 
período barroco nos arranjos pode facilitar o nosso caminho. Retomando 
um pouco a história da música, numa tendência a valorizar cada vez 
mais a expressividade na música, um grupo de escritores e músicos 
decidiu que a música polifônica com seu elaborado tecido 
contrapontístico acabava obscurecendo as emoções e estados de alma 
que de fato a música desejava exprimir, então, passaram a experimentar 
estilos mais simples. 

Assim eles criaram o que chamaram de monodia, onde se elege 
uma única linha melódica, seja executada por uma voz ou um violino, 
por exemplo, a qual era acompanhada por uma linha de baixo que 
permanecia até o final da peça, que em função disso foi batizada de 



baixo contínuo, que era tocado por algum instrumento grave de corda, 
como o cello. Mas os compositores sentiram a necessidade de introduzir 
mais um instrumento para preencher o registro intermediário da 
harmonia, como um órgão ou um cravo. Então essa idéia de 
acompanhamento que surgiu, permaneceu durante todo o período 
barroco. (BENNET, 1988, p. 35-36) 

Ora, o choro é inaugurado na seguinte formação: a flauta, 
encarregada de executar a melodia principal, o cavaquinho que preenche 
o registro intermediário da harmonia e centra o ritmo, e o violão, 
harmonizador e encarregado da linha do baixo (HOLLANDA), no disco, 
a faixa “Vou Vivendo” é representativa de tais funções e 
instrumentações, substituindo apenas a flauta pelo bandolim, 
instrumento que também desempenha função de executar a melodia 
principal. Visivelmente temos instrumentos diferenciados, porém com 
funções que se correspondem.  

Ressaltando ainda, o caráter melódico e improvisativo que o 
choro assim como a música barroca possuem, com os improvisos não 
privados somente a voz principal, mas também ao baixo que adquire 
uma característica cantante, criando um elemento fraseológico 
denominado baixaria, enriquecendo (mas nunca confundindo a melodia 
principal) a teia harmônica e contrapontística da composição, como é 
observado do minuto 0min11s ao 0min16s da faixa “Vou Vivendo”. 

Outra característica que se torna forte na música barroca é o 
contraste, em especial o de timbres, intensidade e dinâmica. É um 
artifício bastante efetivo se o compositor deseja definir um fraseado ou 
adicionar uma certa carga dramática para alguma passagem específica. O 
contraste de timbres pode ser usado para simular um diálogo entre os 
instrumentos como é feito entre o piano e o bandolim na faixa “A Vida É 
Um Buraco” ou dar uma noção de mudança de intenção interpretativa.  

O contraste de intensidade, chamado de forte-piano, e o de 
dinâmica podem ser notados acontecendo simultaneamente nos 30 
segundos iniciais da faixa “Um a Zero”, onde é feito um crescendo lento 
com o piano executando o tema até que a dinâmica aumenta 
bruscamente com a entrada da percussão e o bandolim assumindo o 
tema, verificando ainda o contraste timbrístico, passando do timbre doce 
do piano para o mais estridente do bandolim. 

O maestro Radamés Gnatalli também experimenta o processo 
inverso em seu arranjo para o Concerto Grosso OP. 3 N. 11(L’Estro 
Armonico) de Vivaldi, onde permite que esta obra barroca secular seja 
invadida com uma formação de instrumentos regionais brasileiros que 
compõem a Camerata Carioca, que consiste em: bandolim, cavaquinho, 



dois violões, de seis e de sete cordas e de percussão, mantendo o caráter 
erudito e adicionando a sonoridade popularesca à obra 

 

5 CONCLUSÃO  

O disco “Vivaldi e Pixinguinha” é representativo da possibilidade 
de criação artística de discutir as diversas relações entre erudito e 
popular que compõem o seio da música no Brasil, o que denota 
firmemente a relação intrínseca entre música, história, sociedade e 
cultura. E comprova que os caminhos escolhidos para certa composição 
musical não fazem com que o erudito e o popular, o estrangeiro e o 
nativo se oponham, e sim, através do diálogo dessas culturas expandir as 
possibilidades e referências, sempre preservando é claro, o caráter da 
arte nacional. 
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